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   SPĐNOZA FELSEFESĐNDE BEDEN-BĐLĐNÇ BAĞLAMINDA                                             

            ÖZGÜRLÜK 

 

            Pelin BEŞLER 

 

        ÖZ 

 

 Spinoza felsefesinde insanın özgürlüğünü ele aldığım bu çalışmada Spinoza 

özgürlüğü Tanrı ya da Doğa anlayışı bağlamında ortaya koyar. Tanrı mutlak olarak 

tek özgür olan varlıktır ve o sonsuz olan öznitelikleriyle sonsuzca etki ettiği için 

özgürdür. Tüm var olanlar Tanrı’nın özniteliklerinin birer sonlu moduslarıdır. Bu 

sonlu moduslar içinde insan beden-ruhtan oluşmaktadır ve yalnızca insan bilinçli bir 

var olan olması dolayısıyla özgürlüğün olanağına sahiptir.  

 

 Spinoza özgürlük ile zorunluluğu ilişkilendirmiş ve özgürlüğü zorunluluğa 

bağlanma, kendi doğasının zorunluluğuna göre etki etme olarak tanımlamıştır. Bu 

nedenle özgürlük yalnızca akılda, ruhta değil, insanın zorunluluğa bağlılığını 

sağlayan bedenle birlikte gerçekleşmektedir. Đnsan bedeni ve ruhuyla birlikte etki 

ettiğinde, yani özüne, doğasına göre etki ettiğinde özgür olmaktadır. Đnsanın kendi 

özüne dayanan etki etmesi nedenlerin bilgisine sahip olarak, kendi öz bilincine, yani 

kendi doğasının ve özünün bilincine sahip olarak etki etmesidir. Bu nedenle insan 

bilmek zorundadır. Đnsan aklın egemenliğinde olduğu zaman doğruyu, iyiyi, 

kendisine yararlı olanı bulacak ve bu doğrultuda erdemli, özgür ve mutlu olacaktır.           
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       FREEDOM IN BODY-CONSCIOUS CONCEPT  

IN SPINOZA PHILOSOPHY 

 

 Pelin BEŞLER 

 

   ABSTRACT 

 

 In this study which I took up the freedom of the human being in Spinoza 

philosophy, Spinoza puts forward the freedom in the concept of God or Nature 

approach. God is the only being which is absolutely free and he is free because he 

affects infinitely with his infinite attributes. All of the beings are the finite modes of 

the attributes of God. Among these finite modes, the human being is composed of the 

body-mind and only the human being has the opportunity of freedom because he is a 

conscious being.  

 

 Spinoza associated the freedom and necessity and defined the freedom as 

being dependant on necessity and affecting according to the necessity of his own 

nature. Because of this reason, the freedom is realized together with the body which 

ensures the dependence of the human being on the necessity, but not with the mind 

only. When the human being affects with his body and mind, namely when he affects 

according to his essence and nature, he becomes free. Affecting by the human being 

based on his essence is affecting as having the knowledge of reasons and having his 

essential consciousness, namely the consciousness of his own nature and essence. 

Because of this reason, the human being has to know. When the human being acts in 

accordance with the guidance of mind, he will find the truth and what is useful for 

him and will be virtuous, free and happy accordingly.     
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        ÖNSÖZ 

 

 Spinoza felsefesine olan ilgim felsefe eğitimim sırasında Yaşama Felsefine 

olan ilgimle birlikte başladı. Bu nedenle öğrencilik yıllarımda Yaşama Felsefesi adlı 

dersle birlikte Prof. Dr. H. Attilla Erdemli ile birlikte çalışmaya başladım. Bu 

çalışmalar sırasında Spinoza bir Yaşama filozofu olarak hep ilgimi çekmekteydi ve 

Spinoza üzerine çalışmanın beni çok geliştireceğini düşünüyordum. Bu nedenle 

yüksek lisans çalışmalarına başladım. Ancak tez aşamasına geldiğimde ailevi bir 

nedenle bir ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra aftan yararlanarak tekrar 

çalışmalara başladım. Bu çalışmam sırasında daha yoğun bir süreç yaşadım ve bu 

süreç sonunda Spinoza’nın özgürlük sorununu ele aldığım bir çalışma ortaya çıktı.      

 

Çalışmamı yaparken Türkçe çevirilere de baktım ve Kaynakça’da 

gösterdiğim üzere, onlardan yararlandım. Fakat çevirileri Đngilizce çevirileriyle de 

karşılaştırdım. Bu sırada bazı sözcükleri, daha uygun olan Türkçeleriyle değiştirdim. 

Bunların zaman zaman biraz eski sözcükler olmasından çok, söyleneni doğru dile 

getirmesi beni daha çok ilgilendiriyordu. Etika’dan yaptığım alıntıların yanına Hilmi 

Ziya Ülken’in çevirisini de koyarak, Spinoza metninin daha iyi anlaşılabilmesi için 

bir karşılaştırma olanağı açmak istedim.  

 

Spinoza Felsefesindeki görüşlerle farklı felsefelerde, yaşama anlayışlarında 

karşılaşmamız olağandır. Örneğin Đslam Felsefesi ve değişik yaşama anlayışlarında, 

söz gelimi Tasavvufta Spinoza’ya paralel görüşler bulunmaktadır. Spinoza felsefesini 

daha kapsamlı ele alan çalışmalarda bunlara değinmek gerekir. Burada yalnızca 

Spinoza sınırlarında kalmaya, ancak çok gerekli bağlantılar için bu sınırları sınırlı 

olarak aşmaya dikkat ettim. 

 

Bu çalışmamın başlangıcından sonuçlanmasına kadar büyük özen ve sabır 

göstererek bana yardımcı olan sayın danışman hocam Prof. Dr. H. Attilla Erdemli’ye 

teşekkür ederim.   

 



 vi 

ĐÇĐNDEKĐLER 

 

ÖZ/ABSTRACT……………………………………………………………………..iii 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………….v 

ĐÇĐNDEKĐLER………………………………………………………………………vi 

KISALTMALAR…………………………………………………………………….ix 

 

GĐRĐŞ…………………………………………………………………..……………1 

1. ÖZGÜRLÜĞÜN TEMELLENDĐĞĐ YER…………………………..…………11 

      1.1. Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura)………………………………………11 

  1.1.1. Töz…………………………………………………………………..12 

                         1.1.1.1. Antikçağ’da Töz ya da Varlık……………………………...16 

    1.1.2. Tanrı ya da Doğa bağlamında Oluş…………………………………23 

                  1.1.2.1. Öznitelikler (Attributumlar)……………………………….23 

                    1.1.2.2. Moduslar…………………………………………………..27 

    1.1.3. Tanrı’nın Doğası……………………………………………………32 

                        1.1.3.1. Tek Olmak…………………………………………………32 

                  1.1.3.1.1. Descartes’e karşı tek bir Töz……………………36 

                          1.1.3.2. Sonsuz Olmak……………………………………………..40 

                          1.1.3.3. Zorunlulukla Var Olmak…………………………………..44 

                          1.1.3.4. Özgür Olmak………………………………………………47 

                          1.1.3.5. Nedeni Olmak……………………………………………..51 

               1.1.4. Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura)………………………………53 

                      1.1.4.1. Natura Naturans- Natura Naturata………………………...54 

                  1.1.4.1.1. Natura Naturans………………………………..56 

                  1.1.4.1.2. Natura Naturata………………………………...56 

   1.1.5. Beden ve Ruh Sorunu……………………………………………….59 

   1.1.5.1. Sonlu Moduslar olarak Beden ve Ruh……………………..60 

                         1.1.5.2. Ruh-Beden Đlişkisi: Koşutluk (Paralellik)………………….65 

                         1.1.5.3. Bir Birleşik Var olan olarak Đnsan……………………….68

  



 vii 

 

2. BEDEN-BĐLĐNÇ BAĞLAMINDA YAŞAMA SORUNU……………..………71 

2.1. Ruhun dıştan belirlenmesi…………………………………………………73 

2.1.1. Upuygun olmayan düşünce………………………………………..75 

                2.1.1.1. Sanı ya da Hayal Gücü…………………………………...77 

2.2. Ruhun içten belirlenmesi………………………………………………….81 

2.2.1. Upuygun düşünce……………………………………..………….…82 

2.2.1.1. Akıl Bilgisi………...…………………………...……….87 

2.2.1.2. Sezgi Bilgisi…………..………………………………...91 

2.3. Etkin ve Edilgin Yaşam…………………………………………………...93 

2.3.1. Ruhun etkinliği ve edilginliği……………………………………..95 

2.3.2. Conatus……………………………………………………………98 

2.3.3. Duygulanışlar…………………………………………………….104 

                           2.3.3.1. Tutkular………………………………………………….108 

 

3. ÖZGÜRLÜĞE GĐDEN YOL….………………………………….…………..115 

3.1. Köle Kimdir?.............................................................................................115 

3.2. Aklın Yönetimi…………………………………………………………..119 

3.2.1. Erdem…………………………………………………………….120 

3.2.2. Đyi ve Kötü……………………………………………………….126 

3.2.3. Uyum…………………………………………………………….132 

3.2.4. Özgür Yaşam…………………………………………………….138 

                           3.2.4.1. Mutluluk ve Yaşama…………………………………….143 

          3.2.4.1.1. Antikçağ Mutluluk Anlayışları……………….144 

          3.2.4.1.2.Tanrı’yı akılla sevmek (Amor Dei 

Intellektualis)…………………………………………………..151 

           3.2.4.1.3. Ruhun Öncesiz-Sonrasızlığı…………………159 

3.2.5.  Devlet…………………………………………………………….165 

  

 4. SPĐNOZA’NIN ÖZGÜR ĐNSANI…………………………………...……..182 

 



 viii 

 

SONUÇ…………………………………………………………………………….192 

KAYNAKÇA………………………………………………………………………196 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ix

       KISALTAMALAR 
 
 
Ax.: Axiom (Aksiyom) 

Bkz.: Bakınız 

Böl.: Bölüm 

Çev.: Çeviren  

Def.: Definiton (Tanım) 

Dem.: Demonstration (Kanıtlama) 

E.: Emotion (Duygulanış) 

Ed.: Edited (Düzenlenme) 

Pre.: Preface (Önsöz) 

Post.: Postulate (Postülat) 

Prop.: Proposition (Önerme) 

Trans.: Translated (Çeviri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

            GĐRĐŞ 

 

 Özgürlük Đnsan Yaşamı’nın en önemli yanlarından biridir. Spinoza Felsefesi 

bakımından ele alırsak, Özgürlüğün kapsamı genişler ve Evrenin ortaya çıkışının 

temel dayanaklarından biri olur, çünkü Tanrı’nın en önemli özelliklerinden biridir: 

Yalnızca kendi doğasının zorunluluğundan var olan ve yalnızca kendisi tarafından 

etki etmeye belirlenen şeye özgür diyorum…(Etika I.-7.Tanım). Kendi doğasının 

zorunluluğu ile var olan, yani kendi etkinliğini kendisini belirleyen şey Tanrıdır. 

Tanrı’nın tek etkinliği vardır sonsuz sayıdaki evrenler. Onlar arasında bizim içinde 

bulunduğumuz evren de yer almaktadır. Bu evrende Tanrı’dan sonra özgürlük 

yalnızca Đnsan’da görülür; fakat bir farkla, Tanrıda zorunlu olan Özgürlük Đnsan için 

bir olanaktır. Bu nedenle Đnsan kendi özgürlüğünü yaratmak zorundadır. Bu nedenle 

Özgürlük Đnsan ve insanın yaşamı bakımından önemle karşımıza çıkan bir temel 

sorundur. Burada bir kavramla karşılaşıyoruz: Đnsan Olmak. Đnsan olmanın sadece 

insan olarak dünyaya gelmek anlamında; fizyolojik anlamda değil, insanın insana 

yaraşır yaşama biçimini ortaya koyması olarak ele alınması gerekmektedir. Özgürlük 

bu bakımdan insanın insan olmasının, insana yaraşır yaşama biçimini sürdürmesinin 

gerçekleştiği alandır. Daha doğrusu özgürlük insanın kendisini gerçekleştirdiği, 

kendi kendisine dönerek kendini yarattığı alandır. Böylece Spinoza felsefesinde 

Özgür olmak ile Đnsan olmak birbiri içine geçmiş; birbirlerini yaratan iki durum 

olarak karşımıza çıkar. 

 

Özgürlüğün bir olanak olarak verilmesiyle, Đnsan Olmak birbirini gerektiren 

iki kavramdır. Đnsan Olmak kavramını Spinoza Felsefesinde pek bulamıyoruz, çünkü 

onun için oldukça yeni; daha çok Aydınlanma ve oradan gelişen anlayışlarda ortaya 

çıkan ve 20.yy.da önem kazanan bir kavram. Buna karşın Spinoza Felsefesine, 

Etika’da belirlenen yaşama anlayışı ile çok uyuşan, çok örtüşen bir kavram. 

 

Özgürlük bir olanak olarak verilmeseydi Đnsan olmak mümkün olmazdı. Öte 

yandan Özgürlük tam olarak verilseydi, o zaman da Đnsan Olmak mümkün olmazdı. 

Özgürlük bu nedenle yaratılacak, yaşanacak, durağan olandan devinene doğru 
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gelişerek ortaya koyulacaktır. Bunu her Đnsan bireyi kendisi için yaşam boyu 

yapacaktır. Çünkü Özgürlük yaşam boyu sürecek bir etkinliktir. Öyleyse Đnsan 

yaşamında sürekli kendisini ve özgürlüğünü yaratmak durumundadır. Đnsan ancak 

yaratıcı yaşadığı zaman kendisini gerçekleştirmiş olur ve bu çizgide kendini 

mükemmelleştirir, yetkinleştirir, insana ya da Özüne yaraşır biçimde yaşar. Đnsan 

özgür olarak dünyaya gelmiş olsaydı, bu nedenlerle özgür olduğunu 

söyleyemeyecektik. Çünkü özgürlük doğuştan verilmiş olduğu zaman önceden 

belirlenmiş olmaktadır ki, bu durum özgür olmanın doğasına aykırıdır. 

 

Özgürlük bir Karar-Eylem Süreci’ nde ortaya çıkar. Fakat her Karar-Eylem 

Süreci özgürlük değildir. Örneğin hırslarına kapılmış, kendi doğasına aykırı, zarar 

verici kararlar alıp uygulayan, başkalarına yönelik bir kötülüğü tasarlayanlar da 

Karar-Eylem Süreci yaşarlar. Spinozaya göre böyle bir etkinlik kişinin bağımlılığıdır, 

burada aklın kullanımı da bağımlıya göredir; bu bir tür köleliktir. Öyleyse Özgür 

olmak, özgür yaşamak için nasıl bir Karar-Eylem Süreci gerekmektedir? 

 

Spinoza burada Antikçağ’dan beri gelişip gelen akılcı felsefe geleneği 

uyarınca düşünür. Đnsan doğru karar alırsa, doğru eyleme girecektir ve böylece özgür 

olacaktır. Yanlış karar alan, aykırı eylemlere girebilir ve kendisini kısıtlar. Burada bir 

başka soru yanıtlanmayı beklemektedir: Doğru Karar nasıl verilir? Soru tersinden de 

ele alınabilir: Đnsan nasıl olup da yanlış kararlar verebilmektedir; Đnsanı neler yanlış 

karara götürür? 

 

Özgürlük Tanrı ya da Doğa’dadır ve oradan gerçekleşir. Tanrı ya da Doğa 

yaratıcıdır ve kendi özünden özgürce yaratır ya da yarattıkca özgürdür. Buradan 

hareketle var olan her şeyin özgür olduğu ya da özgürlük olanağı taşıdığı sonucu 

çıkartılmamalıdır. Bir şeyin özgürce yaratılmış olması onun özgür olacağı anlamına 

gelmez: Yaratan özgürdür, fakat yaratılanın özgürlüğü, yaratılanın yapısına bağlıdır. 

Đçinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda canlı-cansız, biri dışında, tüm var olanların 

mekanik bir zorunluluk içinde bulunduklarını görürüz. Spinoza Đnsan dışındaki var 

olanlar alanına pek girmiyor. Onun asıl konusu, başyapıtı olan Etika’da gösterdiği 

üzre Đnsan ve Đnsan’ın Yaşamı’dır. Çünkü var olanlar arasında özgürlüğe, bir olanak 
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çizgisinde de olsa, sahip bulunan tek varlıktır Đnsan. Bir başka bakımdan iki 

Öznitelik (Attributum) bağlamında yer alan tek var olandır. 

 

Etika’da iki özgürlük vardır: Tanrı ya da Doğa’daki mutlak zorunlu Özgürlük 

ile bir olanak olarak bulunan Đnsanın özgürlüğü. Tanrı’nın özgürlüğünün herhangi bir 

sorunu yok. O aksamayan bir özgürlüktür. Sorun Đnsan’ın Özgürlüğü’ndedir. Doğru 

Karar burada işlevseldir. Đnsan doğru karar vererek eyleyebilirse özgür olacaktır. 

Doğru Kararı neye göre vereceğiz ya da yanılmadan nasıl korunacağız? Đnsan 

doğadan olduğuna göre, doğru kararın Doğaya ya da Tanrıya ait olması gerekir. Bu 

nokta Spinoza’nın görüşü ile Antikçağda Sofistler’in görüşlerinde kendisini gösteren 

ve sonra Kynik Okulunda, sonra daha da geniş olarak Stoa Felsefesinde ortaya çıkan 

Doğaya Uygun Yaşama ile karıştırılmamalıdır. Her ne kadar Spinoza’nın doğada 

temellenen özgürlük anlayışı örneğin Stoa ile yer yer paralellikler gösteriyor olsa da, 

buradan hareketle felsefeler arasında etkileşimin bulunduğu, fakat ne tümüyle 

örtüştükleri, ne de birbirinin devamı oldukları söylenebilir. Bu felsefelerin 

birleştikleri noktaların en önemlisi, doğru kararın değişmez, mutlak olan uyarınca 

elde edilebileceğidir: Kynik için de, Stoa için de yaşamanın doğru olabilmesi için 

Değişen’e göre değil, Değişmez Olan’a göre düzenlenmesi gerekmektedir. Spinoza 

görüşünde Doğa Đnsanın en temel, değişmez olan yanıdır; Doğa Đnsanın içindeki 

Tanrı’dır. Yargıların, kararların, dolayısıyla yaşamanın bize içkin olan Tanrı ya da 

Doğa’ya dayanması yaşamayı Đnsan’a yaraşır, Đnsanca ve özgür kılacaktır. 

 

Tanrı ya da Doğa nasıldır? 

Spinoza Etika’nın birinci kitabını Tanrı ya da Doğa’nın belirlenmesine ayırır. 

Birinci bölümün başında yer alan Tanımlara bakarak Tanrı ya da Doğa’nın temel 

özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

� Kendi kendinin nedenidir; bu nedenle özü bütün varlığı kuşatır. 

� Kendi başına, kendi kendisinin nedeni olarak var olduğu için bir başka 

şey ile değil, yalnızca kendisi ile kavranır. 

� Tözdür. 

� Özü Özniteliklerden(Attributum) oluşur; Öznitelikler sonsuz 

sayıdadırlar. 
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� Sınırsızdır. 

� Mutlak olarak Sonsuzdur; ezeli ve ebedidir. 

� Mutlak olarak özgürdür: Çünkü kendi kendisinin nedenidir ve kendisi, 

kendi doğasıyla belirlenmiştir. 

 

Bu belirleyici özellikler uyarınca Tanrı ya da Doğa’ya veya Mutlak olarak 

Sonsuz Varlık’a bir kez daha bakalım. Mutlak Varlık kendi kendisinin nedeni olarak 

vardır. O bir nedene bağlı olarak var olsaydı bir var olan olurdu. Oysa Mutlak Varlık 

bir var olan değildir, O Vardır. Bu nedenle bir Töz’dür. Ne var ki O, Parmenides’in 

Bir Varlık ‘ı Plotinos’un Bir ‘i gibi bir tek varlık değildir. Spinoza’ya göre Tanrı 

sonsuz sayıdaki Özniteliklerden(Attributumlardan) oluşur. Mutlak Varlık’ı sonsuz ve 

sınırsız yapan da budur: Mutlak olarak sonsuz bir Varlık’a, yani sonsuzca 

Öznitelikleri bulunan öncesiz ve sonrasız özü bu sonsuz özniteliklerin her birinde dile 

gelen Töz’e Tanrı diyorum. (Etika I, 6. Tanım)  Tanrı’yı, mutlak Varlık’ı oluşturan 

Özniteliklerin her biri de sonsuzdur: Modusları ile sonsuzdur. Her Öznitelik 

kapsamında belirli var olanlar olarak sonsuz sayıda modus bulunur. Bir var olan 

olarak Evren bu moduslardan oluşmaktadır. Moduslar zaman, uzam ve etkinlik 

bakımından sınırlıdırlar, fakat birbirlerinin nedeni olarak durmadan kendi 

özniteliklerinden türerler, onları sonsuz yapan da budur. Bu aynı zamanda Tanrı’nın 

var olan her şeyde etkin, belirleyici olarak bulunmasını da sağlar. Var olan her şey 

Tanrı’da vardır ve Tanrı olmadan hiç bir şey var olamaz ve tasarlanamaz. (Etika I, 

15. Önerme)  

 

Bizim evrenimiz bizi aşan ve sanki sonsuzmuş izlenimi veren genişliğine 

rağmen mutlak olarak sonsuz değildir, yalnızca kendi cinsinde sonsuzdur ve iki 

Öznitelikten oluşur: Yer Kaplama ve Düşünme. Spinoza bu iki Öznitelik anlayışında 

Descartes’a dayanmaktadır: O’nun res extansa ve res cogitans anlayışlarından bu iki 

öznitelik biçimlenmiştir. Evrenimizde canlı-cansız tüm var olanlar arasında yalnızca 

Đnsanın özgürlük olanağına sahip bulunması, Düşünme Özniteliğiyle de belirlenmiş 

olmasından gelmektedir. Đnsan’ın Özü hem yer kaplama ve hem de Düşünme 

özelliklerini taşır. Bu nedenle Đnsan Beden-Bilinç Bağlamını oluşturur. 
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Özgürlüğün Beden-Bilinç Bağlamında ortaya çıkması, mutlak Varlık dışında 

Özgürlüğün dünyamızda Đnsan ve Yaşamı ile mümkün olduğunu göstermektedir.  

Burada biraz önce değindiğim, Özgür yaşamak için nasıl bir Karar-Eylem Süreci 

gerekmektedir? ve bunun da arkasında bulunan Doğru Karar nasıl verilir?  Neden 

yanlış karar veririz? Sorularının yanıtını vermemiz gerekiyor. 

 

 Özgür bir yaşam yapıcı-yaratıcı; etkin bir yaşamla mümkün olmaktadır. 

Đnsanın etkinliği kendi yaşamındaki eylemlerinin bilincinde olması ve onları açık ve 

seçik olarak algılamasıdır. Spinoza’ya göre özgür bir yaşam için insanın etkin olduğu 

bir karar- eylem süreci gerekmektedir: insanın kararlarının ve eylemlerinin bilincinde 

olması ve onları açık ve seçik olarak algılaması gerekmektedir. Şeyleri gerçek nedeni 

ile kavramak, onları açık ve seçik olarak bilmek, şeylerin upuygun bilgisine ulaşmak 

demektir. Đnsanın doğru ve yanlış karar vermesinin temeli bilme biçimine 

dayanmaktadır. Đnsan şeylerin nedenini bildiği zaman upuygun bilgiler elde edecek 

ve doğru kararlar verecektir, tersi olarak da şeyler hakkında bilgi eksikliği olduğu 

zaman upuygun olmayan bilgiler elde edecek ve yanlış kararlar verecektir. Bizde 

mutlak olan, yani upuygun ve yetkin olan her düşünce doğrudur. (Etika II, 34. 

Önerme). Yanlışlık ve hata, upuygun olmayan ya da eksik ve bulanık fikirleri olan 

bilgi yokluğundan ya da eksikliğinden ibarettir. (Etika, II, 35. Önerme). Şeyleri 

upuygun olarak bilmek onların gerçek nedenini, doğasını, özünü yani o şeyi tam 

olarak bilmek demektir. Böylece Spinoza’ya göre doğru karar-eylem süreci şeyleri 

upuygun olarak bilmeye dayanır. Đnsan etkin ve yapıcı-yaratıcı bir yaşamı upuygun 

bilgilerle kurabilir. Özgürlükte işte böyle bir yaşamda ortaya çıkmaktadır.   

 

 Böyle bir yaşam çaba sarf etmeyi gerektirir. Çünkü insan daha ilk başta varlık 

yapısı, bedeni nedeniyle edilgilere uğrar. Đnsan sürekli olarak dış şeylerle 

duygulanıma girer. Bu duygulanışlar sayesinde hem kendini, hem de dış şeyleri 

kavrama olanağını bulur. Ne var ki,  bu duygulanışlar çoğu halde insanı edilgin 

kılarlar. Oysa Đnsanın etkin bir yaşam sürebilmesi için edilginlikten kurtulması ve 

bunun için de edilgin olan duygulanışları etkin hale getirmesi; yani onların upuygun 
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bilgisini elde etmesi gerekmektedir. Neden yanlış kararlar veririz? sorusunun yanıtı 

burada, Edilginliklerin bulunduğu yaşamada ortaya çıkmaktadır. Etkin bir yaşam 

insanın yaşamındaki şeylerin, eylemlerinin farkında ve kendi yaşamına egemen 

olmasıdır. Bu da insanın yaşamındaki şeylerin ve eylemlerinin upuygun bilgilerine 

sahip olması ile olasıdır. Đnsanın özgürlüğü ve bağımlılığı etkinliği ve edilginliğine 

dayanmaktadır. Đnsanın yaşamındaki etkinliği özgürlüğünün, edilginliği ise 

bağımlılığının bir göstergesidir. Đnsan yaşamındaki şeylerin bilgisine vararak, onlara 

egemen olarak, yaşamında etkin olarak özgürlüğünü sağlayacaktır.         

 

 Spinoza’ya göre Özgürlüğün kırılması bütünüyle bireyin kendisine, kendi 

yaşamasını kendisinin biçimlendirmesine bağlıdır. Upuygun bilgilere ulaşabildiğimiz 

ölçüde doğru kararlar verip, doğru eylemlere girip, yapıcı-yaratıcı dolayısiyle özgür 

olabilmekteyiz. Đnsan özgürlüğünü yarattığı için özgür olmaktadır. Diyelim ki, Đnsan 

özgür doğuyor, o zaman yaşamasında özgür olamazdı. Đnsan kendini yarattığı, 

yaşamını yarattığı, özgürlüğünü yarattığı için özgür olmaktadır. Yaratma kavramı ile 

özgür olmak yalnızca Đnsan için değil, Tanrı için de geçerlidir. Yaratıcı olmayan bir 

Tanrı ya da Doğa özgürlük özelliğini taşımaz. Böylece Đnsan yaşamı ile Tanrı ya da 

Doğa arasında özgürlük bakımından bir paralellik ortaya çıkmaktadır. Şu farkla ki, 

Tanrının özgürlüğü onun varlığının zorunluluğudur, Đnsanın özgürlüğü onun 

varlığının olanağıdır. 

 

Doğa ya da bizim evrenimiz sürekli gelişim ve devinim içindedir. Đnsanın da 

bu Doğa’nın bir parçası olarak sürekli kendini geliştiren, yaratan, mükemmelleştiren 

ve aşan yaşamaya sahip olması gerekir. Ancak o zaman doğa ile uyumlu bir yaşamı 

olacaktır. Böyle olmadığı zaman Đnsan varlık olarak yok olmaz, fakat Đnsan Olmak 

açısından bakarsak çok şey yitirecektir. Sürekli devinip gelişen yaşamanın içinde 

duran, seyreden, yaşamın farkında olmayan, kendisini sürükleyen şeylere kapılan bir 

varlık olarak kalacaktır. Yaşamda farkındalık, bilinç sahibi olmak, kendi yaşamına 

egemen olmak insanın kendini geliştirmesi ve yaratmasıdır. Đnsanın farkındalığı, 

bilinç sahibi olması, aklını kullanması onun özgürlüğüdür. Đnsan bilinç sahibi bir 

varlık olması nedeniyle özgür olabilmektedir. Diğer canlılardan; hayvanlardan, 

bitkilerden ayrımı burada ortaya çıkmaktadır. Đnsan diğer canlılardan ayrılmakta, 
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fakat ancak özgün yaşadığı, kendisindeki doğayı canlandırdığı, yani Đnsan Olma 

yolunda yürüdüğü sürece. Bu yolda Đnsanın iradesini kıran Duygulanımlardır ve 

Đnsanı özgürlükten alıp, köle yaparlar.  

 

Đnsan nasıl köle durumuna gelir; Duygulanımların buradaki işlevi ve doğası 

nasıldır? 

 

 Đnsanın köle durumuna gelmesi duygulanımları karşısındaki güçsüzlüğü ve 

yenilgisinin bir sonucudur. Duygulanımlar insanın etki etme gücünü artmasına ya da 

azalmasına neden olan şeylerdir. Bu bakımdan bazı duygulanımlar etkin ve bazıları 

ise edilgindir. Bu duygulanışlardan birinin upuygun nedeni olabildiğimiz zaman 

duygulanış ile bir etki; aksi durumda bir edilgi alıyorum. ( Etika III, Tanım 3). 

Yaşamdaki eylemelerimizin, davranışlarımızın, duygulanımları-mızın nedenini 

bildiğimiz zaman bunlar üstünde etki etme gücümüz olur ve bu sayede onlara 

egemen; yaşamımıza egemen ve özgür oluruz, aksi durumda ise duygularımıza 

maruz kalır; onların denetimi altında olur; onlara bağımlı ve köle durumuna geliriz.  

 

 Đnsanı köle durumuna getiren edilgin olan duygulanımlardır; tutkulardır. Bu 

duygulanım-lar insanı öfkeye, nefrete, hasetliğe, kıskançlığa, şehvete vs. yönelten 

duygulanımlardır. Bu duygulanımlar insanın insana yaraşır biçimde yaşamasına 

engel olan, insanı güçsüz bırakan, insanın yaşamındaki farkındalığını ortadan 

kaldıran duygulanımlardır. Đnsan bu duygulanımlara kendini bıraktığında, yani köle 

durumuna geldiğinde ne yaşamı, ne davranışları, ne de kendi üzerinde bir güce ve 

egemenliğe sahip değildir. Đnsanların çoğu da bu şekilde duygulanımların 

egemenliğine girmiş bir şekilde yaşamaktadırlar. Çünkü kendine egemen ve özgür 

yaşama kolay olmayan, insanın durmadan çabalaması ve savaşmasını gerektiren bir 

süreçtir. Đnsanlar Yaşama süreçleri boyunca durmadan tutkular tarafından ele 

geçirilmek için zorlanırlar. Burada Đnsanın en büyük kavgası ortaya çıkar: Kendine 

egemen olma ve tutkulara direnme kavgası. Đşte bu Đnsan olma sürecidir. Bu süreç 

zaman zaman kesilebilir, bu özgürlüğe ara verme demektir. Đnsanların çoğu kendini 

yaşamın akışına bırakmış, onu seyreden, bilinçsiz, tutkularına tutsak bir biçimde 
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yaşamaktadırlar. Kendisini bırakıvermiş Đnsan, kendisini yaratamaz. Upuygun bilgi, 

Đnsan olma, kendini yaratma, özgürlük burada birbiriyle kenetlenmektedir. Bilgi 

yalnızca kendini geliştireceği, yaratıcı olacağı yanlarını bilme değildir. Bilgi, kendine 

karşı olan, özgürlüğünü kıran kendi tutkularını da bilmektir ve daha önemle bunları 

bilmektir. Ancak böyle bir bilinçle Đnsan varlığına ve yaşamasına egemen olabilir. 

 

 Tutkular, Bilgisizlik ve Kölelik. Yaşamada iki egemenlik vardır: Ya Đnsan 

kendisine ve tutkularına egemen olacaktır ya da tutkular, cehalet, bağımlılık Đnsana 

egemen olacaktır. Spinoza bir üçüncü durumu belirlemiyor. Özgürlüğü ya da Đnsanın 

yapıcı ve yaratıcı yaşamasını, egemenliğini bütünüyle bilince dayandırıyor. Bu 

nedenle Spinoza’ya göre tutkuların bilincine varmak, onların upuygun bilgisini elde 

etmek bu duygulanımları birer tutku olmaktan çıkarır ve insanı kendine ve 

tutkularına egemen yapar. Tutku olan bir duygulanış onun açık ve seçik bir 

düşüncesini edinir edinmez bir tutku olmaktan çıkar. ( Etika V, Önerme 3). Buna 

hem Đnsanın kendisini yaratması diyebiliriz, hem de yaşamanın arınması. 

  

 Spinoza Đnsan Yaşamı’nı iki öznitelik ya da Beden-Bilinç Bağlamı’nda 

temellendirir. Đnsan’da bir Olanak olarak bulunan Özgürlük de Beden-Bilinç 

Bağlamı’nda gerçekleşmektedir. Đnsanın, evrendeki diğer sonlu moduslar yanında, 

yine bir sonlu modus olarak akıl sahibi, kendi kararlarıyla yaşayan bir varlık oluşu da 

Beden-Bilinç Bağlamı’nda bulunmanın bir sonucudur. Akıl, Karar-Eylem Süreci, 

kendi yaşamasını yaratmak, yapıcı ve yaratıcı Etkinikler, Đnsan Olmak hep 

özgürlüğün gereği ve sonucudurlar. Bunların hepsi özgürlük gibi Beden-Bilinç 

Bağlamının bir sonucudurlar. 

 

Spinoza bilinci özgürlük için temel olarak koysa da bedeni dışlamaz. Bedende 

özgürlüğün gerçekleşmesi bakımından bilinç kadar önemlidir. Đnsanın bedeni 

zorunluluk-determizim yasalarıyla belirlenmiştir. Đnsanın ruhu (bilinci) ise Doğa’nın 

zorunluluklarına isterse uyabilir, istemezse uymayabilir. Bu bakımdan da insanın 

Doğa’yı; Tanrı’yı anlayabilmesi, şeyleri gerçek nedenleri ile kavrayabilmesi, bunları 

zorunluluk-determizin yasaları içinde algılayabilmesi ve bu Doğa’ya uyum 

sağlayabilmesi, kendi içindeki özü gerçekleştirebilmesi beden aracılığıyla mümkün 
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olmaktadır. Đnsan bedeni aracılığıyla zorunluluklar zinciri olan doğa’yı ve doğada ki 

şeyleri algılayabilecektir, çünkü ruh, bedeni aracılığıyla dış dünyaya ilişkin bilgileri 

elde etmektedir.      

 

Zorunluluk özgürlük için temellendiricidir; Spinoza’ya göre. Tanrı’nın 

özgürlüğü zorunluluğunda ortaya çıkmaktadır. Đnsan için Beden-Bilinç Bağlamı’nda 

olanaklı olan, yukarda değindiğim kavramların hepsi Tanrı için zorunludur. Đnsan bu 

zorunlulluğu bilmelidir. Çünkü Tanrı için doğallıkla zorunlu olan, Đnsanın kendisinde 

yaratacağı bir zorunluluk olacaktır: Kendisini, ne yapacağını, nasıl yaşayacağını bu 

zorunluluğu upuygun bilgisiyle sağlayacaktır. Burada özgürlük akla dayanan kararlar 

vermek ve o kararlara göre eylemek olarak somutlaşmaktadır. 

 

Şimdi, konuda biraz daha aydınlanabilmek için şöyle sorabiliriz: Akıl kötülük 

için de işleyebilir ve kötülük için doğru bilgiler ortaya koyabilir mi? Böyle olursa, 

aklını kötülük için kullanan insana özgür diyebilir miyiz? Bu soruları Spinoza’nın 

zorunluluk anlayışı ile yanıtlayabiliriz. Đnsanın özgürlüğü doğallıkla zorunlu değildir, 

insanda özgürlük bir olanaktır. Ancak insan, hem içinde yaşadığı ve hem de varlığına 

içkin olarak bulunan zorunlulukların bilincine vararak, şeyleri Doğa’nın içinde 

bulunduğu gibi; zorunlulukla birbirine bağlanmış şeyler olarak gördüğünde, 

zorunluluklar bütünü olan Doğa’ya uyum sağladığında, kendi doğasının yasalarına 

göre hareket ettiğinde özgür olmaktadır. Đnsan bunları bedeni aracılığıyla 

algılayabilmekte ve bilebilmektedir. Đnsanın doğası, onun özü Tanrısallığı 

barındırmaktadır. Bu bakımdan insan kendi doğasını, özünü anladığında, kendisinin 

upuygun bilgisine sahip olduğunda, özünü gerçekleştirdiğinde Tanrı’nın ya da 

Doğa’nın bilgisine ulaşmakta ve özgürlüğünü yaratmaktadır. Bu nedenle insanın 

aklını kendi özüne uygun bir şekilde kullanması O’nun özgürlük yolunu açmaktadır. 

Tersi durumda kötülük için çalışan bir akıl ile insan özünü 

gerçekleştiremeyeceğinden, ona özgür denemez.     

 

Spinoza felsefesinde özgürlüğün Beden-Bilinç Bağlamı’nda gerçekleşmesi 

nedeniyle insanın varlık yapısı ve özü bu iki temele dayanır. Dolayısıyla Ne bedensiz 

ruh, bilinç ne de bilinçsiz beden yoktur ve olamaz, çünkü bu iki temelden biri 
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olmazsa insan olmaz ve bu nedenle de özgürlükten bahsedilemez. Spinoza 

felsefesinde bütün evren, kâinat ve her şey Tanrı’nın iki özniteliğinin moduslarından 

oluşmuştur ve bütün her şey bu iki bağlamda ortaya çıkmaktadır. Doğa’nın bir 

parçası olan insanda bu iki bağlamdan oluşmaktadır ve insanda gerçekleşecek olan 

özgürlük de bu iki bağlamda gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle Beden-Bilinç 

Bağlamı’ndaki açılımları görebilmek için Spinoza’nın düşünme yoluna girmemiz 

gerekmektedir.             
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                    1. ÖZGÜRLÜĞÜN TEMELLENDĐĞĐ YER 

 

Özgürlük kendi başına var olmaz. Bu durumda onun kaynaklandığı, var 

olduğu yerin, ortamın aranması, koşullarının belirlenmesi gerekir. Ayrı deyişle şu 

sorunun yanıtlanması gerekir: Özgürlük nerede temellenir ve nasıl ortaya çıkar? Bu 

soru, Etika’da soru olarak ortaya koyulmasa da, yanıtlanmış olması bir biçimde 

sorulduğunu gösterir. Spinoza’ya göre Özgürlüğün kaynağı Tanrı ya da Doğa’dır. 

Başkaca söylersem: Spinoza Özgürlüğü Tanrı ya da Doğa’ya geri giderek 

temellendirir.  

 

1.1. Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura) 

 

Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura) Spinoza’nın tüm felsefesinin temelinde 

yer alır. Tanrı ile Doğa’nın özdeş olduğunu vurgulayan, oluşu, içinde yaşadığımız 

doğa’yı ve bu doğadaki var olanları açıklayan Spinoza’nın panteizmini de gösteren 

bir temel düşüncesidir. Spinoza felsefesini anlamak önemli ölçüde Tanrı ya da Doğa 

özdeşliğini anlamaktan geçer. Tanrı-Doğa özdeşliğini kavrayabilmek için, bu temel 

düşünceyi oluşturan düşünceleri adım adım görmek yararlı olacaktır.   

 

Tanrı ya da Doğa ilk başta mitolojiyi çağrıştırır. Orada da Kosmogonia ile 

Teogonia özdeştir. Diğer deyişle Tanrı ve Doğa birbirine içkindir. Böylece Doğa 

karşısında yaratıcı bir Tanrı anlayışı eritilmiştir. Burada evrensel süreç Tanrısaldır, 

Tanrı’nın açılımı evrendir. Fakat bu nasıl bir açılımdır; Oluş nasıl gerçekleşir, Tanrı 

ya da Doğa olarak karşımıza çıkan varlık bir Töz olarak nasıl devinmektedir? Bu 

sorular Töz’ü anlamada ve Özgürlüğü temellendirmede yol gösterici olacaktır.  

    

Spinoza’ya göre Tanrı ya da Doğa nedir? Tanrı; Doğa, mutlak olan, gerçek 

hakikat olan Varlıktır. Bu Varlık töz ya da Tanrı ya da Doğa’dır. Spinoza’nın 

düşüncesinde Töz, Tanrı, Doğa, Varlık birbirinin içine geçmiş olarak 

anlaşılmaktadır. Öyleyse hepsi için Töz kavramından yola çıkabiliriz. 
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1.1.1. Töz 

 

Spinoza Etika 1. bölüm 1.tanımda, kendi kendisinin nedeni olan’ı ele alır.   

“ Kendi kendisinin nedeni olan ile özü varoluşunu içereni veya doğası varoluşundan 

ayrı olarak düşünülemeyeni anlıyorum.”1 Kendi kendisinin nedeni olan, kendi 

dışındaki bir nedenin sonucu olmayan; kendisinin dışında hiçbir şeye bağımlı 

olmayan; başka bir şey tarafından yaratılmamış olan şeydir. Kendi kendisinin nedeni 

olan şeyin özü varlığını kuşatır; varoluşunun açıklaması kendisindedir veya doğası 

ancak var olarak tasarlanan şeydir; varoluşu kendi doğasında bulunur; varoluşu için 

kendi doğasından başka hiçbir şeye bağımlı değildir; doğası onun var olmasını 

gerektirir ve var olmadığı sürece kavranamaz. Var olmak onun doğası gereğidir.  

 

Kendi kendisinin nedeni olmak ile ne demek istemektedir ve neden bu 

tanımla başlamıştır? Spinoza 3. tanımda bunun cevabını verir. “ Töz ile kendi 

kendisinde var olan ve kendi kendisiyle kavranan, yani kavranması başka bir şeyin 

kavranmasını gerektirmeyen şeyi anlıyorum.”2 1. ve 3. tanımlar birbirini 

tamamlamakta ve hatta birbirinde temellenmektedir. Bu belirleme Varlık’ı sorun 

eden felsefenin ilk adımlarına kadar geri gidebilmektedir. Antikçağ bağlamında bu 

konuya biraz sonra sınırlı olarak değineceğim, fakat şimdi bir örnekle açıklık 

getirmek istiyorum: Demokritos’un atomlarını kendi kendisiyle tanıyabiliriz. Onları 

tanımak için başka bir nedene veya varlığa ihtiyacımız bulunmamaktadır. Sokrates 

öncesindeki diğer felsefelerde anamadde olarak gösterilenler de birer Tözdür ve Töz 

olarak onların da kendi başına var olan; varoluşu için kendisinden başka hiçbir şeye 

gerek duymayan; kendi kendisinin nedeni olan; özü varlığını kuşatan; varoluşunun 

açıklaması kendisinde olan, doğası ancak var olarak tasarlanan şey olduklarını 

söyleyebiliriz.   

 

                                                 
1 Spinoza, Ethics, Edited and Translated by G.H.R. Parkinson, United States, Oxford University 
Press, 2000, I, def. I, p.75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Özü 
varlığı kuşatan, başka deyişle tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek olan şeye, kendi kendisinin 
nedeni (causam sui) diyorum.” Bkz. Önsöz.  
2 Spinoza, Ibid, I, def. III, p. 75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:          
“ Kendi başına var olan ve kendisi ile tasarlanan, yani kendisini teşkil edecek başka hiçbir fikrin 
yardımı olmaksızın hakkında fikir edindiğimiz şeye cevher diyorum.”  
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Spinoza’nın bu iki tanımından hareketle onun töz anlayışı daha belirgin 

olarak ortaya çıkmaktadır. Töz kendi kendisinin nedeni olan; kendisi dışında başka 

hiçbir şeye bağımlı olmayan; başka bir şey tarafından yaratılmamış olan, özü 

varlığını kuşatan; var oluşu için kendi doğasından başka hiçbir şeye gerek duymayan 

şeydir. 

 

 Daha öncede belirttiğim üzere Töz ve Tanrı Spinoza felsefesinde adeta 

birbirinin içinde erimektedir. Töz’ün özelliklerini ortaya koyarken Tanrı’nın, 

Tanrı’nın özelliklerini ortaya koyarken de Töz’ün özelliklerini ortaya koyuyor. Bu 

bakımdan bu bölümde Spinoza felsefesinde Töz’ün ne ifade ettiğini ve Töz’ün 

özelliklerini genel hatlarıyla anlatarak Töz veya Tanrı’nın bütün özelliklerini daha 

sonra Tanrı’nın doğası bölümünde ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Şimdi Töz’ün 

özelliklerine genel hatlarıyla bakalım. 

 

Töz’ün ya da Varlık’ın karşıtı, onun özelliklerinin hiç birine sahip 

olmayandır. Böylece sınırlı, tek tek var olanlar dünyasına gireriz. Spinoza 2. tanımda 

(ve ayrıca 5. tanım ile 7. tanımın 2. bölümünde de) var olanların dünyasını 

belirlemeye girişir. Kuşkusuz burada bir karşılıklı belirleme söz konusudur: 

Sınırlının tanımını yaparken Töz’ü ya da Varlık’ı daha belirgin kavrarız, Töz 

tanımından bakınca da sınırlı olan daha açık kavranır. 

 

 

“Kendi cinsinde sonlu olarak ifade edilen şey kendisiyle aynı tabiatta başka bir şeyle 

sınırlanabilendir. Örneğin cisim sınırlıdır, çünkü her zaman tasarladığımız cisimden daha 

büyük bir cisim tasarlayabiliriz. Aynı şekilde, bir düşünce başka bir düşünce ile 

sınırlandırılmıştır. Fakat cisim düşünce ile düşünce cisim ile sınırlandırılmamıştır.”3  

 

                                                 
3 Spinoza, Ibid, I, def. II, p.75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:        
“ Sınırlı olan, yani kendisiyle aynı tabiatta başka bir şeyle sınırlanabilen bir şeye kendi cinsinde sonlu 
diyorum. Diyelim, cisim kendi cinsinde sınırlıdır, çünkü biz herhangi cismi tasarlarsak, 
tasarladığımızdan daha büyük bir cismi tasarlayabiliriz ve bu daha büyük cisim birinci cisimle aynı 
tabiatta olduğu için, cismin kendi cinsinde sonlu olduğunu söylemek doğrudur. Nitekim bir düşünce 
başka bir düşünce ile sınırlandırılmıştır. Fakat cisim düşünce ile ve düşünce de cisimle 
sınırlandırılmamıştır.” 
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Bir şeyin sonlu olması onun aynı tabiatta başka bir şey tarafından 

sınırlandırılmasından dolayıdır. Bu tanımdan hareketle bir şeyin sonsuz olması, o 

şeyin kendi cinsinde başka bir şey tarafından sınırlandırılmaması, yani kendi cinsinde 

tek olmasıdır. Tek olmak sonsuz olmayı gerektirir. Töz tektir ve tek olduğu için 

başka bir şey tarafından sınırlandırılamaz ve dolayısıyla da sonsuzdur. Töz’ün bu 

tanımdan hareketle kendi cinsinde sonsuz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak kendi 

cinsinde sonsuz olmak kendi alanı içinde sonsuz olma anlamına da gelebilir ve 

olumsuzluğu içerir. Bu nedenle 6.tanımın açıklamasında Töz’ün kendi cinsinde değil 

mutlak olarak sonsuz olduğunu belirtmiştir.  

 

 

“ Mutlak olarak sonsuz diyorum, yoksa kendi cinsinde sonsuz demiyorum. Kendi cinsinde 

sonsuz olan için sonsuz öznitelikleri olumsuzlayabiliriz. Fakat mutlak olarak sonsuz olan 

için ise özünü ifade eden ve hiçbir olumsuzluğu içermeyen her şey onun özüne aittir.”4  

 

 

Töz’ün özü hiçbir şekilde olumsuzluk içermez, onun özü mutlak 

olumluluk’un bir ifadesidir. Bu bakımdan da töz mutlak olarak sonsuz ve tektir.   

 

Sonsuz ile ezeli ve ebedi olma ilişkisini Etika 1. bölüm 8. tanımda ele alır:      

“ Başsız ve sonsuz (ezeli ve ebedi) olan şeyin yalnızca tanımının zorunlu bir sonucu 

olarak kavranması bakımından varlığa başsız ve sonsuzluk diyorum.”5 Töz tanımı 

gereği zamana aşkındır. Spinoza bu durumu 8. tanım açıklamasında yeniden ele alır: 

“ Böyle bir varlık ezeli hakikat ve şeyin özü diye tasarlanmıştır ve bunun sonucu 

                                                 
4 Spinoza, Ibid, I, Explanation of def. VI, p.75. Bu açıklama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “Mutlak olarak sonsuz diyorum, yoksa kendi cinsinde sonsuz demiyorum. Zira 
yalnızca kendi cinsinde sonsuz olan bir yerde sonsuz sıfatları (yüklemleri) olumsuzlayabiliriz; fakat 
mutlak olarak sonsuz olan için ise bir özü ifade eden ve hiçbir olumsuzluğu kuşatmayan her şey onun 
özüne aittir.”    
5 Spinoza, Ibid, I, def. VIII, p.75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:   
“ Başsız ve sonsuz (Eternel) olan şeyin yalnızca tanımının zorunlu bir sonucu diye tasarlanması 
bakımından, varlığa başsız ve sonsuzluk (Eternite) diyorum.” 
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olarak süre ve zaman ile açıklanamaz, hatta süre başı ve sonu olmayan şey olarak 

tasarlanmış olsa bile.”6  

 

 

Töz zamanı aşar; kuşatır; içerir, hakikattir ve her şeyin özüdür. O’nu açıklamak için 

zamana indirgemek, yalnızca O’nu anlamamak olur. 

 

Spinoza 1. ve 3. tanımlarda Tanrı ya da Doğa belirlemesinde bir adım daha 

ilerler: “ Tanrı ile mutlak olarak sonsuz bir varlığı, her biri başsız ve sonsuz özü ifade 

eden sonsuz özniteliklerden oluşan tözü anlıyorum.”7 Tanrı mutlak sonsuz Varlık’tır. 

Tanrı Varlık’tır. Tanrı Töz’dür. Bu tanımda Spinoza’nın Töz’ün Tanrı olduğunu 

söylemesinin yanında çok yeni bir özellikle karşılaşıyoruz. Bu durum Spinoza’nın 

Töz ya da Tanrı anlayışından Evren’e açılışını, o bir adımlık ilerlemeyi 

göstermektedir. Töz ya da Tanrı sonsuz sayıdaki öznitelik (attributum)’in her biri ile 

ifade edilir. Öznitelikler Spinoza’nın Varlık anlayışında taşıyıcılardır. Öznitelikler 

(attributumlar)’i biraz sonra ayrıca ele alacağım.  

 

 Töz, zorunludur; zorunlu olarak vardır. Töz’ün kendi kendisinin nedeni 

olması onun zorunlu olarak var olmasını gerektirir. Kendi kendisinin nedeni olan 

şeyin özü var olmayı içerir. Özü’nün var olmayı içermesi, var oluşu için kendisinden 

başka hiçbir şeye bağımlı olmaması ve var olmadığı sürece kavranamaması demektir. 

Bu bakımdan da var olmak onun doğasına ait olmaktadır. Böyle bir varlığın 

zorunlulukla var olması gerekir.8   

 

Töz ya da Tanrı ya da Doğa ile ilgili diğer özellikleri ve özgürlüğü, aşağıda 

(bkz. 1.1.3.) Tanrı’nın doğası adlı bölümde ele alacağım. Burada Spinoza’nın Töz; 

                                                 
6 Spinoza, Ibid., Explanation of def. VIII, p.76. Bu açıklama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Gerçekten böyle bir varlık, ezeli hakikat, nitekim şeyin özü diye tasarlanmıştır ve 
bu sebepten, süre veya zaman ile açıklanamaz, hatta süre başı ve sonu olmayan şey diye tasarlanmış 
olsa bile.”   
7 Spinoza, Ibid, I, def. VI, p. 75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:         
“ Mutlak olarak sonsuz bir varlığa, yani sonsuz sıfatları olup başsız ve sonsuz (ezeli) özü bu sonsuz 
sıfatlarının her biriyle ifade edilmiş olan cevhere Tanrı diyorum.”  
8 Bkz. 1.1.3.3. Zorunlulukla Var Olmak. Zorunlulukla ilgili bilgiler bu bölümde yer alacaktır. 
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Tanrı; Doğa ya da Varlık anlayışının Felsefe Tarihindeki yerini daha belirgin görmek 

için tarihsel sürece girip, örneğin bir dönemdeki Varlık anlayışına bakmanın yararlı 

olacağını düşünüyorum. Felsefe Tarihinde Spinoza’ya kadar uzanan tüm Varlık 

anlayışlarına kısa bir bakış bile bu çalışmayı gereğinden fazla genişleteceği için 

yalnızca Antikçağdaki belli başlı Varlık anlayışlarına değinmekle yetineceğim. 

 

1.1.1.1. Antikçağ’da Töz ya da Varlık 

 

Sokrates öncesi felsefelerde arkhe sorunu bir Varlık sorunu olarak ele 

alınıyordu. Felsefeyi başlatan Miletos okulu filozoflarına göre Varlık tektir: Örneğin 

Thales’e göre arkhe tektir ve Su’dur. 

 

 

 “ (Aristoteles söylüyor: ) …… Böyle olan ilk-temelin sayısına ve şekline gelince 

hepsi aynı şeyi söylemiyorlar, bu çeşit felsefenin asıl başı olan Thales- ötekilerin (daha 

sonrakilerin) tersine- bunun su olduğunu söylüyor- bundan dolayı toprağın suyun üzerinde 

bulunduğunu anlatıyor- ; belki de bu varsayıma bütün varlıkların besininin nemli olduğunu 

ve sıcağın kendisinin de bundan çıktığını ve onunla yaşadığını görerek varıyor.”9  

 

 

Miletos Okulunun Thales’i dinlemiş olan ikinci filozofu Anaksimandros’a 

göre arkhe apeiron’dur. Gerçi apeiron’u sonsuzu çağrıştıran sınırsız ile belirler, fakat 

yine de tek anamaddedir. 

 

 

“Varolanlar nelerden meydana gelmişlerse zorunlu olarak yok olup onlara dönerler; 

zira onlar birbirlerine zamanın düzenleyişine göre haksızlıklarının cezasını ve kefaretini 

öderler.- Apeiron kocamaz, ölmez, yok-olmaz.”10 

 

 

                                                 
9 Walter Kranz, Antik Felsefe, Çev. Suad Y. Baydur, 2. bs., Đstanbul, Sosyal Yayınlar, Eylül 2004, s. 
29. 
10 Walter Kranz, A.e., s. 32. 
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Miletos Okulunun son filozofu Anaximenes’e göre arkhe Hava’dır. “Her şey 

havadan meydana geliyor ve her şey yine dağılıp hava oluyormuş.”11 

 

Miletos Okulunda tüm var olanların kendisinden oldukları arkhe ya da 

anamadde tektir, fakat sonsuzca var oluşun kaynağıdır. 

 

Tek anamadde anlayışında Pythagorasçılarla birlikte bir değişim oldu: 

Anamadde tek idi: Sayı. Fakat Sayı sayılardı ve sayılar sonsuzdu. Pythagoraçıların 

bu anlayışı Spinoza’da ki öznitelik kavramıyla koşut (paralel)’tur. Đleride 

değineceğim üzere, her öznitelik moduslarıyla sonsuzdur. Giderek tek anamadde 

anlayışı çözüldü ve Empedokles ile Varlık sorununun ele alınışında çokçu (pluralist) 

görüş egemen oldu. Empedokles’in dört öğesine karşılık Anaxagoras sonsuz sayıda 

Spermata (tohum) yı esas aldı.  

 

 

“<Başlangıçta> tüm şeyler, nicelik ve küçüklükleri sonsuz olmak üzere, bir 

aradaydılar. Zira küçük olan da sonsuzdu <yani sonsuz küçüktü>. Ve şeyler bir arada 

oldukları sürece, küçüklüklerinden dolayı hiçbirini farketmek mümkün değildi.”12  

 

 

Demokritos ise yine sonsuz sayıda Atom’u anamadde olarak kabul 

etmekteydi.  

 

 

“ Bütün öteki şeyler parçalanamayan cisimlerin bir araya gelmesiyle kurulmuş, bu 

cisimler hem çokluk hem de şekil bakımından sonsuzmuşlar, nesnelerse birbirlerinden 

kendilerini kuran atomların şekilleriyle ve onların duruş ve dizilişleriyle ayrılıyorlarmış.”13  

 

 

                                                 
11 Walter Kranz, A.e., s. 35. 
12 Wilhelm Capelle, Sokratesten önce Felsefe II, Çev. Oğuz Özgül, Đstanbul, Kabalcı Yayınları, 
1995, s.27  
13 Walter Kranz, Antik Felsefe, s. 148. 
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Gerek burada değindiğim doğa filozoflarında, gerek biraz sonra ele alacağım 

Parmenides’te temel, asıl olan Madde ya da Varlık’ın özellikleri aynıdır denecek 

kadar yakındır.      

  

Parmenides “Bir Varlık”ı veya “Bir Olan”ı açıklarken Spinoza’nın 1. 

bölümdeki tanımlarında açıkladığı töz kavramına yakın bir belirleme yaptığını 

görürüz. Parmenides’e göre hakikat Varlıktır ve mutlak anlamda Bir’dir.  Bu Varlık 

meydana gelmemiş, yaratılmamış, yok olmayacak, değişmez, bölünmez, hareket 

etmez, eksiksiz, ezeli ve ebedidir.  

 

 

“ Yalnız bir yolun anlatışı kalıyor daha, o da varlığın; vardır bu yolda pek çok işaret, 

çünkü doğmamış olduğundan yok-olmazdır da, yapısı bütündür, sarsılmaz ve hedefsizdir. Ne 

bir kere var idi ne de olacaktır, şimdi bir bütün var çünkü.”14  

 

 

Varlık’ın özü gereği, meydana gelmemiştir ve yok olmayacaktır. Spinoza’nın 

Etika 1. Bölüm 1. tanımında olduğu gibi, Varlık kendi kendisinin nedenidir. Kendi 

kendisinin nedeni olduğu için özü gereği zorunlu olarak vardır. “ Aynı şey olarak 

aynı şey içinde kalarak kendi kendine yatar.”15 Parmenides, Spinoza gibi bu Varlık’a 

töz demez ama kendi kendisinin nedeni olduğunu, tek bir Varlık olduğunu, meydana 

gelmemiş ve yok olmayacak olduğunu söylemesi bakımından oldukça önemlidir.  

 

 Parmenides’in Bir Varlık’ı Platon’un idealarının nitelikleriyle de koşutluk 

gösterir. Đdealar, meydana gelmemiş, yok olmayacak, hareket etmez, bölünmez, 

değişmez, ezeli ve ebedidir. “Đdealar kendi başına var olan, ezeli-ebedi, değişmez bir 

dünyayı oluşturur ve ancak düşünceyle kavranılabilir.”16 Platon bize iki dünya 

düşündürür: Biri düşünülür olan ideaların dünyası, diğeri ise duyulur olan nesnelerin 

dünyası. Bu iki dünya arasında ilişkiler bulunmaktadır. Platon, Timaios diyalogunda 

                                                 
14 Walter Kranz, A.e., s. 82. 
15 Walter Kranz, A.e., s. 84 
16 Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Aydoğan, Đstanbul, Đz Yayıncılık, 2001, s.178.  
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Tanrı Demiourgos’un idealar örneğine göre duyulur dünyayı yaptığını söyler.17 Fakat 

biri mutlak dünya, yaratılan ise değişen, göreli olan nesnelerin dünyası. Platon’a göre 

asıl gerçek, idealardır. Nesneler dünyası, idealar dünyasının kopyasıdır. Gerek 

Platon’un ideaları, gerekse de Aristoteles’in Mutlak Form kavramı bize Spinoza’nın 

töz kavramını çağrıştırır, fakat önemli ayrılıklarla. Örneğin Platon’un ideaları 

öznitelikler değil ya da öznitelik işlevinde değildir; idealar birer ideal örnek, en 

yüksek form olarak bulunurlar. Ayrıca Spinoza görüşünde maddeye idealara bakarak 

biçim veren bir Tanrı Demiurgos da yoktur. Koşutluk yalnızca temel özellikler 

bakımındandır. Aynı şekilde Platon’un duyulur olan dediği sınırlı varlıkların ya da 

oluşun dünyası da 2. tanımda dile gelen dünyayı düşündürür. 

 

Töz’ü “bir şeyi o şey yapan şey”18 olarak tanımlayan Aristoteles’e 

geldiğimizde tözün iki anlamıyla karşılaşırız:  

 

 

“A) Töz bir yandan en son dayanak, başka bir şeyin yüklemi haline getirilemeyendir.          

B) Töz, öte yandan özü bakımından ele alınan birey olarak, (maddeden) ayrılabilen şeydir, 

yani her varlığın şekli veya formudur.”19  

 

 

Aristoteles töz kavramını kategoriler içinde belirler. On kategori saptar ve töz 

bu kategorilerin ilk sırasında yer alır. Diğer kategoriler bu kategoriden dolayı vardır 

ve bağımsız olarak var olan tek kategori de bu töz kategorisidir.  

 

 

“Ancak her bakımdan, yani hem tanım, hem bilgi, hem de zaman bakımından ilk olan, 

Tözdür. Çünkü ilkin diğer kategorilerden hiçbiri bağımsız olarak var olamaz; oysa Töz; 

bağımsız olarak var olabilir.”20  

                                                 
17 Bkz.: Platon, Timaios, Çev: Erol Güney, Lütfi Ay, Đstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
1997, 28c-31b.  
18 Aristoteles, Metafizik, Çev. Prof. Dr. Ahmet Arslan, 2. bs., Đstanbul, Sosyal Yayınlar, Kasım 1996, 
Z, 1028a, 14, s.306.   
19 Aristoteles, A.e., V, 1017b, 20-25, s.254.   
20 Aristoteles, A.e., VII, 1028a, 33-35, s.307. 
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Aristoteles tözün tek tek varlıklar olduğunu ve üç tür olduğunu öne sürer:  

 

 

“ Biri duyusaldır ve o ezeli-ebedi tözle, yok oluşa tabi töz olarak ikiye ayrılır. Bu sonuncu 

herkes tarafından kabul edilmektedir ve örneğin bitkiler ve hayvanları içine alır. …. Diğer 

töz, hareketsizdir. O bazı filozoflara göre tamamen bağımsız bir gerçekliktir.”21   

 

 

Aristoteles bu hareketsiz olan töze ilk hareket ettirici, Salt Form der. 

Aristoteles töz terimini kullanmıştır, ancak varlığın kategorileri içine koymakla ve 

tek tek varlıklar olduğunu söylemesi bakımından Spinoza’nın töz tanımından ayrıdır. 

Daha ilk bakışta Spinoza’da kategoriler yoktur. Aristoteles’in ilk hareket ettirici 

olarak gösterdiği Tanrı, buraya kadar kısaca değindiğim Antikçağ filozoflarının 

Anamadde belirlemelerinden pek ayrılık göstermez. Aristoteles’e göre Tanrı ezeli ve 

ebedi, değişmez, bölünmez, hareket etmez fakat hareket ettirir, eksiksiz ve yetkin bir 

varlıktır.  

 

 

“ Tanrı kendi kendisiyle kaim olan fiili, en mükemmel ve ezeli-ebedi bir hayattır. 

Bundan dolayıdır ki biz Tanrı’yı ezeli-ebedi, mükemmel bir canlı olarak 

adlandırmaktayız.”22  

 

 

Var oluşun gerçekleşmesi için ikinci bir ilke ve Tanrı gibi bir axiom olan 

hiçbir formu bulunmayan salt maddeye (hyle) ihtiyaç vardır. Tanrı ne kadar salt form 

ise karşıtı o kadar salt maddedir. Physis bu iki axiomun arasında yer alır. Gerek bu 

ikili anlayış, gerek maddenin form almaya, biçim bulmaya başlamasıyla görülen oluş 

Spinoza’nın anlayışına uymaz. Yalnızca Tanrı anlayışındaki özellikler bakımından 

bir andırma söz konusudur.  

                                                 
21 Aristoteles, A.e., XII, 1069b, 30-35, s.485. 
22 Aristoteles, A.e., XII, 1072b, 25-30, s.508.  
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Antikçağ Ege Uygarlıklarında felsefenin mistik öğelerle beslenmeye başladığı 

dönemde Plotinos “kendi kendine olan” şeyi “Bir” olarak tanımlar. “Bir” yalnızca 

kendi kendine bağlıdır ve mutlak olandır. Mutlak olması nedeniyle de bu “Bir”, 

Tanrı’dır. Ancak Plotinos bu kendi kendisine olan şeye, Spinoza gibi Varlık ya da 

Töz demez. Çünkü ona göre “Bir” varlığın ötesindedir.  

 

 

“ “Bir”, o halde ne bir to on, ne de ontos on’dur; ama o meon’dur (yani hiçliktir). 

Eğer “Bir”, varlık ve düşünme olsaydı, ona özellikler ve kategoriler yüklemek mümkün 

olurdu. Oysa, “Bir”, bütün özellikler ve kategorilerden kurtulmuştur.”23  

 

 

Plotinos “Bir”in , Varlık’ın ötesinde olduğunu yani hiçlik olduğunu söyler 

ancak ona göre “Bir” varlığın zorunlu nedenidir. Çünkü Plotinos’un felsefesinde her 

şey bu Tanrısal olan “Bir” den ışıma yoluyla türer. Plotinos’un evren düzeninde 

hiyerarşik bir varlık yapısı dile gelir. Bu hiyerarşik yapının en üstünde her şeyin 

kendisinden türediği “Bir” yer alır, “Bir” in altında Nous yer alır, daha sonra sırasıyla 

evren ruhu, bireysel ruhlar, doğa, ve en sonda da madde bulunur.  

 

 

“Egemence kusursuz durumda olan Bir, kudretinin aşırı bolluğu vasıtasıyla Zekâ’yı 

meydana getirmiştir. Bir’e doğru olan yönelişi (ya da dönüşümü) vasıtasıyla bütünlüğüne 

(eksiksizliğine) ulaşan Zekâ da, kendi sırası geldiğinde Ruh’u oluşturmuştur. Ruh’un bizzat 

kendisi de bütünlüğüne Zekâ’yı temâşa etmek suretiyle ulaşmıştır ve aynı şekilde o da 

meydana getirmiştir: böylece ondan da Doğa doğmuştur.”24  

 

 

                                                 
23 Đsmail Tunalı, Grek Estetik’i, 2.bs, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
1970, s.22. 
24 Plotinos, Enneadlar, Çev. Haluk Özden, Đstanbul, Ruh ve Madde Yayıncılık, Ekim 2008, s. 110. 
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Bütün şeyler “Bir” in yani Tanrı’nın ışıması ile yani, türüm yoluyla meydana 

geldikleri için yukarıdan aşağı doğru inildikçe Tanrısal ışık gittikçe azalır. Bu bize 

Aristoteles’i çağrıştırır.   

 

Plotinos’un “Bir” i kendi kendisinedir, mutlaktır ve her şeyde bulunur. O 

hiçbir şey tarafından yaratılmamıştır. Her şey onun tarafından meydana gelmiştir. 

 

 

“ Meydana getirilmiş bütün şeyler, varlık nedenlerini borçlu oldukları ve bağlı 

bulundukları ilkeler tarafından içerilmekte (ihtiva edilmekte; kapsanmakta) olduklarından 

dolayı, kendi üzerinde hiçbir şey bulunmayan en yüce Đlke, hiçbir şey tarafından ihtiva 

edilmemekte ve onlar gibi bölünmeksizin her şeyi içermektedir.”25 

   

 

Spinoza’nın kendi kendisine var olan Varlık’ı, töz’ü, Tanrı’sı da her şeyde 

bulunur ve her şey için zorunlu nedendir. Spinoza’nın evren düzeninde de nedenler 

zinciri söz konusudur. Spinoza her şeyin Tanrı’dan zorunlu bir nedenle çıktığını 

söyler; ancak Plotinos gibi hiyerarşik bir yapı ortaya koymaz. Örneğin Spinoza’da 

Tanrı sonsuz sayıda özniteliğe sahiptir ancak Tanrı özniteliklerin üstünde veya onlara 

aşkın bir Varlık değildir. Tanrı öznitelikleridir.  

 

Antikçağ’daki Varlık anlayışları ile Spinoza’nın Varlık anlayışı arasındaki en 

önemli koşutluk (paralellik) Panteizmdir. Đki Varlık anlayışında da Deus sive Natura 

anlayışıyla karşılaşırız. Her ne kadar antikçağdaki sofistlerde, septiklerde, 

eklektiklerde panteizmi bulamasak da diğer filozoflarda; örneğin Sokrates öncesi 

filozoflarda, Sokrates’te, Plotinos’ta ve diğer filozoflarda bu panteist özelliği 

buluruz. Zaten hylezoist; madde canlıdır anlayışı da bize panteist anlayışı getiren 

özelliklerden bir tanesi olarak görülebilir. 

 

Şimdi panteizmin yeniçağdaki en önemli düşünürlerinden birine, Spinoza’ya 

dönebilirim.  

                                                 
25 Plotinos, A.e., s. 116. 
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1.1.2. Tanrı ya da Doğa bağlamında Oluş 

 

Tanrı’nın Doğa olarak ifade edilmesi Tanrı’nın Doğa’ya olarak açılmasını 

ifade eder. Tanrı ya da Doğa’nın özünü öznitelikler kurar. Tanrı sonsuz özniteliklere 

sahiptir, bu da onun özünden sonsuz sayıda evren ya da doğa’nın oluştuğunu 

göstermektedir. Deus sive Natura bağlamında ifade edilen Doğa Tanrı’nın tüm 

özniteliklerini içeren Doğa’dır. Đnsan aklı sınırlı olduğundan böyle sonsuz sayıdaki 

evrenleri oluşturan Doğa’nın tümünü ya da bütün olarak Tanrı’yı anlaması mümkün 

değildir. Đnsan sadece Tanrı’nın iki özniteliği bağlamından oluşmuş olan; içinde 

yaşadığı doğayı algılayabilmektedir. Şimdi Doğa’yı, Tanrı’yı ve oluşun nasıl 

gerçekleştiğini anlayabilmek için Spinoza’nın öznitelikler anlayışına bakalım.    

 

1.1.2.1.Öznitelikler (Attributumlar) 

 

Spinoza’ya göre öznitelik, tözün özünü, varlığını meydana getiren şeydir.      

“ Öznitelik ile aklın tözün özünü oluşturmak üzere algıladığı şeyi anlıyorum.”26 Töz 

ya da Tanrı sonsuz sayıdaki öznitelik (attributum)’in her biri ile ifade edilir. Tanrı 

sonsuz sayıdaki özniteliklerden oluşur. “ Tanrı ile mutlak olarak sonsuz bir varlığı, 

her biri başsız ve sonsuz özü ifade eden sonsuz özniteliklerden oluşan tözü 

anlıyorum.”27 Tanrı’nın sonsuz olması onun özünü ifade eden özniteliklerinin de 

sonsuz sayıda olması demektir. Öte yandan tözün; Tanrı’nın özünü yani varlığını ve 

gerçekliğini ifade eden öznitelikleridir. Dolayısıyla onun özünün sonsuz olması, 

özniteliklerinin de sonsuz olması demektir.28 “ Tanrı, başka deyişle Tanrının bütün 

öznitelikleri ezelidir.”29 Tanrı’ya ait olan her şey özniteliklerinde de bulunmalıdır.  

                                                 
26 Spinoza, Ethics, I, def. IV, p.75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:             
“ Cevherde, onun özünü meydana getirmek üzere algıladığımız şeye sıfat (ya da yüklem) diyorum.” 
27 Spinoza, Ibid, I, def. VI, p. 75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:         
“ Mutlak olarak sonsuz bir varlığa, yani sonsuz sıfatları olup başsız ve sonsuz (ezeli) özü bu sonsuz 
sıfatlarının her biriyle ifade edilmiş olan cevhere Tanrı diyorum.”  
28 Spinoza, “Short Treatise on God, Man and His Well-Being”, The Collected Works of Spinoza, 
Edited and Translated by Edwin Curley, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1985, I, 
Chapter II, p. 70. Bu eseri bundan sonra Short Treatise olarak ifade edeceğim.  
29 Spinoza, Ethics, I, Prop. XIX, p. 93. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Tanrı ezelidir, ya da başka türlü söylenirse, Tanrının bütün sıfatları ezelidir.” 
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“ Halbuki ( Daha önce Önerme 7 de kanıtladığım gibi) sonsuzluk Tanrının doğasına 

aittir. Bundan dolayı Tanrının her bir özniteliği sonsuzluğu gerektirir ve böylece Tanrının 

bütün öznitelikleri ezeli ve ebedidir.”30  

 

 

Tanrı ve onun öznitelikleri başsız ve sonsuzdur (ezeli ve ebedi). Ezeli ve 

ebedi olmak zamanın ve değişimin üzerinde olmak demektir. Spinoza daha önce 8. 

tanımın açıklamasında ezeli bir varlığın süre ve zaman ile açıklanamayacağını ifade 

etmişti. O ve öznitelikleri her zaman vardırlar ve var olacaklardır ve onlar değişmez 

şekilde var olacaklardır. 

 

Ayrıca 9. önermede ifade ettiği gibi “ Bir şeyin ne kadar gerçekliği veya 

varlığı varsa, o kadar çok özniteliği vardır.”31 Töz’ün varlığı veya gerçekliği birçok 

öznitelikle ifade edilemeyeceğinden onun varlığını ve gerçekliğini ifade eden sonsuz 

öznitelik olması gerekir.  

 

Burada şunu belirtmek gerekir ki Tanrı’nın sonsuz olması ile özniteliklerin 

sonsuz olması aynı şey değildir. Tanrı mutlak olarak sonsuz bir varlığa sahiptir. Tek 

tek her bir öznitelikler ise mutlak olarak sonsuz olamaz çünkü yalnızca mutlak olarak 

sonsuz bir varlığa Tanrı sahiptir. Bu bakımdan da özniteliklerin sonsuzluğu mutlak 

değildir. Öznitelikler sayıca ve kendi içlerindeki modusları ile sonsuzdur.   

 

Bu bölümün başında belirttiğim üzere töz ya da Tanrı öznitelikleri aracılığıyla 

anlaşılabilmektedir. Şimdi bu öznitelikleri aracılığıyla Tanrı nasıl anlaşılıyor ona 

bakalım.   

 

                                                 
30 Spinoza, Ibid, I, Prop. XIX, Demonstration, p. 93. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Halbuki cevheri tabiatı, göstermiş olduğum gibi, ezeliliği gerektirir ( önerme 
7). Öyle ise Tanrının her sıfatı ezeliliği gerektirir, demek ki, Tanrının bütün sıfatları ezelidir.”  
31Spinoza, Ibid, I, Prop. IX, p. 81. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“Bir şeyin ne kadar varlığı ve gerçekliği varsa, onun o kadar sıfatı vardır.”   
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Spinoza, özniteliği aklın tözün özünü oluşturmak üzere algıladığı şey olarak 

tanımlamıştı. Ayrı deyişle Akıl, tözü onun özünü oluşturan öznitelikleri aracılığıyla 

algılar. Öyleyse töz akıl tarafından algılanabilir. Ancak burada şunu belirtmek 

gerekir ki, akıl tözü bütünüyle algılayamaz. Bilindiği üzere töz sonsuzca 

özniteliklerden oluşmaktaydı ve akıl bunlardan yalnızca iki tanesini tanıyabilir; bu 

iki öznitelik bağlamında tözü algılayabilir. Bu öznitelikler Yer Kaplama ve 

Düşüncedir. Bu Yer Kaplama ve Düşünce Descartes’teki res exansa ve res cogitans’a 

karşılık olmaktadır. Fakat bir farkla: Descartes’e göre bu iki kavram birer öznitelik 

değil, birer sonlu tözdürler. Descartes ayırdığı bu iki kavramı iki ayrı sonlu töz olarak 

belirler.32  

 

 

“ Đki öznitelik gerçekten birbirinden ayrı olarak tasarlanıyorsa da – yani birini 

diğerinin yardımı olmaksızın- buradan onların iki varlık ya da iki ayrı töz meydana 

getirdikleri sonucunu çıkaramayız.”33  

 

 

Bu öznitelikler tözü düşünmenin, anlamanın iki ayrı şeklidir. Bir ve aynı 

şeyin iki farklı yoldan anlatımıdır. Nasıl ki bir şeye farklı bakış açılarından 

bakabiliyor ve o şeyi anlayabiliyor isek, bu öznitelikler de bizim Tanrı’yı iki farklı 

bakış açısından anlamamızı sağlamaktadır.    

 

Đçinde yaşadığımız doğa Tanrı’nın bu iki (Yer kaplama ve Düşünce) 

özniteliği bağlamından oluşmuştur ve bütün her şey de bu iki bağlam içinde yer 

almakta ve ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan insan Tanrı’nın bu iki özniteliğini 

kavrayabilmekte ve bu iki öznitelikle sınırlı olarak şeyleri ve Tanrı’yı 

algılayabilmektedir.   

 

                                                 
32 Bkz. Đleride 1.1.3.1.1. Descartes’e karşı tek bir Töz. 
33Spinoza, op.cit., I, Prop. X, Scholium, p. 81. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Bir cevherde her ne kadar, gerçekten, ayrı iki sıfat varsa da, yani birini ötekinin 
yardımı olmaksızın tasarlıyorsak da, bunların iki varlık, iki farklı cevher meydana getirdikleri 
sonucunu çıkarmamalıdır…”  
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   Tanrı’nın özünü ifade eden özniteliklerde Tanrı’da bulunan her şeyin onlarda 

da bulunduğunu söylemiştim. Ancak burada özniteliklerin Tanrı’dan ayrı birer varlık 

olmadığı belirtilmelidir. Öznitelikler, Tanrı’nın sahip bulunduğu özelliklere sahiptir, 

ancak O’ndan bağımsız birer varlık değildirler. Tanrı öznitelikleridir. Öznitelikler, 

Tanrı’nın özelliklerine sahiptir ancak Tanrı gibi kendisinin nedeni olarak var olan 

varlıklar değildirler. Özniteliklerin Tanrı’nın dışında birer varoluşları yoktur. Ancak 

her öznitelik kendisi ile tasarlanmalıdır. “ Bir tözün her özniteliği kendisi ile 

tasarlanmalıdır.”34 Özniteliklerin kendisi ile tasarlanmaları ayrı birer töz meydana 

getirdikleri sonucunu çıkarmaz. Onların kendileri ile tasarlanabilmeleri tözün 

doğasındandır.  

 

 

“ Töz’ün her bir özniteliğinin kendisi ile tasarlanması tözün doğasındandır, töz’ün sahip 

olduğu bütün öznitelikleri onda aynı anda her zaman bulunurlar ve biri diğerini meydana 

getiremez, fakat her biri tözün gerçekliğini veya varlığını ifade eder.”35  

 

 

 Bu öznitelikler aynı varlığın özünün ifadeleri olmalarına karşın her öznitelik 

kendisi ile tasarlanabilir. Bir öznitelik diğer bir özniteliği meydana getiremez veya 

biri diğerinin nedeni olamaz. Bu bakımdan da öznitelikler ne birbirleri ile 

açıklanabilir ne de birbirleri ile özdeşleşebilirler. “ … öznitelikler kendi kendisine 

var olan varlığın öznitelikleri oldukları için, kendi kedilerine vardırlar, aynı zamanda 

kendileri aracılığıyla bilinebilirler.”36  Yer kaplama kendi içinde, düşüncede kendi 

içinde açıklanabilir ve anlaşılabilir. Burada düşünce ve yer kaplama özniteliklerinin 

birbirleri üzerinde bir etkilerinin olmamalarına ve biri diğeri ile açıklanamamasına 

karşın birbirine iki zıt öznitelik olmadıklarını özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca 

öznitelikler biri diğerinden üstün veya biri diğerinden önce değildir. Örneğin 

                                                 
34Spinoza, Ibid, I, Prop. X, p. 81. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“ Bir cevherin her sıfatı kendisi ile (per se) tasarlanmalıdır.”   
35Spinoza, Ibid, I, Prop. X, Demonstration, p. 81. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ …çünkü bu sıfatlardan her birinin asıl kendisi ile (per se) tasarlanabilmeleri 
cevherin tabiatındandır. Gerçekten, cevherin kendisinde her zaman sahip olduğu bütün sıfatları 
bulunur ve bu sıfatlardan hiçbiri asla başkası tarafından meydana getirilmemiştir, fakat onlardan her 
biri cevherin varlığını veya gerçekliğini ifade eder.”  
36 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter VII, p. 90. 
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evrenimizi kuran iki öznitelik de birbirine eşittir. Bunlar aynı tözün birlikte gelişen 

iki ayrı ifadesidir. Bu bakımdan da birbirlerine paralel olarak gelişirler. “ Her doğru 

düşüncenin kendi objesine uygun olması gerekir.”37 Düşünce boyutu altında 

gerçekleşen her bir olayın yer kaplama boyutu altında bir karşılığı bulunmaktadır.  

 

Tanrı sonsuzca özniteliktir. Özniteliklerin her birinin modusları vardır ve 

onlar da sonsuzcadır. Bu moduslar Spinoza’ya göre zaman içinde, şimdi bile 

artmaktadır. Moduslar ( bunlara biçim bulmalar, cisimler, düşünceler, tavırlar 

diyebiliriz) ile artık sonsuzca artan var olanların dünyasına gireriz. Oluş dediğimiz 

dünyaya bu alanda yani modusların alanında girebilmekteyiz. Moduslarla oluş 

meydana gelir, tek tek varlıklar oluşurlar.  Şimdi bu moduslar alanına bakalım. 

 

1.1.2.2. Moduslar 

 

Moduslar başka bir şey ile var olan, varoluşu için başka bir şeye gerek duyan 

şeylerdir. “ Modus ile tözün duygulanışını, başka bir deyişle başka bir şeyde var olan 

ve ancak bu başka şey ile kavranabilen şeyi anlıyorum.”38 Modus zorlanmış olandır, 

çünkü kendi başına var olamaz. Bu nedenle Modus’un var oluşunun açıklaması da 

kendinde değil başka bir şey aracılığıyla olacaktır. Moduslar kendi kendilerine 

tasarlanamazlar.39 Bu yüzden ancak kendi kendisinin nedeni olan töz’de yani 

Tanrı’da ve Tanrı ile var olabilirler ve ancak onun aracılığıyla tasarlanabilirler. 

Moduslar, tözün özniteliklerinin değişimleri; tavırlaşması; belli bir tarzda 

anlatımıdır. “ Kendi kendilerine var olmayan, yalnızca öznitelikleri aracılığıyla var 

olan şeyler moduslardır ve bu nedenle öznitelikleri ile anlaşılmak zorundadırlar.”40 

Bu nedenle “ Tüm tikel şeyler Tanrı’nın özniteliklerinin duygulanışlarından ya da 

                                                 
37Spinoza, Ethics, I, Ax. VI, p.76. Bu Aksiyom Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Her doğru fikrin kendi objesine uygun olması gerekir (suo ideato).” 
38 Spinoza, Ibid. , I, def. V, p.75.Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:    “ 
Cevherin duygulanışına, başka deyişle kendi kendisine değil, başka bir şeyde var olan (in alio) ve 
ancak bu başka şey yardımıyla tasarlanan şeye tavır diyorum.” 
39 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter III, p. 75.  
40 Spinoza, Short Treatise, I, VII, p. 90. 
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Tanrı’nın özniteliklerini kesin ve belirli bir biçimde ifade eden moduslardan başka 

bir şey değildirler.”41  

 

Özniteliklerden iki tür modus meydana gelir: Sonsuz Moduslar ve Sonlu 

Moduslar. Sonsuz modusların sonsuzluğu bağlı oldukları özniteliklerden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü sonsuz moduslar özniteliklerin mutlak doğasından 

çıkmaktadırlar. “ Tanrı’nın bir özniteliğinin mutlak doğasından çıkan bütün şeyler 

sonsuzdurlar ve her zaman vardırlar; veya onlar bağlı oldukları öznitelik nedeniyle 

ezeli ve sonsuzdurlar.”42  

 

  

Sonsuz moduslar, sonsuz sayıda sonlu modusları meydana getirir, öte yandan 

sonlu moduslar da sonsuz modusları oluştururlar. Sonlu moduslar, özniteliklerin 

mutlak doğasından çıkmazlar, çünkü özniteliklerin mutlak doğasından çıkan her şey 

onlar gibi sonsuz olmak zorundadır. Bu bakımdan sonlu moduslar, özniteliklerin 

mutlak doğasından çıkan sonsuz modulardan meydana gelmişlerdir.  

 

 

“ Fakat sonlu olan ve belirlenmiş varlığı olan şey Tanrı’nın bir özniteliğinin mutlak 

doğasından meydana getirilemez; çünkü Tanrı’nın bir özniteliğinin mutlak doğasından çıkan 

her şey sonsuz ve ezelidir (önerme 21 ile). Bu nedenle bu şey Tanrı’dan ya da bir 

modusundan etkilenmiş gibi düşünülmesi bakımından Tanrı’nın özniteliklerinin birinden 

çıkması gerekir…”43 

 

                                                 
41 Spinoza, Ethics, I, Prop. XXV, Corollary, p. 97. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Âlemde yayılmış olan bütün tikel şeyler, Tanrının sıfatlarının 
duygulanışlarından ya da Tanrının sıfatlarını filan ve filan belirli tarzda ifade eden tavırlardan başka 
bir şey değildirler.” 
42 Spinoza, Ibid, I, Prop. XXI, p. 97. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Tanrı’nın bir sıfatının mutlak tabiatından çıkan bütün şeyler, hem sonsuzdurlar hem de 
her zaman vardırlar ve böyle olmaları gerekir, yani onlar bağlı oldukları sıfata göre ezeli ve 
sonsuzdurlar.” 
43 Spinoza, Ibid, I, Prop. XXVIII, Demonstration, p. 98. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Fakat sonlu olan ve gerektirilmiş varlığı bulunan şey Tanrının 
mutlak olarak alınan bir sıfatının tabiatı ile meydana getirilemez; zira mutlak olarak Tanrının bir 
sıfatının tabiatından çıkan her şey sonsuz ve ezelidir (önerme 21). Öyle ise bu şeyin Tanrıdan ya da 
onun bir tavırlaşmaya uğramış gibi görülmesi bakımından sıfatlarından birinden çıkması gerekir…” 
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Yer kaplama özniteliği altında değişerek gerçekleşen sonsuz moduslar 

hareket ve dinginlik’tir. Bu moduslar bütün yer kaplama sonlu modusları için ortak 

olan moduslardır. Çünkü bütün sonlu moduslar bu sonsuz moduslardan meydana 

gelirler. Bu bakımdan birbirleriyle bağlanmaları bu sonsuz moduslar sayesinde 

olmaktadır ve bütün sonlu moduslar için ortak olan şeylerdir.   

 

 

 “ Bütün bedenler şu bakımlardan birbirleri ile ilgili olduklarından birbirlerine uygundurlar; 

tek ve aynı özniteliğin kavramını kuşatmaları bakımından (tanım 1, bölüm 2), ve aynı 

zamanda bazen daha hızlı bazen daha yavaş hareket edebilmeleri bakımından ve mutlak 

olarak hareket ve dinginlik halinde olmaları bakımından.”44 

 

 

 Düşünce özniteliği altında değişerek gerçekleşen sonsuz moduslar ise zekâ 

ve iradedir. Bu moduslar da yer kaplama özniteliğinin sonsuz modusları gibi bütün 

düşünce sonlu modusları için ortak olan moduslardır. “ Đrade, bütün düşüncelerle 

birleşen ve yalnız bütün düşünceler için ortak olanı ifade eden, yani bütün düşünceler 

için olumlama olarak adlandırılan genel bir şeydir.”45  

 

Hareket, dinginlik, zekâ ve irade moduslarının sonsuz olması yer kaplama ve 

düşünce özniteliklerin etkisiyle meydana gelmesindendir. Bu sonsuz moduslardan 

her biri diğerinin nedeni olarak sonsuzca sonlu moduslar meydana gelirler.    

 

 

                                                 
44Spinoza, Ibid, II, Lemma II, Demonstration, p. 126. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Gerçekten bütün cisimler (tenler) aynı ve tek sıfatın kavramını kapsamaları 
bakımından birbirleriyle ilgilidirler (tanım 1); bundan sonra da bazen daha hızlı, bazen daha ağır 
hareket edebilmeleri bakımından ve mutlak olarak söylenirse hareket ve sükuna elverişli olmaları 
bakımından birbirlerine uygundurlar.”    
45 Spinoza, Ibid, II, PropXLIX, Scholium, p. 160. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “… Đrade, bütün fikirlerle birleşen ve yalnız bütün fikirlerde ortak olanı belirten 
genel bir şeydir.” 
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“Hareket, yani sonsuz olarak değişen yer kaplama, cisimler dediğimiz bu sonsuz sayıda 

sonlu tavırları doğurur; zekâ ve irade, sonsuz olarak değişerek, ruhları, özel ve sonlu zekâları 

ve iradeleri doğurur.”46 

 

 

 Sonlu moduslar ise mümkün, tekil var olanlardır. Bunlar bireysel, tek tek 

şeylerdir. Bu bakımdan da sonludurlar. “ Sonlu yayılım modus’ları, sadece tek tek ve 

bireysel olan fiziksel nesnelerdir ve sonlu olmalarının gerekçesi, yayılım alanı 

boyunca mevcut olmamalarıdır.”47 

 

Moduslar Tanrı’nın özünden zorunlu olarak çıkarlar, fakat Tanrı gibi bir öze 

sahip değildirler. Modus’un özü varlığını kuşatmaz. Çünkü “ Tanrı’nın meydana 

getirdiği şeylerin özü varlığı kuşatmaz.”48 Özü varlığını kuşatan varlık, kendi 

kendisinin nedeni olan varlıktır. Moduslar kendi kendilerinin nedeni olmadığı için 

özleri varlıklarını kuşatmaz. Bu bakımdan da moduslar varoluşları ve varlıklarının 

sürmesi için Tanrı’ya gerek duyarlar. “ Tanrı yalnız şeylerin varlığının değil, aynı 

zamanda onların özünün de etkin nedenidir.”49 Şeyler ister var olsunlar, ister var 

olmasınlar, onların özünü incelediğimizde, özlerinin ne varlığı ne de süreyi 

içermediğini buluruz. Böylelikle onların özü ne varlıklarının ne de sürelerinin nedeni 

olamaz; doğası varlığını kuşatan varlık yalnızca Tanrıdır. Bu bakımdan da yalnız 

Tanrı neden olabilir.50  

 

Moduslar Tanrısız ne var olabilirler, ne de tasarlanabilirler.51 Moduslar Tanrı 

tarafından kesin ve belirli bir tarzda var olmaya belirlenen şeylerdir.   

 

 

                                                 
46 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çev: H. Vehbi Eralp, 5.bs., Đstanbul, Sosyal Yayınlar, 1998, s. 234. 
47 Solmaz Zelyut Hünler, Spinoza, Đstanbul, Paradigma Yayınları, Mart 2003, s. 27. 
48Spinoza, Ethics, I, Prop. XXIV, p. 96. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Tanrı’nın meydana getirdiği şeylerin özü varlığı kuşatmaz.”  
49Spinoza, Ibid, I, Prop. XXV, p. 97. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Tanrı yalnız şeylerin varlığının değil, aynı zamanda özünün de etken nedenidir.” 
50  Spinoza, Ibid, I, Prop. XXIV, Corollary, p. 97. 
51 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter III, P. 80. 
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“ Bir şekilde etki etmeye belirlenmiş olan bir şey zorunlu olarak Tanrı tarafından 

belirlenmiştir; ve Tanrı tarafından belirlenmiş olmayan bir şey etki etmek için kendi 

kendisini belirleyemez.”52   

  

 

 Modusların kendi başlarına bir var oluşları yoktur. Eğer kendi başlarına bir 

var oluşları olmuş olsaydı töz olmaları gerekecekti. Bu bakımdan moduslar Tanrı 

tarafından belirlenmiş olarak var olurlar.  Spinoza’ya göre başkası tarafından 

belirlenerek var olmuş ve bu şekilde etkin olan şey zorlanmıştır. “Buna rağmen, 

kendisinden başkası tarafından kesin ve belirli bir tarzda var olmaya ve etki yapmaya 

belirlenen şeye zorlanmış denir.”53 Böylelikle moduslar zorlanmış olarak var 

olanlardır.    

 

 Đçinde var olduğumuz doğa Tanrı’nın yer kaplama ve düşünce özniteliklerinin 

her birinden çıkan sonsuz moduslar ve bu sonsuz moduslardan sonsuzca oluşan sonlu 

moduslarla oluşur. Her bir modus diğer modusu nedensel etkileşim içinde meydana 

getirmektedir. Ancak her bir modus diğer modusu Tanrı tarafından belirlendiği için 

meydana getirmektedir. Doğada var olan tüm şeyler bir diğerinin nedenidir ama en 

temelde de Tanrı her şeyin nedenidir.  

 

Doğa bir bütünlüktür. Var olan şeyler biri diğerinin nedeni olarak birbirine 

bağlanarak bu bütünlüğü oluşturmuşlardır. Her bir sonlu yayılım modusu, sonsuz 

hareket ve dinginlik modusuna ve bu yüzden de yer kaplama özniteliğine ve 

dolayısıyla da Tanrı’ya bağlıdırlar. Böyle bir bütünlük içinde var olan her şey 

Tanrı’ya bağlıdır. Peki, bu Tanrı nasıldır? Tanrı’yı anlayabilmek için onun doğasına; 

ne ifade ettiğine bakmamız gerekir.   

 

                                                 
52 Spinoza, Ethics, I, Prop. XXVI, p. 97. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Herhangi bir eseri meydana getirmesi gerektirilmiş olan her şey, bu işte zorunlu olarak 
Tanrıca gerektirilmiştir; ve Tanrıca gerektirilmiş olmayan her şey bir eseri meydana getirmede kendi 
kendisini gerektiremez.” 
53 Spinoza, Ibid, I, def. VII, p.75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:       
“ Kesin ve gerektirilmiş bir şart içinde var olmak ve etki yapmak için kendisinden başka birisiyle 
gerktirilmiş olan şeye zorlama (cebri) diyorum.” 
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1.1.3. Tanrı’nın Doğası 

 

Spinoza’ya göre bir şeyin doğası onun tanımını ifade eder; yani neden var 

olduğunu gösterir. Bir şeyi bilebilmek için onun nedenini bilmek gerekir. Bir şeyin 

var olmasının veya var olmamasının nedeni ya o şeyin doğasında ya da onun dışında 

bulunmalıdır.54 Tanrı’nın kendi kendisine var olan varlık olduğundan onun varlığının 

nedeni kendi doğasında bulunur. Bu bakımdan da Tanrı’nın doğasını bilmek onun 

özünü; özüne ait nitelikleri; özellikleri bilmektir.  

 

Şimdi Tanrı’yı bilmek için bu özelliklerinin neler olduğuna bakalım. 

Tanrı’nın en önemli özelliklerinin başında tek olmak gelir. Şimdi bu tek olan nasıl 

anlatılıyor? Tek olmak nedir?    

 

1.1.3.1.Tek Olmak 

 

  Bir şeyin tek olması onunla aynı özelliklere ve aynı yapıya sahip başka bir 

şeyin daha bulunmamasıdır. Yani tek olan şeyin kendine özgü, kendi ile özdeş 

olmasıdır.  Spinoza Tanrı’nın tek olduğunu onunla aynı özelliklere sahip başka bir 

varlığın ya da şeyin var olup olmadığını sorgulayarak kanıtlar. Bu kanıtlama için 

ilkin birden fazla töz varmış gibi düşünür; sonra bunu Tanrı’nın özünü ifade eden 

öznitelikleri ve özniteliklerden çıkan modusları ile anlatır. Çünkü Tanrı öznitelikleri 

aracılığıyla belirgindir ve özünü öznitelikleri kurar. Bu bakımdan da var olabilecek 

tözlerin ilk önce aynı özniteliklere sahip olup olamayacaklarını daha sonra da farklı 

özniteliklere sahip tözler bulunup bulunamayacağını sorgular. 

 

Đlk durum, yani aynı özniteliklere ve moduslara sahip birden fazla tözün 

olması mümkün değildir. Çünkü bir töz başka bir tözden ya özniteliklerinin ya da 

moduslarının faklılığı ile ayrılmış olmaları gerekir. “ Đki veya daha fazla farklı şey 

birbirlerinden ya tözün özniteliklerinin farklılığından ya da onların tavırlarının 

                                                 
54 Spinoza, Ibid, I, Prop. XI, Alternative Proof, p. 82. 
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farklılığından dolayı ayrıdırlar.”55 Çünkü var olan bir şey ya kendi kendisinde ya da 

başka bir şey aracılığıyla vardır. Böylelikle var olan bir şey ya tözdür ya da 

moduslardır.  

 

 

“ Bu nedenle, akıl dışında bir takım şeylerin birbirlerinden ayırt edilebilir olmalarını 

sağlayan tözlerden ya da aynı şey demek olan (Tanım 4 ile), onların özniteliklerinden ve 

onların moduslarından başka hiçbir şey yoktur.”56  

 

 

Tözlerin birbirlerinden öznitelikleri ve modusları farklılığı ile ayrı 

olabileceklerini ifade ettikten sonra bu durumu 5. önermenin kanıtlamasında şöyle 

ele alır: Eğer onlar özniteliklerinin farklılığı ile ayrılmış olacaklarsa, bu durumda 

onlar aynı özniteliklere ve aynı doğaya sahip olmayacaklardır. Eğer onlar 

moduslarının farklılığı ile ayrılmış olacaklarsa, bir töz doğası bakımından 

moduslarından önce geldiği için, o başkasından ayrı diye tasarlanamaz.57 Böylelikle 

evrende aynı öze ya da doğaya sahip birden fazla töz olamaz. “Evrende aynı doğaya 

ya da aynı özniteliklere sahip olan iki ya da birçok töz olamaz.”58 Çünkü aynı doğaya 

ve özniteliklere sahip olmak aynı öze sahip olmak demektir. Bu bakımdan da onlar 

ayrı şeyler değil aynı şeyler olacaklardır. “ Doğada birbirine eşit iki töz olamaz.”59 

 

Spinoza’ya göre aynı özniteliklere sahip birden çok töz olamayacağını artık 

biliyoruz. Bundan sonra sorun; evrende farklı özniteliklere sahip birden fazla töz 

bulunup bulunmadığıdır. Şimdi farklı öznitelikleri olan iki ayrı töz düşünelim; 

özniteliklerin tözün özünü ifade eden şeyler olduğu hatırlanırsa, özlerinin de farklı 
                                                 
55 Spinoza, Ibid, I, Prop.IV, p.77. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:       
“ Đki ya da bir çok seçik şey, birbirlerinden ya cevherlerin sıfatlarının farklılığından ya da cevherlerin 
tavırları ve duygulanışlarının farklılığından dolayı seçiktirler.”        
56 Spinoza, Ibid, I, Prop. IV, Demonstration, p. 77. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ … Öyle ise, zihin dışında birçok şeylerin birbirlerinden seçik olmalarını 
sağlayan cevherlerden başka bir şey yoktur, ya da (tanım 4) aynı anlama gelmek üzere, onların 
sıfatları ve duygulanışlarından başka bir şey yoktur.” 
57 Spinoza, Ibid, I, Prop. V, Demonstration, p. 77.  
58 Spinoza, Ibid, I, Prop.V, p.77. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir:        
“ Alemde aynı tabiatı ya da aynı sıfatı olan iki ya da birçok cevher olamaz.” ; Spinoza, Short 
Treatise, Appendix I, Prop. I, p. 151. 
59 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter II, p. 66. 
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olması gerecektir. Farklı öze sahip başka bir tözün var olduğunu söylemek onun 

başka bir doğaya sahip bulunduğunu söylemektir. Bu bakımdan Spinoza “ Farklı 

öznitelikleri olan iki töz arasında ortak hiçbir şey yoktur.”60 der.  Çünkü onlar faklı 

özlere, dolayısıyla farklı doğalara sahiptirler. Bu bakımdan özü ve doğası farklı olan 

şeyler arasında ortak hiçbir şey olamaz. Ayrıca Tanrı’nın özü ile varlığı aynı şey 

olduğundan61 aralarında hiçbir ortaklık bulunamaz.  

 

Farklı özniteliklere sahip tözler arasında ortak hiçbir yan yoktur; dolayısıyla 

bu tözler birbirlerinin nedeni olmazlar. “ Birbirleri aralarında ortaklık olmayan 

şeylerden, biri diğerinin nedeni olamaz.”62 Çünkü biri diğerinin nedeni olunca 

sonucun bilgisi nedenin bilgisine bağlı olduğundan ve onu kuşattığından63, o nedenin 

bilgisi aracılığıyla kavranabilecek ve bundan dolayı biri neden diğeri de onun sonucu 

olmuş olacaktır. Ayrıca aralarında hiçbir ortaklık olmayan şeyler birbirleri ile 

anlaşılamaz.64 Biri diğeriyle anlaşılamayan iki şeyden biri diğerinin nedeni olamaz.  

 

Bir töz başka bir tözün nedeni olamayacağından ötürü bir töz başka bir töz 

tarafından meydana getirilemeyecektir. “ Bir töz başka bir töz tarafından meydana 

getirilemez.”65 Töz kendi kendisi ile tasarlanan şey olduğundan bir tözün başka bir 

tözü meydana getirebilmesi çelişiktir. Çünkü bu iki tözden biri diğerinin sonucu 

olacak ve nedeni aracılığıyla tasarlanabilecektir ki, bu durumda sonuç olan asla töz 

olamayacaktır. Ayrıca bir tözün başka bir tözü meydana getirebilmesi için ancak aynı 

doğada bulunmaları gerekmektedir. Başka türlü olmayacağı 5. önerme 

kanıtlamasında şöyle gösterilir:  

 

                                                 
60 Spinoza, Ethics, I, Prop. II, p.76. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir:  “ Farklı sıfatları olan iki cevher arasında ortak hiçbir şey yoktur.” 
61 Spinoza, Ibid, I, Prop. XX, p. 94. 
62 Spinoza, Ibid, I, Prop. III, p.77. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“ Đki şey arasında hiçbir ortaklık olmadığı zaman, onlardan biri ötekinin nedeni olamaz.”; Spinoza, 
Short Treatise, Appendix I, Prop. 2, p. 151. 
63 Spinoza, Ethics, I, Ax. IV, p. 77. Bu Aksiyom Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Eser için olan bilgi, neden için olan bilgiye bağlıdır ve zorunlu olarak onun varlığını 
kuşatır.” 
64 Spinoza, Ibid, I, Ax. V, p. 76. 
65 Spinoza, Ibid, I, Prop. VI, p. 78.Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“ Bir cevher başka bir cevher tarafından meydana getirilemez.”; Spinoza, Short Treatise, I, Chapter 
II, p. 66.   
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“ Eğer birden fazla farklı töz olmuş olsaydı, onlar birbirlerinden ya özniteliklerinin 

farklılığı ile ya da moduslarının farklılığı ile ayrı olmaları gerecekti (önceki önerme sonucu 

ile). Eğer onlar yalnız özniteliklerinin farklılığı ile ayrılmış olacaklarsa, kabul edilmelidir ki, 

yalnız aynı özniteliğe sahip tek bir töz vardır.” 66    

 

 

Kendi doğası uyarınca var olan Varlık tözdür ve onun nedeni yalnızca 

kendisidir. Bu nedenle onun özü zorunlu olarak varlığını kuşatır. “Var olmak tözün 

doğasına aittir.”67 Var oluşu kendi kendisine bağlı olduğundan var olmak onun 

doğasına aittir.  

 

 

“ Bir töz başka bir şey tarafından meydana getirilemez (önceki önermenin sonucuna göre); 

böylelikle o kendi kendisinin nedeni olacaktır.(Tanım 1) Yani onun özü zorunlu olarak 

varlığını kuşatır veya var olmak onun tabiatına aittir.”68  

 

 

Onun var oluşu ve varlığı kendine özgüdür. O’nun varlığının nedeni kendi 

doğasında bulunur. Kendi kendisinin nedeni olduğu için o kendinde her ne varsa onu 

hiçbir dış nedene borçlu değildir. Kendi kendisinin nedeni olduğundan dolayı O 

hiçbir şey tarafından belirlenmemiştir; O yalnızca kendi kendisi ile belirlenmiştir. 

 

Bu kanıtlamalar uyarınca evrende aynı özniteliğe sahip iki tözün veya farklı 

özniteliklere sahip iki tözün olması da mümkün değildir. Evrende iki veya daha fazla 

                                                 
66 Spinoza, Ibid, I, Prop. V, Demonstration, p. 77. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Birçok seçik cevher olmuş olsaydı, ister istemez onların birbirlerinden ya 
sıfatlarının farklılığı ile ya tavırları ya da dutgulanışlarının farklılığı ile seçil olmaları gerekecekti 
(önerme 4). Halbuki eğer onların yalnız sıfatlarının farklılığı ile seçik olacakları söylenirse, bundan 
anlaşılır ki onların aynı tabiatı ve aynı sıfatı olmayacaktır; ki beşinci önermenin söylediği budur.” 
67 Spinoza, Ibid, I, Prop. VII, p. 78.Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Var olmak bir cevherin tabiatı gereğidir.” 
68 Spinoza, Ibid, I, Prop. VII, Demonstration, p. 78. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Bir cevher başka bir şeyle meydana getirilemez (önceki önermenin sonucu); 
öyle ise o kendi kendisinin nedeni olacaktır (tanım1), yani, onun özü zorunlu olarak varlığı kuşatır, 
başka deyişle, var olmak onun tabiatındandır.” 



 36 

tözün olduğunu söylemek tözün 3.Tanım’dan hareketle kendi başına var olan ve 

kendi kendisiyle tasarlanan şey olması bakımından çelişiktir. Çünkü her biri farklı 

olan birden fazla doğa olduğunu ve bu farklı farklı doğalarda farklı farklı oluşların 

meydana geldiğini ve bu doğalarında aralarında hiçbir ortaklık olmaması bakımından 

birbirinden kopuk olduğunu söylemektir.  Aynı özniteliklere sahip birden fazla tözün 

olduğunu söylemek ise aynı özelliklere; aynı doğaya; aynı öze sahip tözler olduğunu 

söylemektir. Eğer iki şey aynı öze, aynı özelliklere sahip ise birbirinden farklı 

olamayacaklardır. Onlar bir ve aynı şeyler olacaklardır. Öyleyse: 

 

• Tanrı tektir. 

• Tanrı kendinin nedeni olarak tektir. 

 

1.1.3.1.1. Descartes’e karşı tek bir Töz 

 

Buraya kadar Tanrıdan başka töz olamayacağı anlaşılmaktadır. Ancak 

Spinoza tözün tek olma özelliği üstünde diğer filozofların özellikle de Descartes’in 

birden fazla töz olduğunu söylemesi bakımından ayrıca durmuştur. Bu bakımdan 

bende Descartes’in töz anlayışını ve Spinoza’nın Descartes’in töz anlayışına karşı 

getirdiği eleştirileri incelemenin yerinde olacağını düşünüyorum.   

 

Descartes var olmak için kendisinden başka hiçbir varlığa gerek duymayan 

varlığa sonsuz töz olarak Tanrı demekle birlikte, ruh ve maddeyi de birer sonlu töz 

olarak ortaya koymuştur ve bu sonlu tözler var olmak için başka bir şeye ihtiyaç 

duyarlar ve bunlar yaratılmış, sonlu tözlerdir.  

 

 “ Bununla beraber yaratılmış tözler, ister cisimsel ister ruhsal olsun bu genel görüş 

altında tasarlanmalı; onların var olabilmek için Tanrı’nın yardımı dışında başka hiçbir şeye 

ihtiyaçları yoktur.”69  

 

                                                 
69 Rene Descartes, “Principles of Philosophy”, The Meditations and Selections from the Principles 
of Rene Descartes, Trans. by John Veitch, Chicago, The Open Court Publishing Company, 1903, p. 
156. 
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Burada töz olmakla sonlu olmanın ne ölçüde bağdaşabileceği üzerinde kısaca 

durmak istiyorum. Sonsuz Olmak bölümünde de değineceğim üzere töz yaratılmış ve 

sonlu bir şey olamaz.70 Çünkü töz kendi kendisine var olan bir varlıktır. Bu ise 

O’nun tek olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.71 Sonlu olmak ise başka bir şey ile 

sınırlanmak demektir. Hâlbuki töz kendi kendisine var olan bir varlık olduğu ve 

dolayısıyla da tek olduğu için başka bir şey ile sınırlandırılamaz. Böylelikle töz 

olmak ile sonlu olmak tözün tanımının mantığı gereği hiçbir şekilde bağdaşamaz.  

 

Descartes’in sonlu olan tözleri özce birbirine karşıt iki ayrı tözdür. Ruhsal 

olan töz fiziksel olmayan, yer kaplamayan, uzam ve biçime gerek duymayan tözdür. 

Maddesel olan töz ise fiziksel olan, cisimler, bedenleri içeren tözdür. Ona göre her 

tözde kendi özünü oluşturan temel bir özniteliği vardır ve diğer niteliklerde ona 

bağlıdırlar. Ve bu tözler bu öznitelikleri aracılığıyla kavranabilirler. Ruhun özünü 

kuran bu öznitelik düşünmedir (res cogitans). Biz ruhu duyumsama, algılama, duyma 

vb. ile değil düşünme ile kavrayabiliyoruz.   

 

 

“ Ancak her nitelik bizi tözün bilgisine götürmek için yeterli olduğu halde, bununla 

beraber her tözde kendi doğasını veya özünü oluşturan ve bütün diğerlerinin ona bağlı 

olduğu bir ana niteliği vardır.  Şöyle ki uzunluk, genişlik ve derinlikteki uzam cisimsel tözün 

doğasını oluşturur; ve düşünce ise ruhsal tözün doğasını oluşturur.  ”72  

 

 

Aynı şekilde maddenin özünü kuran öznitelik Yer Kaplama (res extansa)’dır. 

Biz maddeyi rengi, kokusu, sertliği, tadı ile değil yer kaplama ile kavrayabiliyoruz.  

 

 

                                                 
70 Bkz., 1.1.3.2. Sonsuz Olmak. 
71 Bkz., 1.1.3.1. Tek Olmak 
72 Rene Descartes, op.cit, p. 157. 
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“ Cismin doğasını, ağırlık, süre, renk vb. kurmaz, yalnızca uzam kurar. Bir cismi 

kavramak, onun uzamını kavramak demektir: Cisimsel töz, uzamı olmadan aydınlık olarak 

kavranamaz.”73   

 

 

Descartes tözü, düşünce ve yer kaplama olmak üzere ikiye bölmekle 

gerçekliği, doğayı ve sonunda insanı ikiye bölmüştür. Bunların birbirleri üzerinde 

etkileri olduğunu ve bu etkinin de kanıtlanamayacak bir şekilde kozalaksı bezde 

gerçekleştiğini söylemesiyle74 res extansa ile res cogitans’ın bütünleşmesini 

sağlayamamıştır. Bu bakımdan ele alındığında kozalaksı beze dayanan açıklamalar 

ilk bakışta kabul edilebilir görünse de ikna edici değildir. Bu sorun, yani res extansa 

ve res cogitans’ın birleştirilememe sorunu Spinoza’nın da ağırlıklı sorunlarından 

biridir. Bilindiği üzere Spinoza’nın ilk çalışması Descartes felsefesi üzerinedir ve 

orada bu sorunla karşılaşmıştır. Ayrıca bu sorun o çağın önemli sorunlarından biridir. 

Sözgelimi Malenbranche ve Occasionalistler ile Jansenistler de beden ve ruhun nasıl 

birleştiğine, özellikle de insanda nasıl birleştiğine bir çözüm aramışlardır. Bu sorun 

çağın bir sorunu olarak ister istemez Spinoza’ya da gelmiştir. Spinoza bu sorunu tek 

bir töz olduğunu ve düşünce ve yer kaplamanın da tözün birer öznitelikleri olduğunu 

söyleyerek çözmüştür.    

 

Spinoza 15. Önermesinin Scoliesinde Descartes’in bu töz anlayışına özellikle 

de cisimsel tözün ayrı bir töz olarak var olamayacağına karşı çıkar.  

 

 

“ Bununla beraber, (aynı şeyi kanıtlamak için kullandıkları savlar ile) cisimsel, 

uzamlı tözü Tanrı’nın doğasından tamamen çıkarmaya çalıştıklarını gösterdikleri gibi, onun 

Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu düşünürler. Fakat açıkça onlar Tanrısal güçten nasıl bu 

                                                 
73 Afşar Timuçin, Descartes, 2.bs., Đstanbul, Kavram Yayınları, Kasım 1976, s.239. 
74 Bkz., Descartes, “ The Passions of the Soul”, Descartes Philosophical Writings, Selected and 
Trans. by Notman Kemp Smith, The Modern Library, New York, 1958, p. 275-276. 
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yaratmanın meydana gelebileceğini bilmezler, bu da açıkça gösterir ki onlar da ne 

söylediklerini kendileri de anlamıyorlar.”75  

 

 

Çünkü töz var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve 

dolayısıyla da başkası tarafından yaratılamaz. Ayrıca töz sonlu olamaz. Çünkü sonlu 

yukarıda değindiğim bazı olumsuzlukları içereceğinden; töz de hiçbir olumsuzluk 

içeremeyeceğinden töz sonlu olamaz. Bu bakımdan Spinoza 14. önermesinde 

Tanrıdan başka töz olmayacağını kanıtlar.  

 

 

“ Eğer Tanrının dışında başka bir tözler olmuş olsaydı, bu tözün ancak Tanrı’nın 

özniteliklerinden biri tarafından açıklanması gerekirdi. Böylece aynı özniteliğe sahip iki töz 

bulunacaktır ki, bu da (5. Önermeye göre) saçmadır.”76  

 

 

Dolayısıyla Tanrıdan başka töz yoktur. Tanrı var olan tek töz olduğu için ve 

onun dışında bulunan şeyler asla töz olmadığı için, onun dışında bulunan şeyler 

zorunlu olarak moduslardır. Moduslar da 5. tanım gereğince Tanrı’nın doğası dışında 

var olamaz ve tasarlanamazlar. Bundan dolayı “ Var olan her şey Tanrıda vardır ve 

Tanrı olmadan hiçbir şey var olmaz veya tasarlanamaz.”77 Var olan her şey Tanrıda 

var olduğu için sonsuz aklın kavrayabileceği tüm şeyler zorunlu olarak Tanrı’nın 

doğasının zorunluluğundan çıkmaktadır. Çünkü Tanrı sonsuz bir aklın 

kavrayabileceği şeyin etken nedeni olduğu için, ilinekli değil kendisi ile neden 
                                                 
75 Spinoza, Ethics, Prop. XV Scholium, p. 86. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bununla birlikte, Tanrının asla cisimsel olmadığını kanıtlamak için kullandıkları başka 
sebeplerle, bir yönden cisimsel ya da uzamlı cavhere Tanrının tabiatı ile asla uzlaştırılamaz gibi 
baktıklarını gösterdikleri gibi, öte yandan bu cisimsel, tensel cevheri yaratanın Tanrı olduğunu kabul 
ederler. Fakat ileri sürülen bu yaratmanın nasıl ve hangi güçle meydana gelebileceğini asla 
bilmezler, bu da açıkça gösterir ki yaratmadan söz ettikleri zaman, ne söylediklerini kendileri de 
bilmiyorlar.”   
76 Spinoza, Ibid., Prop. XIV Demonstration, p. 85. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ tanrıdan başka cevher olmuş olsaydı, bu cevherin ancak Tanrının 
sıfatlarından biri yardımıyla açıklanabilecek çeşitte olması gerekirdi. Böylece bu cevher Tanrı ile 
aynı sıfata sahip olacak ve bunun sonucunda aynı sıfata sahip iki cevher bulunacaktı ki, bu da 
saçmadır.” 
77 Spinoza, Ibid, Prop. XV, p. 86. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirinde şöyle dile getirilmiştir:   
“ Var olan her şey Tanrıda vardır ve Tanrı olmadan hiçbir şey var olamaz ve tasarlanamaz.” 
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olduğu için, mutlak surette ilk neden olduğu için tüm şeyler zorunlu olarak O’nun 

doğasının zorunluluğundan çıkmaktadır. 

  

Tanrı’nın tek olmasıyla ilişkili diğer bir özelliği, O’nun sonsuz olmasıdır. Tek 

olmak ve sonsuz olmak; bu nasıl oluyor? Sorunu ele almadan önce, ilkin “sonsuz 

olan” kavramını irdelemenin, sonra Tanrı, sonsuz olmak, tek olmak bağlamına 

geçmek istiyorum.  

 

1.1.3.2. Sonsuz Olmak 

 

Bir şeyin sonsuz olması onun sınırsız olması veya başka bir ifadeyle başka bir 

şey ile sınırlanamayan olması demektir. Çünkü sınırlayan belirler, sınırlanan 

belirlenir. Sonsuz olan kendini belirleyendir, yani kendinden başka hiçbir şey 

tarafından belirlenmeyendir. Sınırlamak bakımından: Sınırlamak da belirlemektir.  

Spinoza’nın da savladığı üzere, bir şeyin sonsuz olması kendisiyle aynı doğada 

bulunan başka bir şey tarafından sınırlandırılamamasıdır. Ayrı deyişle 

sınırlandırılamayan sonsuzdur ve bu da “sonsuz olan” ile “tek olan” ı birlikte 

düşündürür. Tanrı’nın doğasında onu sınırlayan hiçbir şey yoktur. Tanrı’nın 

doğasında onu sınırlayan hiçbir şeyin olmaması onun tek ve sonsuz olduğu sonucunu 

doğurmaktadır. Spinoza 8. Önermenin kanıtlamasında tözün sonlu veya sonsuz olma 

durumunu tartışır. Ona göre töz sonlu olamaz. Eğer töz sonlu bir şey ise o aynı 

doğada başka bir şey tarafından sınırlandırılmış olmalıdır.78 Bu ise aynı doğada 

başka bir töz olduğunu söylemektir ki Spinoza daha önceki önermelerinde de 

belirttiği gibi bu mümkün değildir. Burada “Tek olmak” ile “Sonsuz olmak” ilişkisi 

ortaya çıkmaya başlar. Tek olmak sonsuz olmayı gerektirir. Çünkü tek olan şey 

kendisini sınırlayacak başka bir şey bulunmadığından ötürü sonsuz olacaktır.79  

 

  Spinoza’ya göre sonlu olmak bir takım Olumsuzluk’u, sonsuz olmak ise 

mutlak Olumluluk’u ifade ettiğinden töz zorunlu olarak sonsuzdur.  Özü varoluşunu 

                                                 
78 Bkz. Spinoza, Ethics, Def. II. 
79 Bkz. Spinoza, Short Treatise, I, Chapter II, p. 66-67. 
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gerektiren bir şeyin var oluşunu olumsuzlayacak hiçbir şey yoktur. Bu bakımdan töz 

sonsuzdur ve doğası gereği hiçbir olumsuzluk’u içermediğinden O mutlak olarak 

sonsuzdur. 

 

 

“ Mutlak olarak sonsuz diyorum, yoksa kendi cinsinde sonsuz demiyorum. Kendi 

cinsinde sonsuz olan için sonsuz öznitelikleri olumsuzlayabiliriz. Fakat mutlak olarak sonsuz 

olan için ise özünü ifade eden ve hiçbir olumsuzluğu içermeyen her şey onun özüne aittir.”80 

 

 

Tözün sonsuz olması onun özünü ifade eden özniteliklerinin de sonsuz sayıda 

olması demektir. Öte yandan tözün özünü yani varlığını ve gerçekliğini ifade eden 

öznitelikleridir. Dolayısıyla onun özünün sonsuz olması, özniteliklerinin de sonsuz 

olması demektir. “ Tanrı, başka deyişle Tanrının bütün öznitelikleri ezelidir.”81 Töze 

ait olan her şey özniteliklerinde de bulunmalıdır.  

 

 

“ Halbuki ( Daha önce Önerme 7 de kanıtladığım gibi) sonsuzluk Tanrının doğasına 

aittir. Bundan dolayı Tanrının her bir özniteliği sonsuzluğu gerektirir ve böylece Tanrının 

bütün öznitelikleri ezeli ve ebedidir.”82  

 

 

Tanrı ve onun öznitelikleri başsız ve sonsuzdur (ezeli ve ebedi). Ezeli ve 

ebedi olmak zamanın ve değişimin üzerinde olmak demektir. Spinoza daha önce 8. 

tanımın açıklamasında ezeli bir varlığın süre ve zaman ile açıklanamayacağını ifade 

                                                 
80 Spinoza, Ethics, I, Explanation of def. VI, p. 75.Bu Tanım açıklaması Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Mutlak olarak sonsuz diyorum, yoksa kendi cinsinde sonsuz 
demiyorum. Zira yalnızca kendi cinsinde sonsuz olan bir yerde sonsuz sıfatları (yüklemleri) 
olumsuzlayabiliriz; fakat mutlak olarak sonsuz olan için ise bir özü ifade eden ve hiçbir olumsuzluğu 
kuşatmayan her şey onun özüne aittir.” 
81 Spinoza, Ibid, I, Prop. XIX, p. 93. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Tanrı ezelidir, ya da başka türlü söylenirse, Tanrının bütün sıfatları ezelidir.” 
82 Spinoza, Ibid, I, Prop. XIX, Demonstration, p. 93. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Halbuki cevheri tabiatı, göstermiş olduğum gibi, ezeliliği gerektirir ( önerme 
7). Öyle ise Tanrının her sıfatı ezeliliği gerektirir, demek ki, Tanrının bütün sıfatları ezelidir.”  
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etmişti.83 O ve öznitelikleri her zaman vardırlar ve var olacaklardır ve onlar değişmez 

şekilde var olacaklardır. 

  

 Töz ya da Tanrı üstüne biraz daha aydınlanabilmek için Etika’daki şu sorunu 

ele almak istiyorum: Töz bölünebilir mi? 

 

 Felsefe Tarihine bu sorun açısından genel olarak baktığımızda bölünebilir bir 

töz ile karşılaşmıyoruz. Töz’ün bölünemez oluşu onun en temel özelliklerinden biri 

olarak karşımıza çıkıyor. Sokrates öncesi felsefelerden çokçu (pluralist) anamadde 

anlayışlarına baktığımızda, örneğin Anaxagoras veya Demokritos’da töz olan 

anamadde sonsuz sayıda olmasına karşın hiç biri bölünme özelliği göstermez. Aynı 

felsefe tutumu içinde yer alan Spinoza’da tözün bölünemezliğini savunacaktır.  

 

Spinoza’ya göre sonsuz olan töz bölünemezdir. Eğer töz bölünebilirse 

buradan iki durum ortaya çıkar: 

• Bölünen parçaların tözün doğasına sahiptirler. 

• Bölünen parçalar tözün doğasına sahip değildirler. 

Şimdi bölünen parçalar tözün doğasına sahipseler, her bir parçanın sonsuz 

olması gerekir. Bu durumda birden çok töz olacaktır. Oysa Spinoza’ya göre tek 

olmak bölümünde84 tözün tek olduğunu gösterdim.   

 

 

“ Eğer ilk durum farz edilirse, o zaman (önerme 8) her bir parçanın sonsuz olması ve 

( önerme 7 ile) kendi kendisinin nedeni olması gerekecektir ve (önerme 5 ile) farklı 

özniteliklerden oluşması gerekecektir. Böylece tek tözden birçok tözler meydana 

gelebilecektir ki, bu da saçmadır.”85   

  

 

                                                 
83 Bkz. 1.1.1.Töz. 
84 Bkz., 1.1.3.1. Tek Olmak. 
85 Spinoza, op. cit., Prop. XII, Demonstration, p. 84. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Birinci halde, bölünen her parça sonsuz olacaktı; zira (önerme 8) her cevher 
zorunlu olarak sonsuzdur ve kendi varlığının nedenidir (causa sui) (önerme 6); ve zaten bu tek 
cevherden birçok cevherler çıkabilecektir ki, bu da saçmadır.”  
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Đkinci durumda yani; bölünen parçalar tözün doğasına sahip değilse, bölünen 

parça tözün doğasına sahip olmayacak ve parçalara bölünen töz, bölünmeden dolayı 

tözlük doğasını kaybedecek; dolayısıyla töz olmaktan çıkacaktır ki bu da saçmadır.    

 

 

“ Eğer ikinci durumu yani bölünen parçaların tözün doğasına sahip olmayacakları 

durumunu kabul edersek bunun sonucu olarak eşit parçalara bölünen töz, tözlük doğasını 

kaybedecek ve var olmaktan çıkacaktır ki, ( önerme 7 ile) bu da saçmadır.”86  

 

 

O halde “ Mutlak olarak sonsuz olan töz bölünemezdir.”87 Bölünebilirlik 

tözde değil, yalnızca tözün moduslarında meydana gelir.88  

 

Spinoza tözün bölünemez olduğunu kanıtladıktan sonra bu önermenin 

sonucunda Descartes’in cisimsel tözün bölünebilir olduğunu söylemesine karşı 

olarak hiçbir cisimsel tözün töz olmak bakımından bölünemeyeceğini söyler. Çünkü 

sonsuzluk ile bölünemezlik arasında yukarıda tözün bölünemez olduğunu anlatırken 

de belirttiğim üzere bir bağlılık bulunmaktadır.  

 

 

“ Tözün bölünemezliği buradan daha doğrudan anlaşılacaktır: tözün doğası sonsuz 

olmasının dışından tasarlanamaz ve tözün bir parçası ile sonlu bir tözden başka hiçbir şey 

anlaşılamaz, bu da (önerme 8’e göre) çelişiklik demektir.”89  

 

 

                                                 
86 Spinoza, Ibid., I, Prop. XII, Demonstration, p. 84. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Đkinci halde, yani bölünen cevherin parçalarının cevherin tabiatına sahip 
olmayacakları varsayılırsa, bundan şu sonuç çıkar ki, eşit parçalara bölünen her cevher, kendi 
cevherlik tabiatını kaybedecek ve bundan daha saçması da cevher olmaktan çıkacaktır.”  
87 Spinoza, Ibid, I, Prop XIII, p. 85. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirinde şöyle dile getirilmiştir: 
“ Mutlak olarak sınsuz bir cevher, bölünemezdir.” 
88 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter II, p. 72. 
89 Spinoza, Ethics, I, Prop XIII, Scholium, p. 85. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Cevherin bölünemezliğini daha iyi kanıtlayan şey, cevherin tabiatının ancak sonsuz 
olarak tasarlanabilmesi ve cevherin hiçbir kısmı ile, sonlu bir cevherden başka hiçbir şeyin 
anlaşılmamasıdır; cevher ve sonlu bir arada uzlaştırılamayacaklar, çünkü (önerme 8) her cevher 
zorunlu olarak sonsuz olduğu için bu da çelişikliği gerektirecektir.” 
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Hâlbuki Descartes Tanrı’ya sonsuz töz demekle birlikte düşünce ve cisim’e 

sonlu tözler demişti. Bunlar kendi kendisine Varlık olan Tanrı’dan ayırmak için de 

bunlara sonlu ve Tanrı tarafından Yaratılmış tözler demişti.  

 

 

“ Gerçekten, cevher tanımına göre, Descartes, “tam anlamıyle yalnız Tanrının cevher 

olduğunu ve yaratıklar için kullanılan cevher kelimesinin, sonsuz Varlık için söylendiği vakit 

anladığı anlamda olmadığını” ima etmişti; ama karışıklığı kaldıracak yerde, sanki bizzat 

kendi tanıma göre, yaratılmış rölatif ve sonlu bir cevher, cevher olmıyan bir cevherden başka 

bir şeymiş gibi, sonlu şeylere cevher demekte ve bunları Tanrıdan ayırmak için, onlara 

yaratılmış cevherler adı vermekte devam etti.” 90      

 

 

Spinoza’ya göre töz sonlu olamayacağı için onun bölünebilir olduğunu ifade 

etmek saçmadır. Ayrıca tözün kendi kendisine var olan Varlık olmasına karşılık onun 

başka bir şey tarafından yaratılmış olduğunu söylemek de tanımı gereği çelişiktir.     

“ Açık olarak kanıtladım ki, ( bkz, önerme 6’nın önerme sonucu ve önerme 8’in 

Scolie’si) hiçbir töz başka bir şey tarafından yaratılamaz ve meydana getirilemez.”91 

Spinoza bu kanıtlamalar ve önermeler çerçevesinde Descartes’in cisimsel tözünün 

bölünebilir olduğunu söylemesine, sonlu ve yaratılmış tözler olduğu anlayışına karşı 

çıkmaktadır.  

 

1.1.3.3. Zorunlulukla Var Olmak 

 

Spinoza felsefesine bakmadan önce, “Tanrı’nın Zorunluluğu” üstüne 

düşününce şöyle bir sonuca varıyorum: Tanrı vardır. Tanrı ya zorunlu olarak ya da 

rastlantısal olarak vardır. Tanrı zorunlu olarak var olmazsa rastlantısal olarak var 

olacaktır. Bir şey rastlantısal olarak var olursa, o şey aynı şekilde rastlantısal olarak 

                                                 
90 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, s. 228. 
91 Spinoza, Ethics, I, Prop. XV, Scholium, p. 87. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Haklarında hüküm verebildiğim kadar, oldukça kanıtladım ki, başka bir varlıkla 
meydana getirilebilmiş ya da yaratılabilmiş cevher yoktur. ( bak: önerme 6’nın önerme sonucu ve 
önerme VIII’in scolie’si).” 
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var olmayabilir. Böyle bir durum “Tanrı” kavramına aykırı olduğundan Tanrı 

zorunlu olarak vardır. Elbette sonsuzluk, tek olmak gibi özellikleriyle de Tanrı’nın 

zorunluluğu temellenmektedir. Öte yandan zorunluluk ile kendinin nedeni olmak 

arasında birebir bağlılık bulunmaktadır. 

 

Zorunlu olarak var olmak kendi doğasının zorunluluğu ile var olmaktır. Var 

olmasının zorunluluğu kendi doğasında bulunur. Bir şeyin varlığı ya kendi 

doğasından ya da başka bir şeyin nedeninden zorunlu olarak çıkar. Zorunluluk 

nedensellik ile bağlantılıdır: Nedenselliğin olduğu yerde zorunluluk vardır. Tanrı’nın 

nedeni kendisinde olduğundan onun zorunlu olarak var olması kendi doğasından 

ötürüdür. Spinoza Tanrı’nın zorunlu olarak var olduğunu söyler. “ Tanrı – başka bir 

deyişle her biri sonsuz ve ezeli bir özü ifade eden sonsuz özniteliklerden oluşan töz- 

zorunlu olarak vardır.”92 

 

Spinoza var olmanın tözün doğasına ait olduğunu ifade etmişti ve “ Bir şey 

var değil diye tasarlanabiliyorsa, bu şeyin özü varlığını kuşatmaz.”93 demişti. Tanrı 

hiçbir neden tarafından meydana getirilmediğinden ve kendi kendisinin nedeni 

olduğundan dolayı var olmak onun doğasına ait olmaktadır. Spinoza’ya göre bir 

şeyin niçin var olduğunun veya olmadığının bir nedeni olmalıdır. Bu nedende ya o 

şeyin doğasında ya da onun dışında bulunmalıdır ve bir şeyin kendi kendisini var 

olmaktan alıkoyan hiçbir neden bulunmadığı durumda, bu şey zorunlu olarak vardır. 

Eğer Tanrı’nın onun doğası dışında var olmasına engel olabilecek bir şeyin olduğunu 

düşünürsek, bu başka bir doğada ki bir töz tarafından engellendiğini söylemek olur ki 

3. Önermede kanıtlandığı üzere farklı doğaya sahip iki töz arasında ortak hiçbir şey 

yoktur; yani onun varlığına ne neden, ne de engel olabilir. Tanrı’nın kendi doğasında 

O’nun varlığına engel olan bir şey olduğunu söylemek ise çelişiktir. Tanrı’nın 

varlığına ne onun doğasında ne de onun dışında engel olabilecek hiçbir neden yoktur. 

Böylelikle O zorunlu olarak vardır. Buradan hareketle tek olmakla zorunlu olarak var 
                                                 
92 Spinoza, Ibid, I, Prop. XI, p. 82. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Herhangi sonsuz ve ezeli bir özü ifade eden sonsuz sıfatlardan kurulmuş cevher ya da 
Tanrı zorunlu olarak vardır.”   
93 Spinoza, Ibid, I, Ax. VII, p. 76. Bu Aksiyom Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bir şey eğer var-değil diye tasarlanabiliyorsa, bu şeyin özünün varlığını 
kuşatmadığından emin olunabilir.” 
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olmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Tanrı’nın kendi kendisinin nedeni olması; onu 

meydana getiren hiçbir nedenin bulunmaması ve onun var olmasına engel hiçbir 

şeyin bulunmaması yani tek olması onun zorunlulukla var olmasını gerektirir.            

 

 

“… Bundan dolayı, Tanrı’dan başka töz var olamaz ve bunun sonucu olarak da tasarlanamaz. 

Eğer tasarlansaydı, onun zorunlu olarak var gibi tasarlanması gerekecekti; fakat bu ( bu 

kanıtlamanın ilk bölümüne göre) saçmadır.”94  

 

 

Ayrıca Tanrı’nın zorunlu bir varlık olması, onun mutlak olarak sonsuz bir 

varlık olması ve mutlak olarak yetkin bir varlık olması ile ilişkilidir. Bu bakımdan da 

Spinoza Tanrı’nın zorunlu bir varlık olduğunu bu iki kavramla olan ilişkisi 

bakımından kanıtlamaya çalışır.  

 

Spinoza’ya göre Tanrı’nın zorunlu bir varlık olmasının kanıtı, onun mutlak 

olarak sonsuz bir varlık olmasıdır. Çünkü var olabilmek bir güçtür ve var olmamak ta 

bir güçsüzlüktür. Eğer zorunlu olarak var olanın sonlu varlıklar olduğunu söylersek 

sonlu varlıkların sonsuz varlıktan daha güçlü olduğu sonucu çıkacaktır. Bu sonuç da 

saçma olduğundan zorunlu olarak var olan, mutlak olarak sonsuz varlıktır. “ Böylece, 

mutlak olarak sonsuz varlık ya da var olabilmek için kendi başına mutlak sonsuz 

gücü olan Tanrı, bundan dolayı zorunlu olarak vardır.”95  

 

Tanrı’nın mutlak olarak yetkin bir varlık olması da onun zorunlu olarak var 

olmasının kanıtıdır. Tanrı mutlak olarak yetkin bir varlık olduğu için, kendinde her 

ne varsa, onu hiçbir dış nedene borçlu değildir. Bu sebeple, O’nun doğasından 

yalnızca kendi varlığı çıkar. Böylece Tanrı’nın yetkinliği, onun varlığını dışta 

bırakmaz. Zira yetkinsizlik varlığı dışta bırakmaktadır. Şu halde mutlak olarak 

                                                 
94 Spinoza, Ibid., I, Prop. XIV, Demonstration, p. 85. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ … öyle ise Tanrıdan başka cevherin olmayacağı ve bunun sonucunda ondan 
başkasının tasarlanamayacağı doğrudur. Zira eğer başkası tasarlansaydı, zorunlu olarak onu var gibi 
tasarlamak gerekecekti; çünkü cevher fikri varlığın zorunluluğunu gerektirir, halbuki Tanrıdan başka 
bir cevher –bu kanıtlamanın birinci bölümüne göre- var diye tasarlanamaz. Demek ki bu saçmadır.” 
95 Spinoza, Ibid, I, Prop XI Scholium, p. 83. 



 47 

sonsuz ve yetkin varlık olan Tanrı’nın varlığı kadar güvenebileceğimiz hiçbir şey 

yoktur. Çünkü O’nun özü her türlü yetkinsizliği dışarıda bıraktığı ve zorunlu olarak 

mutlak bir yetkinliği kuşattığı için, O’nun varlığından asla şüphe etmemeliyiz.96   

 

1.1.3.4. Özgür Olmak 

 

Var olan her şeyin Tanrı’nın doğasının zorunluluğundan çıkması ve Onsuz 

olamayacağından ötürü gerçek özgür varlığında yalnızca Tanrı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Tanrı kendi doğasının yasalarıyla etki ettiği için özgürdür. Çünkü 

O’nun dışında onun etki etmesini gerektiren hiçbir şey olamaz. O hiçbir baskıya 

uğramadan, kendi doğasının yasalarıyla etki eder. Kendi doğasının yasalarıyla etki 

etmek, kendi doğasının zorunluluğu ile etki etmek demektir. Burada özgürlük ile 

zorunluluk bir araya gelirler. 

 

 Spinoza özgürlük kavramını bizim anladığımız anlamda; kişinin her türlü dış 

etkiden bağımsız olarak kendi istencine ve düşüncesine göre hareket etmesi olarak 

kullanmamıştır. Spinoza bu özgürlük düşüncesine karşı çıkmaktadır. “ Bunun nedeni 

onların bizim belirlediğimizden (Tan. 7) bambaşka bir özgürlüğü – yani mutlak 

iradeyi- Tanrı’ya verme alışkanlıklarının olmasıdır.”97 Çünkü bu tarzda tanımlanan 

bir özgürlükte isteme ve seçme durumu söz konusudur. Ve her isteme ve seçme 

eksikliği gösterir. Tanrı yetkin bir varlık olduğu için onda hiçbir eksiklik bulunmaz. 

Tanrı şeyleri seçme veya isteme şeklinde değil kendi doğasındaki meydana getirme 

zorunluluğu ile meydana getirir.  

 

Spinoza özgür olanı kendi doğasının zorunluluğu ile var olan ve kendisi 

tarafından etki etmek üzere belirlenmiş şey olarak tanımlamıştır. “Yalnızca kendi 

doğasının zorunluluğundan var olan ve yalnızca kendisi tarafından etki etmeye 

                                                 
96 Spinoza, Ibid, I, Prop XI Scholium, p. 84. 
97 Spinoza, Ibid, I, Prop. XXIII, Scholium 2, p. 103. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ …ve bunun sebebi yalnızca onların Tanrıya bizim tanımladığımızdan büsbütün 
başka bir hürriyeti vermeye alışmış olmalarıdır (tanım7), yani mutlak iradeyi Tanrıya verme 
alışkınlıklarıdır.”     
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belirlenen şeye özgür diyorum …”98 Kendi doğasının zorunluluğu ile var olan 

Tanrı’dır. Bu bakımdan da özgür bir neden olan yalnızca Tanrı’dır. “ Bunu ikinci 

olarak şu takip eder, özgür neden yalnızca Tanrı’dır.” 99  

 

Etkinlik ve edilginlik, özgürlük konusunda önemli kavramlardır. Özgür 

olmak veya olmamak etkin olmak veya olmamakla bağlantılıdır. Etkin olmak, kendi 

dışında hiçbir nedenin etkisi ya da baskısıyla eylememektir. Eğer bir varlık kendisi 

dışında başka bir nedenin etkisiyle eylemde bulunuyorsa bu edilginliktir. Bir varlığın 

etkinliği onun kendi doğası ve özü uyarınca etkinlikte bulunmasıdır. Tanrı kendi 

kendisinin nedeni olduğu için onun etki etmesine neden olabilecek başka hiçbir 

neden olamaz. Böylelikle O mutlak olarak tek özgür varlık olmaktadır. Onun 

etkinliği içerden yani kendi doğasındandır. Eğer etkinliği dışarıdan olmuş olsa idi 

zorlanmış olurdu. Hâlbuki Tanrı zorlanmış olmaz. Çünkü zorlanmış olan Tanrı 

olamaz. Tanrı zorlayan100, belirleyen, etkileyendir.      

 

Özgürlük, bir zorlanma durumu –zorla özgür olunmaz- değil, bir zorunluluk 

durumudur. Burada özgürlüğün zorunluluk ile olan ilişkisini aydınlık kılmak için 

zorunluluk ve zorlanmışlık kavramlarını incelemek istiyorum.  

 

Zorlanmışlık, bir etkinliği kendi dışında bir nedenin, bir başka etkinin 

zorlamasıyla yapma durumudur. Burada bireyin kendi kararı, düşüncesi, varlığı 

değil, zorlayanın kararı, düşüncesi etkindir. Zorlanma özgürlükle bağdaşmaz. 

 

 Zorunluluk, bir etkinliği gerçekleştirmede birey yapması gerekeni kendi özü, 

özvarlığı uyarınca gerçekleştiriyorsa bu zorunluluktur. Buradaki zorunluluk aslında 

iç-zorunluluktur. Çünkü birey Doğa’nın bir parçası olarak zorunluluğa bağlıdır ve 

kendi özü uyarınca eylediğinde zorunluluğa bağlı olarak eylemiş olmaktadır. Kendi 

                                                 
98 Spinoza, Ibid, I, Def. VII, p. 75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“ Sırf kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan ve etkinliği yalnız kendisi ile gerektirilmiş bulunan 
şeye hür diyorum.” 
99 Spinoza, Ibid, I, Prop. XVII, Corallary 2, p. 91. Bu Önerme Sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Burada ikinci olarak şu sonuç çıkar ki, gerçekten hür neden 
olarak yalnız Tanrı vardır.” 
100 Buradaki zorlama nedensellik bağlamında zorunlu olarak çıkma çerçevesindedir. 
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özüne dayanan bir etkinlikte birey özgür olur. Bu bakımdan özgürlük zorunlu 

etkinlikte ortaya çıkar. Özgürlük içtendir; dıştan özgürlük olmaz.   

 

Tanrı kendi doğasının zorunluluğu ile var olan bir varlıktır. Onun var olması 

bir zorunluluktur. O hem kendisinin hem de diğer şeylerin var olmasının zorunlu 

nedeni olduğundan her şey zorunlu olarak var olmaktadır. Bu da daha öncede 

belirttiğim üzere nedensellikle kurulu bir düzene göre olmaktadır.101 Spinoza’ya göre 

Tanrı zorunlu olarak özgürlüktür, diğer deyişle Tanrı’nın özgürlüğü de zorunludur. 

Çünkü O kendi varlığının zorunluluğu ile etkimede ve kendi varlığının 

zorunluluğuyla hem kendisinin hem de var olan her şeyin yapıcı-yaratıcı nedeni 

olmaktadır. Böylece Tanrı, özgürlüğü özünden gelen bir varlıktır. 

   

Spinoza, Tanrı’nın özgür olarak etkide bulunan tek varlık olduğunu 

belirttikten sonra Tanrı’nın var olan şeyleri nasıl bir özgürlükle meydana getirdiğini 

Akıl ve Đrade kavramlarının bu özgürlüğün içinde nasıl yer aldıklarını belirler. Bunu 

diğer filozofların düşünceleriyle tartışarak pekiştirmeye çalışır. Spinoza’ya göre ne 

akıl, ne de irade Tanrı’nın doğasına ait değildir. Eğer Akıl Tanrı’nın doğasına ait ise 

O’nun aklında bulunan her şeyi yaratmış olması gerekirdi ki artık bundan sonra 

başka bir şey yaratamayacaktır. Bu da O’nun evrensel gücüne aykırı bir şeydir. 

Spinoza akılın Tanrı’nın doğasına ait olduğunu düşünenlerin Tanrı’nın evrensel 

gücünü tüketeceğinden dolayı aklında bulunan her şeyi yaratmayacağını ifade 

ettiklerini ve bunun da Tanrı’nın evrensel gücüne aykırı olduğunu söyler.  

 

 

“ Onlar eğer Tanrı aklında bulunan her şeyi yaratmış olsaydı diyorlar, artık ondan 

sonra hiçbir şeyi yaratamayacaktı, bu da onların Tanrının evrensel gücüne aykırı olabilecek 

diye inandıkları bir şeydir.”102 

 

                                                 
101 Bkz., 1.1.3.3. Zorunlulukla var olmak. 
102 Spinoza, Ethics, I, Prop. XVII, Scholium, p. 91. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Eğer Tanrı, diyorlar, kendi üstün Aklından bulunan her şeyi yaratmış olsaydı, 
ondan sonra artık hiçbir şey yaratamayacaktı; bu da Tanrının evrensel gücüne en aykırı diye 
tasarlanabilecek bir şeydir.” 
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Spinoza’ya göre Tanrı’nın evrensel gücü etkindir ve o sonsuz bir etkinlik 

halinde olacaktır. Spinoza akıl ve iradenin Tanrı’nın doğasına ait olmadığını 

söylemiştir, ancak daha sonra akıl ve irade özniteliklerinin O’nun sonsuz özüne 

uygun olduğu savını ortaya koyar ve bu iki öznitelikten insanların akıl ve irade 

kavramlarından anladıkları anlamdan farklı bir şey anlamalıyız der. “ Tanrı’nın 

özünü kuran akıl ve irade bizim aklımız ve irademizden büsbütün ayrı olmalıdır ve 

onlara ancak ad bakımından benzeyebilirler…”103 Tanrı’nın akıl ve iradesini bizim 

anladığımız anlamda anlayamayız. Çünkü irade, istenç durumudur; bir şeyi seçme, 

isteme ve ona göre hareket etme durumudur. Bir şeyi seçme ve isteme o şeyin 

kendinde olmayan bir şeye doğru yönelmesidir, yani onda bulunan bir eksikliğe 

doğru yönelişidir. Bu bağlamda seçen ve bu seçme doğrultusunda amacına göre 

hareket eden bir Tanrı olduğunu söylersek O’na eksiklik atfetmiş oluruz ki buda 

mümkün değildir. Tanrı en yetkin Varlıktır ve O’nda hiçbir eksiklik bulunmaz. Bu 

belirlemeler çerçevesinde Tanrı’nın var olan şeyleri aklı ve irade özgürlüğü ile 

yarattığını söyleyemeyiz.   

 

Tanrı tek ve zorunlulukla özgür olduğu için, var olan şeylerin nasıl var 

olacağı ve onlardan oluşacak olan sonuçlar da aynı zorunlulukla belirlenmiştir: Var 

olanlar ne var oldukları düzenden ve ne de var olma biçimlerinden başka türlü var 

olmazlar.104 Böylelikle Tanrı’nın irade özgürlüğü ile var olan şeyleri meydana 

getirdiği söylenemez. Ayrıca iradeye özgür neden dersek onun kendi doğasının 

zorunluluğu ile var olduğunu söylemiş oluruz, bunu Etika 1. bölüm 8. tanımda 

özgürün belirlemesinden çıkarmaktayız. Böylece iradeye özgür neden değil, zorunlu 

neden denebilir.105 Đrade Tanrısal doğanın zorunluluğuna bağlıdır ve var olması ve 

bir sonuç meydana getirmesi onun tarafından gerektirilmiştir. Tanrı her şeyi sonsuz 

gücünün sonucu olarak önceden gerektirmiştir. “ Tanrının gücü kendi özüdür.”106 

                                                 
103 Spinoza, Ibid, I, Prop. XVII, Scholium,  p. 92. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Tanrının özünü meydana getiren Akıl ve Đrade bizim aklımızdan ve irademizden 
büsbütün başkadır ve onlara ancak ad bakımından benzerler…”  
104 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter IV, p. 82. 
105 Spinoza, Ethics, I, Prop. XXXII, p. 101.  
106 Spinoza, Ibid, I, Prop. XXXIV, p. 105. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Tanrının gücü kendi özüdür.” 
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Onun gücü, özü gibi sonsuzdur. Bundan dolayı Onun gücü, kendisini ve her şeyi var 

eden ve etki etmesini sağlayan, onun kendi özüdür. Bu bakımdan “Tanrının gücünde 

olduğunu tasarladığımız her şey, zorunlu olarak vardır.”107 

 

1.1.3.5. Nedeni Olmak 

 

Tanrı’nın doğası O’nun nasıl var olmasını gerektiriyorsa, diğer bütün şeyler 

de onun doğasından zorunlu olarak çıkar. Bu nedenle doğada zorunlu olmayan hiçbir 

şey yoktur. Burada Tanrı’nın var olanlar karşısındaki durumu bir yaratma ya da 

yaratıcı durumu değildir. Tanrı her şeyin nedenidir108, ancak yaratıcısı değildir. Tanrı 

şeylerin yaratıcısı değildir çünkü her şey Tanrı ile doludur. “ Tanrı her şeyin aşkın 

nedeni değil, içkin nedenidir.”109 Tanrı var olan şeylerin dışında ve onlardan 

bağımsız bir varlık değildir. O her şeyde olan: Her şeyin içinde olan bir varlıktır. Bu 

bakımdan da O evrenin dışında, onu kapsayan, evrene aşkın bir varlık değildir. Her 

şey onun özünden çıkmıştır ve her şey onun tabiatının zorunlu sonucudur. Eğer Tanrı 

var olan şeylere aşkın bir varlık olsaydı O’nun şeylerin yaratıcısı olduğunu 

söyleyebilirdik. Ancak O her şeyin içinde olan her şeye içkin olan bir varlıktır. Var 

olan şeyler onun özünden çıkarak meydana gelirler. Böylelikle O her şeyin nedenidir. 

“ Sonucun bilgisi nedenin bilgisine bağlıdır ve onu kuşatır.”110  

 

Neden kavramını daha açık kılmak bakımından Aristoteles’e değinmenin 

uygun olacağını düşünüyorum. Aristoteles’te her madde var olmak için bir forma 

ihtiyaç duyar. Bu bakımdan da her form kendi altında bulunan maddenin nedenidir. 

Bir önceki bölümde değindiğim üzere Aristoteles’in oluşunda en yukarda Salt Form 

an aşağıda da Salt Madde bulunur ve aşağıdan yukarıya doğru bir hiyerarşik bir 

                                                 
107 Spinoza, Ibid, I, Prop. XXXV, p. 105. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Tanrının kudretinde olduğunu tasarladığımız her şey zorunlu olarak vardır.” 
108 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter III, p. 80.  
109 Spinoza, Ethics, I, Prop. XVIII, p. 93. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Tanrı her şeyin geçici (transciens) nedeni değil, fakat içkin (immanens) nedenidir.”; 
Spinoza, Short Treatise, I, Chapter III, p. 80. 
110 Spinoza, Ethics, I, Ax. IV, p. 76. Bu Aksiyom Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Eser için olan bilgi, neden için olan bilgiye bağlıdır ve zorunlu olarak onun varlığını 
kuşatır.”   
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diziliş söz konusudur.111 Bu diziliş nedenselliğe dayanan bir diziliştir. Çünkü her 

madde var olabilmek için bir forma ihtiyaç duyar. Aristoteles’e göre neden “ Bir 

şeyi, bu şeyin bir parçası olarak meydana getiren içkin madde”112 dir. Ayrıca 

Aristoteles’e göre her neden bir ilkedir ve bu bakımdan da “ Bütün ilkelerde ortak 

olan şey, o halde, varlığın veya oluşun veya bilginin kendilerinden çıktığı kaynak 

olmalarıdır.”113  

 

Spinoza’da da oluş Aristoteles’te olduğu gibi nedenselliğe dayanıyor, ancak 

Spinoza’nın kurduğu nedensellik Aristotelesçi nedensellik değil, Galilei çağının fizik 

anlayışına dayanan bir nedenselliktir. Ayrıca Spinoza’da Aristoteles’te olduğu gibi 

bir hiyerarşik nedenselliğe dayanan bir diziliş yoktur: En üstte Tanrı, onun altında 

öznitelikler, özniteliklerin altında sonsuz moduslar ve bunların altında da sonlu 

moduslar gibi alt alta dizilen bir tabakalı sistem değildir. Tanrı’nın veya her 

özniteliğin kendi içersinden çıkarak oluş gerçekleşiyor ve her öznitelikte bir 

diğerinden üst konumda ya da Tanrı’ya daha yakın bir konumda değildir. Tanrı 

öznitelikleridir. Bu bakımdan da öznitelikler arasında bir hyerarşi söz konusu 

değildir.    

 

Tanrı’nın dışında kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan başka bir şey 

bulunmadığından ve var olan her şey Tanrısız var olmayacağından ve her şey onun 

tarafından gerektirilmiş olduğundan var olan her şey zorunlu olarak vardır. Ancak 

Tanrı’nın zorunlu olarak var olmasıyla var olan diğer şeylerin Tanrı’nın tabiatından 

zorunlu olarak çıkması farklıdır: Tanrı kendi kendisinin nedeni olduğu için, varlığı 

doğasından zorunlu olarak çıkar. Diğer şeyler ise Tanrı tarafından gerektirilmiş 

olarak 8. tanımdan hareketle zorlanmış olarak var olurlar.  

 

 

 

 

                                                 
111 Bkz. 1.1.1.1. Antikçağda Töz ya da Varlık. 
112 Aristoteles, Metafizik, V, 1013b, 25, s. 236.    
113 Aristoteles, A.e., V, 1013a, 15-20, s.235. 
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1.1.4. Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura) 

 

Tanrı bütün var olanların hem kaynağı ve hem de hepsinin belirleyici özü 

olduğu için Spinoza Tanrı ile Doğa’yı özdeşleştirmiş ve bunu Tanrı ya da Doğa 

(Deus sive Natura) ile dile getirmiştir. Tanrı Doğa’dır ya da Doğa Tanrı’dır.  

 

 Tanrı kendi kendisine var olan varlıktır. Diğerleri Tanrı’ya bağlı olarak var 

olanlardır. Dolayısıyla var oluşları Tanrı’ya bağlıdır. “Var olan her şey Tanrıda 

vardır ve Tanrı olmadan hiçbir şey var olmaz veya tasarlanamaz.”114 Bizim 

kendisinden doğduğumuz doğa, Tanrı’nın yalnızca iki özniteliği bağlamında ortaya 

çıkar. Her bir var olanın ortaya çıkışı da bu iki öznitelik bağlamındadır. Dolayısı ile 

Tanrı ile Doğa özdeştir. Her şey ya Tanrı’dadır ya da Doğa’dadır.  

 

 Doğa düzeni zorunluluktur. Her şey bir başka şeyden zorunlu olarak çıkar. 

Var olan tüm şeyler nedensel etkileşim içindedirler. Tanrı’da bu düzen içinde en 

temelde her şeyin ondan çıktığı nedendir. Böyle bir nedensellik zinciri içinde var 

olanlar en sonunda Tanrı’ya bağlanırlar. Var olan tüm şeyler hem Tanrı’dandır, hem 

de Tanrı’dadır. Böyle bir doğa düzeni içinde Tanrı her şeyde ve her yerde bulunur. 

Tanrı her şeyin içkin nedenidir. O her şeyin içinde olan bir varlıktır. Bu bakımdan da 

Tanrı var olan her şeydir. Tanrı Doğa’dır.   

 

 Spinoza, Tanrı’ya Doğa demekle birlikte O’na Natura Naturans (Yaratıcı 

Doğa) da demektedir. Spinoza Tanrı’ya hem Doğa hem de Natura Naturans               

(Yaratıcı Doğa) demesinin nedeni O’na göre iki tür Doğa olmasıdır: Natura Naturans 

(Yaratıcı Doğa) ve Natura Naturata (Yaratılmış Doğa). Şimdi bu iki kavrama 

bakalım.  

 

 

1.1.4.1. Natura Naturans- Natura Naturata 
                                                 
114 Spinoza, Ethics, I, Prop. XV, p. 86. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirinde şöyle dile 
getirilmiştir:   “ Var olan her şey Tanrıda vardır ve Tanrı olmadan hiçbir şey var olamaz ve 
tasarlanamaz.” 
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Natura Naturans (Yaratıcı Doğa) ve Natura Naturata (Yaratılmış Doğa) 

Spinoza’nın felsefesinde taşıyıcı kavramlardan ikisidir. Bu iki kavramın tarihsel arka 

planına baktığımızda, Natura Naturans bağlamında ortaçağ teoloji anlayışına, iki 

kavram bağlamında ise Renaissance bilim anlayışına geri gidebiliriz. Spinoza’nın 

Tanrı ile dünya arasındaki ilişkisini doğrudan açıklayan ifadelerinden biri, ortaçağ 

teolojisinden alınmıştır.115 “ Thomistler de aynı zamanda bu ifade ile Tanrı’yı 

anlamışlardı, fakat onların Natura Naturans’ı bütün tözlerin ötesinde olan varlık 

(onların ifade ettiği gibi) idi.”116 Thomas Aquinas Summa Theologiae’sinde Tanrı’yı 

Natura Naturans olarak ifade etmiştir ve bu kelimenin tarihsel arka planında 

bulunması bakımında da bu düşünüre değinip asıl Spinoza’nın bu iki kavramını 

aydınlatacak olan Renaisaance’daki düşünüre geçmek istiyorum. Giordano Bruno, 

Spinoza’nın anlayışına en yakın biçimde Natura Naturans ve Natura Naturata’yı 

kullanmıştır. Kavramların bu iki düşünürde ele alınışında önemli koşutluklar 

bulunmasına karşın, etkilenmeler de açıktır. 

 

Giordano Bruno, Spinoza’da olduğu gibi Tanrı ve var olan diğer şeyler 

arasında bir ayrıma gider. Bu ayrımı da Natura Naturans ve Natura Naturata olarak 

ifade eder. Bruno’ya göre Tanrı her yerde, her şeyde ve her şeyin içinde olan evrenin 

tözüdür. Tanrı, evrenin ruhu ve içkin nedenidir. Var olan her şey Tanrı sayesinde var 

olabilir ve bu bakımdan da Tanrı her şeyin etkin nedeni olarak Natura Naturans 

(yaratıcı doğa)’dır. “Natura Naturans (yaratıcı doğa), doğa gibi hareket eden doğadır; 

dünyaya biçim veren yaratıcı tanrıdır, onun sayesinde dünya kendi kendini 

biçimlendirir.”117 Tanrı, dünyaya biçim veren, var olan şeylere doğalarını kazandıran 

yaratıcı doğa; etkin doğa; Natura Naturans’dır, Tanrısal Doğadır.  

 

Natura Naturata Tanrısal düşünce tarafından ortaya çıkarılmış olan doğadır ve 

bu doğa edilgin, durağan (pasif) doğadır. Diğer bir ifadeyle Natura Naturata Tanrı’da 

                                                 
115 Richard Mason, The God of Spinoza; A philosophical study, United Kingdom, Cambridge 
University Press, 2001, p. 29. 
116 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter, VIII, p. 91.  
117 Giordano Bruno, Küllerin Şöleni, Çev. Hüsen Portakal, Đstanbul, Cem Yayınevi, Temmuz 2004, s. 
27.  
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olan, Tanrı tarafından belirlenen, Tanrısız tasarlanamayan ve ancak Tanrı sayesinde 

var olan doğadır. Dolayısıyla Natura Naturans, Natura Naturata’nın koşuludur. 

Bruno’nun yaratılmış doğasından sonlu, mümkün zorunsuz, tikel ve var olmak için 

Tanrı’ya ihtiyaç duyan doğayı anlamaktayız. Bruno’nun Tanrı’yı evrenin içkin 

nedeni olarak, her şeyin içinde olan evrenin tözü olarak tanımlaması Natura 

Naturans’ın Natura Naturata’nın içinde olduğunu göstermektedir.  

 

 

“ Böylece Bruno’da natura naturata, natura naturans’dan meydana gelen veya onun 

sonucu olan bir şey değildir; onlar farklı bakış açıları altında bir ve aynı olan şeylerdir ve 

ikisi de şeylerin içindeki canlı güç olan Tanrı ile birdirler.”118  

 

 

Giordano Bruno bu iki kavramı büsbütün iki ayrı doğa olduğunu göstermek 

için kullanmamıştır. O bu ayrımı Tanrı ile yarattıklarıyla olan ilişkisini açıklamak 

için kullanmıştır. Ayrıca bu kavramları Tanrı ile Doğa’nın özdeş olduğunu 

göstermek; Doğa’nın Tanrı ile dolu olduğunu, Tanrı’nın kendisi olduğunu göstermek 

için kullanmıştır.   

 

 Spinoza’da bu iki kavramı Tanrı ile birer görünümleri olan modusları 

arasındaki ilişkiyi açıklamak; sonlu varlıkların sonsuz varlık karşısındaki durumunu 

anlatmak için kullanmıştır. Ve ayrıca O da Tanrı’nın Doğa ile özdeş olduğunu; 

Doğa’nın Tanrı’nın kendisi olduğunu göstermek için kullanmıştır. Tanrı Doğadır: 

Deus sive Natura. Şimdi bu kavramları Spinoza felsefesinde irdeleyelim.  

 

  

 

 

1.1.4.1.1. Natura Naturans 

 

                                                 
118 J. Lewıs McIntyre, Giordano Bruno, London; New York, Macmillan company press, 1903, p. 
197.  
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Spinoza Natura Naturans (Yaratıcı Doğa) ile kendi başına var olan, kendi 

kendisi ile tasarlanan, zorunlu, sonsuz, mutlak olarak tek özgür varlık olarak etkide 

bulunan Tanrı’yı ifade etmektedir.119  Natura Naturans hem kendisinin hem de diğer 

şeylerin etken nedeni olmak bakımından Tanrı veya Doğadır. 

 

 

 “…. aktif Doğa ile kendi başına var olan ve kendi başına tasarlanan veya ezeli ve sonsuz 

özünü ifade eden tözün özniteliklerini; (Önerme 14 Sonuç 1 ve Önerme 17 Sonuç 2) ya da 

özgür neden olarak göz önüne alınması bakımından Tanrı’yı anlamak gerekir.”120  

 

 

1.1.4.1.2. Natura Naturata 

 

Natura Naturata (Yaratılmış Doğa) ise özü varlığını kuşatmayan, var oluşu 

için bir başka şeye ihtiyaç duyan varlıklardır, yani moduslardır.121 Natura Naturata, 

Tanrı’nın özünden çıkan şeylerdir: yani var olan her şey Tanrı’nın birer görünümü 

(modusu) dür.  

 

 

“  Pasif Doğa ile Tanrının doğasının zorunluluğu veya özniteliklerinin her birinin 

zorunluluğu ile Tanrının özniteliklerinden çıkmış olan bütün modusları, başka bir ifadeyle 

Tanrıda olan ve Tanrısız ne var olabilen ne de tasarlanabilen her şeyi anlıyorum.”122  

 

 

                                                 
119 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter VIII, p. 91.  
120 Spinoza, Ethics, I, Prop. XXIX Scholium, p. 100. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ …. Yaratıcı Tabiat deyince kendi başına var olan ve kendi başına tasarlanan şeyi, 
başka deyişle ezeli ve sonsuz bir özü ifade eden cevherin sıfatlarını, ya da (14’üncü önerme sonucu ve 
17’nci önermenin 2’nci sonucu), hür neden olarak göz önüne alınması bakımından Tanrı’yı anlamak 
gerekir.”  
121 Spinoza, Short Treatise, I, Chapter IX, p. 91.  
122 Spinoza, Ethics, I, Prop. XXIX Scholium, p. 100. Bu Scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Yaratılmış Tabiat deyince, Tanrının tabiatının zorunluluğu, başka deyişle 
sıfatlarından her birinin zorunluluğu ile, ya da Tanrıda olan ve Tanrısız ne var olabilen ne de 
tasarlanabilen şeyler gibi görülen Tanrının sıfatlarının bütün tavırlarının zorunluluğundan çıkmış 
olan her şeyi anlıyorum.” 
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Natura Naturans Giordano Brunoda da görüldüğü gibi Natura Naturata’nın 

nedenidir. Bu doğada var olan şeyler Natura Naturans olmadan var olamazlar. Natura 

Naturans ise zorunlu olarak vardır ve Natura Naturata’nın koşuludur. Natura 

Naturans Tanrıdır; Doğadır ve Tanrı her şeyin içindedir. Bu bakımdan Natura 

Naturans, Natura Naturata’dan farklı bir şey değildir; Natura Naturans, Natura 

Naturata’nın içindedir. Natura Naturata, Natura Naturans’ın özünün bir 

görünüşünden başka bir şey değildir.     

 

Spinoza Natura Naturata, Natura Naturans ayrımı aynı zamanda 15. 

önermeden de hareketle Evrende Tanrı, onun öznitelikleri ve tikel şeyler olan 

moduslardan başka bir şey olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla “ Fiil halinde 

zihin, ister sonlu ister sonsuz olsun, Tanrı’nın özniteliklerini ve Tanrı’nın 

duygulanışlarını kavramalı, başka hiçbir şey kavramamalı.”123 Çünkü evrende Tanrı 

ve onun sıfatlarından ve sıfatlarının duygulanışından başka hiçbir şey yoktur.  

 

Natura Naturata ya da moduslar, Natura Naturans ya da Tanrı tarafından 

önceden belirlenmiş olarak var olan şeylerdir. Bu bakımdan Natura Naturata pasif 

doğa’dır. Çünkü moduslar, Tanrı tarafından belirlenmiş yani zorlanmış olarak var 

olan şeylerdir. Moduslar kendi dışındaki bir nedenin etkisiyle eylemde bulunan 

edilgin var olanlardır; yani kendi varoluşlarının ve eylemde bulunmalarının nedeni 

kendileri değil, Tanrı’dır.   

 

Burada ikinci olan doğada, Natura Naturata’da böyle zorlanmış ve edilgin 

olarak var olanların doğasında nasıl bir özgürlükten bahsedilebilir? Özellikle 

özgürlük zorunlulukla bağlantılı olarak ifade edilirken bu alanda özgürlük önemli bir 

sorun olarak ortaya çıkar. Tanrı için özgürlük sorun değildir. Tanrı zorunlu olarak 

özgürdür.124 Bir başkası tarafından belirlenmiş olan ise daha var oluşuyla 

zorlanmıştır. Zorlanmış olmaktan özgürlüğe ya da zorunlu olmaya nerede nasıl ve ne 

ölçüde geçilebilir? Etika’nın temel sorunun bu olduğunu düşünüyorum.  

                                                 
123 Spinoza, Ibid, I, Prop. XXX, p. 100. Bu Önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Fiil halinde sonlu ya da fiil halinde sonsuz olan bir zihin Tanrının sıfatlarını ve 
Tanrının duygulanışlarını kavramalı ve başka hiçbir şey kavramamalıdır.”  
124 Bkz., 1.1.3.4. Özgür Olmak. 
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Spinoza’nın Etika 1. bölüm 7.tanımı doğrultusunda moduslar alanında 

özgürlüğün olmayacağı anlamını çıkarmak pek geçerli düşünce olmayacaktır. 

Spinoza özgür olmayı kendi belirlenmişliğinin ve zorunluluğunun farkında olmak ve 

bu şekilde etkide bulunmak olarak tanımlamaktadır. Sonlu moduslar içinde Tanrı’ya 

en yakın var olan insandır. Düşünce sahibi bir varlık olması da onu böyle 

tanımlanmış bir özgürlüğü gerçekleştirmesine olanaklı kılmaktadır. Đnsan aklı ile 

kendi belirlenmişliğinin ve kendisine dayatılan zorunlulukların farkına vararak özgür 

olabilmektedir.  

 

Tanrıda zorunlu olarak bulunan özgürlük tüm doğada yalnızca Đnsan’da bir 

olanaktır. Tanrı’da kendiliğinden gerçekleşen özgürlük insan yaşamında, insan 

tarafından gerçekleştirilirse var olabilmektedir. Özgürlüğün olanağıyla donanmış 

bulunan insanın, özgür yaşayabilmesi, ayrı deyişle kendindeki olanağı 

gerçekleştirebilmesi doğru ya da Spinoza’nın deyişi ile upuygun bilgiler uyarınca 

yaşandığı zaman ortaya çıkar. Bunun için de Bireyin kendisi ve içinde yaşadığı Doğa 

üstüne sağlam bilincinin bulunması gerekir. Đnsan Yanılır. Đnsan özgürlük yolundan 

sapabilir. Upuygun olmayan bilgiler, upuygun olmayan etkinlikleri ve yaşamayı 

getirirler. Özgürlüğün kırıldığı yerdir upuygun olmayan yaşamanın ortaya çıktığı yer. 

 

Spinoza’nın bize sunduğu evren tablosuna bakarsak içinde yaşadığımız tüm 

evrenin (ya da Doğa’nın) iki öznitelik bağlamında ortaya çıktığı görülür. Đçinde yer 

aldığımız tüm evren bize sonsuz gelen özelliği ile Spinoza felsefesinde sonsuz 

sayıdaki öznitelikten yalnızca ikisi bağlamında ortaya çıkmıştır. Tanrı ya da Doğa 

sözü bizim sonsuz gibi görünen evrenimizi çok fazla aşmaktadır. Bizler içinde 

bulunduğumuz Doğa’nın bilincine iki öznitelik uyarınca ulaşırız. Bütün var olanlar 

bu iki öznitelikten çıkan sonsuz sayıda ve biçimdeki sonlu moduslardır. Bütün tekil 

şeyler; moduslar; var olanlar bu iki öznitelik aracılığıyla var olmakta ve 

anlaşılmaktadırlar. Bir sonlu modus olarak insan, iki özniteliğin birer sonlu modusu 

olan Beden ve Ruhtan oluşan bir var olandır. Bu bakımdan insan, gerek içinde 

yaşadığı doğa’nın bilincine, gerekse de kendinin bilincine bu iki öznitelik 

bağlamında ulaşır. Đnsanın kendi bilincine nasıl ulaştığını ileriki bölümlerde 
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değineceğim ancak burada bu bilinci sağlayan temelleri; beden ve ruhu ele almak 

gerektiğini düşünüyorum. Spinoza’nın insanı nasıl belirlediğine, Beden-Ruh sorunu 

üzerinde durarak bakmanın, hem Doğa’yı hem de Đnsan’ı anlamak bakımından daha 

yararlı olacağını düşünüyorum.    

 

 1.1.5. Beden ve Ruh Sorunu  

 

Beden-Ruh bağlamında Spinoza, Descartes felsefesinin bir temel sorununda 

yoğunlaşmaktadır. Descartes, ruh ile bedeni iki ayrı töz olarak ortaya koymuştu ve 

bu töz anlayışı, tözlerin özce birbirine karşıt olduklarına dayanıyordu.125 Descartes’in 

ruh ve beden arasındaki bu keskin ayrımı ciddi sorunlar yaratmıştı. Bu sorunlardan 

en önemlileri ruhun beden üzerinde nasıl etki ettiği, insanda bir arada bulunan bu iki 

tözün nasıl etkileşim içinde bulundukları ve bilginin nasıl mümkün olduğudur. 

Descartes’in bu soruna getirdiği çözüm yeterli olmadı ve 17.yy. Felsefesinin önemli 

bir sorunu olarak değişik felsefe tutumlarında ele alındı: Örneğin Occationalist 

düşünür olan Geulincx beden ve ruhun etkileşimde bulunmadıklarını ifade etmiştir. 

Şöyle ki ruhun duygulanması ve algılaması ile bedende gerçekleşen değişiklikler ve 

hareketleri occasion (vesile neden) ile açıklamıştır. Bedende gerçekleşen fiziksel bir 

olay, Tanrının ruhta fiziksel bir olay üretmesinin vesilesidir.126 “ Ruh ve beden iki 

saat gibidirler, hiçbiri diğerinin üzerinde etkili olamaz ama mükemmel uyum 

sağlarlar, çünkü Tanrı sürekli olarak hareketlerini eşzamanlı kılar.”127 

 

Malenbranche ise ruh ve bedenin arasında uygunluk olduğunu ancak birbirleri 

üzerinde etkide bulunamayacağını savlar. Ona göre ruh ve beden arasında bir 

etkileşim değil koşutluk vardır. Ancak bu koşutluk ruhsal alanda gerçekleşen her bir 

olayın fiziksel alanda karşılığı anlamında bir koşutluk değildir. Bedenin hareketleri 

ruhta bir takım düşünceler doğurmaz ya da tam tersi de olmaz. Tanrı istediği için 

bedende ve ruhta değişiklikler ve hareketler meydana gelebilir. “ Ve beden aslında 

                                                 
125 Bkz., 1.1.3.1.1.Descartes’e karşı tek bir töz. 
126 Frederick Copleston, A History of Philosophy Volume IV Descartes to Leibniz,  London, Search 
Press, 1958, p. 178.  
127 Frederick Copleston, Ibid.,  p. 178. 
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Tanrı tarafından ruha uyarlanmış bir makinedir,…”128 Ruhun bedeni harekete 

geçirmesi gibi bir gücü yoktur. Her şey Tanrı’nın istemesi ve etkenliği ile 

gerçekleşmektedir.  

 

 

“ Buradan Malenbrance şu sonucu çıkarır “ ruhumuz ortak kanının düşündüğü 

şekilde bedenimizle birleşmiş değildir. Ruh doğrudan doğruya ve dolaysızca yalnızca Tanrı 

ile birleşmiştir.””129      

 

 

Spinoza için de Beden ve Ruh sorunu hem 17.yy. filozofu olması, hem de 

kalkış noktasında Descartes’in önemli bir yeri bulunması130 nedeniyle önemle ele 

alınması gereken bir sorundu.  

 

Beden ve Ruh Tanrı’nın iki özniteliğinin sonlu moduslarıdır. Biz Tanrı’yı 

ancak iki özniteliğinden çıkan sonsuz moduslar kapsamındaki sonlu moduslar ile 

kavrayabilir ve bilebiliriz. Sonlu moduslar gerek Tanrı’yı tanımak, gerek Đnsanın 

kendi bilincine ulaşmak ve gerekse de Yaşama Sorunu bakımından önemlidirler. 

Sonlu moduslar nelerdir ve nasıldırlar?  

 

1.1.5.1. Sonlu Moduslar olarak Beden ve Ruh 

 

Spinoza felsefesinde bildiğimiz tüm evrenin ve var olan her şeyin yalnızca iki 

özniteliğin sonlu moduslarından oluştuğuna değinmiştim. Yer kaplama özniteliğinin 

sonlu modusu cisimler (bedenler) dir. “ Beden ile yer kaplayan bir şey olarak 

                                                 
128 Frederick Copleston, Ibid.,  p. 188. 
129 Frederick Copleston, Ibid.,  p. 190. 
130 Bilindiği üzere Spinoza’nın ilk çalışması Descartes felsefesi üstünedir. Bunun için bkz. Baruch 
Spinoza, “The Principles of Cartesian Philosophy”, The Principles of Cartesian Philosophy and 
Metaphysical Thoughts, Translated by Samuel Shirley, With introduction and notes by Steven 
Barbone and Lee Rice, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing Company, 1998. 
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tasarlanması bakımından, Tanrı’nın özünü kesin ve belirli bir şekilde ifade eden 

modusu anlıyorum. (Bakın 1.Bölüm, 25. Önerme, Önerme Sonucu).”131 

 

Buna göre var olan her şey, yer kaplama özniteliği bağlamında Tanrı’nın 

özünü yansıtmaktadır. Bu sav Thales’in “ Her şey Tanrılarla dolu” yargısını 

anımsatmaktadır. Burada iki felsefe arasında görülen bu koşutluk(paralellik) 

panteizmden kaynaklanmaktadır. Aynı koşutluk(paralellik) Spinoza felsefesinde Ruh 

bağlamında da görülecektir. Yeniden Spinoza’ya baktığımızda bedenler(cisimler) 

olarak adlandırdığı bu modusların tek bir yapıda olmadıklarını görürüz. Spinoza iki 

farklı beden (cisim)den bahseder:132  

1. En basit bedenler (cisimler) 

2. Bileşik bedenler (cisimler)   

 

En basit bedenler(cisimler) başka bedenlerden oluşmuş olmayan en ana 

birimlerdir. Bunlar tek tek şeylerdir. Burada bir sorun ortaya çıkmaktadır: Böyle 

şeyler birbirlerinden nasıl farklı olacaklardır? Çünkü Spinoza’ya göre birden fazla 

töz yoktur ve en basit bedenler de bir tözün modusu olarak göz önüne alınması 

gereken şeylerdir. Peki, hepsi aynı tözün yer kaplama özniteliği altında gerçekleşen 

ifadeleri olmaları bakımından bu modusları birbirlerinden nasıl ayırt edebiliriz? 

Spinoza bu sorulara cevabı şu şekildedir: “Bütün bedenler (cisimler) hareket ya da 

dinginlik halindedir”133 ve “ Her beden (cisim) daha hızlı ve daha yavaş hareket 

eder.”134 Bu farklardan dolayı en basit cisimler birbirlerinden ayırt edilirler.                

“ Bedenler (cisimler) hareket ve dinginlik, hız ve yavaşlık bakımından birbirlerinden 

ayrılırlar, yoksa tözü bakımından ayrılmazlar.”135 Hareket ve dinginlik sonsuz 

                                                 
131Spinoza, Ethics, II, Def. I, p.113. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“Cisim ( Beden) deyince, uzamlı bir şey olarak görülmesi bakımından, Tanrının özünü belirli ve 
gerektirilmiş bir tarzda ifade eden tavrı anlıyorum. (Önerme 25, önerme sonucu).”     
132 Bkz., Spinoza, Ibid., II, Ax II (Lemma III’ten sonra gelen), p. 128. 
133 Spinoza, Ibid., II, Ax. I ( E2 P13S’dan sonra gelen), p. 126. Bu aksiyom Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “Bütün cisimler hareket veya sükûn halindedir.” 
134 Spinoza, Ibid., II, Ax. II ( E2 P13S’dan sonra gelen), p. 126. Bu aksiyom Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Her cisim ya daha hızlı ya daha ağır hareket eder.” 
135 Spinoza, Ibid., II, Lemma I, p. 126. Bu lemma Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Cisimler birbirlerinden hareket veya sükun, hızlılık veya ağırlık sebebiyle ayrılırlar, 
yoksa cevherleriyle ayrılmazlar.”  
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moduslardır ve sonlu moduslar da bu sonsuz modustan meydana gelmektedir.136 

Bütün bedenler, hareket ve dinginlik sonsuz moduslarının sonlu moduslarıdır. Bu 

bakımdan da sonsuz moduslar, sonlu moduslar da ortak olan şeylerdir.  

 

 

“ Bütün bedenler (cisimler) şu bakımlardan birbirleriyle uygundurlar: tek ve aynı 

özniteliğin kavramını içermeleri (2.bölüm, tanım 1) ve aynı zamanda daha hızlı ve daha 

yavaş hareket edebilmeleri ve mutlak olarak hareket ve dinginlik halinde olmaları 

bakımından.”137   

 

  

 Bileşik bedenler (cisimler) en basit bedenlerin tersine belirli bir yapıya sahip 

birden fazla bedenden (cisimden) oluşan bedenlerdir. Spinoza bu bileşik bedenlere 

birey de demektedir. “ Bedenlerin bu bileşik yapısı ile diğerlerinden ayrılan bütün 

böyle bedenlerin (cisimler) birlikte tek bir beden, başka bir ifadeyle bir birey 

oluşturduğunu söylemeliyiz.”138 Bir şeyi birey yapan şey onun yapısıdır. Birey var 

olduğu sürece yapısında bir değişiklik olmaz, hep aynı kalır. Örneğin aynı birey daha 

büyük ya da daha küçük hale gelebilir, ya da hareketinin yönünü değiştirebilir ancak 

yapısında ve tabiatında hiçbir değişiklik olmaz.  

 

 

“ Bundan başka, bu şekilde bileşik bir birey, gerek bütünüyle hareket etsin gerek dinginlik 

halinde bulunsun ya da gerek şu ya da bu yöne hareket etsin, her bir parça kendi hareketini 

koruması ve önceki gibi bu hareketi diğerlerine iletmesi şartı ile kendi doğasını korur.”139    

                                                 
136 Bkz., 1.1.2.2. Moduslar. 
137 Spinoza, Ibid., II, Lemma II, Demonstration, p. 126. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Gerçekten bütün cisimler (tenler) aynı ve tek sıfatın kavramını kapsamaları 
bakımından birbirleriyle ilgilidirler (tanım 1); bundan sonra da bazen daha hızlı, bazen daha ağır 
hareket edebilmeleri bakımından ve mutlak olarak söylenirse hareket ve sükuna elverişli olamaları 
bakımından birbirlerine uygundurlar.”  
138Spinoza, Ibid., II, Definition ( Lemma 3’ü takip eden Ax. 2’den sonra gelen), p. 128. Bu tanım 
Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “… hepsinin birden tek ve aynı cisim, yani 
cisimlerin birleşmesiyle ötekilerden ayrı, tek ve aynı ferdi teşkil ettiklerini söyleriz.”   
139 Spinoza, Ibid., II, Lemma VII, p. 129. Bu lemma Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bundan başka, bu tarzda bileşik bir fert, gerek bütünüyle hareket etsin, gerek sükun 
halinde bulunsun, gerek şu yana gerek bu yana doğru hareket etsin, her parçanın kendi hareketini 
saklaması ve önce olduğu gibi bu hareketi ötekilerine taşıması şartıyla, tabiatını korur.” 
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 Basit cisimlerden oluşan bireylerin de karmaşıklık durumlarına göre birden 

çok dereceleri vardır. Karmaşıklığın en alt seviyesinde en basit bedenlerden 

bileşenler; ikinci seviyede bu bireylerden birleşenler ve üçüncü seviyede de bu 

oluşan bireylerden birleşen bireyler yer alır ve böylece devam eder. Böylece devam 

eden sonsuzca birleşmeler sonucunda bedenler bütün doğa140’nın içinde kendi 

içlerinde hiçbir değişikliğe uğramadan, sonsuz tarzda diğer bedenlerden etkilenir ve 

değişikliğe uğrarlar. Bütün var olanların Doğa’nın (Tanrı’nın) özniteliklerinin birer 

değişikliğe uğraması oldukları hatırlanırsa bir bütün olarak ele alınan Doğa’nın tek 

bir birey olduğu sonucu çıkacaktır. Burada şunu belirtmek istiyorum ki bu 

birbirlerinin birleşmeleri ile oluşan bireyler bütünü Doğa’yı oluşturmazlar. Doğa 

dışarıdan içeriye doğru değil, içerden dışarıya doğru açılır. Yani Doğa, Tanrı’dan tek 

tek moduslara doğru açılır.   

 

 

“ Bu ikinci tür bireyden bileşik üçüncü bir birey türünü tasarlarsak, bu üçüncü bireyin 

şeklinde hiçbir değişiklik olmadan başka birçok şekilde duygulanabileceğini bulacağız. Ve 

bu şekilde sonsuzluğa doğru ilerlersek, bütün Doğa parçalarının – yani bütün bedenlerin- bu 

bütün birey’de hiçbir değişiklik olmaksızın, sonsuz bir şekilde değişikliğe uğrayan tek ve 

aynı birey olduğunu kolaylıkla tasarlarız.” 141 

 

 

 Böyle bir birey olarak adlandırdığı şey bütün evrenin bir görünümüdür. Bu 

birey bir bütün olarak ele alınan ve belirli bir yasanın olduğu fiziksel evrendir. Bu 

yasalar bütün evrende aynı hareket ve dinginlik oranının korunmuş olduğu 

yasalardır.   

                                                 
140 Bütün doğa ile kastedilen şey Deus sive Natura’dır. Bunun için bkz. 1.1.4. Tanrı ya da Doğa (Deus 
sive Natura). 
141 Spinoza, op.cit., II, Lemma VII, Scholium, p. 130. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bu ikinci fertlerden bileşik üçüncü bir fert türünü tasarlarsak, bu üçüncü ferdin 
şeklinde hiçbir değişiklik olmaksızın başka birçok tarzlarda duygulanabileceğini göreceğiz. Ve böyle 
sonsuzca düşünecek olursak, bütün Tabiat parçalarının, yani bütün cisimlerin, bu bütünsel ferdin 
tavrında hiçbir değişiklik olmaksızın, sonsuz bir tarzda değişikliğe uğrayan tek ve aynı fert olduğunu 
kolaylıkla tasarlarız.” 
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Diğer öznitelik olan Düşünce’nin sonlu modusları tek tek düşüncelerdir. Ruh 

da bu tek tek düşüncelerden oluşmuş olan düşüncedir.    

 

 

“ Düşüncelerin biçimsel varlığı düşüncenin bir modusudur (bu apaçıktır) ; yani ( 1. bölüm, 

önerme 25, önerme sonucu ile) Tanrı’nın düşünen bir şey olması bakımından, Tanrı’nın 

doğasını kesin bir şekilde ifade eden modustur.”142  

 

 

Düşünce, ruhun kavramıdır, yani ruhun etkinliğidir. “ Düşünceyle, ruhun 

düşünen bir şey olması nedeniyle oluşturduğu bir ruh kavramını anlıyorum.”143 Peki 

ruh nedir? Daha özel olarak insan ruhu nedir? Spinoza’ya göre bir ruh hakkında 

konuşmak bir düşünce hakkında konuşmaktır. Đnsan ruhu birçok düşüncelerden 

oluşmuş olan bir düşüncedir.   “ Đnsan ruhunun biçimsel varlığını oluşturan düşünce 

basit değil, fakat birçok düşüncelerden oluşan bir düşüncedir.”144 Burada bir sorun 

ortaya çıkıyor: Ruh yalnızca Düşünceye indirgenebilir mi? Bu sorun da değişik 

sorunları getirmektedir. Örneğin Ruhun duygulanımları da düşünce midir? 

Düşünceler doğru, yanlış, geçerli, geçersiz, pek çok özelliğe sahiptirler. Yanlış olan 

bir düşünceye göre Ruhun durumu ne olacaktır? Bir düşünce nasıl yanlış olur?145 Bu 

soruları 2.Bölümde Ruhun dıştan belirlenmesi adlı bölümde ve bu bölümün alt 

başlıklarında ele alacağım. 

 

Şimdi Descartes’ten Spinoza’ya kadar gelen ve birçok düşünürün çözmeye 

çalıştığı asıl sorunun kaynaklandığı yere: Spinoza’nın ilkin bir öznitelik ve onların 
                                                 
142 Spinoza, Ibid., II, Prop. V, Demonstration, p. 117. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Fikirlerin şekilli varlığı düşüncenin bir tavrıdır, bu apaçık görülür, yani 
(önerme sonucu, önerme 25, bölüm 1) Tanrının başka hiçbir sıfatının kavramını kuşatmayacak bir 
tarzda (önerme 10, bölüm 1) Tanrının tabiatını kesin olarak ifade eden bir tavırdır….” 
143 Spinoza, Ibid., II, Def. III, p. 113. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Fikir deyince, Ruhun düşünen bir şey olduğu için teşkil ettiği bir ruh kavramını 
anlıyorum.”   
144 Spinoza, Ibid., II, Prop.XV, p. 131. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan ruhunun şekilli varlığını kuran fikir basit bir fikir değildir, fakat birçok 
fikirlerden bileşik olan bir fikirdir.”  
145 Burada Tanrı ile geçerli olmayan, yanlış olan düşüncelerin ilişkisi nedir? gibi bir soru sorulabilir. 
Bunu ileriki bölümülerde açıklayacağım. 
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uzantısı birer sonlu modus olarak ortaya koyduğu Beden ve Ruh arasındaki ilişkiye 

ve Spinoza’nın bu ilişkiyi nasıl belirlediğine bakmak gerekiyor. 

  

1.1.5.2. Ruh- Beden ilişkisi: Koşutluk ( Paralellik ) 

 

Spinoza’ya göre her bir özniteliğin modusları yalnızca kendi öznitelikleri 

aracılığıyla anlaşılabilir. Örneğin biz düşünce alanından gerçekleşen bir olayı yer 

kaplama özniteliği ile açıklayamayız, bunun tersi de aynı ölçüde geçerlidir. Moduslar 

nedensel zincirde birbirlerine bağlanarak en temelde de kendilerinin nedeni olan 

özniteliklerine bağlanırlar. Bu bakımdan her bir modusun temel nedeni, kendisinden 

meydana geldikleri öznitelikleri olmaktadır. Eserin bilgisi nedenin bilgisine bağlı 

olduğundan146, her bir modus’u anlamak onu nedeni aracılığıyla bilmek; en temelde 

de nedeni olan öznitelikleri aracılığıyla bilmek demektir.        

 

 

“ Her öznitelik başka bir öznitelik olmadan kendi kendisine tasarlanabilir ( Önerme 10, 

bölüm 1) Böylece her bir özniteliğin modusları başka özniteliklerin değil, kendi 

özniteliklerinin kavramını içeririler…”147   

 

 

Birer sonlu modus olan ruh ve beden arasındaki ilişkide ne beden ruhu düşünmesi 

bakımından, ne de ruh bedeni hareket ya da durgunluk veya başka bir şey 

bakımından gerektiremez.148 Her iki modus da kendi öznitelikleri tarafından 

belirlenmiştir ve ikisinin eylemlerini belirleyen ve gerektiren kendi öznitelikleridir.  

 

 

“ Düşüncenin bütün moduslarının nedeni, başka bir özniteliği ile açıklanmayan olması 

bakımından değil, düşünen bir şey olması bakımından Tanrıdır (önerme 6, bölüm 2). Bu 

                                                 
146 Bkz., Spinoza, op.cit., I, Ax. IV, p. 76. 
147 Spinoza, Ibid., II, Prop. VI, Demonstration, p. 117. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “Gerçekten herhangi bir sıfat kendisi olmayan başka bir sıfattan ayrılarak 
kendi başına tasarlanabilir (önerme 10, bölüm 1). Öyle ise herhangi bir sıfatın tavırları, kendi 
sıfatının kavramını içerirler, yoksa başka sıfatın kavramını içermezler…” 
148 Spinoza, Ibid., III, Prop. II, p. 166. 
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nedenle ruhun düşünmesini gerektiren yer kaplamanın değil, düşünmenin bir modusudur, 

yani bir beden değildir… Đkinci olarak bedenin hareket ve durgunluğu başka bir 

beden(cisim)den gelmesi gerekir ki onun hareket ve durgunluğu başka bir beden ile 

gerektirilmiştir… bir cisimde meydana gelen her şeyin düşüncenin modusundan değil de, yer 

kaplamının modusundan duygulanmış olması bakımından Tanrı’dan gelmesi gerekir… Bu 

nedenle beden ruhu gerektiremez.”149  

 

 

Zihinsel olaylar yalnızca düşünce özniteliği ile ve fiziksel olaylar da yalnızca 

yer kaplama özniteliği açıklanmalıdır. Dolayısıyla bir modusun nedeni veya 

nedenleri kendi özniteliği içinde bulunur. Düşünce ve Yer kaplama özniteliklerinin 

modusları birbirlerinden bağımsız olarak anlaşılmasına rağmen birbirlerinden 

büsbütün bağımsız değildirler; ikisi de aynı tözün değişik ifadeleridirler. Böylelikle, 

örneğin fiziksel bir şey ve bu şeyin düşüncesi, iki ayrı öznitelikler tarafından ifade 

edilen bir ve aynı şeydir. “ Düşüncelerin düzen ve bağlantısı, şeylerin düzen ve 

bağlantısı ile aynıdır.” 150 Bu anlayış Spinoza’nın öznitelikler anlayışının bir 

devamıdır. Nasıl ki biz Tanrı’yı ancak hem düşünce özniteliği ile hem de yer 

kaplama özniteliği ile kavrayabiliyorsak doğada olan tek tek şeyler için de aynı 

durum söz konusudur.  

 

 

“ Örneğin doğada var olan bir daire ve var olan dairenin düşüncesi ki aynı zamanda 

Tanrıda vardır, farklı öznitelikler ile açıklanan bir ve aynı şeydir. Böylece doğayı ister yer 

                                                 
149 Spinoza, Ibid., III, Prop. II, Demonstration, p. 166. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Düşüncenin bütün tavırlarının nedeni, düşünen bir şey gibi göz önüne 
alınan, yoksa başka bir sıfatıyla hiçbir suretle ifade olunmayan Tanrıdır (önerme 6, bölüm II). O 
halde Ruhun düşünmesini gerektiren Düşüncenin bir tavrıdır, yoksa uzamın bir tavrı değildir, yani 
asla bir cisim değildir (tanım I, bölüm II) ki ilk önce kanıtlanması gereken nokta budur. Bedenin 
hareket ve sükunu başka bir cisimden gelmesi gerekir ki, onun hareket ve sükunu da yine başka bir 
cisimle gerektirilmiştir, mutlak olarak söylenecek olursa, bir cisimde meydana gelen her şeyin 
tavrından değil de, uzamın tavrından duygulanmış olması bakımından Tanrıdan gelmesi gerekir…o 
halde Beden Ruhu gerektirmez.”  
150 Spinoza, Ibid., II, Prop. VII, p. 117. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Fikirlerin düzen ve bağlantısı, şeylerin düzen ve bağlantısının ( connexion) aynıdır.” 
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kaplama özniteliği altında ister düşünce özniteliği altında, ister herhangi bir başka öznitelik 

altında düşünelim, bir ve aynı düzeni ya da bir ve aynı nedenler bağlantısını buluruz…”151   

 

 

Her bir modus hem zihinsel hem de fiziksel olarak açıklanabilir. Böylelikle 

modusların birbirleri ile olan ilişkisi özniteliklerdeki gibi birbirlerine paralel olarak 

gelişmeleridir. Düşünce alanında gerçekleşen her bir olay yer kaplama alanında 

gerçekleşen bir olaya karşılık gelir.  

 

 

“ Bir düşünce ile maddi bir şey arasında var olabilecek tek gerçek bilişsel ilişki, 

düşünce niteliği altında algılanan tek bir tözün görünümü olan bir düşünce ile uzam niteliği 

altında algılanan tamamiyle aynı görünüm arasındaki ilişkidir.”152 

 

 

Spinoza’nın bu paralellik anlayışı bilginin oluşumu bakımından önemlidir.  

Bu paralellik anlayışı nedenlerin düzeni ile bilgilerin düzeni arasında da bir ilişki 

olduğuna işaret etmektedir. Çünkü eserin bilgisi, nedenin bilgisine bağlıdır153 ve bu 

nedenle bir şeyin nedeni olmuş olan düşünce, eserin nedeninin bilgisine bağlıdır. Bir 

eserin düşüncesine sahip olmak o eseri bilmek demektir. Ama eser kendi nedenine 

bağlıdır ve böylece o eserin bilgisi ya da düşüncesi, onun kendi nedeninin 

düşüncesine ya da bilgisine bağlı olmaktadır. Dolayısıyla bir eserin biçimsel 

varlığının düşüncesi onun nedeni olması bakımından düşüncenin başka bir modusu 

ile ve bu şey de başka bir düşüncenin modusu ile algılanabilir ve bu sonsuzca devam 

eder. Tanrı düşünen bir şey yani düşünce özniteliğine sahip olması bakımından 

herhangi bir şeyin düşüncesinin nedenidir; aynı şekilde yer kaplama özniteliğine 

sahip olması bakımından da her herhangi bir şeyin nedenidir. Bu bakımdan şeylerin 

                                                 
151Spinoza, Ibid., II, Prop. VII, Scholium, p. 118. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Diyelim, Tabiatta var olan bir daire ile var olan bir dairenin fikri –ki bu fikir Tanrıda 
da vardır- türlü sıfatlarla açıklanan tek ve aynı şeydir ve böylece, tabiatı ister düşünce (veya uzam) 
sıfatı altında göz önüne alalım, ister herhangi bir sıfat altında göz önüne alalım yine orada hep bir ve 
aynı şeylerin bağlantısını bulacağız…”   
152 Roger Scruton, Spinoza, Çev. Cemal Atila, Altın Kitaplar Yayınevi, Đstanbul, Ağustos 2002, s.67.  
153 Bkz., Spinoza, Ethics, I, Ax. IV, p. 76. 
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arasındaki gerçek nedensel ilişkiyi bilmek şeylerin kendi öznitelikleri içindeki 

nedensel bağlantıyı bilmek demektir.   

 

1.1.5.3. Bir Birleşik Var olan olarak Đnsan 

 

Beden ve Ruh sorunu üzerinde durduktan; aralarındaki ilişkiyi açıkladıktan 

sonra doğada Beden ve Ruh olarak bulunan insanı anlamak ve açıklamak gerekiyor. 

Spinoza’ya göre insan töz değildir, insan Tanrı’nın özniteliklerinin bir sonlu 

modusudur. Đnsan iki özniteliğin sonlu moduslarından; beden ve ruhtan meydana 

gelen bir modustur.  

 

 

“ Töz’ün varlığı insanın özüne ait değildir (önce gelen önerme ile). Bu nedenle 

insanın özü (önerme 15, bölüm 1 ile), Tanrıda olan ve Tanrı olmadan var olmayan ve 

tasarlanamayan şeydir, veya başka bir ifadeyle (önerme 25, bölüm 1 ile) kesin ve belirli bir 

şekilde Tanrı’nın doğasını ifade eden bir duygulanış veya bir modustur.”154  

 

 

Đnsanın özü Tanrı’nın özniteliklerinin belirli biçim buluşları üzerine 

kurulmuştur. Bu değişiklikler moduslardır. Đnsanın özü düşüncenin moduslarıyla 

kurulmuştur. Bu moduslardan düşünce doğaca ilk olandır. Çünkü düşünce 

verildiğinde diğer modusların hepsinin aynı bireyde olması gerekir.155 “ Böylece 

insan ruhunun varlığını oluşturan ilk şey düşüncedir.”156 Bunun sonucu olarak da 

insan ruhu Tanrı’nın sonsuz aklının bir parçasıdır.157 Tanrı düşünce özniteliği altında 

tasarlanan düşünen bir varlıktır. Đnsanların özü de bu düşünce özniteliğinden 

                                                 
154 Spinoza, Ibid., II, Prop.X, Demonstration p. 131. Bu kanıtlama  Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
önerme olarak yazılmıştır ve şöyle dile getirilmiştir: “ Zira cevherin varlığı insanın özüne ait 
değildir(önceki önerme). Öyle ise (önerme 15, bölüm 1) cevher Tanrıda var olan ve Tanrı olmadan 
var olmayan ve tasarlanmayan bir şeydir, başka deyişle (önerme sonucu, önerme 25, bölüm 1) belirli 
ve gerektirilmiş bir tarzda Tanrının tabiatını ifade eden bir duygulanış (affection) veya bir tavırdır.”  
155 Bkz. Spinoza, Ibid., II, Prop.XI, Demonstration, p. 123. 
156 Spinoza, Ibid., II, Prop. XI, Demonstration, p. 123. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “…  o halde Đnsan Ruhunun varlığını ilk meydana getiren şey bir fikirdir.” 
157 Bkz., Spinoza, Ibid., II, Prop. XI, Corollary, p. 123. 
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oluşmuştur. Dolayısıyla Đnsan ruhu düşünmesi bakımından Tanrının sonsuz aklının 

bir parçasıdır.  

 

 

“ Bundan dolayı insan ruhunun şunu veya bunu algılıyor dediğimiz zaman, sadece 

Tanrı’nın – sonsuz olması bakımından değil, fakat insan ruhunun doğası tarafından 

açıklanmış olması veya insan ruhunun özünü kurması bakımından- şu veya bu düşüncesi 

olduğunu söylüyoruz.”158 

 

 

Đnsan sadece ruhtan oluşmuyor. Đnsan hem bedenden hem ruhtan oluşan 

modustur. “ Buradan şu sonuç çıkar insan ruh ve bedenden oluşur ve insanın bedeni 

onu hissettiğimiz için vardır.”159 Spinoza insan ruhunu, insan bedenin düşüncesi 

olarak tanımlar. Beden, ruhun objesidir; bedensiz ruh yoktur. “ Đnsan ruhunu kuran 

düşüncenin objesi bedendir, ya da etkince var olan yer kaplamanın bir modusundan 

başka bir şey değildir.”160 Bu ruhun beden ile birlikte paralel olarak var olduğu ve 

etki ettiği anlamına gelmektedir. Ruhun düşünce özniteliğinin ifadesi, bedenin de yer 

kaplama özniteliğinin bir ifadesi olması bakımından birbirine paralel olarak var 

olması ve etki etmesidir. Bu paralellik nedeniyle de bedende oluşan her şeyin ruh 

tarafından algılanması gerekmektedir.  

 

 

“ Đnsan ruhunu oluşturan düşüncenin objesinde olacak olan her şey insan ruhu 

tarafından algılanmalıdır, ya da bu şeyin düşüncesi zorunlu olarak insan ruhunda vardır. 

                                                 
158 Spinoza, Ibid., II, Prop. XI, Corolllary, p. 123. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ …bundan dolayı insan Ruhu filan veya falan şeyi kavrıyor (algılıyor) 
dediğimiz zaman, Tanrının sonsuz olması bakımından değil, fakat insan Ruhunun tabiatıyls ifade 
edilmiş olması veya insan Ruhunun özünü kurması bakımından, Tanrının filan veya falan fikri 
olmasından başka şeyi anlamıyoruz…” 
159 Spinoza, Ibid., II, Prop. XIII, Corolllary, p. 125. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Buradan şu sonuç çıkar ki insan, can (tin)  ve tenden ibarettir ve 
insanın teni onun hakkındaki duygumuza uygun olarak vardır.” 
160 Spinoza, Ibid., II, Prop. XIII, p. 124. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan Ruhunu teşkil eden fikrin objesi, cisimdir (bedendir), yani fiil halinde (actu) var 
olan uzamın bir tavrından başka bir şey değildir.” 
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Đnsan ruhunu oluşturan düşüncenin objesi bir beden ise, bu bedende ruh tarafından 

algılanmayan hiçbir şey olamaz.”161    

 

 

Spinoza’ya göre insan ruhu ile diğer ruhlar arasındaki farkı anlayabilmemiz 

için insan bedenin doğasının bilgisine ulaşmamız zorunludur. Bu bakımdan Spinoza 

Etika 1.Bölüm 13. ve 14. Önermeler arasında bedenin doğasını genel olarak, insan 

doğasını da kısmen kabaca açıklamıştır. Đnsan bedeni Spinoza’nın birey olarak ifade 

ettiği şeye bir örnektir.162 Spinoza Lemma4-Lemma7 de insan bedeninin nasıl karışık 

olduğunu ve ne kadar değişikliğe uğrasa da kendi kimliğini koruyabildiğini açıklar. 

Đnsan ruhu da insan bedeni gibi karışıktır; onu oluşturan düşünce birçok düşünceden 

meydana gelmiştir. “ Đnsan ruhunun biçimsel varlığını oluşturan düşünce basit değil, 

fakat birçok düşüncelerden oluşan bir düşüncedir.”163 Spinoza burada insan ruhunun 

düşüncelere sahip olduğunu değil; insan ruhunun birçok düşünceden oluşmuş olan 

bir düşünce olduğunu söylemek istemiştir. Bu düşünceler doğrultusunda doğada 

insan birçok düşünce ve beden (cisim) den meydana gelen; Beden ve Ruhtan oluşan 

bileşik bir var olan olarak tanımlanmıştır.    

      

 

 

 

 

 

   

  

 

                                                 
161 Spinoza, Ibid., II, Prop. XII, p. 123. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan Ruhunu meydana getiren fikrin objesinde olacak olan her şey bu Ruh tarafından 
kavranmalıdır (algılanmalıdır); başka deyişle bir fikir zorunlu olarak orada vardır; yani, Đnsan 
Ruhunu meydana getiren fikrin objesi beden  (cisim) ise, bu bedende Ruh tarafından kavranmayan 
hiçbir şey olmayacaktır.” 
162 Bkz., Birey için daha fazla bilgi için 1.1.5.1. Sonlu Moduslar olarak Beden ve Ruh. 
163 Spinoza, op.cit., II, Prop.XV, p. 131. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan ruhunun şekilli varlığını kuran fikir basit bir fikir değildir, fakat birçok 
fikirlerden bileşik olan bir fikirdir.”  
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           2. BEDEN-BĐLĐNÇ BAĞLAMINDA YAŞAMA SORUNU 

 

 Spinoza felsefesinde insan da Doğa da beden ve ruhtan oluşan bir birleşik var 

olandır. Đnsanın yaşamı ve yaşamdaki tüm yapıp etmeleri, eylemleri bu iki bağlam 

uyarınca gerçekleşmektedir. Önceki bölümde değindiğim üzere beden ve ruh 

birbirine paralel iki özniteliğe bağlı moduslar olarak vardırlar ve insanda birbirine 

paralel iki yanı oluştururlar. Đnsanın yaşaması söz konusu olduğunda, beden ve ruh 

yaşamanın kendisi ağırlıklı olarak düzenleneceği iki alan oluşturur. Đnsan nasıl 

yaşayacaktır? Đnsan nasıl yaşamalıdır? Ayrı deyişle yaşama sorunu bu sorularda ve 

bu soruların kendisinde temellendiği insanın varlık yapısında ortaya çıkar. Özgürlük 

gibi, insanın iyi, erdemli, özüne uygun, mutlu yaşaması da yine yaşama sorununda 

kaynağını bulmaktadır.   

 

Đnsanın özgün, yapıcı-yaratıcı, erdemli, mutlu ve özgür yaşamasının ortaya 

çıkışı yaşama sorununda olduğuna göre, yaşama sorununun insan için en temel sorun 

olduğunu söylemekte zorlanmayız. Đnsanın tarihi bu soruna yanıt arayan pek çok 

denemeyi, görüşü, felsefeyi içermektedir. Diğer deyişle Spinoza’nın ele aldığı sorun 

ilk değildir ve son olacağa da benzememektedir. Bu süreçte en önemli tartışma, 

Spinoza’nın dile getirdiği kavramlarla: Beden ve ruh arasında olmaktadır. Beden ve 

ruh ilişkisi ise sorunun temellendiği yere götürmektedir: Bilgi. Yaşama sorununa en 

doğru ve geçerli yanıt en doğru ve geçerli bilgide bulunmaktadır. Bu bilgi insana 

hazır verilmemiştir. Eğer bir canlı yaşamasını dayandıracağı doğru ve geçerli 

bilgilerle dünyaya geliyorsa, ona insan denilemez. Đnsan kendine gerekli bilgileri 

kendisi bulmak zorunda olan varlıktır. Özgün, özgür, erdemli, mutlu yaşama bu 

bilgiyle olanak bulacaktır. Böylece hangi yaşama biçimlerinin insanı özgürlüğe 

götürdüğü, hangi yaşama biçimlerinin insanı bağımlı kıldığı bilgiye bağlı olacaktır.   

 

Descartes’ten gelen etki ile bilginin upuygun olması gerekmektedir164, değilse 

bu bilginin güvenirliği kuşkuludur. Spinoza da gerçeğin bilgisinin upuygun olması 

                                                 
164 Bilginin upuygun (açık ve seçik) olması için bkz. Rene Descartes, “ Principles of Philosophy”, The 
Meditations and Selections from the Principles of Rene Descartes, I 43-46; Rene Descartes, 
Felsefenin Đlkeleri Çev. Mesut Akın, 11.bs., Đstanbul, Say Yayınları, 2008, I 42-46; Rene Descartes, “ 
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gerektiğini savlar. Upuygun bilgi nasıldır, nasıl elde edilir? Tam tersine olarak 

upuygun olmayan düşünceler nelerdir ve neden kaynaklanırlar? Đlk olarak bunları ele 

alarak Spinoza’nın bilgi üstüne düşüncesini tanımak, daha sonra bu düşüncelerin 

hangi bilgi türlerine ait olduğuna bakmak gerekiyor.  

 

Spinoza’nın upuygun ve upuygun olmayan düşünce anlayışında iki belirlenim 

karşımıza çıkmaktadır. Đki tür düşünce anlayışı bu iki belirlenimde temellenmektedir. 

Bu belirlenimler şöyledir:  

  1. Ruhun dıştan belirlenmesi 

  2. Ruhun içten belirlenmesidir. 

 

Spinoza’nın upuygun ve upuygun olmayan düşünce anlayışına daha aydınlık 

bakabilmek için ilk önce bu belirlenimler üzerinde durmak gerekiyor, fakat daha 

önce burada biraz durup Spinoza’nın felsefesi açısından ve özellikle özgürlük 

açısından önemli gördüğüm “Belirlenme” kavramına kısaca değinmekte yarar var. 

Belirlenme ya da Belirlenim bir davranışın, bir eylemin ya da olayın, çoğunlukla 

nedensellik bağıyla sınırlanması, saptanması: “istencin belirlenmiş olması” 

demektir.165 Belirlenme ve karşıtı olan Belirleme, etkin olmakla ve karşıtı olan 

edilgin olmak166 ile bağlantılı ve iç içe olan kavramlardır. Etkin olmak, belirlemek; 

edilgin olmak ise belirlenmek demektir. Ruh belirlediği yani etkin olduğu ölçüde 

özgür olur; belirlendiği yani edilgin olduğu ölçüde de bağımlı olur. Ruhun etkin ve 

edilgin olması içten ve dıştan belirlenmesine ve duygulanmalara(affections) bağlıdır. 

Ruhun içten belirlenmesi kendi kendini belirlemesi; dıştan belirlenmesi ise başka bir 

şey ile belirlenmesi demektir. Duygulanmanın, etkin olmanın ve edilgin olmanın 

Ruhun içten ve dıştan belirlenmeleri ile bağlantıları aşağıda ayrı olarak ele alacağım 

bölümlerin içinde daha aydınlık görülecektir.     

 

                                                                                                                                          
Meditations”, The Method, Meditations and Philosophy of Descartes, Trans. By. John Veitch, New 
York, Aladdin Book Company, 1901, IV. Meditation; Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev. K. 
Sahir Sel, Đstanbul, Sosyal Yayınlar, Mayıs 1984, 4. Meditasyon.  
165 Felsefe Sözlüğü, Hazırlayanlar: Abdülbaki Güçlü, Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ümit Hüsrev Yolsal, 
Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2003, s.189. 
166 Etkin olmak ve edilgin olmak kavramlarının açıklaması için bkz. 1.1.3.4. Özgür Olmak. 
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2.1. Ruhun dıştan belirlenmesi 

 

Ruhun dıştan belirlenmesi, bedene bağlı olmasından kaynaklanır. Đnsan ruh 

ve bedenden birleşik olan bir var olandır. Đnsan ruhu, bedeni aracılığıyla dış cisimlere 

ve dış dünyaya ilişkin bilgiler elde edebilir. Đnsan ruhu bu bakımdan bedenine 

bağlıdır. Bu bağlı oluşta onun dıştan belirlenmesidir.  

 

Var olan şeyler sürekli birbirleriyle etkilenim(duygulanım) içindedir. Aynı 

şekilde bedenlerimizde birçok dış bedenden veya cisimden değişik biçimlerde 

etkilenirler (duygulanırlar). “ Đnsan bedenini oluşturan bireyler ve bunun sonucu 

olarak insan bedenin kendisi, dış bedenlerden(cisimlerden) birçok şekilde 

etkilenmiştir(duygulanmıştır).”167 Bu bedenler arasındaki etkileşim ruh tarafından 

algılanır. Çünkü özniteliklerin paralellik anlayışı hatırlanırsa bedende gerçekleşen 

her bir olayın ruhta da bir karşılığının bulunması gerekmektedir. Bu bakımdan beden 

başka bedenlerden etkilendiği zaman bu durum ruha da yansır ve ruhta bu durumun 

düşüncesi oluşur. Bu düşünceler diğer bedenler tarafından meydana getirilen 

bedensel değişikliklerin bir yansımasıdır.  

 

Ruhumuz bu şekilde; yani bedenin duygulanımları sayesinde dış cisimler ve 

kendi bedeni ile ilgili düşüncelere sahip olabilmektedir. Burada bu şekilde elde 

edilen algının duyumsal algı olduğunu belirtmek istiyorum. Ancak bu konuyu sanı ya 

da hayal gücü bölümünde ele alacağım.  

 

Beden dış cisimlerle etkilenmiş (duygulanmış) olduğu zaman, ruh bedeni 

aracılığıyla dış cismi ve dış cisimden etkilenmiş (duygulanmış) olması nedeniyle de 

kendi bedenin düşüncesini elde etmektedir. “ Đnsan bedeninin dış cisimlerle 

etkilenmiş olduğu herhangi bir modusun düşüncesi, insan bedeninin doğasını ve aynı 

                                                 
167 Spinoza, Ethics, II, Post. III, p. 130. Bu postulat Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan tenini terkip eden fertler ve bunun sonucu olarak asıl insan bedeni, dış 
cisimlerden birçok tarzda duygulanmıştır.” 
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zamanda dış cismin doğasını kapsamalıdır.”168 Böylelikle ruh kendi bedeni ile 

birlikte birçok cismi algılar. Bu düşünceyi bir örnekle açık kılmak konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Söz gelimi elimde bir kalem tutuyorum ve ben bu kalemi 

algılıyorum ve aynı zamanda kalemi algıladığımdaki bedensel durumumu da 

algılıyorum. Kalemi tutmam ve onu görmem duyu organlarımla onu hissetmeme ve 

algılamama yol açıyor. Bununla birlikte kalemi algılarken, kalemi algıladığımdaki 

bedensel durumumu da algılamış oluyorum. “ Buradan ilk olarak şu sonuç çıkar, 

insan ruhu kendi bedeninin doğası ile birlikte birçok cisimlerin doğasını algılar.”169 

Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki herhangi bir dış cismi ben, benim bedenimi 

etkilediği sürece bilebilirim. Değilse, dışarıdan bir etki almadan dış dünya üstüne 

hiçbir şey bilinemez.   

 

 

“ Oysaki insan bedeninin herhangi bir şekilde bir dış cisimle etkilenmiş (duygulanmış) 

olması nedeniyle ( önerme 16 ve onun önerme sonucu ile birlikte, bölüm 2) insan ruhu dış 

cismi algılar.”170   

 

 

Aynı şekilde dış cisimlerde olduğu gibi insan ruhu da kendi bedenini başka 

bir beden tarafından etkilendiği sürece bilebilir. “ Đnsan ruhu ne bedenini ne de 

bedeninin var olduğunu, bedenin etkilendiği (duygulandığı) etkilenişlerin 

(duygulanışların) düşünceleri dışında bilemez.”171 Ruh, dış cisimlerin var olduğunu 

ancak kendi bedenini etkilediği sürece ve kendi bedenini de dış cisimlerden 

etkilendiği zaman bilmektedir. Buna ek olarak ruh kendi kendisini de yalnızca 

bedenini duygulanışlarının düşüncelerini algılaması bakımından bilmektedir. Bu 
                                                 
168 Spinoza, Ibid., II, Prop.XVI, p. 131. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan teninin dış cisimlerle  herhangi bir tarzda duygulanmış olduğu fikir, insan 
teninin tabiatı ile dış cismin tabiatını kucaklamalıdır.” 
169 Spinoza, Ibid., II, Prop.XVI, Corollary 1, p.132. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Buradan şu sonuç çıkar ki, 1) insan Ruhu kendi bedeninin tabiatı 
ile birlikte birçok cisimlerin tabiatını da  tasarlar.”  
170 Spinoza, Ibid., II, Prop.XXVI, Demonstration p. 139. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ O halde ( önerme 16 ve önerme sonucu), insan Bedeninin 
herhangi bir tarzda bir dış cisimle duygulanmış olması bakımından, insan Ruhu dış cismi kavrar.” 
171Spinoza, Ibid., II, Prop.XIX, p. 135. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan ruhu asıl insan bedenini bilmez ve onun var olduğunu ancak bedenin 
duygulandığı duygulanışların fikirleri ile bilir.”  
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düşünceyi Spinoza şöyle dile getirmektedir: “ Ruh, kendi kendisini bedeninin 

duygulanışlarının düşüncelerini algılaması dışında bilmez.”172      

 

Ruh bu şekilde duyumsal algı ile yani bedeninin dış cisimler ya da 

bedenlerden etkilenmesi veya duygulanması ile dıştan belirlenmiş olmaktadır. Ruhun 

bu şekilde algıladığı şeylerde etkin bir gücü yoktur. Çünkü bu şekilde elde edilen 

düşünceler ruhun etkin gücü ile elde edilmeyen düşüncelerdir. Bu düşünceler bedene 

bağlı bedenin durmadan değişen ve değişiklik halinde olan dış cisimlerden 

etkilenmesiyle edinilen düşüncelerdir.             

  

Spinoza bu şekilde elde edilen düşüncelerin upuygun olmadığını ifade eder. 

Çünkü ruh, dış bir cismi kendi bedenini etkilediği sürece bilmektedir. Böyle olunca 

da dış cismin düşüncesi ruhta sürekli ve nedenleriyle algılanamaz. Dış cismin 

nedenleri kendisini etkileyen dış cisimler ve onları da etkileyen dış cisimlerin 

olmasıyla ruhta tam olarak kavranamaz. Aynı şekilde ruhun kendi bedeni de dış 

cisimlerden birçok tarzda etkilenmiştir ve bu cisimlerde başka cisimlerden ve 

böylece sonsuzca devam eder. Dolayısıyla kendi bedeni hakkında da bu şekilde tam 

ve yeterli bir düşünceye sahip olamaz. Ruh, bu şekilde bedenlerin birbirleriyle 

etkilenimde (duygulanım) bulundukları zaman, yani dıştan belirlendiği zaman, 

upuygun düşüncelere sahip olamaz.    

   

Şimdi ruhun bu dışarıdan belirlenmesinin sonucu olan upuygun olmayan 

düşüncelerin ne olduğuna bakalım. 

 

2.1.1.Upuygun olmayan düşünce 

 

  Spinoza, ruh dışarıdan belirlendiği zaman elde edilen bilginin Doğa’nın 

ortak düzenine göre elde edilen bilgi olduğunu ifade eder. Doğa’nın ortak düzenine 

göre elde edilen bilgi, bedenlerin (cisimlerin) birbirleriyle etkilenim (duygulanım) 

                                                 
172 Spinoza, Ibid., II, Prop.XXIII, p. 137. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruh, kendi kendisini ancak Bedenin duygulanışlarının fikirlerini kavraması 
bakımından, bilir.” 



 76 

halinde bulunması ile bu etkilenimler (duygulanımlar) sonucu ruhta oluşan bilgidir. 

Bu bilgi ruhun şeyleri rastlantısal ilişkileriyle göz önüne alması sonunda ortaya çıkan 

bilgidir. Đnsan ruhu dışarıdan belirlendiğinde, yani doğanın ortak düzenine göre 

şeyleri algılayışında upuygun bilgiye sahip olamaz. “ Bunlar insan ruhu tarafından 

gerçekten anlaşılabilir değildir, çünkü onların nedenleri- düşüncelerin kendi 

objelerinin nedenleri-  insan ruhunun dışına çıkar.”173 Bu bakımdan ruh böyle 

belirlendiği zaman ne kendisi, ne bedeni, ne de dış cisimler ile ilgili upuygun bir 

bilgiye sahip olamaz.  

 

 

“ Buradan şu sonuç çıkar, insan ruhu şeyleri Doğa’nın ortak düzenine göre algıladığı 

zaman ne kendisi, ne bedeni, ne de dış cisimler hakkında upuygun (adequte) bir bilgiye sahip 

değildir, fakat sadece karışık ve eksik bir bilgisi vardır.”174  

 

 

Bedenin dış cisimlerden etkilenmesi ve bu dış cisimlerin de birbirleriyle 

etkileşimde bulunmaları sonucunda insan bedeninin düşünsel paraleli olan düşünce 

bütünden eksik bir düşünce olmaktadır. Çünkü bu şekilde elde edilen düşünceler 

şeylerin birbirleriyle rastlantısal olarak karşılaşması ve etkileşimde bulunmalarıyla 

oluşmaktadırlar. Dolayısıyla biz bu şekilde şeylerin gerçek özü ve nedeni hakkında 

tam ve doğru bir bilgi elde edemeyiz.  

 

 

“ Açıkça söylüyorum ki, Ruh Doğa’nın ortak düzenine göre şeyleri algıladığı zaman 

ne kendisi, ne bedeni, ne de dış cisimler hakkında upuygun bir bilgiye sahip değildir, 

yalnızca karışık bir bilgiye sahiptir; yani ruhun içeriden belirlendiği zaman değil de, şöyle ki 

birçok şeyin aynı anda göz önüne alınması ile onların aralarındaki ilgileri, farkları ve 

karşıtlıkları anlamak için belirlendiği zamanlar değil de, ruhun dışarıdan belirlendiği 

                                                 
173Margaret D. Wilson, “ Spinoza’s theory of knowledge”, The Cambridge Companion to Spinoza, 
Ed.by Don Garrett, 12th edition, United States of America, Cambridge University Press, 2008, p. 106.  
174Spinoza, Ethics, II, Prop.XXIX, Corollary , p.141. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “Buradan şu sonuç çıkar ki, insan Ruhu tabiatın ortak düzenine 
göre şeyleri her kavrayışında ne kendisi, ne Bedeni, ne de dış cisimler hakkında upuygun bir bilgiye 
sahip değildir. Fakat onun ancak bulanık ve eksik bir bilgisi vardır.”   
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zamanlar, şöyle ki şeylerin rastlantısal ilişkileriyle şu veya bu objenin göz önüne alınması 

için belirlendiği zamanlar upuygun olamayan bilgiye sahiptir.”175   

 

 

Ayrıca Etika 1. bölüm 6. Aksiyom da söylendiği üzere her doğru düşüncenin 

kendi objesine uygun olması gerekmektedir. Fakat böyle bir düşünce kendi objesine 

tam olarak uygun olamayacağından bulanık ve eksiktir. Çünkü o düşüncenin objesi 

başka cisimlerden etkilenmiştir ve o da başka cisimlerden etkilenmiştir ve bu 

sonsuzca böyle devam etmektedir. Hal böyle olunca da biz o düşüncenin kendi 

objesini diğer cisimlerden etkilenmiş olması bakımından mükemmel olarak ifade 

edemeyeceğini görürüz.  

 

Öyleyse upuygun olmayan bilgi şu özellikleriyle belirgindir: 

1- Ruhun dışarıdan belirlenmesi ile elde edilirler 

2- Doğa’nın ortak düzenine göre şeylerin algılanmasına dayanırlar 

3- Şeylerin rastlantısal ilişkilerine dayanırlar 

4- Bir düşüncenin kendi objesine tam olarak uygun olmamasıdırlar.    

 

Upuygun olmayan düşünceler Spinoza’nın bilgi teorisinde en altta yer alan 

Sanı ya da Hayal gücü bilgisine aittirler. Bu bakımdan bu bilgi türünü incelemek 

gerekir. 

 

2.1.1.1. Sanı ya da Hayal Gücü 

  

Spinoza sanı ya da hayal gücü bilgisinin evrensel kavramlardan elde edilen 

bilgi olduğunu ifade eder. Đnsan bedeninin sınırlı olması itibariyle o ancak belirli 

sayıda hayalleri kendinde açık olarak oluşturabilir. Eğer bu belirli sayıdan daha 

                                                 
175 Spinoza, Ibid., II, Prop.XXIX, Scholium , p.141. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Açıkça söylüyorum ki, tabiatın ortak düzeninde objeleri kavradıkça, yani birçok 
şeyin aynı zamanda temaşa edilmesi suretiyle onların aralarındaki farkları, ilgileri ve karşıtlıkları 
anlamak için gerektiği zamanlar değil de, şeylerin rastgele (tesadüfi) karşılaşmasıyla şu veya bu 
objenin temaşası için dışarıdan gerektirildiği zamanlar; insan Ruhunun hem kendisi hem Beden, hem 
de dış cisimler için ancak bulanık ve eksik bir bilgisi vardır.” 
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fazlasını oluşturursa hayaller birbirine karışmaya başlar ve eğer bu bedenin kendinde 

oluşturabileceği hayallerin sayısını fazla aşarsa, hepsi büsbütün birbirine karışır. 

Đnsan ruhu kendi bedeninde oluşturabileceği kadar hayali aynı zamanda seçik olarak 

hayal edebilir. Bu bağlamda hayaller bedende büsbütün birbirine karıştığında ruhta 

hiçbir seçme yapmaksızın bütün cisimleri karışık olarak hayal edecektir ve hepsini 

Varlık, Şey vb. öznitelikler altında anlayacaktır. Đnsan bedeninde birçok hayalin aynı 

zamanda oluşmasından ötürü evrensel kavramlar ortaya çıkmıştır. 176 

 

 

“ Bunlar evrensel olarak adlandırılan kavramlardır, insan, at, köpek v.b. gibi buna 

benzer nedenlerden: yani insan bedeninde hayal gücünü aşan birçok hayalin (örneğin 

insanların) aynı zamanda bulunmasından ortaya çıkarlar. Bu hayallerin sayısı hayal gücünün 

kuvvetini büsbütün aşmaz, fakat ruh şeylerin sahip olduğu küçük farkları ( her birinin rengi, 

boyu, vb.) ve onların belirli sayısını hayal edemez, ruh yalnızca bedenin onlardan etkilenmiş 

olması bakımından onlarda ortak olanı seçik olarak hayal edebilir.”  177 

 

 

Bu evrensel kavramlar da iki şekilde deneyimden elde edilirler. Birincileri 

süreksiz deneyimden gelenler178, ikincileri ise belirtilerden gelenlerdir. 

   

Belirtilerden gelen bilgi bazı şeyleri duyunca, görünce, okuyunca bunlarla 

hiçbir ortaklığı olmayan başka şeyleri hayal etmemizdir.  

 

 

                                                 
176 Spinoza, Ibid, II, Prop.XL, Scholium I, p.147. 
177 Spinoza, Ibid., II, Prop.XL, Scholium I, p.148. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Đnsan, at, köpek v.b. gibi tümeller denen kavramların kökleri buna benzer 
nedenlerden, yani insan Bedeninde bunca hayalin (diyelim ki insanların) aynı zamandan teşekkül 
etmesinden gelir. Bu hayallerin sayısı hayal gücünün kuvvetini büsbütün değil, Ruhun ancak onların 
belirli sayısını özel olarak her adamın rengi, boyu, v.b. gibi küçük farklarını hayal edebileceği kadar, 
cismin duygulanmış olması bakımından ve aralarındaki oranı seçik olarak hayal edebileceği nispette 
aşar.” 
178 Spinozanın burada sanı ya da imgelem bilgisinin elde edildiği bu iki deneyim çeşidinden Anlığın 
Đyileştirilmesi Üzerine adlı eserinde ayrı bilgi türleri olarak bahsetmektedir ve bu eserinde 
belirtilerden gelen deneyim birinci, süreksiz deneyimden gelen bilgi ise ikinci bilgi türüdür. Bkz. 
Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, The Collected Works of Spinoza, Edited and Translated 
by Edwin Curley, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1985, II/10, 5-15, p.12. Bu eseri 
ileride “ The Emendation of the Intellect” olarak ifade edeceğim. 



 79 

“ Đkinci olarak, belirtilerden örneğin belirli kelimeleri duyunca ya da okuyunca 

şeyleri hatırlarız ve kendilerinden şeyleri hayal ederek onlara benzer düşünceler oluştururuz  

( bkz. Önerme 18, Scolie, bölüm 2).”179 

 

 

Süreksiz deneyimden gelen bilgi ise tekil şeylerin duyulardan elde edilen 

bilgisidir. Bu bilgiler daha önce ifade etmiş olduğum duyumsal algı aracılığı ile elde 

edilen yetersiz bilgilerdir.180 

 

 

 “ … ilk olarak duyular aracılığıyla zihinsel düzende olmayan, eksik, bulanık bir 

şekilde temsil edilen tekil şeylerden (bkz. Önerme 29, önerme sonucu, bölüm 2). Bu nedenle, 

böyle algılara süreksiz deneyimden gelen bilgi demeye alışkınımdır.”181   

 

 

  Duyumsal algı ile elde edilen bilgi şeylerin birbirleriyle olan 

etkileşimlerinden (duygulanımlarından) elde edilen bilgidir. Bu şekilde elde edilen 

bilgiler Spinoza’nın daha önce de belirttiği gibi ruhun şeyleri Doğa’nın ortak 

düzenine göre algılaması ile elde edilen bilgilerdir. Ruh şeyleri Doğa’nın ortak 

düzenine göre algıladığında dışarıdan belirlenmiş oluyordu. Ruhun dışarıdan 

belirlenmesi, ruhun şeylerin aralarındaki gerçek nedensel ilişkiyi değil de, onların 

aralarındaki rastlantısal ilişkileri göz önüne aldığı zamanlar olmaktaydı. Örneğin 

masamın üstünde duran bir bardağa bakıyorum ve bundan dolayı masamın üstünde 

bir bardak olduğunu biliyorum. Buradaki bardağı görüşüm bardağı, duyu organlarımı 

ve beynimi içeren karmaşık fiziksel bir oluşun zihinsel bağıdır. Bu şekilde 

                                                 
179 Spinoza, Ethics., II, Prop.XL, Scholium II, p.148. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bazı kelimeleri işitince, ya da okuyunca, diyelim ki, şeyleri hatırlamamız ve 
kendileriyle onları hayal etmemize yarayan fikirlere benzer fikirler kurmamıza ait belitlerle( önerme 
sonucu, önerme 18)….” Hilmi Ziya Ülken’in buradaki çevirisinde atıf yanlışlığı yapılmıştır. 18. 
Önermenin Scoliesine atıf yapılması gerekirken, Hilmi Ziya Ülken 18. Önermenin önerme sonucuna 
atıf yapmıştır.  
180 Süreksiz deneyimden gelen bilgi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz., 2.1. Ruhun dıştan 
belirlenmesi. 
181Spinoza, Ethics, II, Prop.XL, Scholium II, p.148. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ … duyuların zihnimizde eksik, bulanık ve düzensiz bir tarzda temsil ettiği tekil 
şeylerden teşkil ederiz ( önerme sonucu, önerme 29). Bunun içindir ki bu algı çeşitlerine, bulanık bir 
deneyden gelen bilgi demeye alışkınızdır.”  
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algıladığımda ne kendi bedenim, ne dış cisim, ne de ruhum hakkında upuygun bir 

bilgiye sahip olamam. Çünkü ben dış bir cismi duyu algısı aracılığıyla benim 

bedenimi etkilediği sürece bilebilirim. Kendi bedenimi de başka bir bedenden 

etkilendiği için bilebilirim ve sonuç olarak da bedenimdeki bu durumun oluşu 

düşünceye yansır. Bu bakımdan da bu oluşlar hakkında ya da bu oluşların 

aralarındaki ilişki hakkında yeterli bir bilgiye sahip olamam.    

 

Bu şekilde elde edilen bilgiler mantıksal sonuç çıkarma ile elde edilen bilgiler 

değillerdir. Bunlar ne bilimsel, ne de uygun bir bilgiye sahip değildirler. Bu 

bakımdan da şeyler arasındaki gerçek nedensel ilişkinin bilgisi bu bilgi çeşidi ile 

kavranamaz.  

 

Bu en alt seviyede yer alan sanı ya da hayal gücü bilgisi yanlışlılığın 

nedenidir. “ Yanlışlık upuygun olmayan, başka bir ifadeyle bulanık ve eksik fikirleri 

olan bilgi eksikliğinden kaynaklanır.”182 Çünkü upuygun olmayan düşünceler bu 

bilgi türüne aittirler ve bu bakımdan yanlışlığın nedenidirler.  

 

 

“ Önceki Scolie ile söylediğim gibi, upuygun olmayan ve karışık olan bütün 

düşünceler birinci cinsten bilgiye aittirler ve böylece ( önerme 35, bölüm 2) bu bilgi 

yanlışlığın tek nedenidir.”183   

 

  

Burada şu soru akla gelmektedir: Spinoza bu kadar yetersiz ve eksik bir 

algılama ile elde ettiğimiz sanı ya da hayal gücüne bilgi adını neden vermiştir? 

Spinoza’nın bu soruya cevabı bu tarz bilgilerin en düşük derece olduğu şeklinde 

olacaktır. Bu bilgi çeşidinde insanların hiç bir bilgiye sahip olamadıkları sonucunu 

                                                 
182 Spinoza, Ibid., II, Prop.XXXV, p.143. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Yanlışlık ve hata, upuygun olmayan ya da eksik ve bulanık fikirleri olan bilgi 
yokluğundan ya da eksikliğinden ibarettir.” 
183 Spinoza, Ibid., II, Prop.XLI, Demonstration, p.149. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “Önceki scolie’de söyledik ki, upuygun olmayan ve bulanık olan bütün fikirler 
birinci cinsten bilgiye aittirler; o halde (önerme 35)bu bilgi yanlışlığın biricik sebebidir.”  
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çıkarmamalıyız. Bu bilgi türü ile birtakım bilgiler elde ederiz, ancak bunlar şeyleri 

anlayabilmemiz ya da açıklayabilmemiz için yeterli değildirler.   

 

Doğa’nın düzenine göre algılama ile ilgili sanı ya da hayal gücü bilgisi 

hakkında söylenen şeyler insanların herhangi bir upuygun (adequte) düşünceye sahip 

olamayacağı anlamına gelir gibi görünüyor. Çünkü bizler sonlu var olanlarız ve bu 

bakımdan da bütün düşüncelerimizin eksik olduğunu düşünebiliriz. Hâlbuki Spinoza 

insanların da upuygun düşünceleri olabileceğini söyler. Biz dışarıdan belirlenmiş 

olduğumuz gibi içeriden de belirlenmişizdir. 

 

2.2. Ruhun içten belirlenmesi 

 

Ruhun içten belirlenmesi bedenin duygulanışlarına bağlı olmaması, sadece 

kendine ve akla dayanmasıdır. Đnsan ruhu şeyleri bir bütün olarak göz önüne alıp 

onlar arasındaki gerçek nedensel ilişkiyi kavradığı zaman içten belirlenmiş olur.  

 

 

“…yani ruhun içeriden belirlendiği zaman değil de, şöyle ki birçok şeyin aynı anda 

göz önüne alınması ile onların aralarındaki ilgileri, farkları ve karşıtlıkları anlamak için 

belirlendiği zamanlar değil de…”184 

 

 

Đnsan ruhu nasıl içten belirlenebilir? Spinoza ruhun ortak olan özellikleri ve 

şeylerin içindeki Tanrısal özü kavramalarıyla içten belirlenebileceği kanısındadır. 

Ortak olan özellikler bedenler için ortak olan bazı şeylerdir. Bütün bedenler aynı 

özniteliğin sonsuz modusları olan hareket ve dinginlik bağlamındaki sonlu 

moduslardır. Var olan tek tek her cisimde sonsuz moduslar ortaktır. Ayrı deyişle var 

olan her cisim veya her modus ya hareket etmektedir ya da durağandır, dingindir. 185 

                                                 
184Spinoza, Ibid., II, Prop.XXIX, Scholium , p.141. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Açıkça söylüyorum ki, tabiatın ortak düzeninde objeleri kavradıkça, yani birçok 
şeyin aynı zamanda temaşa edilmesi suretiyle onların aralarındaki farkları, ilgileri ve karşıtlıkları 
anlamak için gerektiği zamanlar değil de…”  
185 Bkz., 1.1.5.1. Sonlu Moduslar olarak Beden ve Ruh. 
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Bedenler için ortak olan bu özelliklerin olması insan ruhunun da ortak bazı 

düşüncelerinin olduğu sonucunu çıkarmaktadır. “ Buradan şu sonuç çıkar ki, bütün 

insanlar için ortak olan bazı düşünceler ya da kavramlar vardır.”186   

 

Bütün şeylerde ortak olan düşünceler ve özellikler hem bütünde hem de 

parçada eşit olarak bulunur. Ancak bu ortak olan özellikler şeylerin özlerini meydana 

getirmezler. “ Bütün şeyler için ortak olan (lemma 2) ve bütünde ve parçada eşit 

olarak bulunan şey hiçbir tekil şeyin özünü oluşturmaz.”187 Bu ortak düşünceler tek 

tek şeylerin özleri hakkında bir düşünce elde etmemizi değil, şeyler hakkında genel 

bir düşünce elde etmemizi sağlarlar.         

   

Ruhun ortak özellikler dışında diğer bir içten belirlenişi şeylerin içindeki 

Tanrısal özü kavramasıdır. Bu da yukarıda bahsettiğim üzere ortak düşünceler 

(kavramlar) ile mümkün olmamaktadır. Bu özü kavramak ise bütünlüklü bir sistem 

olan Doğa’yı bütünlüğü içinde kavramaktır. Nedensel zorunluluklar zinciri olan 

Doğa’da var olan tüm şeylerin Tanrı’nın birer ifadesi olduğunu ve bu bakımdan da 

her şeyin içinde Tanrısallığın olduğunu bilmek ve bu Tanrısal özü kavramak ruhun 

içten belirlenişidir. Biz bu şekilde Doğa’yı bir bütün olarak kavrayıp şeyler 

arasındaki nedenselliği bildiğimiz zaman içten belirlenmiş olmaktayız.  

 

2.2.1.Upuygun düşünce 

 

Ruh içeriden belirlendiği zaman upuygun olan düşünceye sahip olabilir. Ruh 

yukarı da değindiğim ortak olan özellikler ile şeyleri algıladığında ve şeyleri bir 

bütün olarak göz önüne alıp içlerindeki Tanrısal özü kavradığında upuygun 

düşünceye sahip olabilir. 

 

 
                                                 
186 Spinoza, Ethics, II, Prop.XXXVIII, Corollary , p.145. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Buradan, bütün insanlarda ortak bazı fikirler ve kavramların var 
olduğu sonucu çıkar…” 
187 Spinoza, Ibid., II, Prop.XXXVII, p.145. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bütün şeylerde ortak olan (lemma II) ve bütünde olduğu kadar parçada da bulunan 
şey, hiçbir tekil şeyin özünü meydana getirmez.” 
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 “ Đnsan bedenini ve insan bedenini daima etkilendiren bazı dış cisimlerin özellikleri 

ve ortaklıkları varsa ve bunların herhangi birinin parçasında ve bütününde eşit olarak varsa, 

orada ruhta upuygun bir düşünce bulunacaktır.”188 

 

 

Tanrıda bulunan bütün düşünceler doğrudurlar. Çünkü Tanrıda bulunan bütün 

düşünceler objelerine tam olarak uygundurlar. Bütün var olan şeyler de Tanrının 

birer ifadeleri olmaları bakımından içlerinde Tanrısal özü barındırmaktadırlar. Bu 

bakımdan da Tanrı’nın özünün bilgisini içeren her düşünce de upuygun olmaktadır.  

“ Her düşünceyi içeren Tanrı’nın ezeli ve sonsuz özünün bilgisi upuygun ve 

mükemmeldir.”189  

   

Upuygun olan düşünce başka bir şey ile ilişiği olmadan tasarlanan bir 

düşüncedir, yani kendi kendisine tasarlanan bir düşüncedir. “ Upuygun bir düşünce 

ile objesi ile ilişiği olmadan kendi kendisine tasarlanan doğru bir düşüncenin bütün 

özelliklerini ya da içsel adlandırmaları olan bir düşünceyi anlıyorum.”190 Burada 

upuygun düşüncenin Spinoza’nın Etika 1.bölümün 6. Aksiyomunda ifade ettiği 

doğru düşünce ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Upuygun olan bir düşünce 

ile doğru bir düşünce aynı şeylerdir, yalnız aralarında şöyle bir fark vardır: Doğru bir 

düşünce hem kendi başına upuygun, hem de kendi objesine uygundur. Kendi başına 

upuygun bir düşünce ise kendi objesi ile ilişkisi olmadan tasarlanmış olan doğru bir 

düşüncedir. Spinoza’nın 1.bölüm 6. aksiyomda belirttiği doğru düşünce bir bütün 

olarak ele alınan Doğa’da tüm düşüncelerin objelerine uygun olduğu anlamındadır. 

Çünkü Doğa’da ya da Tanrı’da tüm düşünceler objelerine uygundurlar. Yanlışlık ya 

da upuygun olmayan düşünceler Tanrı’da ve Doğa’da değil, sadece sonlu zihinlerde 

                                                 
188 Spinoza, Ibid., II, Prop.XXXIX, p.146. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Eğer insan Bedeninin ve insan Bedeninin daima duygulandırmakta olan bazı dış 
cisimlerin ortak özelliği varsa ve o, dış cisimlerin herhangi birinin parçasında olduğu kadar 
bütününde da bulunuyorsa, bu özellikten dolayı fikir Ruhta upuygun bulunacaktır.” 
189Spinoza, Ibid., II, Prop.XLVI, p.154. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Her fikrin içerdiği Tanrının ezeli ve sonsuz özü hakkındaki bilgi, upuygun ve 
yetkindir.”   
190Spinoza, Ibid., II, Def.IV, p.113. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“Upuygun (adequate) fikir deyince, obje ile ilişiği olmadan kendi başına göz önüne alınınca doğru bir 
fikrin bütün içsel (intrinseque) özellikleri ya da adlandırmaları olan fikri anlıyorum.”     
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ortaya çıkar.191 “ Bir şeyin sonlu ruhu (zihnine) ile ilişkilendirilmeleri bakımından 

ancak upuygun olmayan ve karışık olan düşünceler vardır.”192 Sonlu olan insan aklı 

nedensel zincirle bağlanmış Doğa’nın bütünlüğünü kavradığında; yani Tanrı’nın ya 

da Doğa’nın upuygun bilgisini elde ettiğinde bu bilgiden doğru olan bilgileri 

çıkaracaktır.  

 

Đnsanın upuygun düşünceye sahip olması aslında Tanrı’nın upuygun bir 

düşünceye sahip olmasıdır. “ Bizde upuygun ve yetkin bir düşüncenin bulunduğunu 

söylediğimiz zaman, aslında ruhumuzun özünü içermesi bakımından Tanrının 

upuygun ve yetkin bir düşünceye sahip olmasından başka bir şeyi söylemiş 

olmayız.”193 Bütün düşünceler Tanrıyla ilişkilendirilmeleri bakımından 

doğrudurlar194 ve bu nedenle bizim upuygun olan düşüncelerimiz de doğru 

olmaktadır. Tanrı’nın sonsuz aklının bir parçası olarak aklımız şeyleri doğru olarak 

kavrar ve aklımızda bulunan açık ve seçik düşünceler, Tanrı’nın bu düşüncelerinin 

doğru olması kadar doğrudurlar.195 Spinoza upuygun olan düşüncelerin doğru 

olduğunu Anlığın Đyileştirilmesi Üzerine adlı eserinde farklı bir şekilde de ifade eder. 

 

 

 “ Açık ve seçik olarak kavranan düşünceler hiçbir zaman yanlış olamazlar. Çünkü 

açık ve seçik olarak kavranan şeylerin düşünceleri ya çok basit ya da çok basit 

düşüncelerden oluşmuşlardır, yani çok basit düşüncelerden çıkarsanmışlardır.”196  

 

 

Bu açıklamalar ışığında bizde upuygun olan düşünceler doğru olan 

düşüncelerdir. Bu upuygun ve doğru olan düşünceler de objeleri ile ilişiği olmadan, 

                                                 
191 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/28, 10, p. 33. 
192 Spinoza, Ethics., II, Prop. XXXVI, Dem., p.144. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ …bundan dolayı ancak herhangi bir şeyin tekil ruhuna nispet edilmeleri 
bakımından upuygun olmayan ve  bulanık olan fikirler vardır.”  
193 Spinoza, Ibid., II, Prop. XXXIV, Dem., p.143. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “Bizde upuygun ve yetkin bir fikrin bulunduğunu söylediğimiz zaman, Ruhumuzun 
özünü meydana getirmesi bakımından Tanrının upuygun ve yetkin bir fikre sahip olmasından başka 
bir şey söylemiş olmayız…” 
194 Spinoza, Ibid., II, Prop. XXXII, p.143. 
195 Spinoza, Ibid., II, Prop.XLIII, Scholium, p.151. 
196 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/26, 10-15, p. 30. 
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yani dışsal özelliklerle ilişkili olmadan, yalnız içsel özelliklere dayanarak, yani kendi 

kendisine dayanarak elde edilen düşüncelerdir. “… doğru bir düşünce yanlış bir 

düşünceden yalnızca dışsal değil, ama başlıca içsel adlandırmaları tarafından ayırt 

edilir.”197 Doğru olan ve upuygun olan düşüncelerin ölçütü kendi kendileridir. Doğru 

olan bir düşüncenin doğru olmasının nedeni hiçbir dışsal obje olmaksızın kendi 

içinde yer almaktadır.198 Bu bağlamda hem upuygun hem de doğru olan düşüncenin 

ölçütünün kendi kendisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Doğru olan düşüncenin 

gerçekliği kendi kendisinin ve yanlışlığın ölçütü olmaktadır.199   

 

Burada Spinoza’nın upuygun düşüncenin doğruluğunun ölçütü kendisi olması 

ve akla dayanması bize Descartes’in açık ve seçik düşüncelerini çağrıştırmaktadır. 

Descartes’te Spinoza gibi açık ve seçik olarak elde edilen düşüncelerin doğru olduğu 

kanısındadır. “ … bana öyle görünüyor ki, çok açık ve seçik olarak kavradığımız 

şeylerin doğru olduğunu genel bir kural olarak kabul edebilirim.”200 Açık ve seçik 

düşünceler ne duyulardan ne de hayal gücünden elde edilen düşüncelerdir. 

Descartes’te, Spinoza’da olduğu gibi açık ve seçik düşüncelerin akla ve aklın 

işleyişine dayalı olduğu kanısındadır. Descartes açık ve seçik düşünceyi “Felsefenin 

Đlkeleri” adlı kitabında şöyle tanımlamaktadır:    

 

 

“ Açık olan şeye dikkatli bir akla sunulan ve belirli olan şey diyorum, aynı şekilde 

nesnenin ona bakan gözlerimize görüneceği, onlar üzerinde yeterli bir kuvvetle etkide 

bulunacağı ve onları kendileriyle göz önüne almaya eğilimi olduğu zaman nesneyi açıkça 

görürüz deriz. Fakat seçik olan bütün diğer nesnelerden çok belirli ve ayrı olan şeydir. Seçik 

olan da sadece açık olan ne ise o bulunur, başka bir şey bulunmaz.” 201   

 

  

                                                 
197 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/26, 15, p. 31. 
198 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/27, 5, p. 31. 
199 Spinoza, Ethics, II, Prop.XLIII, Scholium, p.150. 
200 Rene Descartes, “Meditations”, The Method, Meditations and Philosophy of Descartes, p.234.  
201 Rene Descartes, “Principles of Philosophy”, The Meditations and Selections from the Principles 
of Rene Descartes, I- 45, p. 152-153 ve Rene Descartes, Felsefenin Đlkeleri, I-44.  
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 Spinoza da, Descartes da açık ve seçik ya da upuygun bilginin kökeninde 

Tanrı’yı bulurlar. Yalnız ikisi arasında bir ayrılık var: Spinoza için Tanrı sonsuz 

sayıdaki özniteliği ile evrendir. Akıl da bu özniteliklerden birinin (düşüncenin) 

modusudur. Bu nedenle doğru ve kesin bilgiler var olan her şeye (tüm sonlu 

moduslara) içkindir ve yine bu nedenle ruhumuz doğru bilgilere ulaşır.  

 

 

“ Buna ek olarak, şeyleri doğru olarak algılaması bakımından ruhumuz, Tanrı’nın sonsuz 

aklının bir parçasıdır (11. Önerme sonucu, bölüm 2), ve bu yüzden Tanrı’nın düşüncelerinin 

doğru olması kadar ruhun açık ve seçik düşüncelerinin doğru olması zorunludur.”202 

 

 

  Descartes doğru bilgilerin aşkın, fakat doğuştan ideler (ideae innatae) ile 

bilebildiğimiz Tanrıdan geldiğini söyler. Tanrı’nın içkin olması ile Tanrı’dan gelmek 

aynı değildir. Descartes Tanrı’dan gelen bilgiyi şöyle belirler:  

 

 

“ Fakat bizde gerçek ve doğru olan her şeyin mükemmel ve sonsuz bir varlıktan geldiğini 

bilmeseydik, fikirlerimiz ne kadar açık ve seçik olurlarsa olsunlar, doğru olmak 

mükemmelliğine sahip olduklarını bize temin edecek hiçbir kanıtımız bulunmıyacaktı.”203  

  

 

 Bu ayrılığa karşın Descartes’in açık ve seçik bilgi anlayışı ile Spinoza’nın 

upuygun düşünce anlayışının örtüştüğü görülmektedir. Spinoza’nın upuygun düşünce 

anlayışında Descartes’in etkisi oldukça yoğundur. Ancak Spinoza ve Descartes’in 

açık ve seçik bilgiyi elde ederken belirledikleri yol birbirinden ayrıdır. Descartes’ın 

Spinoza’dan farklı olarak açık ve seçik düşünceyi elde edişi şüphe yöntemidir. 

Descartes bu yöntemde ilk önce doğru saydığı bütün düşüncelere şüpheyle yaklaşıp 

                                                 
202 Spinoza, Ethics, II, Prop.XLIII, Scholium, p.151. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Şunu katınız ki, şeyleri doğru olarak kavraması (algılaması) bakımından Ruhumuz, 
hakikaten Tanrının sonsuz aklının bir kısmıdır ( 11’nci önermenin scolie’si). Öyle ise Tanrının 
fikirleri zorunlu olduğu kadar, Ruhun açık ve seçik fikirlerinin doğru olması da zorunludur.” Hilmi 
Ziya Ülken’in bu çevirisinde atıf yanlışlığı yapılmıştır. 11. Önerme sonucu yerine 11. Önerme 
scolie’sine atıf yapılmıştır. 
203 Descartes, Metot Üzerine Konuşma, IV. Meditasyon, s. 38. 
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hepsini yanlış sayarak atar. Bütün düşüncelerini analiz eder ve en ufak parçalarına 

ayırır. En ufak sağlam olan parçaları bulduktan sonra bunları aynı şekilde yeniden 

kurar ve kurarken arada bir sayma yöntemine başvurur.204 Descartes açık ve seçik 

bilgiyi analitik geometri yöntemini uygulayarak elde etmiştir. Spinoza ise Descartes 

gibi açık ve seçik bilgiye şüphe ve analitik geometri yöntemiyle ulaşmaz. Spinoza da 

bilginin upuygun olması kendi kendisinin ölçütü olmasıdır; doğruluğu için kendinden 

başka hiçbir şeye başvurulmamasıdır. Spinoza’nın burada upuygun düşüncenin 

gerçekliğinin kendi kendisinin standardı olmasındaki ifadesi Descartes’in bu abartılı 

şüphesinden kaçınmasının bir meziyetidir.205 Descartes ve Spinoza’nın upuygun 

düşüncelerinin aralarındaki benzerlik ve farklara kısaca değindikten sonra tekrar 

konumuza dönmek istiyorum.  

 

 Spinoza’nın upuygun düşüncesi şu özellikleriyle belirgindir:  

1- Doğruluğunun ölçütünün yalnızca kendisi olması 

2- Yalnızca akla dayanması 

3- Ruhun içten belirlenmesi ile elde edilmesi 

4- Zorunlu olması 

5- Belirsizlik olmaması 

6- Bulanık değil apaçık olması 

 

Upuygun düşünceler hangi bilgi türünde yer almaktadır ve bundan ötürü 

hangi bilgi türü bize doğruyu vermektedir? Bu soruların cevapları Spinoza’nın diğer 

iki bilgi türünde yer almaktadır. Şimdi bu bilgi türlerini inceleyelim. 

 

2.2.1.1. Akıl Bilgisi 

 

Đkinci bilgi türü olarak Spinoza Akıl Bilgisini ele alır. Burada O tipik bir 

akılcı filozof olarak karşımıza çıkmaktadır. Spinoza’ya göre akıl bilgisi ortak 

kavramlar ve upuygun düşünceler ile elde edilen bilgidir.  
                                                 
204 Descartes’in yöntemi için bkz., Rene Descartes, “Meditations”, The Method, Meditations and 
Philosophy of Descartes, ve Descartes, Metot Üzerine Konuşma.  
205 Margaret D. Wilson, “ Spinoza’s theory of knowledge”, The Cambridge Companion to Spinoza, 
p. 120. 
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“En sonra şeylerin özellikleri hakkında upuygun fikirlere ve ortak kavramlara 

sahibiz ( bkz. önerme sonucu, önerme 38, önerme 39 ve onun önerme sonucu ve önerme 40, 

bölüm 2). Buna da akıl ve ikinci cinsten bilgi diyeceğim.”206  

 

 

 Ortak kavramlar, Spinoza’nın daha önce ifade ettiği ortak özelliklerin veya 

kavramların düşünceleridir. Ruh içten belirlendiği zaman upuygun düşünceye sahip 

olabiliyordu. Ruhun içten belirlenmesi ise ortak özelliklerle olabilmekteydi ve 

böylece ruh upuygun düşünceye sahip oluyordu. Spinoza’nın burada sözünü ettiği 

ortak kavramlar bu ortak özelliklerin düşünceleridir.  

 

 

“ Ortak bir kavram her şey için ortak olan belirli bir özelliğin düşüncesidir ve “ hem 

parçada hem de bütünde eşit olan ve her şey için ortak olan bu türden şeyler yalnızca 

upuygun olarak kavranabilir” (bölüm 2, önerme 38).”207  

 

 

Daha önce değindiğim üzere, bedenler bazı şeylerde birbirlerine uygundurlar; 

yani bazı şeyler birbirlerinde ortaktır. Özniteliklerin paralellik anlayışından ötürü 

bedenlerde ortak olan şeylerin düşünce paraleli olan özniteliğinde de böyle ortak 

şeylerin olması gerekir. Böyle düşünceler hem bütünde hem de insan ruhunda eşit 

olarak var olacaktır. Bunun sonucu olarak ruh bu şekilde şeyleri algıladığı zaman 

algıladığı şeyin düşüncesi, upuygun düşünce olacaktır.         

 

 

                                                 
206 Spinoza, Ethics, II, Prop.XL, Scholium 2, p.149. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “En sonra, şeylerin özellikleri (hassaları) hakkında fikirlerimiz ve ortak 
kavramlarımız olduğu için (önerme sonucu, önerme 38,39 ve onun önerme sonucu ve önerme 40) bu 
tarzda da akıl (raison) ya da ikinci cinsten bilgi adını vereceğim.” 
207 Roger Scruton, “ Spinoza”, The Great Philosophers, Ed. by Ray Monk and Frederic Raphael, 
London, Phoenix, 2001, p. 152.  
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“ Bu yüzden bütün insanlar için ortak olan belirli fikirler ya da kavramlar vardır. Çünkü 

(Lemma 2) bütün bedenler(cisimler) herkes tarafından upuygun, başka bir deyişle açık ve 

seçik olarak kavranması gereken (önceki önerme ile) bazı şeylerde uygundurlar.”208 

 

 

 Ortak özelliklerin düşünceleri, kavramları bedenin ortak özelliklerinden 

hareketle onun paraleli olan düşüncede oluşur. Bu ortak kavramlarla elde edilen bilgi 

hem bütün, hem de parça için ortak olduğundan upuygun olacaktır. Bu ortak 

kavramlar evrensel kavramlarla karıştırılmamalıdır. Evrensel kavramlar hayal gücü 

bilgisine aittirler ve karışık düşüncelerden kaynaklanırlar ve mantığa uygun 

değildirler.209 Ortak kavramlar ise şeyleri anlayabilmemiz için mantıksallığı 

gerektirmektedirler. Bu şekilde elde edilen bilgiler Doğa’yı matematik ve bilimsel bir 

yöntemle anlayabilmemizi sağlamaktadır. Çünkü belirli ortak özelliklerden kalkarak 

mantıksal yolla bütünü ya da sonucu açık ve seçik olarak anlayabiliriz.  

 

 Spinoza ortak kavramlar ile elde edilen akıl bilgisinin aynı zamanda şeylerin 

zorunlu ilişkilerini göz önüne alması bakımından onları belirli bir sonsuzluk 

boyutunda algıladığını ifade eder. Doğa her şeyin birbirine zorunlulukla bağlandığı 

bir zorunluluklar zinciridir. Bu bakımdan da akıl şeyleri algıladığında onları 

oldukları gibi, yani zorunlu olarak algılar.  

 

 

“Şeyleri doğru olarak (önerme 41, bölüm 2), yani kendilerinde oldukları gibi (aksiyom 6, 

bölüm 1); yani (önerme 29, bölüm 1) zorunsuz olarak değil, zorunlu olarak algılamak aklın 

doğasındandır.”210     

 

 
                                                 
208 Spinoza, Ethics, II, Prop.XXXVIII, Corollary, p.145-6. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “Buradan, bütün insanlarda ortak olan bazı fikirler ve kavramların 
var olduğu sonucu çıkar; zira (lemma 2) bütün cisimler bütün insanlar tarafından upuygun yani açık 
ve seçik olarak kavranması gereken (önceki önerme) bazı şeylere elverişlidir (convenir). 
209 Evrensel kavramlar ile ilgili bilgi için bkz., 2.1.1.1. Sanı ya da Hayal gücü. 
210 Spinoza, op.cit., II, Prop.XLIV, Demonstration, p.151. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Şeyleri doğru olarak (önerme 41), yani (aksiyom 6, bölüm 1) 
oldukları gibi, yani (önerme 29, bölüm 1) zorunsuz olarak değil, zorunlu olarak algılamak Aklın 
tabiatı gereğindendir.” 
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 Doğada var olan şeyler Tanrı’nın ezeli ve ebedi özünden zorunlulukla çıkan 

şeylerdir. Bu bakımdan var olan şeylerin arasındaki zorunlu ilişkiler, Tanrı’nın 

öncesiz ve sonrasız özününde çıkan şeyler olmaları nedeniyle zamanı aşan ilişkiler 

olmaktadır. Öncesiz ve sonrasız olmak zamanın ve değişimin dışında olmak 

demektir.211 Şeyleri, Tanrı’nın öncesiz ve sonrasız doğasından çıkan şeyler olarak 

zamansız olarak; yani belirli bir sonsuzluk boyutunda algılarız. “ Şeyleri belirli bir 

sonsuzluk boyutu altında algılamak aklın doğasında vardır.”212  Akıl şeyleri belirli 

bir sonsuzluk boyutunda kavradığı zaman, onları zamansız bir Tanrı’ya zamansızca 

bağlanan şeyler olarak anlar. Biz şeyleri bu şekilde yani belirli bir sonsuzluk boyutu 

altında; yani zamanın dışında kavradığımız zaman upuygun bilgiye sahip oluruz.    

 

Tanrı’nın ezeli ve sonsuz özünü sağlayan bilgi her şeyde ortaktır ve bütünde 

ve parçada da aynıdır ve böylelikle bu bilgi upuygundur. “ Her fikrin içerdiği 

Tanrı’nın ezeli ve sonsuz özünün bilgisi upuygun ve yetkindir.”213 Bu bakımdan biz 

şeyleri sonsuzluk boyutunda algıladığımız zaman; yani zamanın boyunduruğundan 

bağımsız olarak algıladığımız zaman şeyleri upuygun bir bilgiyle kavramış oluruz.   

 

Spinoza ikinci türden ve biraz sonra değineceğim üçüncü türden bilginin 

zorunlu olarak doğru olduğunu ifade eder. Çünkü bu iki bilgi türü upuygun 

düşüncelere dayanır. Bu bilgiler bize doğruyu yanlıştan ayırmayı öğretirler. “ Ondan 

sonra söyledik ki, upuygun olan düşünceler ikinci ve üçüncü cinsten bilgiye aittirler 

ve böylece ( önerme 34, bölüm 2 ile) bu bilgiler zorunlu olarak doğrudurlar.”214  

 

Spinoza upuygun bilgilerin iki tür bilgiyle elde edileceğini savlar. Burada şu 

sorular akla geliyor: Akıl bilgisiyle biz upuygun bilgiler elde edebilmekteyiz; 

                                                 
211 Bkz., 1. Bölüm 1.1.3.2. Sonsuz olmak. 
212Spinoza, op.cit, II, Prop.XLIV, Corollary 2, p.153. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Şeyleri herhangi bir tarzda ezeli (ve ebedi) gibi kavramak aklın 
tabiatı gereğindendir.”   
213 Spinoza, Ibid., II, Prop.XLVI, p.154. Bu önerme  Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Her fikrin içerdiği Tanrının ezeli ve sonsuz özü hakkındaki bilgi, upuygun ve 
yetkindir.” 
214 Spinoza, Ibid., II, Prop.XLI, Demonstration, p.149. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “Bundan sonra söyledik ki, upuygun olan fikirler ikinci ve üçüncü cinsten 
bilgiye aittirler; o halde (önerme 34) bu bilgiler zorunlu olarak doğrudurlar.” 
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öyleyse Spinoza neden bir ikinci bilgi türüne ihtiyaç duymuştur? Đkisiyle de upuygun 

bilgiler elde ediyorsak bu ikisi arasındaki fark nedir? Spinoza’nın bu sorulara cevabı 

sezgi bilgisinde yer almaktadır. Sezgi bilgisine geçmeden önce Spinoza, neden başka 

bir bilgi türüne ihtiyaç olduğunu Anlığın Đyileştirilmesi adlı eserinde üçüncü bilgi 

türü olarak sözünü ettiği akıl bilgisini tanımlarken ifade etmiştir. Spinoza soruyu 

şöyle yanıtlar: Akıl bilgisi ile şeyin düşüncesini elde edebiliriz ve aynı zamanda 

yanılgı tehlikesi olmaksızın sonuçlar çıkarabiliriz, fakat yetkinliğe ulaşmamız için 

kendi başına yeterli değildir.215 Öyle ise yetkinliğe ulaşmak için akıl ile birlikte sezgi 

bilgisine ihtiyaç vardır. Yani akıl bilgisi yetkinlik için bir başına yeterli değildir.   

 

2.2.1.2.Sezgi Bilgisi 

 

Spinoza üçüncü türden bilgiye sezgi bilgisi demektedir. Bu bilgi Tanrı’nın 

bazı özniteliklerinin upuygun düşüncesinden şeylerin özünün upuygun bilgisine 

doğru gider. “ Bu tür bilgi Tanrı’nın bazı özniteliklerinin biçimsel özüne ilişkin 

upuygun bir düşünceden yola çıkarak şeylerin özlerine ilişkin upuygun bir bilgiye 

ulaşır.”216 Her şey Tanrıda olduğu ve onun tarafından tasarlandığı için, buradan şu 

sonuç çıkar ki biz kendisinden upuygun şeyleri bilebileceğimiz ve bu nedenle de 

üçüncü bilgiyi teşkil eden bu bilgiden birçok şeyin bilgisini çıkartabiliriz.217  

 

 Büyük bir sistem olan bütün doğa nedensel olarak öncesiz, sonrasız ve sonsuz 

olan Tanrı’ya dayanmaktadır. Böyle bir sistemde Tanrı’nın bilgisinden bütün diğer 

şeylerin bilgisini mantıksal olarak çıkarmak sezgi bilgisiyle mümkün olmaktadır. 

Tanrı ya da Doğa’nın bilgisi bu bilgiyle kavranmaktadır. Bu bilgi Doğa’nın bu 

bütünlüğünü bir kerede kavramak ya da yakalamaktır. Bu bilgi elde edildikten sonra 

diğer şeyler de bu bilgiden hareketle upuygun olarak kavranır, yani bu bilgiyle akıl 

var olan şeylerin Tanrı ile özsel ilişkilerini algılar.  

 

                                                 
215 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/13, 5-10, p. 16. 
216Spinoza, Ethics, II, Prop.XL, Scholium 2, p.149. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bu bilgi cinsi Tanrının bazı sıfatlarının şekilli özü hakkında upuygun fikirlerden 
şeylerin  özü hakkındaki upuygun fikre kadar yayılır.” 
217 Spinoza, Ibid., II, Prop.XLVII, Scholium , p.149. 
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“ Sezgiye, “Tanrı’nın biçimsel özünün upuygun düşüncesini” kavradığımız zaman sahip 

olabiliriz, başka bir ifadeyle Tanrısal töz ile ona bağlı olan bir şey arasındaki gerçek ilişkiyi 

gördüğümüz zaman sahip olabiliriz.”218 

 

 

 Bu bilgi akıl bilgisinden farklıdır. Akıl bilgisi ortak özellikler, ortak olan 

şeylerin bilgisiydi. Sezgi ise tek tek şeylerin bilgisidir; daha doğrusu tek tek var olan 

şeylerin Tanrı ile olan özsel ilişkisinin bilgisidir. Ortak olan kavramlar ise şeylerin 

özüne ilişkin bilgiyi sağlamazlar; onlar şeyler hakkında genel bir bilgi sağlarlar.        

Sezgi bilgisi, “…bir şeyi yalnızca özü ya da yakın nedeni aracılığıyla kavrama ile 

elde edilen bilgidir.”219 Sezgi bilgisi akıl bilgisinden farklıdır, ancak bu bilgi mistik 

bir düşünce ya da mantığa dayanmayan bir bilgi türü değildir. Bu bilgi akıl’ın bir 

sonucudur; akıl bilgisine dayanmaktadır; akıl’dan meydana gelmektedir. “ Şeyleri 

üçüncü bilgi türü ile bilme çabası ve arzusu birinci bilgi türünden değil, ikinci bilgi 

türünden ileri gelebilir.”220  

 

 Sezgi bilgisi, akıl bilgisinden daha güçlü bir bilgi türüdür. Çünkü bu bilgi 

türüyle şeylerin özlerine ilişkin bilgiyi ve Tanrı bilgisini elde edebiliriz. Bu 

bakımdan ruhun en büyük çabası bu bilgi türüyle bilmektir. “ Ruhun en yüksek 

çabası ve onun en yüksek erdemi, şeyleri üçüncü bilgi türü ile bilmektir.”221 Bu bilgi 

türü ile şeyin upuygun özünü, yanılgı tehlikesi olmaksızın kavrarız. Bu nedenle 

başlıca bu bilgi türünü kullanmayız.222 

 

 Tanrı’nın sonlu bir modusu olan insan ruhu Tanrı’nın özniteliklerinin birer 

değişikliğe uğramaları bakımından Tanrı’nın birer görünümü; ifadesidir. Bu nedenle 

                                                 
218 Roger Scruton, “ Spinoza”, The Great Philosophers, p. 153.  
219 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/10, 20, p. 13. 
220Spinoza, Ethics, V, Prop.XXVIII, p.305. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Şeyleri üçüncü bilgi tarzı ile bilme çabası veya arzusu ikinci bilgi tarzından değil, 
birinci bilgi tarzından doğabilir.”  Hilmi Ziya Ülken’in bu çevirisinde çeviri yanlışlığı yapılmıştır: 
Birinci bilgi tarzını ikinci, ikinci bilgi tarzını da birinci bilgi tarzı olarak çevirmiştir.    
221 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXV, p.304. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruhun yüce çabası, onun yüce erdemi, şeyleri üçüncü bilgi tarzı ile bilmektir.” 
222 Spinoza, “The Emendation of the Intellect”, II/13, 10-15, p. 16. 
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de sonlu olan insan ruhu Tanrı’nın sonsuz aklının bir parçasıdır. “ Buradan şu sonuç 

çıkar ki insan ruhu Tanrı’nın sonsuz aklının bir parçasıdır.”223 Bu bakımdan var olan 

her şeyin ve dolayısıyla da insan ruhunun özünde Tanrı vardır. Böylece biz 

bilgilendikçe Tanrı’yı da biliriz. “ Tekil şeyleri ne kadar çok anlarsak, Tanrı’yı o 

kadar çok anlarız.”224 Đçimizdeki öz Tanrısallığı barındırmaktadır ve biz ne kadar 

kendi özümüzü ve şeylerin özünü kavrarsak Tanrısal olanı kavramış oluruz. Sezgi 

bilgisi işte böyle şeylerin özündeki Tanrısallığı kavramak ve bu kavrayışla da 

Tanrı’nın bilgisine ulaşmaktır. Bu bilgi türüne ileride Spinoza’da özgürlük ve 

mutluluğu incelediğimiz sırada tekrar değineceğim. 

 

 Đnsanın ruhun dıştan ve içten belirlenmesine bağlı olarak elde ettiği 

düşünceler ve bu düşüncelerin ait olduğu bilgi türleri ile insanın yaşamındaki durumu 

birebir bağlantılıdır. Đnsanın bilgiyi elde edişi ve bu bilginin türü, onun ya yaşamına 

egemen olduğunu ya da egemen olmadığını ortaya koymaktadır. Đnsanın yaşamına ve 

kendine egemen oluşu özgürlüğün, olmayışı ise bağımlılığının bir göstergesidir. 

Đnsan yaşamına bilgi ile egemen olmaktadır. Bu bağlamda insanın yaşamdaki gücü 

onun bilgisiyle doğru orantılıdır. Bu belirlemeler çerçevesinde ruhun hangi bilgi 

türünü elde edişi ile yaşamda etkin, hangi bilgi türüyle yaşamda edilgin olduğunu 

ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum.  

 

     2.3. Etkin ve Edilgin Yaşam 

 

Etkin ve Edilgin olmak insanın yaşamındaki eylemelerinin iki farklı yönüdür. 

Yaşama sürecinde insanların bazıları daha çok etkin, daha az edilgin, bazıları daha 

çok edilgin, daha az etkin yaşarlar. Bir Đnsanın tüm yaşamı boyunca etkin veya 

bütünüyle edilgin olması düşünülemez. Etkin olmak ve etkinlik dereceleri hem 

insandan insana ve hem de bir Đnsanın farklı zamanlarında değişiklik gösterir. Đnsan 

                                                 
223 Spinoza, Ethics, II, Prop.XI, Corollary, p.123. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Buradan şu sonuç çıkar ki, insan Ruhu Tanrının sonsuz zihninin bir 
parçasıdır:..” 
224 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXIV, p.304. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Biz tekil şeyleri ne kadar çok bilirsek, Tanrıyı o kadar çok anlarız.” 
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Yaşamı ile doğrudan ilgili bulunan bu iki kavramı, özellikle Spinoza Felsefesi 

bakımından aydınlık kılmanın yararlı olacaktır.  

 

Etkinlik ya da Etkin olmak, insanın yaşamındaki eylemlerinin, etki 

etmelerinin bilincinde olması ve yaşamındaki şeyleri açık ve seçik olarak 

algılamasıdır. Etki etmek nedensel zincirle birbirine bağlanmış olan doğadaki insanın 

tüm yapıp etmeleridir. Doğadaki tüm şeyler neden-sonuç olarak birbirine bağlıdır ve 

bu bakımdan da her şey birbirine etki etmektedir. Đnsanın etki etmedeki etkinliği 

gerçekleştirdiği ya da nedeni olduğu şeyi açık ve seçik olarak algılamasıdır.   

 

Edilginlik ya da Edilgin olmak ise, etkin olmanın tam tersine insanın bunları 

açık ve seçik olarak algılayamamasıdır. Đnsanın etki etmedeki edilginliği ise kendi 

doğasından veya doğasının dışından bir şey meydana geldiği zaman, bu şeyin kısmi 

nedeni olduğu zaman, bu şeyi açık ve seçik olarak algılamamasıdır.  

 

Bu açıklamalar ışığında daha çok etkin yaşayan insan yaşamındaki şeylerin 

farkında olan ve kendine egemen olan insandır. Daha çok edilgin yaşayan insan ise 

yaşamındaki şeylerin farkında olmayan, onlara maruz kalan ve bağımlı olan insandır. 

Böylece Etkinlik ve Edilginliğe bağlı olarak Kendine Egemen Yaşamak ile 

Bağımlı Yaşamak gibi iki önemli kavramla karşılaşıyoruz. Etkinlik ve Edilginlik 

Kavramları Spinoza Felsefesinde de bu anlamda işlevsel, hatta taşıyıcı kavramlardır. 

Đnsanın özgürlüğü ve bağımlılığı bu iki kavrama dayanmaktadır. Đnsanın 

yaşamındaki etkinliği onun özgürlüğünün, edilginliği ise bağımlılığının göstergesidir. 

Đnsan’ın varlığını sürdürebilmek, yaşamda etkin ve özgür olabilmek için çabalaması, 

uğraş vermesi gerekmektedir. Đnsan daha varlık yapısı bakımından bedeni nedeniyle 

edilgilere; tutkulara, duygulanışlara açıktır. Duygulanışlar ve tutkular Đnsanı 

kendilerine bağımlı, dolayısıyla edilgin kılarlar. Đnsan ancak yaşamındaki 

edilginliklerin nedenlerini bilerek ve bunlara egemen yaşayarak etkin ve özgür 

olabilir. Đnsanın kendisini etkin kılan güçler ile edilgin yapan güçlerin bilincinde 

olması, bunları bilmesi bu bakımdan önemlidir. Öyle ise etkinlik ve edilginlik nedir? 

Bunlar hangi durumlarda ortaya çıkarlar ve nelerden kaynaklanırlar? Đnsan Yaşamına 

nasıl girerler? Bu soruların cevaplarını Spinoza Felsefesinde ele alıp, irdeleyelim. 
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2.3.1. Ruhun etkinliği ve edilginliği 

  

 Etkinlik ve edilginlik bir önceki bölümde değindiğim üzere Ruh’un 

belirlenimine, yani içten ve dıştan belirlenmesine bağlıdır.225 Ruh bedeninin 

duygulanışlarına bağlı kaldığı zaman, yani dıştan belirlendiği zaman edilgin, kendi 

kendine bağlı olduğu zaman, yani içten belirlendiği zaman ise etkindir.  

 

 

“ Ya bizim içimizde ya da bizim dışımızda bizim upuygun nedeni olduğumuz bir şey 

meydana geldiği zaman, yani (önceki tanım ile) ya bizim içimizde ya da bizim dışımızda 

kendi doğamızdan, yalnız bu doğa tarafından açık ve seçik olarak anlaşılabilir bir şey çıktığı 

zaman etkin olduğumuzu söylüyorum. Tam tersine, bir şey bizim içimizde meydana geldiği 

zaman ya da bizim doğamızdan yalnız kısmi nedeni olduğumuz bir şey meydana geldiği 

zaman edilgin olduğumuzu söylüyorum.”226   

 

 

 Ruh şeylerin birbirleri arasındaki bağlantıları; nedenselliği mantıksal olarak 

algıladığı zaman yani içten belirlendiği zaman etkin olmaktadır. Spinoza’nın etkinlik 

ve edilginlik anlayışı upuygun ve upuygun olmayan düşünce anlayışı ile ilişkilidir.227 

Ruh şeyleri gerçek nedensellik bağı ile mantıksal olarak algıladığı zaman upuygun 

düşüncelere sahip olmaktadır. Tam tersine olarak da, Ruh şeyleri rastlantısal 

ilişkileriyle algıladığı zaman ise upuygun olmayan düşüncelere sahip olmaktadır. 

Ruh upuygun düşüncelere sahip olduğu zaman etkin, olmadığı zaman ise edilgindir.   

 

 

                                                 
225 Bkz., 2.1. Ruhun dıştan belirlenmesi, 2.2. Ruhun içten belirlenmesi. 
226 Spinoza, Ethics, III, Def. II, p.164. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ya bizde ya dışımızda bizim upuygun nedeni olduğumuz bir şey meydana geldiği 
zaman, yani (önceki tanım) tabiatımızdan ya bizde ya dışımızda yalnız başına açık ve seçik olarak 
bilme gücünde bir şey çıktığı zaman, etkili (aktif) olduğumuzu söylüyorum. Tersine olarak, bizde içten 
ya da dıştan ancak kısmi olarak parçalı nedeni olduğumuz bir şey meydana geldiği zaman edilgin 
(passif) oluyoruz (souffrir) diyorum. 
227 Bkz., 2.1.1. Upuygun olmayan düşünce, 2.2.1. Upuygun düşünce. 
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“ Ruhumuz bazen etkindir, bazen de edilgindir; şöyle ki upuygun düşünceleri olduğu zaman 

zorunlu olarak etkindir, upuygun olmayan düşüncelere sahip olduğu zaman zorunlu olarak 

edilgindir.”228     

 

 

Spinoza bilgi anlayışında upuygun olan ve olmayan düşüncelere sahip 

olmanın koşulunun ruh’un içten ve dıştan belirlenmesi olarak ifade etmişti. Aynı 

şekilde bilgi anlayışındaki bu içten ve dıştan belirlenme yani etkinlik ve edilginlik 

insanın duygulanışları bakımından da aynı şekilde ele alınmaktadır. Bilgi anlayışında 

olduğu gibi duygu ve yaşama alanında da duygulanışlarımızın upuygun nedeni 

olduğumuz zaman etkin, tam tersi durumda da edilgin olmaktayız.   “ Bu nedenle bu 

duygulanışlardan birinin upuygun nedeni olabildiğimiz zaman duygulanış ile bir etki; 

aksi durumda bir edilgi anlıyorum.”229 

 

Ruh hem kendi bedenini hem de dış cisimleri, bedeninin duygulanışları ile 

algılar.230 Ruh dış dünyayı bu bedeninin duygulanışları ile kavrar ve ruhta bu 

duygulanışların düşünceleri oluşur. Duygulanış, hem bedenin duygulanışları hem de 

bu duygulanışların düşünceleridir.  

 

 

“ Duygulanış ile bedenin etkileme gücünün artması ya da azalmasını, tamamlanmasını ya da 

engellenmesini sağlayan beden duygulanışlarını ve aynı zamanda bu duygulanışların 

düşüncelerini anlıyorum.”231  

 

 

                                                 
228 Spinoza, op.cit., III, Prop. I, p. 165. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruhumuz bazı şeylerde etkindir, bazı şeylerde edilgindir (tesir eder ya da tesir alır); 
yani upuygun fikirleri olduğu zaman zorunlu olarak etkindir, fikirleri upuygun değil olduğu zamansa 
zorunlu olarak edilgindir.”  
229 Spinoza, Ibid., III, Def. III, p. 164. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bu duygulanışlardan birinin upuygun sebebi olabildiğimiz zaman duygulanış deyince 
bir etki (action); başka durumlarda bir edilgi (passion) anlıyorum.” 
230 Bkz.,  2.1. Ruhun dıştan belirlenmesi. 
231Spinoza, op.cit, III, Def. III, p. 164. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Duygulanış deyince Bedenin etkileme (tesir etme) gücünün artmasına veya eksilmesine, 
tamamlanması ya da indirilmesine sebep olan bu Beden duygulanışlarını, aynı zamanda bu 
duygulanışların fikirlerini anlıyorum.” 
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Đnsan bedeni pek çok tarzda pek çok şeyden duygulanmış olabilir. Bu duygulandığı 

şeylerden bazıları bedenin etki gücünü arttırır, bazıları ise azaltır. Bu azalma ve 

artma ruhun etkinliği ve edilginliğini sağlamaktadır. Çünkü beden dış şeylerden 

duygulandığı zaman, bu duygulanışın düşüncesi ruhta oluşur ve bu oluşan düşüncede 

ya upuygun ya da upuygun olmayan düşünce olur. Duygulanışların düşünceleri 

upuygun olduğunda ruh etkindir. Tam tersi durumda da duygulanışların düşünceleri 

upuygun olmadığında ise ruh edilgindir; yani bu duygulanış bir tutkudur.  

 

 

“ Buradan şu sonuç çıkar ki, ruhun ne kadar çok upuygun olmayan düşünceleri varsa 

o kadar tutkulara maruz kalır ve buna karşın ruhun ne kadar çok upuygun düşünceleri varsa o 

kadar etkindir.”232       

  

 

 Ruhun bu şekilde duygulanışlar bakımından edilgin olması sonucu bu 

duygulanışlar tutku adını almaktadır. Tutkular ruhun edilginliğidir; 

duygulanışların edilgin (pasif) halidir. Tutkular bedenin duygulanışlarının upuygun 

olmayan düşüncelerine dayanırlar. “Ruhun etkileri yalnız upuygun düşüncelerinden 

kaynaklanmaktadır, tutkular ise yalnız upuygun olmayan düşüncelere bağlıdırlar.”233 

Ruhun tutkulara maruz kalmasının nedeni bedenidir. Çünkü ruh bu tür 

duygulanışlara; tutkulara bedeninin sürecinde bağlıdır. Tutkular içlerinde 

olumsuzluğu barındırması bakımından ruha bağlıdırlar. Çünkü kendi başlarına ya da 

başkaları ile açık ve seçik olarak algılanamayan şeylerdir.234 Burada edilginlik 

bakımından tutkuların ne olduğuna değindim, ancak hangi duyguların tutku olduğuna 

ve bunların ne olduğuna ileride değineceğim.235  

  

                                                 
232 Spinoza, Ibid., III, Prop. I, Corollary, p. 166. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Buradan şu sonuç çıkar ki, upuygun olmayan fikirleri ne kadar çoksa Ruhun 
o kadar pasif halleri vardır ve upuygun fikirleri ne kadar çoksa Ruhun o kadar aktif halleri vardır.” 
233 Spinoza, Ibid., III, Prop. III, p. 169. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruhun etkileri (aksiyonları) yalnız upuygun fikirlere, edilgileri ( pasiyonları) ise yalnız 
upuygun olmayan fikirlere bağlıdırlar.” 
234 Spinoza, Ibid., III, Prop. III, Scholium, p. 170. 
235 Bkz., 2.3.3.1. Tutkular. 
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 Duygulanış bedenin ve ruhun gücünü artıran ya da azaltan şeydir. 

Bedenimizin etki etme gücünü azaltan ya da artıran duygulanışlar aynı şekilde 

bunların düşünceleri ruhumuzun düşünme gücünü de artırır ya da azaltır.                    

 

 

“ Bedenimizin etki gücünü artıran ya da azaltan, tamamlayan ya da engelleyen herhangi bir 

şey ve bu aynı şeyin düşüncesi ruhumuzun düşünme gücünü artırır ya da azaltır, tamamlar ya 

da engeller.”236  

 

 

Bu güç insanın özüdür; insan bu güçle elinden geldiğince varlığını 

sürdürebilmek için çabalar. Bu güç Spinoza’nın Conatus olarak adlandırdığı teorisine 

işaret etmektedir.     

 

2.3.2. Conatus 

 

 Her insan yaşamda varlığını sürdürebilmek için belirli bir güçle bir çaba sarf 

eder. Bu çaba yaşamda tutunabilmek, yaşamaya bağlı kalabilmek için gereklidir. Bu 

çabayı yalnız insanlar değil, doğada var olan her şey bu çabayı ortaya koyar; örneğin 

böcekler, kuşlar, atlar vs.237 Yaşamda kalabilmek için her canlı bu güçle özü gereği 

çabalar. Conatus da işte bu her canlının kendi varlığını sürdürmek için yaptığı 

çabadır. “ Her şey, kendi içinde olduğu sürece varlığını sürdürebilmek için 

çabalar.”238 Spinoza bu çabayı; Conatus’u aynı zamanda güç olarak da ifade 

etmiştir.239 Bu çaba; güç; Conatus var olanların özü gereğidir, var olanların özünü 

                                                 
236Spinoza, op.cit, III, Prop. XI, p. 173. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Bedenimizde onun etki gücünü artıran veya eksilten, tamamlayan ya da tutan her şeyin 
fikri Ruhumuzda düşünme gücü üzerinde aynı etkiyi yapar.”  
237 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Prop. LVII, Scholium, p. 210. 
238Spinoza, Ibid., III, Prop. VI, p. 171. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Her şey kendi varlığında devam etmek için elinden gelen bütün çabaları yapar.”  
239 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Prop. VII, Dem. p. 171. 



 99 

teşkil eder. “ Her şeyin kendi varlığını sürdürmek için yaptığı çaba, o şeyin fiili 

özünden başka bir şey değildir.”240  

 

Her var olan yaşamda tutunabilmek için özü gereği çabalar. Çünkü hiçbir var 

olanın içinde veya özünde aksini yapma eğilimi yoktur ve olamaz. Bir şeyin özü 

olduğu sürece o şey vardır, eğer bir şeyin özü ortadan kalkarsa o şey de ortadan 

kalkar. Dolayısıyla var olanlar özleri olduğu sürece var olabilirler, bu bakımdan 

özleri gereği var olmak için çabalarlar.    

 

Her şey belirli nedenlerle birbirine bağlandığından var olan bir şeyin özünün 

de zorunlu sonuçlar olarak göz önüne alınması gerekir. Her şeyin özünden belirli ve 

gerektirilmiş bir tarzda zorunlu olarak bir şey çıkar. Herhangi bir şeyden bir sonuç 

çıkması gerektirilmiş ise, bu şey, o sonucun çıkması için çabalar. Bu şeyin kendisi 

veya başkası ile etki etmek için yaptığı çaba veya güç onun özüdür. Özü gereği o 

şeyi gerçekleştirmek zorundadır.  

 

 

“ Böylece herhangi bir şeyin gücü ya da çabası, ister yalnız ya da başkalarıyla birlikte etki 

etmesi ya da etki etmek için yaptığı çaba –yani ( önerme 6, bölüm 3) kendi varlığını 

sürdürmek için yaptığı çaba ve güç- şeyin verilmiş ya da fiili özünden başka bir şey 

değildir.”241  

 

 

 Herhangi bir şey, bir şeyin gerçekleşmesini sağlamak için çabalar ve bu şeyi 

zorunlu olarak yapar. Ancak bu şey, bir dış neden tarafından engellendiği zaman bu 

şeyi gerçekleştiremez. Herhangi bir şeyin, bir şeyi gerçekleştirmek için çabası ve 

                                                 
240 Spinoza, Ibid., III, Prop. VII, p. 171. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Her şeyin kendi varlığında sürüp gitmek için yaptığı çaba, o şeyin fiili (actuel) özü 
dışında bir şey değildir.” 
241 Spinoza, Ibid., III, Prop. VII, Demonstration, p. 171. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ O halde herhangi bir şeyin gücü, veya ister yalnız ister 
başkalarıyla birlikte onun yapacağı çaba veya bir şey yapma çabası, yani (önerme 6, bölüm II) kendi 
varlığında devam etmek için yaptığı çaba veya güç şeyin şimdiki (actuel) veya verilmiş özünden başka 
bir şey değildir.” Hilmi Ziya Ülken bu çevirisinde atıf yanlışlığı yapılmıştır. Önerme 6, Bölüm 3 
yerine, Önerme 6 Bölüm 2’ye gönderme yapmıştır.  
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gücü olması, onun o şeyi bir dış neden tarafından engellenmediği zaman 

gerçekleştirmesidir. Çünkü bu şeyin özünde onun bir sonuç meydana getirmesini 

engelleyecek hiçbir şey yoktur. Bir şey ancak ve ancak bir dış neden tarafından 

engellendiği sürece yok edilebilir veya bu şey meydana gelmez. “ Hiçbir şey bir dış 

neden dışında başka bir şey ile yok edilemez.”242  Her şey kendi varlığını ve özünü 

bir dış nedenden etkilenmediği sürece gerçekleştirir. Onun kendi özü gereği bir şeyi 

gerçekleştirmesi dış nedenden etkilenmediği sürece gerçekleşecektir. Spinoza’nın bu 

anlayışı Etika 2. bölümde bedenlerin (cisimlerin) doğasını açıkladığı bölüm ile daha 

aydınlık kavranacaktır.243 Spinoza burada her cismin kendi hareketini, başka bir 

cisim tarafından dinginliği gerektirilmemiş ise sürdüreceğini ifade eder. Yani bu 

cisim, başka bir cisim; bir dış neden tarafından engellenmediği sürece hareketini 

devam ettirmek için çabalayacaktır. 

 

Burada dış neden ile insan yaşamında sadece duygulanışlar anlaşılmamalıdır. 

Çünkü insan yaşamda tek başına değildir, diğer insanlar ile birlikte toplum içinde 

yaşamaktadır. Toplum da bir dış neden olarak ele alınmalıdır. Toplum, insanın bazı 

şeyleri yapmasına engel olabilir ve insanı edilgin kılabilir. Đnsanlar zaman zaman 

toplum baskısıyla eylemektedirler ve dolayısıyla da edilgin olmaktadırlar.  

 

 Şeylerin birbirlerini engellemeleri ve yok etmeleri onların karşıt doğada 

bulunmaları ile mümkün olabilir. “ Şeyler karşıt doğadadır, yani biri diğerini yok 

edebildiği ölçüde, aynı konuda bulunamazlar.”244 Çünkü aynı doğada bulunan şeyler 

aynı konuda ve aynı bütünlüktedirler; aynı bütünlükte olan şeyler de birbirlerini yok 

edemezler. O halde var olan şeyin kendi özünde onu yok edebilecek hiçbir kuvvet 

yoktur. Onu yok edebilecek her türlü güç onun karşıtında bulunur ve o kendi 

varlığını ortadan kaldırabilecek her şeye karşıdır. Dolayısıyla kendi varlığını tehdit 

eden, karşısında bulunan şeyler için kendi varlığını sürdürmek için bütün gücüyle 

                                                 
242 Spinoza, Ibid., III, Prop. IV, p. 170. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Hiçbir şey dış nedenden başka bir şeyle yok edilemez.” 
243 Bkz. Spinoza, Ibid., III, Önerme 13 scolie’den 14. Önermeye kadar olan bölüm.   
244 Spinoza, Ibid., III, Prop. V, p. 170. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Şeyler karşıt tabiattadırlar, yani biri ötekini ortadan kaldırabildiği derecede, aynı 
konuda bulunamazlar.” 
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çabalar. Her şey kendi yaşamını devam ettirmek, yaşama tutunabilmek için bu 

karşıtların bulunduğu yaşamda kendi gücüyle yaşamının savaşını verir.  

 

 Spinoza, her şeyin kendi varlığını sürdürme çabasını “kendi içinde olduğu 

sürece” sözüyle belirler. Spinoza kendi içinde ifadesini Etika 1. bölümde töz’ü 

tanımlamak için kullanmıştır.245 Bu ifade tözün kendi kendine olmasını ve kendi 

kendisi ile tasarlanmasını, var oluşu için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç 

duymayışını ifade eder. Birinci bölümün göz önüne alınması bakımından kendi 

içinde ifadesi bağımsız olmak anlamına gelmektedir. O halde bu belirlemeyi aynı 

bağlamdaki kavramlarla şöyle dile getirebiliriz: Her şey bağımsız olduğu sürece 

kendi varlığını sürdürmek için çabalar. Ancak buradaki bağımsızlık daha öncede 

ifade ettiğim üzere istediğini yapmak anlamında değildir.246 Buradaki bağımsızlığın 

anlamını töz’ün bağımsızlığını anımsatan anlamda ele almak gerekir. Töz’ün 

bağımsızlığı, etkinliği yalnızca kendisi ile gerektirilmiş olmasıdır. Burada da aynı 

şekilde hiçbir dış neden tarafından etkilenmemek ya da engellenmemek, kendisi ile 

etki etmek anlamında ele alınması gerekir. Buradaki bağımsızlık dış nedenlerden 

bağımsız olmak anlamına gelmektedir. Her şey bağımsız olduğu, dış neden 

tarafından etkilenmediği takdirde kendi varlığını sürdürmek için çabalar. Her şeyde 

töz vardır. “Deus sive Natura” (Tanrı ya da Doğa).  Bu nedenle her şeyde bağımsız, 

yani özgün bir yan, natura naturans’ı taşıyan bir natura naturata vardır. 

 

 

“ Bu şu izlenimi uyandırmaktadır, Spinoza için X’in kendi içinde olduğu sürece F’i meydana 

getirdiğini söylemek ile X’in dış nedenlerden bağımsız olduğu sürece ya da kendisine 

bırakıldığı sürece F’i meydana getirdiğini söylemeye eşdeğerdir.”247         

 

       

                                                 
245 Bkz., Spinoza, Ibid., I, Def. III, p. 75. 
246 Bkz., 1.1.3.4. Özgür Olmak. 
247 Michael Della Rocca, “ Spinoza’s metaphysical psychology”, The Cambridge Companion to 
Spinoza, Ed.by Don Garrett, 12th edition, United States of America, Cambridge University Press, 
2008, p. 197. 
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 Spinoza, Etika 3.bölüm 6. Önermesinde ayrıca kendi içinde ifadesini, 

Tanrı’nın kendi içinde olduğu gibi bizim de kendi içimizde olabileceğimizi 

vurgulamıştır. Çünkü insanlar Tanrı’nın özniteliklerinin birer sonlu modusudur. Bu 

bakımdan da Tanrı’nın özünü ifade eden tekil şeylerdir. Đnsanlar içlerinde 

Tanrısallığı barındırması dolayısıyla ve Tanrı’nın birer ifadeleri olması bakımından 

Tanrıda olduğu gibi olmasa da bazı özelliklerine sahiptir. Örneğin Tanrı gibi mutlak 

özgür olmasalar da belirli bir dereceye kadar dış şeylerden bağımsızdırlar.  

 

 

“ Spinoza için, Tanrı tür ya da cins bakımından bizden (ya da diğer sonlu şeylerden) farklı 

değildir, yalnızca derece açısından ve özellikle gücün derecesi bakımından farklıdır. Bu 

Spinoza’nın 3ö6’nın içindeki vurgudan ortaya çıkmaktadır, Tanrı’nın kendi içinde olduğu 

gibi, biz de belirli bir dereceye kadar kendi içimizdeyizdir.”248   

 

 

 Spinoza var olanların kendi varlığında sürüp gitmek için yaptığı çabanın, yani 

Conatus’un belirli bir zamanı değil belirsiz bir zamanı içerdiğini ifade eder. “ Her 

şeyin kendi varlığını sürdürebilmek için yaptığı çaba sonlu bir zamanı değil, belirsiz 

bir zamanı içerir.”249 Çünkü Conatus, şeyin özüdür ve dolayısıyla bu çabanın belirli 

bir zamanı olursa o zaman sona erdiğinde o şeyin de ortadan kalkması gerekir. Bu 

çaba bir dış neden tarafından engellenmediği sürece, o şey var olduğu sürece belirsiz 

bir zamanda devam edecektir.  

 

 Spinoza Conatus’u birçok terimle ifade eder. Daha önce Conatus’u çaba ve 

güç olarak ifade etmişti. Bu ifadelerin dışında Conatus’u ruh ve bedenden oluşan 

insanda bu iki yönü bakımından ayrı olarak ele alır ve bunlar için ayrı terimler 

kullanır. Spinoza, insan ruhunun çabası olarak Conatus’u irade olarak ifade eder. 

Spinoza’nın paralellik anlayışı bakımından, bedenin çabası aynı zamanda aklın 

                                                 
248 Michael Della Rocca, Spinoza, Ed. by Brian Leiter, London and New York, Routledge Taylor and 
Francis Group, 2008, 152.  
249 Spinoza, Ethics, III, Prop. VIII, p. 171. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Her varlığın kendi varlığında sürüp gitmek için yaptığı çaba sonlu bir zamanı değil, 
sonu belirsiz (indefini) bir zamanı kuşatır.” 
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çabası olmaktadır. Bedenin çabası ile ruhun çabası bir ve aynı şeydir. Bu bakımdan 

da Spinoza bedenin ve ruhun eş zamanlı olarak gerçekleşen çabasını iştah olarak 

ifade eder. “ Bu çaba, yalnız ruh ile ilgili olduğu zaman, irade olarak adlandırılır, 

fakat ruh ve bedenle aynı zamanda ilgili olduğu zaman iştah olarak adlandırılır.”250 

Đştah, insanın çabası olarak görülmesi bakımından insanın özüdür. Ancak her insan 

kendi özünün, Conatus’unun her zaman farkında değildir. Bu bakımdan da Spinoza 

arzu terimini kullanmıştır. Arzu, iştah ile aynı şeydir, ancak arzu iştahtan iştahın, 

bilincine sahip olması bakımından ayrılır.      

 

 

“ Buna ek olarak, arzu ile iştah arasında, arzunun genellikle iştahın bilincine sahip olması 

bakımından insanla ilgili olmasının dışında, hiçbir farklılık yoktur ve şu şekilde 

tanımlanabilir: Arzu hem iştahtır hem de bu iştahın bilincidir.”251       

 

 

 Arzu, Spinoza’nın belirlediği temel olan duygulanışlarından biridir, fakat 

insanın özü olması bakımından en temel olan duygulanıştır. Bu bakımdan da bütün 

duygulanışlar her birinin özü olması dolayısıyla arzuya bağlıdırlar. Bu bağlamda 

insanın özü olan Conatus duygulanışlarla ilişkilidir, dolayısıyla bütün duygulanışlar 

Conatus’a bağlıdır. Çünkü duygulanış bedenin ve aynı zamanda da ruhun etki etme 

gücünün artması ve azalmasıdır. Başka bir ifadeyle duygulanışlar bedensel ya da 

ruhsal olarak insanın etki etme gücüdür ve bu güçte onun Conatus’udur. Her insan 

kendi etki gücünü artırmayı arzu eder ya da ister ve bu bakımdan da onun için 

çabalar. “ Ruh elinden geldiğince bedenin etki etme gücünü artıran ya da 

tamamlayan şeyleri hayal etmeye çalışır.”252 Ruh bedenin etki etme gücünü artıran 

şeyle duygulandığı zaman aynı etki onda da olacaktır ve ruhun da düşünme gücü 

                                                 
250 Spinoza, Ibid., III, Prop. IX, Scholium, p. 172. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bu çaba, yalnız Ruha çevrildiği zaman, irade adını alır; fakat Ruh ve Bedene 
çevrildiği zaman, insanın özünden başka bir şey olmayan iştah adını alır ki,…” 
251 Spinoza, Ibid., III, Prop. IX, Scholium, p. 172. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bundan sonra iştah ile arzu arasındaki biricik fark şudur ki, arzu genel olarak 
kendi iştahının içten bilgisine sahip olması dolayısıyla insana çevrilir. Bunun için şu suretle 
tanımlanabilir: Arzu, hem bir iştahtır hem de bu iştahın şuuruna sahip olmaktır.” 
252 Spinoza, Ibid., III, Prop. XII, Scholium, p. 174. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Ruh, elinden geldiği kadar Bedenin etkileme (tesir etme) gücünü artıran ya da 
tamamlayan şeyi hayal etmeye çalışır.”   
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artacaktır. Bu bakımdan da insan, bedenin ve ruhunun etki gücünü artıran şeyleri 

hayal eder ya da ister. “ Bu arzuya uyarlandığında, mesele şöyledir: Eğer f’yi 

yapmak, insan olan x’in etki gücünü artıracak ise, o zaman x, f’yi yapmayı arzu 

eder.”253  

 

 Her şey kendi varlığını sürdürebilmek için elinden geldiğince etki etme 

gücünü artıracak şeyleri yapmak ister ve onları hayal eder. Bu bedenin ve ruhun etki 

etme gücünü artıran ya da azaltan şeyler duygulanışlardır ve dolayısıyla da insan 

etkin olabilmek için etkin olan duygulanışlarla duygulanmak ister. Duygulanışlara ve 

insanı nasıl etkilediklerine daha ayrıntılı bakmanın, insanın etkin ve edilgin yaşamını 

aydınlık kılacağını düşünüyorum. 

 

2.3.3. Duygulanışlar 

 

 Đnsanların bedenlerinin duygulanışları ile birlikte ruhlarında bu 

duygulanışların düşünceleri oluşmaktadır. Bu düşünceler insanın duygulanmasına, bu 

duyguları hissetmesine neden olur. Bu bakımdan duygulanışlar, hissetmeler ve 

duygulanmalardır. Örneğin sevmek, nefret etmek, korkmak, acımak vs. gibi 

duygulardır. Spinoza bu hissetmelere, duygulanmalara duygulanış (affection) adını 

vermiştir. 

 

Duygulanışlar bedenin ve ruhun etki gücünü artması ya da azalması, 

tamamlanması ya da engellenmesine neden olan şeylerdir.254 Spinoza’nın bu 

tanımından hareketle duygulanışları ikiye ayırdığını görmekteyiz: 

1- Etkin Duygulanışlar 

2- Edilgin Duygulanışlar  

 

Ruhun ve bedenin etki gücünün artmasına ya da tamamlanmasına neden olan 

duygulanışlar etkindir. Etkin olan duygulanışlar, bir şey meydana geldiği zaman o 

                                                 
253 Michael Della Rocca, “ Spinoza’s metaphysical psychology”, The Cambridge Companion to 
Spinoza, , p. 217. 
254 Bkz., Spinoza, Ethics, III, Def. III, p. 164. 
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yalnızca o şeyin doğası ile anlaşıldığı zaman, yani o şeyin upuygun nedeni olduğu 

zaman ortaya çıkmaktadır. Etkin olan duygulanışlar ruhun ve bedenin etki gücünün 

arttığı hallerde meydana gelmektedir. Đnsanın çabası bu etkin olan duygulanışlarla 

duygulanmak, yani kendi etki gücünü arttırmaktır.  

 

Ruhun ve bedenin etki gücünün azalması ya da engellenmesine neden olan 

duygulanışlar ise edilgin duygulanışlardır. Edilgin olan duygulanışlar; tutkular ise bir 

şey meydana geldiği zaman, o şey ile anlaşılamayan yani upuygun olmayan nedeni 

olduğu zaman ortaya çıkmaktadır. Edilgin olan duygulanışlar; tutkular, ruhun ve 

bedenin etki gücünün azaldığı hallerde meydana gelmektedir. 

 

Spinoza birçok duygulanış olduğunu ve bütün bu duygulanışlardan temel 

olanlarının üç tane olduğunu ifade eder. Bunlar sevinç, keder ve arzudur. Ancak arzu 

daha öncede ifade ettiğim üzere en temel duygulanıştır ve bütün duygulanışlar, temel 

olan duygulanışlar da arzudan çıkmaktadırlar. Spinoza ilk olarak arzuyu üç temel 

duygulanışın içine koymuştur, ancak daha sonra arzunun en temel duygulanış 

olduğunu Etika 3. bölüm 57. önermede ifade eder.  

 

 

“ Bu nedenle, sevinç ve keder dış nedenler tarafından artmış ya da azalmış, tamamlanmış ya 

da engellenmiş olması bakımından arzu ya da iştahtır; yani (aynı scolie ile), her birinin 

doğasıdır.”255 

 

 

 Arzu ve iştah, beden ve ruhun aynı zamandaki çabası, Conatus’udur. Bu 

bakımdan da bütün duygulanışların insanın özü olan bu duygulanıştan çıkması 

gerekmektedir. “ Arzu, insanın kendisine verilmiş herhangi bir duygulanış tarafından 

                                                 
255 Spinoza, Ibid., III, Prop. LVII, Demonstration p. 210. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “… öyle ise sevinç ve keder, dış nedenlerden çoğalmış ya da 
azalmış olması, tamamlanması ya da indirilmesi bakımından asıl arzu ve iştahtır, yani (aynı scolie) 
her birinin tabiatıdır…” 
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bir şey yapması için gerektirilmiş olarak tasarlanması bakımından, insanın 

özüdür.”256   

  

 Spinoza’ya göre sevinç ile yetkinlik ilişkilidir. “ Sevinç insanın daha az bir 

yetkinlikten daha büyük bir yetkinliğe geçişidir.”257 Kederi ise sevincin tam tersi 

olarak tanımlar. “ Keder insanın daha büyük bir yetkinlikten daha az bir yetkinliğe 

geçişidir.”258 Spinoza buradaki yetkinlik sözcüğünü asıl anlamında kullanmamıştır. 

Yetkinliğin buradaki anlamı etki etme gücüdür. Çünkü sevincin kendisi yetkinlik 

değildir, ayrıca kederde bir yetkinliği ifade etmez. Bir insanın herhangi bir yetkinliğe 

sahip olması bakımından kederlendiğini söyleyemeyiz.  

 

 

“ … Oysaki keder duygulanışı bir etkidir, bundan dolayı bu etki daha az bir yetkinliğe geçişi 

sağlayan etkiden başka bir şey olamaz, yani insanın etki etme gücünün azalması ya da 

engellenmesine neden olan etki olabilir (önerme 11, scolie, bölüm 3).”259 

 

 

 Spinoza bütün duygulanışların temeli olarak bu üç duygulanışı ele alır ve 

onlardan çıkan duygulanışları açıklar: Ancak Spinoza’nın ele aldığı duygulanışların 

dışında daha birçok duygulanış bulunmaktadır. Çünkü her bir insanın duygulandığı 

şeylerin (objelerin) farklı olmasıyla birlikte oluşan sayılamayacak denli duygulanış 

çeşidi olmasının yanı sıra insanların özünün birbirinden farklı dolayısıyla da her 

birinin duygulanışları birbirinden farklı olmaktadır.  

 

 

                                                 
256 Spinoza, Ibid., III, Def of Emotions, I,  p. 212. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Arzu, insanın kendisinde verilmiş olan herhangi bir duygulanışla bir şey yapması 
gerektirilmiş olarak düşünülmesi bakımından, o insanın özüdür.” 
257 Spinoza, Ibid., III, Def of E. II, p. 213. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Sevinç insanın daha az bir yetkinlikten daha büyük bir yetkinliğe geçişidir.” 
258 Spinoza, Ibid., III, Def of E. III, p. 213. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Keder, insanın daha büyük bir yetkinlikten daha az bir yetkinliğe geçişidir.” 
259 Spinoza, Ibid., III, Def of E. III, Explanation, p. 213. Bu açıklama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ … keder duygulanışı bir fiildir ve bu fiil, bundan dolayı, ancak daha az bir 
yetkinliğe geçişi sağlayan bir fiil olabilir, yani insanın etkileme (ağır) gücünün ya azalması ya da 
inmesine sebep olan fiil olabilir (scolie, önerme 11).” 
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“ Böylece her bir şeyin sevinç ve kederi başka bir şeyin sevinç ve kederinden, birinin 

doğasının ya da özünün diğerinin doğası ya da özünden farklı olduğu derecede farklıdır. 

Bunun sonucu olarak her bir bireyin herhangi bir duygulanışı bir diğerinden farklıdır.”260   

 

 

Spinoza bütün bu duygulanışları ele almanın mümkün olamayacağını ve 

bütün bunları açıklamanın da gereksiz olduğunu ifade eder. Duygulanışların genel 

olanlarını ve ortak özelliklerini bilmenin yeterli olduğu kanısındadır. Çünkü 

duygulanışların bilinmesi insanı etkin ve edilgin yapması bakımından gereklidir. 

Đnsan kendisini etkin ve edilgin yapan temel duygulanışları ve bunların üzerindeki 

gücünü bildikten sonra diğerlerini de bunlardan hareketle bilebilir ve bunlara egemen 

olabilir.    

 

 

“ Bizim için duygulanışların ve ruhun ortak özelliklerini bilmenin yeterli olduğunu 

söylüyorum, böylece biz ruhun duygulanışların kontrolündeki ve onları zapt etmedeki 

gücünün nasıl ve ne kadar büyük olduğunu belirleyebiliriz.261   

 

 

Bütün edilgin duygulanışlar; tutkular yukarıda değindiğim üç duygulanıştan; 

sevinç, keder ve arzu’dan çıkarlar. Ancak etkin olan duygulanışlar yalnızca sevinç ve 

arzu duygulanışlarından çıkmaktadırlar. Spinoza Etika’da genellikle edilgin olan 

duygulanışlar; tutkular üzerinde durmuştur, etkin olan duygulanışları pek fazla 

açıklamamıştır. Bu bakımdan tutkular üzerinde ayrıntılı olarak durmak gerektiğini 

düşünüyorum. 

 

 

                                                 
260 Spinoza, Ibid., III, Prop. LVII, Demonstration, p. 210. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ … ve böylece birinin sevinç ve kederi bir başkasının sevinç ve 
kederinden, birinin tabiat ve özünün ötekinin tabiat ve özünden farklı olduğu derecede farklıdır; ve 
bunun sonucu olarak her ferdin herhangi bir duygulanışı bir başkasının duygulanışından da aynı 
derecede farklıdır, vb…” 
261 Spinoza, Ibid., III, Prop. LVI, Scholium, p. 209. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Duygulanışların ve ruhun ortak özelliklerini bilmek yeter diyorum.” Hilmi Ziya 
Ülken’in bu scolie’sinde benim alıntı yapmış olduğum bölüm eksik olarak çevrilmiştir.  
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2.3.3.1. Tutkular 

 

 Edilgin duygulanışlara; tutkulara sahip olmak etkin olmamak; özgür 

olmamak; upuygun bilgiye sahip olmamak ve güçten yoksun olmaktır. Tutkular, 

insanın etki etme gücünü azaltan ya da engelleyen duygulanışlardır. Bu bakımdan 

insanın tutkuları olduğu sürece, kendi varlığını sürdürmek için yaptığı çabada başarılı 

ya da yeterli olamaz. Đnsan dış dünya hakkındaki bilgileri bedeninin sürecinde, 

bedeninin duygulanışları ile kavrar. Dolayısıyla insan sürekli duygulanışların 

etkisinde kalmaktadır. Yani insan sürekli olarak dış şeylerden etkilenmektedir ve 

edilgilere maruz kalmaktadır. Bu bakımdan da tutkular insan için kaçınılmaz 

sonuçlardandır. Ancak insan bu edilginlikleri aklı sayesiyle etkin hale getirebilir ve 

onlara egemen olabilir. Đlk önce bu tutkuların ne olduklarının bilinmesi gerekir.   

 

 Yukarıda da ifade etmiş olduğum üzere tutkular üç temel duygulanışa 

dayanırlar: sevinç, keder, arzu. Spinoza sevinç ve kederi Etika 3. bölüm 11. önerme 

scoliesinde yukarıdaki genel tanımdan farklı olarak insanın duygulanışları değil de 

ruhun duygulanışları olarak tanımlamıştır.  

 

 

“ Bundan dolayı sevinç ile daha sonra ruhu daha büyük bir yetkinliğe geçiren tutkuyu 

anlayacağım ve keder ile ruhu daha az bir yetkinliğe geçiren tutkuyu anlayacağım.”262 

 

 

 Spinoza bu scoliede sevinç ve kederi ruhu daha az ya da çok yetkinliğe 

geçiren duygulanışlar olarak tanımlıyor. Burada bu duygulanışların yalnızca ruhla 

ilgili olduğu anlamı çıkıyor. Habuki Etika 3. bölümün sonunda sevinç ve kederi 

insanı daha az ya da daha çok yetkinliğe geçiren duygulanışlar olarak tanımlamıştı. 

Burada bu duygulanışların yalnızca ruhla ilgili değil, ruh ve bedenden oluşan insanda 

bu iki yönüyle ilgili olan duygulanışlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca bedenin etki 

                                                 
262 Spinoza, Ibid., III, Prop XI, Scholium, p. 173. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Sevinç deyince ben ileride Ruhu daha büyük bir yetkinliğe geçiren tutkuyu (pasiyonu) 
anlayacağım; ve keder deyince de Ruhu daha az yetkin kılan tutkuyu anlayacağım.” 
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etme gücü azaldığı veya çoğaldığı zaman ruhta da aynı etki olmaktadır. Dolayısıyla 

bedenin ve ruhun daha az veya çok yetkinliğe geçişi eşzamanlı olmaktadır. Sevinç ve 

keder duygulanışlarının yapmış olduğu bu geçişler ruh ve bedende eşit geçişler 

olmaktadır. Buradan sevinç ve keder duygulanışlarının bu scolieden hareketle 

yalnızca ruha değil, ruh ve bedene bağlı olduğu sonucu çıkmaktadır.   

 

 Arzu hem ruhun hem de bedenin varlığını sürdürmek için yaptığı çaba; 

Conatus yani iştahtır. Arzu insanın yaptığı bütün çabalardır. Yani insanın kendisine 

verilmiş olan herhangi bir duygulanışın gerektirilmesi bakımından insanın özüdür.     

 

 

“ Bu nedenle, arzu kelimesi ile aynı insanın değişik eğilimleriyle uyumlu olan ve insanın 

değişik yönlere sürüklendiği ve nerede döneceğini bilmediği için genellikle birbirine karşıt 

olan bütün insan çabalarını, iştahlarını, içtepilerini ve isteklerini anlıyorum.”263 

 

 

Spinoza daha önce iştah ile arzuyu birbirinden ayırmış ve buna göre arzuyu 

iştahın bilinci olarak belirlemişti.264 Ancak Etikada Duygulanışların tanımlarıyla 

ilgili bölüme baktığımızda, Arzu’nun tanımı ile Đştah’ın tanımı arasında pek büyük 

bir fark bulunmadığını görüyoruz. Burada Arzu, insanın isteklerinin ve iştahlarının 

bilinci olması bakımından ele alınmamıştır. Đnsanın değişik eğilimleri sonucunda bir 

şeyi istemesi, arzu etmesi onun bu isteğinin ve arzusunun sürekli bilincinde olduğunu 

göstermez. Çünkü insan bazen istediği ya da arzu ettiği şeyin bilincinde olmadan da 

o şeyi arzu eder ya da ister. Bu durumda Arzu’nun iştah’tan pek bir farkı kalmadığı 

görülmektedir. O halde Arzu’nun, insanın kendisine verilmiş olan bir şeyi 

gerçekleştirmek için yaptığı çaba olduğunu söyleyebiliriz. Đnsan arzusunun sürekli 

bilincinde olmamasına rağmen, ruh kendi etki gücünü artıran şeyleri hayal etmek 

                                                 
263 Spinoza, Ibid., III, Def. Of E. I, Explanation, p. 213. Bu açıklama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Öyle ise ben arzu kelimesinden, aynı insanın değişik istidatlarına göre 
değişen ve insanın çeşitli yönde sürüklenmesine sebep olacağı ve onun nereye doğru döndüğünü 
bilmeyeceği derecede birbirine karşıt olan bütün çabalar, içtepiler, iştahlar, ve insan isteklerini 
anlıyorum.” 
264 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Prop. IX, Scholium, p. 172. 
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ister ve bunları arzular. Arzu’nun iştah’tan bu bakımdan farklı olduğu sonucunu 

çıkarmanın pek de yanlış olmayacağı kanısındayım.  

 

Şimdi şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz: Conatus bilinçli midir, bilinçsiz midir? 

Conatus’un bütün duygulanışların kökü olması dolayısıyla burada biraz durup bu 

konuyu tartışmak istiyorum. Arzu’nun insanın özü265 olması nedeniyle, yukarıda arzu 

için söylediklerimin Conatus içinde geçerli olması gerektiği düşünülebilir; yani 

Conatus’un her zaman bilinçli olmayabilir. Çünkü sadece insan ele alınsaydı bu 

gücün akıllı bir var olan olan insanda olması dolayısıyla bilinçli olduğunu 

düşünebilirdik. Ancak Conatus sadece insanlarda değil bütün var olanların özünde 

vardır. Bütün var olanlar bu güçle yaşamlarını sürdürebilmek için çabalarlar. Akıldan 

yoksun olan canlılarda örneğin böcekler, kuşlar, atlar vs. diğer hayvanlarda da bu 

güç; çaba; conatus vardır.266 Hal böyle olunca hayvanlarda olan conatus’un bilinçli 

olduğundan söz etmek mümkün değildir. Onlar da conatus bilinçsiz bir dürtüden 

başka bir şey değildir. Çünkü hayvanlar yaşamlarında dürtüleri ile hareket ederler. 

Örneğin bir hayvanın yaşamda en temel dürtüsü beslenme ve kendini koruma 

dürtüsüdür. Bu dürtüleri sayesinde hayatta kalırlar. Hayvanlar beslenmek için 

avlanırken ya da kendi yaşamını karşı bir tehdit gördüğünde kaçarken ya da 

mücadele ederken burada bir bilinç söz konusu değildir, dürtüleri gereği bunları 

yaparlar. Đnsanda da hayvanlarda olduğu gibi aklını kullanmayan bir yönünün 

olduğunu ve bu yönünde dürtülerinin ve iştahlarının peşinden gittiğini açıkça 

görmekteyiz. Dolayısıyla insanın bu yönü bakımından hayvanlarda olduğu gibi 

conatus’un bilinçsiz olduğunu söyleyebiliriz.   

 

 Đnsanın Conatus’unun, yani insanın özünün bilinçsiz olması olumsuz bir 

şeydir. Đnsanın diğer tüm canlılarla birlikte özünde Tanrı bulunmaktadır; ancak insan 

akıllı bir var olan olması nedeniyle Tanrı’ya bu bakımdan en yakın var olandır. 

Çünkü insanda akıl, diğer tüm canlılardan farklı olarak Tanrı’nın sonsuz aklının bir 

parçasıdır.267 Dolayısıyla insanın özündeki Tanrısallık diğer var olanlara göre daha 

                                                 
265 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Prop. IX, Scholium, p. 172. 
266 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Prop. LVII, Scholium, p. 210. 
267 Bkz. Spinoza, Ibid, II, Prop. XLIII, Scholium, p. 151.  
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fazladır. Đnsanı, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilen bir var olan 

olmasıdır. Đnsanın bir düşünebilen akıllı bir var olan olması ve yukarıda değindiği 

hayvansal dürtülerinin olması Conatus’un hem bilinçli hem de bilinçsiz olduğunu 

düşündürmektedir. Burada tam bir kesinliğe varamasam da Conatus’un belirli bir 

bilince sahip olması gerektiğini düşünmekteyim. Bu düşünceye de Conatus’un 

kökenine ve geldiği yere dayanarak vardım.    

 

Conatus’un nereden geldiği önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Spinoza felsefesinde Conatus’un bilinçli mi, bilinçsiz mi olduğu ve kökünün nereden 

geldiği gibi sorulara yanıt bulmak pek mümkün değildir. Ancak Spinoza’nın her var 

olanın Conatus’unu gerçekleştirmesinin “kendi içinde olduğu sürece” olarak ifade 

etmesi bizi bir takım çıkarımlara götürmektedir.268 Burada Tanrı’nın kendi içinde 

olduğu gibi bizimde kendi içimizde olabileceğimiz düşüncesini çıkarmak pek de 

yanlış olmayacaktır. Ayrıca her şeyde Tanrı’nın olması bu çıkarımı desteklemektedir. 

Her şey özünde Tanrısallığı barındırmaktadır ve belirli bir dereceye kadar da 

Tanrı’nın belirli özelliklerine sahiptir. Bu bakımdan da Conatus’un insanın özü 

olması dolayısıyla O, insanın kendisinden veya başka bir şeyden değil, içindeki 

Tanrısal özden, yani Tanrı’nın gücünden gelmektedir. Eğer bu çıkarımım yanlış 

değilse, Conatus’un kökeni, ortaya çıktığı yer bilinçli olduğu için belirli bir bilinci 

olduğunu söylemek zorundayız. Tanrı’nın gücü bilinçlidir çünkü O sonsuz bir akla 

sahiptir ve bu bakımdan da insanın özü olan bu güçte belirli bir bilince sahip olmak 

zorundadır.   

 

 Conatus kökeni nedeniyle belirli bir bilince sahiptir. Ancak bu bilinç insanın 

her zaman bu gücü gerçekleştirirken bilinçli olması demek değildir. Çünkü yukarıda 

bahsettiğim üzere conatus sadece insanda değil, bütün canlılarda vardır ve bütün 

canlılar bu gücü bir bilinçle gerçekleştirmezler. Đnsanın da hayvanlarda olduğu gibi 

hayvansal dürtüleri vardır. Đnsanın bu dürtülerinde hayvanlarda olduğu gibi 

Conatuslarını bilinçli olarak gerçekleştirmezler. Dolayısıyla Conatus kökeni 

nedeniyle belirli bir bilince sahip olmak zorundadır. Çünkü bu güç Tanrı’nın 

                                                 
268 Bkz. 2.3.2. Conatus. 
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gücünden gelmektedir. Bu güce tam olarak bilinçsiz demek Tanrı’nın gücünün de 

bilinçsiz olduğunu söylemek demektir. Tanrı’nın gücü mutlak olarak bilinçli olmak 

zorundadır. Ancak bu güç beden ve ruhtan oluşan insana geldiğinde bedeni nedeniyle 

yani dürtüleri ve iştahları nedeniyle bilinçsiz bir yöne doğru kaymaktadır. Bu 

bakımdan insanın Conatus’unun ne tam olarak bilinçli ne de tam olarak bilinçsiz 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Đnsanın bir yönden akıllı bir var olan olması 

nedeniyle bu gücünü bir bilinçle gerçekleştirdiğini, bir yönden de bedeni nedeniyle 

dürtülere, iştahlara kapılması nedeniyle de bu gücünü bir bilinçle 

gerçekleştirmediğini söylemek zorundayız.     

 

    Tutkulara tekrar geri döndüğümüzde, Spinoza bütün diğer edilgin 

duygulanışları; tutkuları üç temel duygulanıştan (sevinç, keder, arzu) çıkan 

duygulanışlar olarak ifade eder. Bunlarda iki şekilde ortaya çıkmaktadır: 

1- Dış nedenlerin etkisiyle  

2- Đç nedenlerin etkisiyle (kendi kendisine oluşanlar) 

 

Dış nedenlerin etkisiyle olan duygulanışlar, bedenin herhangi dış bir şeyden 

duygulanmış olmasıyla ruhta oluşan düşüncenin duygulanışıdır. Bu duygulanışlardan 

önemli olanları sevgi ve kindir. “ Sevgi dışsal bir nedenin düşüncesiyle birlikte olan 

sevinçtir ve kin de dışsal bir nedenin düşüncesiyle birlikte olan kederdir.”269 Dış 

nedenlerin etkisiyle meydana gelen diğer duygulanışları tek tek incelmenin gerekli 

olduğunu düşünmüyorum. Bu bakımdan sevinç ve kederden dış nedenlerin etkisiyle 

çıkan diğer duygulanışları ayrı olarak ifade etmenin yeterli olacağı kanısındayım. 

 

Spinoza dış nedenlerin etkisiyle meydana gelen sevinç duygulanışlarını: 

Sevgi, eğilim, şevk, alay etme, umut, güven, hazzetmek, iyi gözle bakış, değer 

vermek, şefkat olarak belirler. 

 

                                                 
269 Spinoza, Ibid., III, Prop XIII, Scholium, p. 175. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ … yani sevgi bir dış nedenin fikri ile birlikte olan sevinçten başka bir şey değildir. 
Kin de bir dış neden fikriyle birlikte olan kederden başka bir şey değildir.” 
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Spinoza dış nedenlerin etkisiyle meydan gelen keder duygulanışlarını: Kin, 

tiksinme, korku, umutsuzluk, hayal kırıklığı, acıma, küçük görme, haset olarak 

belirler.  

 

Đç nedenlerin etkisiyle ortaya çıkan duygulanışlar neden olarak kendi 

kendisinin düşüncesiyle birlikte bulunan duygulanışlardır. Bu duygulanışlar insanın 

duygulanışının nedeninin kendisi olması ile ortaya çıkarlar.  

 

 

“ Buradan insanın kendi sevinç duygusunun ve keder duygusunun nedeni olabileceğini 

kolaylıkla tasarlıyoruz, yani neden olarak kendi kendisinin düşüncesiyle birlikte sevinç ve 

keder ile duygulanmış olduğunu tasarlıyoruz.” 270     

 

 

 Đç nedenlerin etkisiyle ortaya çıkan sevinç ve keder duygulanışlar şunlardır: 

Đç huzuru, alçalış, pişmanlık, gurur, kendini küçümseme, şan ve şeref, utanma.    

 

 Arzu duygulanışından çıkan duygulanışlar ise şunlardır: Eseflenme, gıpta, 

minnet ya da şükran, yardımseverlik, öfke, öç alma, vahşilik ya da zalimlik, 

çekingenlik, cesaret, yüreksizlik, şaşkınlık, alçakgönüllülük, ikbal hırsı, zevk 

düşkünlüğü, sarhoşluk, hasislik, şehvet.  

 

 Tutkular ruhun edilginliğidir; edilgin halinde ortaya çıkan duygulanışlardır. 

Ruhun, bedenini dış cisimler ile duygulandığı zaman bu duygulanışın kısmi nedeni 

olduğu halde meydana gelen duygulanışlardır. Tutkular, ruhta bu şekilde oluşan 

upuygun olmayan düşüncelere bağlıdırlar. Dolayısıyla insan ne kadar tutkulara 

sahipse, o kadar upuygun olmayan düşüncelere sahiptir. Dolayısıyla insanın 

tutkularını bilmesi ve onlara egemen olması, bu upuygun olmayan düşüncelerini 

                                                 
270 Spinoza, Ibid., III, Prop LI, Scholium, p. 203. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ … bütün bu sebepler için, biz daha çok asıl insanın gerek sevinci gerek kederi 
bakımından işe karışabildiğini kolaylıkla tasarlıyoruz; yani, neden olarak kendi kendisinin fikriyle 
birlikte bulunan bir sevinç veya kederle duygulanmış olduğunu tasarlıyoruz…” 
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upuygun hale getirmesiyle mümkün olmaktadır. “ Tutku olan bir duygulanış onun 

açık ve seçik bir düşüncesini edinir edinmez bir tutku olmaktan çıkar.”271 

 

Đnsan akıllı bir var olan olması dolayısıyla yaşamına egemen olabilmek, 

yaşama tutunabilmek ve özgür olabilmek için tutkuların boyunduruğundan ve 

etkisinden kaçınmak zorundadır. Đnsan tutkularını; edilgin duygularını etkin hale 

getirebilir. Bu da insanın akıllı bir var olan olması ile olabilmektedir. Đnsan upuygun 

olmayan düşüncelerini, upuygun düşüncelere dönüştürebilir, yani onları açık ve seçik 

olarak kavrayabilir. Upuygun olmayan düşünceler, upuygun hale geldiğinde yani 

açık ve seçik olarak kavrandığında ruh edilgin halden çıkar ve etkin olur. Đnsanın 

tutkulara kapılmaması, ruhun etkinliğiyle yani upuygun düşünceler ile olasıdır. Đnsan 

bu şekilde yaşamına egemen, tutkulardan uzak, etkin ve özgür bir yaşam sürdürebilir.   

 

    

 

 

 

        

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
271 Spinoza, Ibid., V, Prop III, p. 291. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Edilgi olan bir duygulanış, onun hakkında açık ve seçik bir fikir edinir edinmez, bir 
edilgi, bir pasif hal olmaktan çıkar.” 
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        3. ÖZGÜRLÜĞE GĐDEN YOL 

 

 Spinoza’nın yaşam anlayışı bağlamında ortaya koyduğu görüşlerin hepsi 

insanın aklın yönetiminde olmasına bağlanmaktadır. Bütün ahlak ve yetkin yaşamın 

kuralları akla dayanmaktadır. Özgürlüğe giden yol da bu bağlamda biçimlenir. Aklın 

yönetiminde temellenen şeyler bizi ahlaklı, erdemli, iyi, yararlı ve özgür kılmaktadır. 

Spinoza’nın ahlakı, yetkin, özgür yaşamı birbirleriyle iç içedir. Ahlaklı ve yetkin bir 

yaşam, özgürlüğün kapılarını açmaktadır. Özgürlüğe giden yolun açılması için, özgür 

bir şekilde yaşamanın temelleri olan ahlakın ve yetkin yaşamın ortaya konması 

gerekmektedir. Özgürlük, aklın yönetiminde, ahlaklı, yetkin bir yaşamı 

gerçekleştirdiğimizde ortaya çıkmaktadır. 

 

 Yetkin, ahlaklı ve özgür bir yaşam, etkin bir yaşamla ile olanaklıdır. 272 Etkin 

yaşam, insanların tutkuları üzerinde güç sahibi olması ve onlara egemen olması ile 

olanaklıydı. Spinoza etkin; yetkin ve özgür bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğini 

söylemeden önce insanı edilgin; bağımlı ve köle durumuna düşüren tutkuların 

gücünü ve bizi nasıl köle durumuna soktuklarını açıklar. Bu bakımdan da bende 

Spinoza’nın yolunu izleyerek ilk önce insanın köleliği üzerinde duracağım. Spinoza 

felsefesinde kölelik, özgürlük kadar dikkatle ele alınır.  

 

 3.1. Köle Kimdir? 

 

 Köle, duygulanışlarına yenik düşen; onlara egemen olamayan, edilgin 

yaşayan, gücünü kullanamayan, zayıf insandır. “ Đnsanın duygulanışlarını yöneltme 

ve azaltmadaki güçsüzlüğüne kölelik diyorum.”273 Kölelik durumu, edilgin yaşama 

durumudur. Bu yaşamda insanın kendisi ve yaşamı üzerine hiçbir gücü ve 

egemenliği söz konusu değildir. Orada birey kendisi olarak eyleyemez, ona 

buyrulduğu gibi eyler. Kendi yaşamına kendisi yön vermez, yaşaması istendiği 

                                                 
272 Bkz. 2.3. Etkin ve Edilgin Yaşam. 
273 Spinoza, Ethics, V, Preface, p.225. Bu önsöz Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanın kendi duygulanışlarını yöneltme ve azaltmadaki güçsüzlüğüne kölelik 
diyorum.” 
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biçimde yaşar. Kendine egemen değildir. Ona egemen güçler vardır. Köle ilkin 

kendisine yenik düşen insandır: O duygulanımların boyunduruğunda yaşar.  

 

 

“ Çünkü duygulanışlarına bağlı olan insan kendi kendisinin değil, ama kaderin 

egemenliğindedir, kendisinin üzerindeki gücü böyle olan kişi, kendisi için daha iyiyi görse 

bile daha kötüyü yapmak zorunda kalır.”274  

 

 

 Đnsanlar köle durumuna duygulanışlar karşısındaki güçsüzlüğü nedeniyle 

düşerler. Đnsanlar doğanın sonlu modusları olmaları bakımından sınırlı güce 

sahiptirler ve sürekli olarak kendi doğalarından daha güçlü dış nedenler (güçler) 

tarafından edilgin hale gelmektedirler. “ Đnsanın varlığında devam etmesine neden 

olan kuvvet sınırlıdır ve dış nedenlerin gücü tarafından sonsuzca aşılmıştır.”275 

Doğada var olan şeyler bir diğerinden daha güçlü olabilir ve bu güç dış nedenlerin 

hepsi göz önüne alındığında insanın gücünü sonsuzca aşmaktadır. Đnsanlar dış 

dünyaya ilişkin bilgileri bedeni sürecinde, bedenin dış şeylerden duygulanması 

(etkilenmesi) ile elde etmekteydi. Dolayısıyla insan dış dünyaya ilişkin bilgi sahibi 

olması bakımından sürekli duygulanışlara ve edilgilere maruz kalmaktadır.  

 

 

“  Đnsanın Doğa’nın bir parçası olmaması ve yalnızca kendi doğası tarafından bilebileceği ve 

upuygun nedeni olduğu değişimlerin dışında başka değişimleri deneyimlememesi mümkün 

değildir.”276        

 

 

                                                 
274 Spinoza, Ibid, IV, Pre., p. 225. Bu önsöz Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: 
“ …gerçekten, duygulanışlara bağlı olan insan kendi kendisine sahip değildir, fakat kendi üzerindeki 
gücü çoğu kere baskı altında olmasına ve en iyisini görerek en kötüsünü yapmasına sebep olan bir 
servete sahiptir.”  
275 Spinoza, Ibid, IV, Prop. III, p. 230. Bu önerme Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanın varlıkta sürüp gitmesine sebep olan kuvvet sınırlıdır ve dış nedenlerin gücü 
tarafından sonsuzca aşılmıştır.” 
276 Spinoza, Ibid, IV, Prop. IV, p. 231. Bu önerme Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanın, Tabiatın bir parçası olmaması ve yalnızca tabiatı ile bilebileceği ve upuygun 
nedeni olduğu değişmelerden başka değişmeleri tecrübe edememesi, duyamaması imkansızıdır.”  
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 Doğa, insanı aşar, dolayısıyla insan baş edemeyeceği kadar çok etki alır. 

Đnsan, kendi doğası dışında birçok dış nedenin doğasıyla duygulanım içindedir. Bu 

olağandır. Çünkü insan doğanın bir parçası olduğu için ister istemez bu 

duygulanımlarla etkileşime girer.  

 

 

“ Buradan şu sonuç çıkar ki, insan zorunlu olarak sürekli tutkulara (pasiyonlara) bağlıdır ve 

Doğa’nın ortak düzenini izler ve ona boyun eğer ve şeylerin doğasının gerektirdiği kadar ona 

uyar.”277   

 

 

 Đnsanlar genellikle kendilerini yaşamın akışına, ortak anlayışlara, dış 

nedenlerin etkilerine bırakırlar. Çünkü bu şekilde yaşamak daha kolaydır. Đnsanın 

kendi yaşamında tutkulara direnmesi gerçekten çok zordur. Tutkular bir kerelik 

yenilecek, egemen olunacak şeyler değillerdir. Đnsan yaşamında sürekli olarak 

tutkuları ile savaşmak, onlar üzerindeki egemenliğini hep yinelemek zorundadır. Hal 

böyle olunca da insanların kendilerini yaşamın akışına bırakması kolaylaşır. Bir de 

köle durumunda yaşayan insan kendini bu durumda da görmeyebilir. Bu, onun 

duygulanışlar ve davranışlarındaki bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu 

bilgisizlikten dolayı da bu durumlarından sevinç duyabilirler. Ancak bu sevinç 

duygusu onun bilgisizliğinden kaynaklandığı için gerçek değildir. Đnsan kendine, 

yaşamına, tutkularına egemen olduğu zaman gerçekten sevinç duyacaktır.  

 

Bu duygulanışlar, tutkular insanın kendini gerçekleştirmesine ve 

yetkinleştirmesine engel olurlar. Bu bakımdan insanın kölelik durumundan 

kurtulması gerekmektedir. Đnsanın kölelik durumundan kurtulması, 

duygulanışlarını yönetmedeki güçsüzlüğünü arttırması, onlar üzerinde güç sahibi 

olması ve bu gücünü sürekli geliştirmesi ile olanaklıdır. Bu durum insanın kendi 

kendisine egemen olmasıdır. Đnsan kendisine ve yaşamına ne kadar sahipse ve 

                                                 
277 Spinoza, Ibid, IV, Prop. IV, Corallary, p. 231. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Buradan şu sonuç çıkar ki, insan zorunlu olarak daima pasiyonlara 
(edilgilere) bağlıdır. Tabiatın ortak düzeni ardından gider ve ona boyun eğer ve şeylerin tabiatının 
gerektirdiği kadar ona uyar (intibak eder).”   
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duygulanışlarını ne kadar yönlendirebiliyorsa kölelik durumundan o kadar 

kurtulmuştur. Peki, bu nasıl mümkün olmaktadır veya nasıl gerçekleşmektedir? Bu 

durum insanın aklını kullanması ve gücünü akılla yönetmesidir. Tutkuların yönetimi 

için aklın yönetiminde ve kurallarını uygulayarak yaşamak gereklidir.  Kölelik 

durumunun nedeni insanın aklın kurallarını göz önüne almamasından 

kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce insan bilmek zorundadır ve bilerek eylediğinde 

kendisi için neyin iyi, neyin kötü, neyin faydalı, neyin zararlı, neyin doğru, neyin 

yanlış olduğunu görecektir. Bu durumda da kendini tutkulara bırakmayacak ve 

kölelik durumundan kurtulmak isteyecektir.   

 

Spinoza’nın bu düşüncelerinde Kant’ın aydınlanma anlayışına giden önemli 

gelişmeleri sezmek zor değildir. Örneğin; 

 

 

 “ Demek oluyor ki, her birey için neredeyse ikinci bir doğa yerine geçen ve temel 

bir yapı oluşturan bu ergin olmayıştan kurtulmak çok güçtür. Hatta insan bu duruma seve 

seve katlanmış ve onu sevmiştir bile; işte bu yüzden o, kendi aklını kullanma bakımından 

gerçekten de yetersizidir…”278  

 

 

Kant’ta Spinoza gibi insanları aydınlamaya götürecek olan şeyin insanın 

aklını kullanması olduğunu ifade etmiştir. Bu şekilde ergin olmayıştan kurtulan veya 

aklını kullanan insanların sayısının azlığından ve insanların bu şekilde yaşamalarının 

onlar için en rahat ve kolay olduğunu belirtmesi, Spinoza’nın yukarıdaki kölelik 

hakkında ki düşünceleriyle paraleldir.  

 

 

“ Doğa, insanları yabancı yönlendirmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış olmasına 

karşın (naturaliter maiorennes) tembellik ve korkaklık nedeniyledir ki, insanların çoğu bütün 

yaşamları boyunca kendi rızalarıyla erginleşmemiş olarak kalırlar ve aynı nedenlerledir ki, 

                                                 
278 Immanuel Kant, “ “Aydınlanma Nedir?” Sorusuna Yanıt”, Fikir Mimarları-2: Kant, Çev. Prof. 
Dr. Nejat Bozkurt, 2.bs., Đstanbul, Say Yayınları, 2008, s. 264.    
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bu insanların başına gözetici ya da yönetici olarak gelmek başkaları için de kolay olmaktadır. 

Ergin olmama durumu çok rahattır çünkü… Đşte bundan dolayı da ruhlarını, zihinsel 

yanlarını kendi başlarına işleyip kullanarak ergin olmayıştan kurtulan ve güvenle 

yürüyebilen çok az kişi vardır.”279 

 

 

3.2. Aklın Yönetimi 

 

 Spinoza, yetkin bir yaşamanın gerçekleşme temeline aklı koymaktadır. 

Spinoza’nın yetkin yaşamı ve ahlakı akla dayanmaktadır. Đnsan ancak aklın 

kurallarına uyduğunda kölelik durumundan kurtulabilir ve yetkin ve ahlaklı bir 

yaşam sürdürebilir. Aklın yönetiminde yaşamak etkin olarak yaşamaktır. Aklın özü, 

ruhun açık ve seçik olarak bilmesidir. Đnsan şeyleri upuygun kavradığında etkin 

olmaktaydı; yani aklın yönetiminde yaşayan insan şeyleri upuygun olarak 

kavradığında etkin olarak yaşamaktadır. Bu durumda insanın aklın yönetiminde 

yaşamasıyla tutkularının egemenliğinde değil, kendine uygun, doğru ve doğasıyla 

uyuşan bir yaşamaya gireceği açıkça görülmektedir.  

 

 

“ Akıl Doğaya karşıt olan hiçbir şeyi istemeyeceği için, bu yüzden o herkesin kendisini 

sevmesini, kendisine faydalı olan şeyi (gerçekten faydalı olanı) aramasını, insanı gerçekten 

daha büyük yetkinliğe götüren her şeyi araştırmasını ve mutlak olarak ifade edilirse, herkesin 

kendisinde olduğu kadar kendi varlığını korumaya çabalamasını ister.”280    

 

 

 Akıl, ilk önce insanın kendi doğasıyla uyumu ve daha sonra da bütün doğayla 

uyumudur. Akıl yönetiminde insan ilk önce kendini ve daha sonra doğayı bilerek ve 

bilerek bu bütünlüğe katılarak kendinden doğru doğaya açılmış olur. Aklın 

                                                 
279 Immanuel Kant, a.g.e., s. 263. 
280 Spinoza, op.cit., IV, Prop. XVIII, Scholium, p. 239. Bu scolie Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Akıl Tabiata aykırı olan hiçbir şey istemeyeceği için, öyle ise o herkesin 
kendisini sevmesini, kendine faydasını, kendisine gerçekten faydalı olan şeyi aramasını, insanı 
gerçekten daha büyük bir yetkinliğe götüren her şeye karşı iştahı olmasını ve mutlak olarak 
söylenirse, herkesin kendisinde bulunduğu kadar kendi varlığını korumaya çalışmasını ister.” 
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yönetiminde insan kendisi için faydalı, doğru, iyi, erdemli yaşamayı yani 

Spinoza’nın ortaya koyduğu yetkin yaşamı bulacaktır. 

 

 Şimdi, Spinoza’nın Erdem anlayışında aydınlanmak gerekiyor. 

 

3.2.1. Erdem 

 

 Spinoza’ya göre Erdem, Güç’tür. Bu bakımdan erdem, kölelik bölümünde 

değindiğim insanın güçsüzlüğünün tam karşıtıdır.   

 

 

 “ Erdem ve güç ile aynı şeyi anlıyorum; yani (önerme 7, bölüm 3 ile), insana ilişkin 

olması bakımından erdem, yalnızca kendi doğasının kanunlarıyla anlaşılabilen bazı şeyleri 

yapma gücüne sahip olması bakımından insanın özü ya da doğasıdır.”281 

 

 

   Erdemli yaşamak ise, insanın gücünü ortaya koymasıdır. Bu bakımdan da 

erdem, insanın güçsüz, edilgin bir yaşam sürmesinin aksine, güçlü, etkin bir yaşam 

sürmesidir. Güçlü olmak tutkuların egemenliğinden, kölelik durumundan kurtulmak 

demektir. Đnsanın yaşamında etkin, güçlü ve erdemli olması için varlığında devam 

etmek ve özünü gerçekleştirmek durumundadır. Bu durumda insanın en önemle güç 

ve çaba sarf etmesi gereken yer kendi özü ve conatus’u olmaktadır. 

 

 

“ Öyleyse erdem (tanım 8, bölüm 4) insanın kendi doğasının kanunlarına göre hareket 

etmeden başka bir şey olmadığına göre, kimse ( önerme 7, bölüm 3) kendi varlığını kendi 

doğasının kanunları dışında sürdürmeye çabalamayacağı için, buradan ilk olarak şu sonuç 

                                                 
281 Spinoza, Ibid, IV, Def. VIII, Scholium, p. 228. Bu scolie Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Erdem (vertu) ve güç deyince ben aynı şeyi anlıyorum; yani (III’üncü bölümün 
7’nci önermesi) insana atfedilmesi (nispet edilmesi) bakımından erdem, sırf kendi tabiatının 
kanunlarıyla tanınabilen bazı şeyleri yapmak gücüne sahip olmak bakımından, insanın özü ya da 
tabiatıdır.” 
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çıkar ki, erdemin ilkesi kişinin kendi varlığını sürdürme çabasıdır ve mutluluk insanın kendi 

varlığını koruyabilmesine dayanmaktadır.”282  

 

 

 Erdemli bir yaşam için insanın ilk önce kendi varlığını koruması ve 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çünkü kendi varlığını korumaya çalışmayan bir 

insanda herhangi bir erdemin varlığından söz edilemez. Đnsan ilk önce yaşama 

tutunmalı ve kendini ve varlığını geliştirmek, yetkinleştirmek ve edilgilerden, 

köleliklerden kurtarmak zorundadır. Bunları yapmayan, temelde de kendi varlığını 

korumayan insanda hiçbir erdem bulunamaz. “ Kendisini koruma çabasından önceki 

hiçbir erdem tasarlanamaz.”283 Kendi varlığını koruma çabası yani conatus284 şeyin 

asıl özüdür. Bu bakımdan bu çabadan önce gelen, yani bir şeyin özünden önce gelen 

bir erdem olamaz. Erdemin ilk ilkesi insanın kendi varlığını koruma ve sürdürme 

çabası yani özünü gerçekleştirme, özüne göre yaşamaktır.  

 

 

“ Kendini koruma çabası erdemin ilk ve biricik ilkesidir. Bu ilkeden önce gelen başka hiçbir 

ilke tasarlanamaz (önceki önerme) ve (önerme 21, bölüm 4) hiçbir erdem o olmadan 

tasarlanamaz.”285  

   

 

 Erdem ya da kendini koruma çabası, insanın kendini dış nedenlerden, onu 

tutsak eden şeylerden koruma çabasıdır. Bu bağlamda da insanın kendini ve varlığını, 

kendine yararlı olanı arayarak ve tersine kendisine zarar veren şeylerden kaçınarak 
                                                 
282 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XVIII, Scholium, p. 240. Bu scolie Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bundan sonra, madem-ki erdem (tanım 8) insanın kendi tabiatının kanunlarına 
göre hareket etmeden başka bir şey değildir; herkes kendi varlığını ( önerme 7, bölüm III) ancak 
kendi tabiatının kanunlarına göre koruyabilir; buradan şu sonuç çıkar ki; 1) Erdemin ilkesi insanın 
kendi varlığını koruması için çaba harcamasıdır (çalışmasıdır), üstün mutluluk (felicite) insanın kendi 
varlığını korumasında ibarettir…” 
283 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXII, p. 242. Bu önerme Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bundan önceki (yani kendi kendisini koruma çabasından önceki) hiçbir erdem 
tasarlanamaz.” 
284 Bkz., 2.3.2. Conatus 
285 Spinoza, op.cit., IV, Prop. XXII, Corollary, p. 242. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülkeni’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Kendi kendisini korumak için çaba, erdemin ilk ve biricik 
köküdür. Zira bundan önce gelen başka hiçbir ilke tasarlanamaz (önceki önerme) ve o olmadan 
(önerme 21), hiçbir erdem kavranmış (tasarlanmış) değildir.” 
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korumasıdır. Đnsan kendi doğasına ve özüne yararlı olan şeyleri arayarak kendini ve 

varlığını geliştirebilir ve kendini ortaya koyabilir. Kendisine yararlı olmayan şeyler 

kişinin kendini olumsuz yönde etkiler ve gücünü engellerler. Bu bakımdan insanın 

kendi gücünü gerçekleştirmesi ancak onun doğasına yararlı olan şeylerle olasıdır. Dış 

nedenler insanları olumsuz yönde etkileyerek onları güçten yoksun bırakırlar ve 

kendi varlıklarını korumaları engellenir.     

 

 

“ Đnsan ne kadar kendine yararlı olanı aramaya çaba gösterirse yani kendi varlığını korumaya 

çalışırsa, bunu başarabilir ve o kadar erdem sahibi olur. Tersine kişi kendisine yararlı olanı, 

yani varlığını korumayı ihmal ettikçe güçsüz olur.”286        

 

 

Burada erdem, herkesin kendi yararını arayarak eylemesi olarak görülüyor. 

Bu bağlamda da şöyle bir soru sorulabilir: Eğer erdem kişinin kendi yararına göre 

eylemesi ise herkes için geçerli olan bir ahlaktan nasıl söz edebiliriz? Ancak bu soru 

Spinoza’nın aklın kuralları uyarınca yaşamak ile erdemli yaşamanın aynı şey 

olduğunu söylemesiyle çözülecektir. Çünkü Spinoza kişinin kendine yararlı olanı 

aramasını ahlaklı bir davranış olarak kabul etmez.  

  

Erdem insanın kendi doğasına ve özüne uygun bir yaşam sürdürmesidir. 

Dolayısıyla erdem, doğaya, akla uygun yaşamaktır. Akla uygun yaşamak, aklın 

kuralları ile aklın yönetiminde yaşamaktır. Đnsanın erdemli yaşamasında ve kendi 

varlığını korumasındaki çabada yararlı olanı araması ve ona göre eylemesi aklın 

yönetiminde olmakla mümkün olmaktadır.   

 

 

                                                 
286 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XX, p. 241. Bu önerme Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan faydalı olanı aramaya, yani kendi varlığını korumaya ne kadar çalışırsa, o kadar 
fazla güç sahibi olur ve o kadar çok erdem kazanır ve tersine, faydalı olandan yani kendi varlığını 
korumadan ne kadar kaçınırsa insan o kadar güçsüz olur.”  
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“ Mutlak olarak erdemle eylemek, aklın yönetiminde yararlı olanın aranması ilkesine 

göre eylemekten, yaşamaktan ve kendi varlığını korumaktan (bu üç şey aynı şey demektir) 

başka bir şey değildir.”287   

 

 

 Aklın yönetiminde yaşamak ve insanın varlığını sürdürmedeki çabası şeyleri 

bilmekle mümkün olmaktadır. Çünkü akıl, şeyleri açık ve seçik olarak bilmeye 

dayanır. Aklın yönetiminde yaşamakla erdem aynı şey olduğundan erdem de şeyleri 

bilmeye; şeyleri açık ve seçik olarak (upuygun olarak) bilmeye dayanır.  

 

 

“ Đnsan upuygun olmayan fikirleri olduğu için bir şeyi yapması gerektirilmiş olması 

bakımından, mutlak olarak erdemle eylediği söylenemez; yalnızca şu söylenebilir ki bilerek 

bir şeyi yapması gerektirilmiş olabilir.”288    

 

 

 Aklın yönetiminde eylemek, upuygun fikirlere göre eylemek, bilerek 

eylemek, varlığını korumak, erdemli yaşamak bütün bunlar Spinoza felsefesinde iç 

içe geçmiştir ve aynı şeyi dile getirmektedir. Böylece ruh, bir şeyin yararlı olup 

olmamasına, aklını kullanması bakımından ve onu bilgiye götürmesi bakımından 

karar verecektir.  

 

 

“ Akılla ilişkili olan çabalarımızın tümü bilmeden başka bir şey değildir; ruhun aklı 

kullanması bakımından, kendisini bilgiye götürenden başka hiçbir şeyin yararlı olacağına 

karar vermez.”289 

                                                 
287Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXIV, p. 243. Bu önerme Hilmi Ziya Ülkeni’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Mutlak olarak erdemle işlemek bizde aklın yönetimi altında asıl faydalının aranması 
ilkesine göre varlığını korumak, işlemek ve yaşamaktan (bu üç şey aynı şey demektir) başka bir şey 
değildir.”  
288 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXIII, p. 243. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsan upuygun olmayan fikirleri olduğu için bir şeyi yapması gerektirilmiş olması 
bakımından, mutlak olarak erdemle işliyor (hareket ediyor) denilemez; fakat yalnız bir bilgisi olduğu 
için, gerektirilmiş olması bakımından erdemle işliyor denilir.”   
289 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXVI, p. 244. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bizde ilkesi Akıl olan her çabanın bilgiden başka objesi yoktur ve zihin, Aklı 
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 Aklın yönetiminde yaşayan insanlar kendileri için yararlı olanı ararken kendi 

doğalarına uygun olanı aramaktadırlar. Bu bakımdan da kendine yararlı olanı arayan 

insan, başkaları içinde yararlı olanı aramaktadır. Çünkü şeyler aynı doğada olmaları 

bakımından birbirleri ile uyum halindedir. Akıl Doğaya karşıt olan bir şeyi 

istemeyeceğinden kendisi için yararlı olan şeyi arayan insan, başkası için de yararlı 

olanı isteyecektir. Sırf kendi yararını düşünmek erdem değil, erdemsizliktir. “ … her 

kişinin kendine yararlı olanı araması erdem ve ahlaklılığın değil, ahlaksızlığın 

köküdür.”290 Ancak insan yararlı olanı aklın yönetiminde aradığı zaman erdem sahibi 

olmaktadır. Spinoza’nın bu düşüncelerinde özellikle de son alıntıda ileride Fichte’nin 

özgürlük anlayışına temel oluşturan bir düşünce ile karşılaşmaktayız. Ahlak, 

özgürlük ve kişinin kendi kendisinin bilincine varması Fichte’nin felsefesinde iç içe 

geçmiş kavramlardır. Fichte’ye göre, insanın özü insanın kendini bilmesi, ahlaklı ve 

özgür olmasıdır. Özgür ve ahlaklı oluş kendi kendisinin bilincinde olan insanın diğer 

insanların özgürlük düşünceleri ile birlikte kendi özgürlüğünü kısıtlaması ile 

gerçekleşmektedir. Bu bakımdan insanın kendi özgürlüğünü başka insanlar için 

kısıtlaması insanın kendi kendine egemen oluşunun, erdemliliğin ve ahlaklılığın bir 

göstergesidir.  

 

 

“ Ben olmak böylece insanın sonsuz olarak kendi kendisinin üstesinden gelmesini gerektiren 

bir oluştur. Bu oluş zaman-uzamsal, maddesel dünyanın bağlamında, diğer kendi 

kendilerinin üstesinden gelen eyleyenler ile birlikte karşılıklı etkileşim içinde zorunlu olarak 

yer alır. Böyle kısıtlamalar (limitler) olmazsa orada ne özgürlük ne de kendi kendisinin 

bilinci olur.”291     

 

                                                                                                                                          
kullanması bakımından, kendisini bilgiye götürenden başka hiçbir şeyin faydalı olacağına 
hükmetmez.” 
290 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XVIII, Scholium, p. 240. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ … herkesin kendisine faydalı olanı araştırmasının kabul edilmesi erdem ve 
ahlaklılığın değil, ahlaksızlığın (immoralite) köküdür.”   
291 Daniel Breazeale, “Fichte and Schilling: the Jena period” , Routhledge History of Philosophy 
Vol. VI The Age of German Idealism, Ed. by Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins, Taylor & 
Francis e-Library, 2004, p. 160. 
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 Ruh kendisini bilgiye götüren şey hakkında kendisi için yararlı ve iyi 

olacağına karar verir. Ruhun bilebileceği, onun için en iyi ve en yararlı olan şey 

mutlak olarak sonsuz olan Tanrıdır. Bu bağlamda da ruhun en büyük erdemi 

Tanrı’nın bilgisidir. “ Ruhun en yüksek iyiliği Tanrı’nın bilgisidir ve ruhun en 

yüksek erdemi Tanrı’yı bilmektir.”292 Đnsana en yüksek olarak yararlı olan bilgi ve 

insanın mutlak erdeminin dayanağı Tanrının bilgisidir. 

 

  Erdemli yaşamın, akla, doğaya, Tanrı’ya uygun yaşamın kendisi, kendisi için 

istenecek yaşama biçimidir. Çünkü insana bu yaşama biçiminden daha yararlı ve 

kendisine ve doğasına uygun bir başka yaşam yoktur. Bu yaşamla insanlar mutlu 

olacaklardır. Ancak erdem, mutlu olmak için istenecek bir şey değildir. Mutluluk, 

erdemli yaşamanın getirdiği bir şeydir, erdemli olmanın bir sonucudur. “ Hiç kimse 

eylemek ve yaşamak, yani gerçekten var olmayı aynı zamanda arzu etmeden, ne 

mutlu olmayı, ne iyi eylemeyi, ne de iyi yaşamayı arzu edebilir.”293 Erdem kendisi 

için istenmelidir, çünkü kendisi için istenecek ondan daha değerli bir şey yoktur. 

Mutlulukta bu yaşamın bir sonucudur.      

 

 Şimdi konuyu biraz daha genişleterek, bireyin erdemli yaşaması ve kendi 

varlığını koruması için kendine yararlı olanı aramasının ne demek olduğunu soralım. 

Bir insan için yararlı olan şey, onun için iyi olan bir şeydir. Spinoza’nın erdem ile 

bütünleşmiş olan yararlı olan, iyi olan ve tersine zararlı olan, kötü olan şeyler 

nelerdir? Kısaca iyi ve kötü ne demektir? Spinoza’nın ahlak ve yetkin yaşamı ile sıkı 

sıkıya bağlı olan bu kavramların neler olduğuna bakalım. 

 

 

 

                                                 
292 Spinoza, op.cit., IV, Prop. XXVIII, p. 245. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruhun üstün iyiliği Tanrı bilgisidir ve Ruhun üstün erdemi Tanrıyı bilmektir.”   
293 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXI, p. 242. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Hiç kimse var olmak, etki yapmak (işlemek) ve yaşamak arzusuna aynı zamanda sahip 
olmadan, yani fiil halinde var olmadan, onda üstün mutluluk, iyi işlemek ve iyi yaşamak arzuları 
olamaz.” 
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3.2.2. Đyi ve Kötü 

 

 Spinoza’nın iyi ve kötü kavramları yararlı ve zararlı kavramlarıyla birebir 

ilişkilidir. Bu ilişkiyi tanımlamadan önce iyi ve kötünün neye ilişkin kavramlar 

olduğunun açıklanması gerekir. Spinoza bir şeyin iyi ve kötü olduğunu 

duygulanışlarımıza dayanarak karar verdiğimizi söyler. Bu nedenle de insanlar bir 

şey iyi olduğu için o şeyi arzu etmez ya da istemez, tersine o şeyi istediği ve arzu 

ettiği için iyi olduğuna karar verir.294 Đnsanların iyi hakkındaki kararları onların 

arzularından doğar ve bu bakımdan da iyi şeylerin kendi içlerinde bulunmaz, iyi 

insanların bu şeyleri algılayış şeklinde bulunur.  

 

 

“ Đyi ve kötüye gelince, onlar kendilerinde göz önüne alındıklarında, şeylerde olumlu hiçbir 

şeye işaret etmezler ve şeyleri birbirleriyle karşılaştırdığımız düşünme tarzlarından ya da 

oluşturduğumuz kavramlardan başka bir şey değildirler. Bir ve aynı şey aynı zamanda hem 

iyi, hem kötü hem de alakasız (ne iyi ne de kötü) olabilir. Örneğin müzik, melankolik için 

iyidir, yas tutan için kötüdür, sağır için ne iyi ne de kötüdür.” 295   

 

 

 Đyi ve kötü’nün kendi başlarına birer ifadeleri yoktur, onlar duygulanışlarımız 

ile bizde oluşan düşünme tarzlarından ve bu düşünme tarzları ile karar verdiğimiz 

ortak kavramlardan başka bir şey değildir. “…iyi ve kötü ya da günah, yalnızca 

düşünce modusudurlar, bir şey ya da var oluşa sahip herhangi bir şey değildirler.”296 

Bu bakımdan iyi ve kötü şeyleri birleriyle karşılaştırmamızdan başka bir şey 

değildirler. Đnsanların duygulanışlarının ve bu duygulanışlarındaki düşüncelerinin 

farklı olması iyi ve kötünün her insan için farklı ve dolayısıyla da göreli olduğunu 

beraberinde getirmektedir. 

                                                 
294 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Prop. IX, XXXIX, Scholium. 
295Spinoza, Ibid, IV, Preface, p. 227. Bu önsöz Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đyi ve kötüye gelince, onlar hiç değilse kendi başlarına göz önüne alınınca, şeyler 
olumlu (müspet) hiçbir ciheti işaret etmezler ve şeyleri birbirleriyle karşılaştırdığımız için, onlar 
düşünme tarzlarından ve oluşturduğumuz kavramlardan başka bir şey değildirler; tek ve aynı şey aynı 
zamanda hem iyi hem kötü, hem ilgisiz olabilir. Diyelim musiki melankolik için iyidir, taşkın mizaçlı 
için kötüdür.”   
296 Spinoza, Short Treatise, I, Chap.V, I/43, 30, p.87. 
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 “ Tek başına ele alınan bir şeye ne iyi, ne de kötü denebilir. Fakat bir başka şeyle ilişkisi 

içinde, bu şeyin sevdiği şeyi elde etmesinde yararlı olması ya da tam tersi bakımdan, o şeye 

iyi ya da kötü denebilir. Böylece her bir şeye aynı zamanda değişik açılardan iyi ya da kötü 

denebilir.”297  

 

 

Đyi ve kötünün bu belirlenimi insanlar arasında ortak bir iyinin olmayacağı ve 

iyinin insandan insana ve hatta aynı insanın değişik zamanlarına göre de değişeceği 

anlamına gelmektedir. Ancak Spinoza’nın buradaki ifadesi iyi ve kötünün göreli 

olması yönünde değildir. Çünkü böyle bir anlayışta ahlakın mutlak olması 

imkansızdır. Daha önce de ifade etmiş olduğum gibi Spinoza’ya göre herkesin 

kendisi için iyi olanı araması ahlaklılık değil, ahlaksızlıktır. Spinoza’nın burada ifade 

etmek istediği ileriki açıklamalarından anlaşıldığı üzere insanların akla dayanarak, 

aklın yönetiminde şeylerin iyi ya da kötü olduğuna karar vermeleridir. 

 

 

“ Đnsanlar olan her şeyin kendileri ve kendi yararları için olduklarına inandıktan sonra, 

kendileri için en faydalı olan şeyi en önemlisi ve kendilerine en hoş gelen şeyleri en yetkini 

olarak kabul ederler. Böylece şeylerin doğasını açıklamak için iyi, kötü, düzen, karışıklık, 

sıcak, soğuk, güzel ve çirkin gibi kavramlar oluşturmak zorunda kaldılar.”298  

 

 

 Doğa ne bir şeye, ne de bir kimsenin yararına göre işlemez. Doğanın böyle bir 

gayesi yoktur. Doğada olan her şey zorunlu olarak bir diğerine bağlanarak meydana 

gelen nedensel zincirde bir halkadır. Doğaya ne bir şeye, ne de bir kişiye yararlı ya 
                                                 
297 Baruch Spinoza, “Metaphysical Thoughts”, The Principles of Cartesian Philosophy and 
Metaphysical Thoughts, Trans. by Samuel Shirley, With introduction and notes by Steven Barbone 
and Lee Rice, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing Company, 1998, p. 107.   
298Spinoza, Ethics, I, Appendix, p. 110. Bu ek bölümü Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Meydana gelen her şeyin kendileri için yapılmış olduğu kanısında olduktan sonra, 
insanlar kendileri için en faydalı olduğuna hükmettikleri şeylere var olanların içinde en iyisi gözüyle 
bakmak zorunda kaldılar ve kendilerine en hoş görünen şeylere onlar en yetkin gözüyle baktılar; bu 
da onları her şeyin tabiatını açıklamak iddiasında bulundukları iyilik-kötülük, düzen-karışıklık, sıcak-
soğuk, güzel-çirkin, fikirlerine şekil vermeye götürdü.”   
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da zararlı olması bakımından eksiklik atfedilemez. Doğa, Tanrıdır ve bu bakımdan da 

Doğanın eksik ve yetkinsiz olduğunu söylemek saçmadır. Tanrı zorunlu olarak vardır 

ve etkinliği de var olması gibi zorunludur. “ Birinci bölümün ek kısmında göstermiş 

olduk ki, Doğa bir gayeye göre hareket etmez; sonsuz ve ezeli varlık dediğimiz Tanrı 

ya da Doğa var olmasındaki aynı zorunlulukla hareket eder”299 Đyi ve kötüde bu 

bakımdan doğada bulunan şeyler değildirler.300 Dolayısıyla bireysel olan iyi ve kötü 

hakkındaki kararlar kişiden kişiye değiştiği (göreli olduğu) için kabul edilemez. 

Yarar kavramı Spinoza felsefesinde iyi ve kötü için kilit kavramlardan bir tanesidir. 

Ancak bu kavramı bireysel olarak, kişinin kendi menfaati ve yararı olarak ele 

almamak gerekir: Spinoza’nın bu kavrama yüklediği anlam ahlak bakımından 

oldukça farklıdır. 

 

 Yararlılık, insanın doğasına yararlı olan olarak ele alınmıştır. Spinoza’ya göre 

insanlara yararlı ve iyi olan şeyler, onları doğaya uygun yaşama biçimine, yetkin 

yaşama biçimine yaklaştıracak olan şeylerdir. Đyi ve kötü bu bağlamda bizi bu 

yaşamaya daha çok yaklaştıran ve uzaklaştıran şeyler olmaktadır. 

 

 

“ Đyi ile bizi insan doğası örneğine daha çok yaklaştıracak olduğunu kesinlikle bildiğimiz bir 

şeyi anlayacağız. Kötü ile bu örneğe ulaşmamıza engel olduğunu kesinlikle bildiğimiz şeyi 

anlayacağız.”301    

 

 

 Benzer bir şekilde insanın bu yetkin yaşama ulaşmadaki yakınlığı ve uzaklığı 

bakımından o insana daha çok veya daha az yetkin diyebiliriz. Đyi ve kötüyü bu 

şekilde anlarsak insanın kendisini bu yetkin yaşama ulaşmaya kesinlikle yardım 

                                                 
299 Spinoza, Ibid, IV, Preface, p. 226. Bu önsöz Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Gerçi bunu birinci kısmın ek bölümünde gösterdik ki, tabiat bir gayeye göre hareket 
etmez (işlemez); Tanrı ya da Tabiat dediğimiz o ezeli ve sonsuz varlık var olan aynı zorunlulukla işler 
(hareket eder)…” 
300 Spinoza, Short Treatise, II, Chap. IV, I/60, 15-20, p. 103. 
301 Spinoza, Ethics, IV, Preface, p. 227. Bu önsöz Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Öyle ise bundan sonraki bölümde iyi deyince, ileri sürdüğümüz (kabul ettiğimiz) insan 
tabiatı modeline bizi gittikçe daha çok yaklaştıracak bir araç olduğunu kesinlikle bildiğimiz bir şeyi 
anlayacağız; kötü deyince, tersine, bu modeli meydana çıkarmaya engel olduğunu kesinlikle 
bildiğimiz şeyi anlıyacağız. 
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edecek şeyin iyi olduğunu bilmesi ve tersi olarak da bu ideali elde etmeyi engelleyen 

şeylerinde kötü olduğunu bilmesi mümkündür. “ Bu bakımdan yetkinliğe ulaşmak 

için yardımcı olan şeylere iyi, yetkinliğe ulaşmamızı engelleyen ya da yardımcı 

olmayan şeylere kötü diyeceğiz.”302 Kısaca insanın varlığına ve yaşamına engel olan 

şeyler zararlı, varlığını ve yaşamını destekleyen şeyler yararlıdır. Bu nedenle iyi olan 

şey bizim varlığımıza yararlı olan şeydir. “ Đyi ile kesinlikle bize yararlı olduğunu 

bildiğimiz şeyi anlayacağım.”303 Kötü ise tam tersine varlığımıza zararlı (engel) olan 

şeydir. “ Kötü ile bir iyiliğe sahip olmamıza engel olduğunu kesinlikle bildiğimiz 

şeyi anlayacağım.”304   

 

 Đyi ve kötü insanların duygulanışları hakkında verdikleri kararda kendini 

gösterir. Bu bağlamda hangi duygulanışların bizim için yararlı hangilerinin zararlı 

olduğu önemli bir sorundur. Spinoza felsefesinde sevinç ve keder duygulanışlarının, 

yararlı ve zararlı olanın, iyi ve kötünün birbirine sıkıca bağlı olduğu görülmektedir. 

Sevinç duygulanışı insanı daha büyük bir yetkinliğe, keder duygulanışı ise daha az 

bir yetkinliğe geçişidir.305 Đnsanı daha büyük bir yetkinliğe geçiren ya da götüren şey 

insan için yararlı olandır ve tersine daha az bir yetkinliğe götüren şey ise onun için 

zararlıdır. Bu bağlamda sevinç duygulanışı insanı daha çok yetkinliğe, yarara 

götürmesi bakımından iyidir, keder duygulanışı da insanı daha az bir yetkinliğe, 

zarara götürmesi bakımdan kötüdür. “ Đyi ve kötünün bilgisi haklarında bilinç sahibi 

olmamız bakımından sevinç ve keder duygulanışından başka bir şey değildir.”306 

Đnsanın etki gücünü azaltan ya da çoğaltan şey, varlıklarını korumak için faydalı ya 

da zararlıdır; yani iyi ya da kötüdür. Đnsanları sevinç ve keder duygulanışı ile 

duygulandırması bakımından bir şeye iyi ya da kötü denir. Đyi ya da kötü insanların 

duygulanışları hakkında bilgi sahibi olması, bilinçli olmasından başka bir şey 

                                                 
302 Spinoza, Short Treatise, I, Chap. IV, I/60, 25, p.103. 
303Spinoza, Ethics, IV, Def. I, p. 228. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đyilik deyince, kesinlikle bize faydalı olduğunu bildiğimiz şeyi anlayacağım.”   
304 Spinoza, Ibid, IV, Def. II, p. 228. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Kötülük deyince, tersine, bir iyiliğe sahip olmamıza engel olduğunu kesinlikle 
bildiğimiz şeyi anlayacağım.” 
305Spinoza, Ibid, III, Definition of the Emotions, II, III,  p. 213.  
306 Spinoza, Ibid, IV, Prop. VIII, p. 233. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đyi ve kötü bilgisi, haklarında şuur sahibi olmamız bakımından sevinç ve keder 
duygulanışından başka bir şey değildir.” 
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değildir. Sevinç duygulanışı hakkında bilgimiz olması ya da farkında olmamız, bizim 

varlığımızı sürdürme çabamızda başarılı olduğumuzun farkında olmamızdır, ya da 

tam tersi kötü için geçerlidir.  

 

 Sevinç duygulanışları bizi yetkinliğe götürdükleri için iyi, keder duygulanışı 

da bizi daha düşük bir yetkinliğe götürdüğü için kötüdür. Ancak bazen sevinç ve 

keder duygulanışları insanları tam aksine götürebilmektedirler. Bazı sevinç 

duygulanışları kötü, ya da bazı keder duygulanışları iyi olabilir. Bunun nedeni sevinç 

duygulanışlarının çok karmaşık bireyler ile örneğin insanın tüm kısımları, tüm bedeni 

ile değil de, bedeninin bir kısmı ile ilişkili olmasında kaynaklanır. Çünkü bazı sevinç 

duygulanışları bedenin bir ya da birkaç kısmını diğer kısımlarına göre daha çok 

etkiler ve bu duygulanışın gücü o kadar büyük olabilir ki, bedenin diğer bütün 

duygulanışlarına baskın olur ve ona bağlı kalır. Böyle olunca bedenin başka 

duygulanışlarla etkilenmesini engeller ve bu yüzden kötü olur.307 Bazı keder 

duygulanışları da aşırı olan sevinç duygulanışlarını engellemesi, onlara baskın 

çıkması bakımından iyi olur. Duygulanışların aşırı hali onları iyi ya da kötü 

yapabilir. Ancak bazı duygulanışlar vardır ki onlar asla iyi olamazlar. Örneğin; kin, 

nefret, haset, alay etme, küçümseme, öfke, öç alma.308     

 

 Sevinç ve keder duygulanışlarının iyi ya da kötü oluşları bu duygulanışların 

aşırı haline göre değişmektedir. Dolayısıyla bir şeyin iyi ya da kötü, yararlı ya da 

zararlı olduğuna sadece duygulanışların bizi duygulandırması bakımından değil, 

aklımızı kullanarak, aklımızın yönetiminde bunlara karar vermemiz gerekmektedir. 

Đnsanın iyi ve kötüye karar vermesindeki dayanağı akıldır. Đnsanları yetkinliğe 

götürmesi bakımından da iyiler arasında da seçim yapılmalıdır. Đnsan aklının 

yönetiminde kendisini daha büyük bir yetkinliğe götüren iyiliği seçecektir. “ Aklın 

yönetiminde, iki iyiden daha büyük olanını ve iki kötüden daha küçük olanını 

seçeceğiz.”309 Spinoza’ya göre insan kendisini her zaman geliştirmeli ve 

                                                 
307 Bkz., Spinoza, Ibid., IV, Prop. XLIII, Scholium, p. 258. 
308 Bkz., Spinoza, Ibid., IV, Prop. XLV, Corollary 1, p. 260. 
309 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXV, p. 274. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Biz aklın yönetiminde, iki iyilikten daha büyüğünü ve iki kötülükten daha azını 
arayacağız.”  
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yetkinleştirmelidir. Bu bakımdan da akıl bazen büyük iyiliklere sahip olmak için 

küçük kötüleri seçer ve bazen de büyük kötülerden kaçmak için de küçük iyiliklerden 

vazgeçer.310     

 

 Duygulanışlar insanın etki gücünü azaltan ya da artıran şeylerdir.311 Đnsanın 

gücü, onun özü, Conatus’u, varlığını sürdürmek için yaptığı çabadır. Đnsanın kendisi 

için yararlı olanı araması bu çabada başarılı olmak için yararlı olanı aramasıdır. 

Đnsanın bu çabada başarılı olması aklın yönetiminde eylemesi ile mümkündür. Bu 

nedenle insan aklın yönetiminde kendi özünü gerçekleştirmek için yararlı olanı 

araması iyidir. Đyi olan şey bu bakımdan insanın kendi özüne, doğasına, aklına göre 

yaşamasıdır. “ Her insan iyi ya da kötü olduğuna karar verdiği şeyi zorunlu olarak 

kendi doğasının kanunlarına göre ister ya da karşıt olur.”312 Bu istek ya da iştah 

insanın özünden ya da doğasından başka bir şey değildir. Aklın yönetiminde yaşayan 

insanın istekleri ve iştahları onu iyiliğe yöneltir. “ Akıldan doğan arzu ile biz 

doğrudan doğruya iyiliğe yöneliriz ve kötülükten kaçınırız.”313   

 

 Erdem, güç, kendini varlığını koruma çabası, yararlı olan, iyi olan bütün 

bunlar akla ve aklın yönetiminde olmaya dayanmaktadır. Aklın yönetiminde 

yaşamak erdemli olmak, güçlü olmak, kendi varlığını korumada başarılı olmak, asıl 

iyi olana göre yaşamak, asıl yararlı olana göre yaşamak demektir. Bu bağlamda aklın 

yönetimi Spinoza felsefesinde ahlakın dayandığı asıl temel olmaktadır. Đnsanlar bu 

temelde birleşmektedirler. Akıl, insanın özü, gücü, Conatus’u, kendi varlığını 

korumadaki çabası yani insanın doğasıdır. Đnsan kendi doğasından bütün doğaya 

açılır. Akla uygun yaşama doğaya uygun yaşamadır. Bu bakımdan da insanlar 

doğalarına göre yaşadıklarında her şey onlar için ortak olmaktadır ve birbirleriyle 

birleşmektedirler. “ Erdemin peşinden gidenlerde en üstün iyi hepsinde ortaktır ve 

                                                 
310 Bkz., Spinoza, Ibid., Prop. LXV, Corollary, p. 275.  
311 Bkz., Spinoza, Ibid., III, Def. III, p. 164.  
312 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XIX, p. 241. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “Herkesin iyi, ya da kötü olduğuna hükmettiği şeye karşı kendi tabiatının kanunlarıyla 
zorunlu olarak iştahı, ya da nefreti vardır.”    
313Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXIII, Corollary,  p. 273. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Kökü Akıldan gelen bir arzuda biz doğrudan doğruya iyiliğin 
peşinden gidiyoruz ve dolayısıyla da kötülükten kaçıyoruz.” 
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onlar bundan aynı biçimde haz duyarlar.”314 Erdemin peşinden, yani aklın peşinden 

gidenlerin üstün iyiliği Tanrı’yı bilmektir, yani bütün insanlarda ortak olan bir 

iyiliktir. Đnsanlar ne kadar Tanrı hakkında bilgi elde ederlerse, o kadar bu iyilik de 

büyük olacaktır. Erdemli olan insan, aklın yönetiminde yaşayan insan kendisi için 

istediği bir iyiliği başkası içinde isteyecektir ve bundan sevinç duyacaktır.  

 

 Spinoza’nın en üstün iyisi olan Tanrı, Platon’un iyi idesini çağrıştırmaktadır. 

Platonda da, iyi idesi her şeyin en üstünde bulunan ve ona ulaşmak için çaba sarf 

edilmesi gereken bir idedir. Spinoza’nın en üstün iyisi de aynı şeyleri ifade 

etmektedir. Ancak Spinoza da Platon’da olduğu gibi en üstün iyi aşkın bir varlık 

değildir ve Spinoza ona ulaşmak için aşamalı bir yapı ortaya koymaz. 

 

 En üstün olan iyi herkes için ortaktır ve ona aklın yönetiminde ilerleyerek, 

ona uygun yaşayarak ulaşabiliriz. En üstün iyinin Tanrı olması aynı zamanda en 

üstün iyinin Doğa olmasıdır. Doğa; Tanrı her şeyde ortaktır ve biz akla uygun 

yaşadığımızda Doğamıza uygun yaşamış oluruz. Akla uygun yaşam bizi birlikteliğe 

ve uyuma götürür. 

 

3.2.3. Uyum 

 

 Đnsan doğa’nın nedensel zincirinde ortaya çıkan sonlu bir modustur. Bu 

nedenle doğanın bir parçası olarak zorunlulukla doğaya bağlıdır. Bütün var olanlar 

sonsuz olan doğa’nın içinde ona bağlı yaşarlar. Hiçbir var olanın doğa’dan ayrı bir 

var oluşu yoktur ve olamaz. Böyle birlikli ve bütünlüklü doğa’nın içinde insan tek 

başına değildir ve tek başına yaşayamaz.  

 

Her insan kendi varlığını ve yaşamını sürdürmek için elinden geldiğince 

çabalar. Bu çaba onun özünden başka bir olmadığından, bu güç ve çaba insanın 

içinden, özünden yani Tanrı’dan gelmektedir. Hiç kimse bir başkası için bu çabayı 

                                                 
314 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXVI, p. 251. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Erdemin peşinden gidenlerin yüce iyiliği hepsinde ortaktır ve hepsi bundan aynı 
derecede sevinç duyarlar.” 



 133 

gerçekleştirmez. “ Hiç kimse varlığını başka bir şey için korumaya çalışmaz.”315 Her 

insanın bireysel bir var oluşu vardır. Kendi varlığını korumasında kendine 

dayanması, başka bir şey dolayısıyla bunu gerçekleştirmemesi onun bireyselliğini 

ortaya koymaktadır. Bazı düşünürler316 bu ifadeyi Spinoza’nın ahlakındaki egoizm 

olarak algılamaktadırlar. Ancak Spinoza’nın burada anlatmak istediği kişinin 

yalnızca kendine yararlı olanı değil, kendi varlığını korumada başarılı olabilmek için 

asıl yararlı olanı aramasıdır. Burada bir egoizmden söz etmek mümkün değildir. 

Çünkü her insan kendi özü dolayısıyla Doğa’ya; Tanrı’ya bağlıdır ve bu bakımdan da 

insan bu çabada başarılı olmak için aradığı yararlı olan, salt kendisine değil,  herkes 

için yararlı olandır. Đnsanın özü, Tanrıdır. Bu bakımdan her insan bu öze göre 

eylediğinde ortak olana göre eylemiş olacaktır. Çünkü aklın yönetiminde bu çabayı 

gerçekleştirenler asıl iyiye, asıl yararlı olana yöneleceklerdir. Akıl insanları 

yanıltmaz, akıl insanlara doğruyu, iyiyi ve yararlı olanı gösterir. Çünkü insanların 

akılları, sonsuz olan Tanrısal aklın bir parçasıdır. Bu bakımdan da insanlar akılla 

eylediklerinde uyuma ve bütünlüğe gireceklerdir.        

 

 Đnsanların Doğayla, bütünle uyuma girebilmeleri için ilk önce kendisiyle 

uyuma girmesi gerekmektedir. Bu da insanların akıl yönetiminde kendi özlerini 

gerçekleştirmesidir. Akılın yönetiminde olmak ve erdem insanın kendi doğasının 

kanunlarıyla kendi doğasına göre yaşamasıdır; insanın kendi varlığını kendi 

doğasının kanunları ile korumaya çalışmasıdır, kendini gerçekleştirmesidir. Đnsanın 

kendi varlığını korumasına ve kendini gerçekleştirmesine engel olan şeyler 

tutkulardır. Dolayısıyla insanın uyuma girmesini engelleyen şey tutkulardır. “ 

Đnsanlar tutkular olan duygulanışların etkisinde kalmaları bakımından doğalarına 

göre birbirinden farklı olabilirler ve bundan dolayı aynı insan değişken ve 

kararsızdır.”317 

                                                 
315 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXV, p. 243. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Hiç kimse varlığını başka bir şey dolayısıyla korumaya çalışmaz.” 
316 Bkz., Michael Della Rocca, Spinoza, p. 192 ve Michael Della Rocca, “ Egoism and the Imitation 
of Affects in Spinoza”, Ethica IV: Spinoza on Reason and the “ Free Man”, Ed. by Yirmiyahu 
Yovel, Gideon Segal, New York, Little Room Press, 2004, p. 123.  
317Spinoza, Ethics, IV, Prop. XXXIII, p. 247. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanlar, edilgiler (pasif haller) olan duygulanışların hükmü altında bulunmak 
bakımından tabiatça birbirlerinden farklı olabilirler; ve bundan dolayı aynı insan değişik ve 
kararsızdır.”   
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 Tutkuların egemenliğinde olan insan köle durumunda olan insandır. Bu 

durumda insan ne kendi özünü gerçekleştirmede, ne de kendi varlığını korumada 

başarılı olabilir. Çünkü tutkular upuygun olmayan düşüncelere bağlıdırlar ve 

upuygun olmayan düşünceler insanların şeyler hakkında tam, açık ve seçik, yetkin 

olarak bilmelerini engellerler. Onların şeyler hakkında ve kendileri hakkında kısmi, 

belirsiz ve yetersiz bilgileri olur. Bu nedenle asıl iyi olanı, asıl yararlı olanı 

bilemezler. Bilgisizlik ise insanı kendi içinde çatışmaya götürür ve dolayısıyla insan 

bütüne uyumsuz olur. “ Đnsanların tutkulara yatkın olmaları bakımından onların 

doğaca uyuştukları söylenemez.”318 Şeylerin asıl nedenlerini bilmemizi sağlayan 

akıldır. Bu nedenle akıl bizi tutkuların karşısında uyuma götüren şey olmaktadır. “ 

Đnsanlar yalnızca aklın yönetiminde yaşamaları bakımından birbirleriyle sürekli 

olarak zorunlulukla uyuşurlar.”319 Akıl insanların upuygun bilgiler elde etmesini 

sağlar. Aklı aracılığıyla insan ilk önce kendi doğasını ve kendi doğasından çıkan 

şeyleri upuygun olarak bilir. Aklı sayesinde insanlar şeylerin gerçek nedenlerini 

bilirler ve kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını kavrarlar. Bu durumda insan 

kendi doğasından doğanın bütünlüğüne açılabileceğini anlar. Aklın yönetiminde 

insan doğanın bütünlüğüne katılacaktır ve doğayla uyuma girecektir. Doğayla uyuma 

girdikçe de diğer insanlarla (aklın yönetiminde olan insanlarla) uyuma girecektir.  

 

 Doğada insan tek başına yaşayan bir var olan değildir; insanlar toplum 

halinde bir arada yaşarlar. Toplum halinde yaşayan insanlar arasında her zaman 

uyum ve birliktelik yoktur. Bunun nedeni insanların kıskanç, hasetçi olmaları ve 

çoğunun aklın yönetiminde değil tutkularının yönetiminde yaşamasıdır. Aklın 

yönetiminde bir yaşam, etkin bir yaşam güç ve çaba ister. Her insan da bu gücü 

ortaya koyamaz, daha doğrusu bunun nedeni insanların kolay olanı tercih 

etmesinden, bilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır. Đnsanlar tutkuları nedeniyle 

toplumda diğer insanlarla çatışmalar, karşıtlıklar halinde yaşarlar. Tutkular insanları 

                                                 
318 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXII, p. 247. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanlar edilgilere (pasif hallere) boyun eğdikleri ölçüde onların tabiatça uyuştukları 
söylenemez.” 
319 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXV, p. 249. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanlar yalnız Akıl düsturuna göre yaşadıkları için birbirleriyle daima tabiatça 
zorunlu olarak uyuşurlar.”  
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birbirleriyle çatışır hale getirir. Akıl ise insanları bir bütün haline getirir. Aklın 

yönetiminde yaşayan insanların hepsinde iyi ortaktır. Zorunlulukla “iyi olan” herkes 

için ortaktır. Đnsanlar kendilerine yararlı olanı aradıklarında birbirlerine karşı en 

yararlı olurlar. Đnsanların doğasıyla uyuşan şeyler onlar için en yararlı olan 

şeylerdir.320 Dolayısıyla insana tek tek şeyler arasında insandan daha yararlı olan 

hiçbir şey yoktur.  

 

 

“ Doğada insana aklın yönetiminde yaşayan bir insandan daha yararlı tekil bir şey yoktur. 

Çünkü insan için en yararlı olan şey onun doğasıyla en çok uyuşan şeydir ( önerme 31, 

önerme sonucu, bölüm 4); yani (kendinden anlaşılacağı gibi) insandır. Đnsan aklın 

yönetiminde yaşadığı zaman, mutlak olarak doğasının kanunlarına göre eylemektedir (tanım 

2, bölüm 3) ve o yalnız bu bakımdan başka bir insanın doğası ile daima zorunlu olarak 

uyuşur (önceki önerme); bu bakımdan tekil şeyler arasında insan için insandan daha yararlı 

bir şey yoktur.”321               

 

 

  Spinoza insanın, insan için en yararlı şey olduğunu söylemesi, insanların 

toplumda yaşamasının en yararlı yaşam olduğunu birlikte getirmektedir. Đnsanlar 

toplum halinde yaşadıklarında birleşecekler ve kendileri için ortak olan yararı hep 

birlikte arayacaklardır. Đnsanlar için bu bakımdan toplumda yaşamadan daha yararlı 

ve iyi olan başka bir şey yoktur.322  

 

 

                                                 
320 Bkz., Spinoza, Ibid., Prop. XXXI, p. 246. 
321Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXV, Corollary 1, p. 249. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Đnsana, tabiatta Akıl düsturuna göre yaşayan bir insandan daha 
faydalı hiçbir tekil şey yoktur. Zira bir insana en faydalı olan şey onun tabiatı ile uyuşan şeydir 
(önerme sonucu, önerme 31)  yani ( kendiliğinden bilindiği üzere) bu, insandır. Fakat insan yalnız 
Akıl düsturuna göre yaşadığı zaman, mutlak olarak özünün kanunlarına göre yaşar (tanım 2, bölüm 
III) ve yalnız bu nispette başka bir insanın tabiatı ile daima zorunlu olarak uyuşur (önceki önerme); 
öyle ise tekil şeyler arasında insana insandan daha faydalı bir şey yoktur.” 
322 Burada yalnızca uyum konusuyla ilgili olarak topluma değindim. Bu konuyu ve bu konunun 
özgürlükle olan ilişkisini ayrıca ileride Devlet adlı bölümde ele alacağım.  
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“ Đnsanlara her şeyden önce yararlı olan kendi yaşam şekilleri ile bütünlüğe katılmaları, 

birbirlerine sıkıca kenetlenmiş bağlarla bağlanmaları, mutlak olarak en sağlam dostluğa 

hizmet edecek şeyleri yapmalarıdır.”323  

 

 

 Đnsanların birbirlerine yardım etmeleri onların kendi ihtiyaçlarını elde etmek 

bakımından kolaylık sağlamaktadır. Đnsanlar birlikte yaşadıkları zaman kendilerini 

tehdit eden kuvvetlerden birlikte daha kolay uzak duracaklardır.  

 

 

“ Đnsanlar deneyim ile ihtiyaçları olan şeyleri karşılıklı yardım ile daha kolay elde 

edebileceklerini ve onları her yerde kendilerini korkutan tehlikelerden yalnızca birleşmiş 

güçleri ile kaçınabileceklerini anlayacaklardır.”324 

 

   

 Đnsanlar birbirleriyle uyuşmalarından, hepsinin birden varlıklarını korumaya 

çalışmalarından; hepsinde ortak olan yararı birden aramalarından daha iyi bir şey 

yoktur. Herkes kendisine ne kadar çok yararlı olanı ararsa ve kendi varlığını 

korumaya çalışırsa o kadar erdeme sahip olur ve doğasının kanunlarına göre hareket 

eder. Erdemle akılın yönetiminde olmak aynı anlama geldiğinden, kendi doğasının 

kanunlarına göre eylemek için, aklın yönetiminde yaşamak için sahip olduğu güç o 

kadar büyük olur. Bu bakımdan insanlar kendilerine yararlı olanı aradıkları zaman 

birbirlerine daha çok faydalı olurlar.  

 

Erdemin peşinden giden insanlar birbirleriyle uyuma girerler ve bundan haz 

duyarlar. “Erdemin peşinden gidenlerde en üstün iyi hepsinde ortaktır ve onlar 

                                                 
323 Spinoza, op.cit., IV, Appendix XII, p. 282. Bu ek Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Đnsanların, her şeyden önce, aralarında toplumsal münasebetler olması, birbirlerine 
bağlanmaları ve iyice yerleşmiş bir bütün teşkil edecek tarzda toplanmaları, mutlak olarak en sağlam 
dostluğu doğurabilecek şeyleri yapmaları onlara faydalıdır.” 
324 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXV, Scholium p. 250. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ … bundan dolayı insanlar ihtiyaçları olan şeyleri karşılıklı bir yardım ile çok daha 
kolay elde edebileceklerini ve her yandan kendilerini ürküten tehlikelerden ancak birleşmiş 
kuvvetleriyle kaçınabileceklerini duymadan geri kalmayacaklardır…” 
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bundan aynı biçimde haz duyarlar.”325 Erdemli olan insan, aklın yönetiminde eyleyen 

yani upuygun bilgilere göre eyleyen insandır. Đnsanlar upuygun bilgilerle sürekli 

gelişim içindedir ve her zaman daha yetkin olana, daha iyi olana; en üstün iyiye 

ulaşmaya çabalarlar. Ruhun en üstün iyisi, Tanrı bilgisidir. Bu bakımdan insan Tanrı 

bilgisini elde etmek ister ve bu bilgiyle birlikte gelen de bir sevinç durumudur. 

Đnsanlar Doğayla; Tanrıyla uyuma girdikleri zaman sevinç duyarlar. Erdemli olan 

insan sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve yetkinleştiren insandır. Đnsan ne kadar 

erdemli olursa o kadar yaşamdan duyduğu sevinç ve mutluluk artacaktır. Çünkü bu 

yaşama biçimi insanı sürekli yetkinleştiren ve en üstün iyiye götüren; Tanrı bilgisine 

ulaştıran bir yaşama biçimidir.                

 

 

“ Erdemin peşinden giden bir kimsenin kendisi için arzu ettiği iyiyi diğer insanlar için de 

ister ve o Tanrı’nın bilgisine ne kadar çok sahip olursa, bu iyilik de o kadar büyük 

olacaktır.”326     

 

 

Đnsan bütün her şeyde olduğu gibi doğa’nın zorunluluğuna bağlıdır. Bütün var 

olanlar Tanrı’nın; Doğa’nın zorunluluğundan zorunlu olarak meydana gelirler. Tanrı 

en mükemmel, en yetkin, en iyi varlık olduğu için Doğa’da mükemmel, yetkin ve 

iyidir. Akıl insanın kendi doğasıyla Doğa’nın bütünlüğüne katılmasını sağlar ve iyi 

olana katılmasını sağlar. Akıl, Doğa’nın düzenine göre işlemesi onun hep iyi olana 

yönelmesini sağlamaktadır. Đyi olan her insanın doğasıyla uyuşandır. Đyi’yi ve yararlı 

olanı arayanların eylemleri birbirlerine karşıt değildir. Đnsanlar aklın yönetiminde iyi 

olana yönelirlerse bu noktada birleşecekler ve uyumlu bir bütünlük sağlayacaklardır.  

 

                                                 
325 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXVI, p. 251. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Erdemin peşinden gidenlerin yüce iyiliği hepsinde ortaktır ve hepsi bundan aynı 
derecede sevinç duyarlar.” 
326 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXVII, p. 251. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Erdem peşinde koşan bir kimsenin kendi kendisi için arzu ettiği iyiliği, o kimse başka 
insanlar için de isteyecektir ve o Tanrı hakkında ne kadar büyük bir bilgi elde ederse, bu iyilik de o 
kadar büyük olacaktır.”   
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Şimdi burada şu soruyu irdelememiz gerekiyor: Đnsanın yaşamasında kendi 

kurduğu hatta yarattığı uyum ile evrensel uyum arasında nasıl bir koşutluk vardır? 

Hatta daha önce şu soru sorulabilir: Bu iki uyum arasında bir koşutluk var mıdır? 

Spinoza’ya göre insan uyumlu bir bütünlük olan Doğa’nın içinde yer almaktadır ve 

bu bakımdan kendi yarattığı uyum Doğa’nın uyumunun bir parçasıdır. Böylece insan 

Doğaya uyum sağlamakta ve Doğa’ya uygun yaşamaktadır. Ancak aralarında şöyle 

bir fark vardır: Birini Tanrı yaratmıştır, diğerini ise insan yaratabildiyse yaratmıştır. 

Biri zorunlu yaratılmış uyum iken, diğeri insanın aklıyla yarattığı bir uyumdur. Bu 

uyum olmazsa insan ne özgür, ne de mutlu olabilir.   

 

3.2.4. Özgür Yaşam 

 

 Spinoza’nın özellikle Etika’da yetkin bir yaşama için temeller ortaya 

koyması, yetkin bir yaşamanın zorunlu koşulu olarak gördüğü özgürlük içindir. 

Diyebilirim ki, Etika’nın vazgeçilmez amacı özgürlüktür. Akıl özgür bir yaşamada 

olmazsa olmaz olandır. Bütün ahlaksal temeller akılla ortaya konmakta ve yetkin, 

özgür bir yaşam akılla birlikte gerçekleşmektedir. Spinoza’da özgürlüğe giden yol 

akıl yoludur. Đnsan aklın yönetiminde olduğu; erdemli davrandığı; varlığını korumak 

için asıl yararlıyı aradığı; toplum içinde uyum halinde yaşadığı zaman özgür 

olmaktadır.  

 

 Spinoza daha önce Etika’nın 1. bölümünde özgürlüğün tanımını yapmıştı. 

“Yalnızca kendi doğasının zorunluluğundan var olan ve yalnızca kendisi tarafından 

etki etmeye belirlenen şeye özgür denir. …”327 Bu bakımdan mutlak olarak özgür 

olan yalnızca Tanrıdır.328 Đnsanların özgürlüğü ise Tanrı’nın ki gibi -sınırlı güce 

sahip olmaları bakımından- mutlak değildir. Tanrı’nın etki etme gücü sonsuzdur ve 

bu bakımdan o mutlak olarak özgür olan tek varlıktır. Đnsanların etkinliği ise kendi 

eylemlerinin upuygun nedeni oldukları zaman mümkün olmaktadır.329 Bu nedenle 

                                                 
327 Spinoza, op.cit., I, Def. VII, p. 75. Bu tanım Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Sırf kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan ve etkinliği yalnız kendisi ile gerektirilmiş 
bulunan şeye hür diyorum.” 
328 Bkz. 1.1.3.4. Özgür olmak.  
329 Bkz., Spinoza, op.cit., III, Def. II, p. 164. 
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insanların özgürlüğü sınırlı bir güce sahip olmaları bakımından belirli bir dereceye 

kadar gerçekleşmektedir.  

 

 Özgürlüğün birinci bölümümdeki tanımına göre insan nasıl özgür 

olabilmektedir? Spinoza her şeyin kendi içinde olduğu sürece, kendi varlığını 

sürdürmek için çabaladığını ifade etmişti.330 Bu bakımdan insanların belirli bir 

dereceye kadar kendi içlerinde olabileceklerini vurgulamıştır. Kendi içinde olmak, 

özgürlük bakımından nedenlerin bilincinde olmak ve şeylerin etken nedeni olmak 

demektir. Đnsanların özgürlüğü, şeylerin etken nedeni olmaları, eylemlerinin hiçbir 

nedene bağlı olmaması olarak anlaşılmamalıdır. Özgürlük, eylemlerimizin yeterli 

nedeni olduğumuzda ortaya çıkmaktadır. Özgürlük özünü bilmeye ve akla 

dayanmaktadır. Đnsanlar kendilerini başka biçimlerde özgür sanabilirler, bu onların 

bilgisizliğinden ve şeyleri nedenleriyle kavrayamamalarından ileri gelir.  

 

 

“ Đnsanlar kendilerinin özgür olduklarını düşünerek aldanırlar, bu kanıya onlar yalnızca 

davranışlarının bilincinde olmamalarından ve eylemlerini belirleyen nedenleri 

bilmemelerinden varırlar. Bu yüzden özgürlüklerinin düşünceleri eylemlerinin hiçbir 

nedenini bilmemelerine dayanmaktadır.”331   

 

 

 Đnsanların özgürlükleri onların eylemlerinin zorunluluğa dayanmaması, 

zorunluluktan kurtulması değildir. Özgürlüğü bu şekilde düşünen insanlar 

Spinoza’ya göre cahil ve bilgisizdirler. Đnsan eylemlerini rastlantısal olaylara 

dayandıran bir özgürlük anlayışı, yaşamayı aklın yönetiminden çıkarmaktadır. 

Spinoza’ya göre Doğa’da rastlantısallığa ve olasılığa yer yoktur. Her şey daha 

önceden belirlenmiş olarak vardır ve zorunlu olarak kendi doğasının gerektirdiği 

                                                 
330 Bkz., 2.3. Etkin ve Edilgin Yaşam, 2.3.2. Conatus. 
331 Spinoza, op.cit., II, Prop. XXXV, Scholium, p. 144. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Đnsanlar hür olduklarını zannederek aldanıyorlar: Bu sanı yalnız 
hareketlerinin (aksiyonlarının) şuuruna sahip olmamaları ve onları gerektiren (belirleten) nedenleri 
bilmemelerinde ileri geliyor. O halde hürlüklerinin fikri ancak aksiyonlarının hiçbir nedenini 
bilmemeleri üzerine dayanmaktadır.” 
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şekilde eylemektedir. Şeyleri rastlantısal ya da olası (mümkün) şeyler olarak 

düşünmek, onların varlığını belirleyen şeyleri bilmememizden kaynaklanmaktadır.  

 

 

“Tekil şeylerin yalnızca özlerini ele aldığımızda, onların varlığını zorunlu olarak ortaya 

koyan ya da zorunlu olarak dışlayan bir şey bulamadığımız zaman bu şeylere zorunsuz 

diyorum. Tekil şeylerin var oluşlarını gerektiren nedenleri bulamadığımız zaman, bu şeylerin 

meydana gelmelerini belirleyen nedenleri bilmediğimiz zaman bu şeylere olası şeyler 

diyorum.”332           

 

 

 Đnsanın özgürlüğü bilmeye; şeylerin zorunlulukla birbirlerine bağlandığını 

bilmeye ve şeyler arasındaki gerçek nedensel ilişkiyi kavramaya bağlıdır. Bu 

bakımdan insanların özgürlüğü Tanrı’nın özgürlüğü gibi zorunluluğa 

bağlanmaktadır. Đnsanlar Doğa’nın zorunluluğuna bağlanarak özgür 

olabilmektedirler. Đnsanlar eylemlerinin nedenlerini ne kadar çok bilirlerse o kadar 

duygulanışların tutsağı olmaktan kurtulurlar ve özgürleşirler. Đnsanlar şeyleri bildikçe 

onlar üzerindeki güçleri artar ve etkin olurlar. Etkin olmak da insanı özgürlüğe 

götürmektedir. Etkinlik, erdemlilik, ahlaklılık ve özgürlük insanın kendi doğasını 

bilerek tüm Doğa’ya açılarak ona uyum sağlamasıdır. Đnsanın özgürlüğü bu 

bakımdan Doğa’daki zorunlulukların farkında olmak ve bu zorunluluklara göre 

eylemektir. 

 

 Đnsanın özgürlüğü bir kere elde edilecek ve ondan sonra sürecek bir durum 

değildir. Đnsanlar sürekli olarak duygulanışlara; tutkulara maruz kaldığından sürekli 

özgürlükleri için çaba göstermek zorundadırlar. Đnsanın tutkulara kapılması onların 

egemenliğinde olması onu köle, tutkulara egemen olması, aklın yönetiminde 

kendisini köle durumundan kurtarması ise onu özgür kılar. 

                                                 
332 Spinoza, Ibid, IV, Def. III-IV, p. 228. Bu tanımlar Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Yalnız özleri bakımından göz önüne alınan, var oluşlarını zorunlu olarak koyacak 
hiçbir şey bulunmayan, ya da zorunlu olarak var oluşlarını alıkoyan şeye zorunsuz tikel şeyler 
diyorum. Kendilerini meydana getirmesi gereken nedenleri göz önüne almak bakımından, aynı tekil 
şeylere mümkün diyorum. Bu nedenlerin onları meydana getirecek biçimde gerektirilmiş olup 
olmadığını bilmiyorum.” 
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 “ Birincisi ister istesin ister istemesin, yaptığı şeyi kesinlikle bilmez; ikincisi kendisi dışında 

başka kimsenin yaşam yolunun peşinden gitmez ve yaşamda en önemli bildiği şeyleri yapar 

ve bu nedenle bunları en çok arzu eder. Bu yüzden birincisine köle, ikincisine özgür insan 

diyorum…”333  

 

 

 Đnsanın özgürlüğü tutkular karşısında güç ve çaba harcamayı gerektiren ve 

kolay elde edilemeyen bir yaşama durumudur. Spinoza insanların yaşamda sürekli 

varlıklarını korumalarını, kendilerine egemen, özgür, ahlaklı, iyi bir yaşam 

sürdürmeleri için çalışmaları gerektiğini vurgular. Çünkü yaşam sürekli olarak 

devinen, gelişen bir süreçtir. Bu bakımdan da insanın kendisini geliştirmesi, 

yetkinleştirmesi ve özgürlüğe doğru ulaşmasını sağlayan insana yakışır, insanca bir 

yaşama biçimi sürdürmesi gerekmektedir. Đnsanın yaşama tutunması, yaşamda 

mücadele etmesi ve kendi varlığını koruması gerekmektedir. Özgür olan insan 

yaşama tutunmuş, yaşamda kendini geliştiren insandır. “ Özgür insan hiçbir şeyi 

ölümden daha az düşünmez ve onun bilgeliği ölüm üzerine değil, yaşam üzerine 

derin bir düşünmedir.”334  

 

 Đnsanlar eğer özgür olarak doğmuş olsalardı bu yaşamı gerçekleştirmek 

zorunda kalmayacaklardı. Çünkü özgür olan insan, aklını kullanan, erdemli olan 

insan olduğundan bunlara doğuştan sahip olacaktı ve iyi ve kötü şeylere ait hiçbir 

kavramları olmayacaktı. “ Đnsanlar özgür doğsalardı, özgür oldukları sürece iyi ve 

kötü hakkında hiçbir kavram oluşturamazlardı.”335 Özgür olan insan aklın 

                                                 
333 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXVI, Scholium, p. 275. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Birincisi, yani duygulanışla yönetilen kimse, istesin istemesin, yaptığı şeyi hiçbir 
suretle bilmez; ikincisi, yani akılla yönetilen yalnız kendisini memnun etmek için hareket eder ve 
yalnız hayatta en üstün yeri tuttuğunu bildiği şeyi yapar ve en çok bu sebepten dolayı arzu eder; 
bunun sonucu olarak birincisine köle (serf), ikincisine hür insan diyorum…” 
334 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXVII, p. 276. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Hür bir insan hiçbir şeyi ölümden daha az düşünmez ve onun bilgeliği ölüm hakkında 
değil, hayat hakkında derin bir düşüncedir (meditation).” 
335 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXVIII, p. 276. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Eğer insanlar hür doğsalardı, hür oldukları süre boyunca iyi veya kötü şey hakkında 
hiçbir kavram oluşturamayacaklardı.” 
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yönetiminde olduğundan kötülüğe yönelmeyen, başkaları için de kötülüğü 

düşünmeyen insandır. Bu nedenle onda kötü kavramına ilişkin hiçbir düşünce 

olmayacaktır ve bütün insanlar özgür doğsalardı, kötülük olmayacaktı. Ne var ki, 

böyle var olan bir canlı artık insan olmayacaktı. Fakat özgürlük de olmayacaktı. 

Çünkü insan özgür doğduğu zaman değil, yalnızca kendi özgürlüğünü yarattığı 

zaman özgürdür. Özgür olan insan aklın egemenliğinde iyi olanı ister ve kendisi için 

istediği iyiliği başkaları içinde ister. “ Yalnız özgür insanlar birbirlerine karşı minnet 

duyarlar.”336 Aklın yönetiminde olan insanlar birbirlerine karşı iyilik yaptıklarında 

birbirlerine çok faydalı olurlar ve karşılıklı dostluk bağıyla bağlanırlar. Bu bakımdan 

da özgür olan insanlar toplumda yaşadıklarında yalnız yaşamlarından birbirlerine 

daha çok faydalı olurlar. “ Akılla yönetilen insanlar ortak hükme (fermana) göre 

yaşadığı devlette, yalnız kendisine itaat ettiği yalnız yaşamından daha özgürdür.”337 

Đnsanlar toplumda birbirlerine yararlı olanı beraber arayacaklarından onların 

özgürlüklerini yalnız yaşamlarından daha kolay elde edecekler ve özgürlüklerini 

geliştireceklerdir.  

 

 Özgür olan insanlar her zaman dürüstlükle hareket ederler. “ Özgür insan 

hiçbir zaman aldatıcı olarak hareket etmezler, her zaman iyi niyetle hareket 

ederler.”338 Onlar kendileri için istemeyecekleri hiçbir şeyi başkası için de 

istemezler.  

 

 Özgür olmak, aklın yönetiminde olmak, erdemli olmak, iyi olanı istemek, 

bütün bunlar insanın yaşamda mutlu olmasını getiren özelliklerdir. Đnsanın yaşamı bu 

özelliklere sahip olunca yetkin ve insana yakışır bir yaşama biçimi olmaktadır. Đnsan 

bu yaşama ulaşınca yaşamdan haz duyacak ve mutlu olacaktır. Ancak burada 

ulaşılması gereken şey mutluluk değildir. Ulaşılması gereken iyi, erdemli, ahlaklı, 

                                                 
336 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXXI, p. 278. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Yalnız özgür insanlar birbirlerine karşı minnet duyarlar.” 
337 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXXIII, p. 279. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Akıllan yönetilen insan ortak fermana, kamusal emre göre yaşadığı Sitede, yalnız kendi 
kendisine boyun eğmiş olduğu yalnızlık halindekinden daha hürdür.” 
338 Spinoza, Ibid, IV, Prop. LXXII, p. 279. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Hür insan hiçbir zaman aldatıcı olarak değil, her zaman temiz kalple iyi niyetli hareket 
eder.” 
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özgür bir yaşamdır. Mutluluk da bu yaşamla birlikte gelen, bu yaşamın bir 

armağanıdır.    

 

3.2.4.1. Mutluluk ve Yaşama 

 

Spinoza’nın düşüncesinde buraya kadar insan yaşamı ile ilgili bütün 

söylediklerimin ışığında; aklın yönetiminde, yetkin, erdemli, ahlaklı, özgür bir 

yaşama sonucunda insan için önemli bir kavram karşımıza çıkar: Mutluluk. 

Spinoza’ya göre mutluluk insanın yaşamdan sevinç duymasıdır; ayrı deyişle 

mutluluk bir sevinç durumudur; mutluluk insanın daha büyük bir yetkinliğe geçişidir. 

Bu bakımdan mutluluk insanın yetkin bir yaşam sürmesi; sürekli kendini 

yetkinleştirmesidir.  

 

 

“ Bundan dolayı, yaşamda her şeyden önce zihnimizi ya da aklımızı olabildiğince 

yetkinleştirmek yararlıdır ve insanın yüce mutluluğu ya da üstün mutluluğu buna 

dayanmaktadır… aklı yetkinleştirmek yalnızca Tanrı’yı, Tanrı’nın özniteliklerini ve onun 

doğasının zorunluluğundan çıkan etkileri bilmektir.”339   

 

 

Burada Spinoza Descartes’ da ilk ışığını gördüğümüz bir düşünceyi340; Kant 

felsefesinde en olgun düzeyine ulaşacak olan Aydınlanma’yı, adını anmasa da 

yaşama anlayışına ve onun taşıyıcısı olan özgürlük ve mutluluğa temel yapmaktadır. 

Spinoza’ya göre yetkin yaşama, aklın yönetiminde, erdemli, ahlaklı ve özgür olan bir 

yaşamla aynı şeyi ifade eder. Aynı şekilde mutluluk da aklın yönetiminde, erdemli, 

ahlaklı ve özgür bir yaşam sürdürmekle mümkün olabilmektedir. Burada bir soru 

akla geliyor: Spinoza bir eudamonist midir? Ayrı deyişle Spinoza yaşamanın ereğini 

                                                 
339Spinoza, Ibid., IV, Appendix IV, p.281. Bu ek Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Öyle ise her şeyden önce hayatta Zihni veya Aklı gücümüz yettiği kadar yetkinleştirmek 
faydalıdır ve insanın yüce mutluluğu, ya da üstün mutluluğu (beatitude) yalnız bununla kaimdir;…Ve 
zihni yetkinleştirmek, olgunlaştırmak da Tanrı’yı, Tanrı’nın sıfatlarını, onun tabiatının 
zorunluluğundan ileri gelen etkileri bilmekten başka bir şey değildir.”   
340 Bu konu için şu yazıya bakabilirsiniz, Atilla Erdemli, “ Aydınlanma Filozofu olarak Descartes”, 
Felsefe Arkivi, sayı 27, Đstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990, s. 99. 
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mutlulukta bulan bir düşünür müdür? Eğer böyle ise, bütün bir Etika insanın 

mutluluğu için bir araç olacaktır. Dolayısıyla Tanrı, Doğa, kısaca her şey insanın 

mutluluğun aracı durumuna gelecektir. Bu Spinoza felsefesi ile bağdaşması zor bir 

görüştür. Spinoza felsefesinde mutluluk bir amaç değil, birey özüne göre yaşarsa, 

yetkinlenen ve özgürleşen bir yaşam sürerse -ki bunlar da amaç değildir- o çizgide 

mutlu da olur. Önemli olan nasıl bir yaşam sürdürüleceğidir. Bu bakımdan Spinoza 

bir yaşama filozofudur.    

 

 Hemen her Ahlak anlayışı mutluluk kavramı ile karşılaşır: Kimi mutluluğu 

yaşamanın ereği yapar, kimi, Kant örneğin, mutluluğu Ahlakından uzak tutar. 

Spinoza’nın mutluluk anlayışı nasıldır; sözgelimi O bir eudaimonist midir? Mutluluk 

Spinoza için önemli bir kavram olmasına karşın taşıyıcı bir kavram değildir. 

Mutluluğu yaşamanın amacı yapan ahlak anlayışları ile mutluluğu önemseyen, fakat 

yaşama amacı yapmayan ahlak anlayışlarının ayrımı nedir? Soruları elden geldiğince 

yanıtlayabilmek için ilkin yine Antikçağ’a bir kısa bakışla yönelmenin ve oradaki 

mutlulukçu (eudaimonist) Ahlak üstüne bilgi tazelemenin yararlı olacağını 

düşünüyorum.  

 

3.2.4.1.1. Antikçağ Mutluluk Anlayışları 

   

Burada ilk olarak Sokrates’e değinmek istiyorum. Sokrates insanın kendisini 

bilmesi ve kendisi ile uyum halinde olması gerektiğini söyler. Đnsanın kendisini 

bilmesi ve kendisiyle uyum halinde olması, onun aklın yönetiminde olması ve 

kendisi için yararlı olan doğru bilgiyi elde etmesi demektir. Sokrates’in ahlak 

anlayışında ilk olarak bilgiyi ortaya koyması Spinoza ile aralarında benzerlikler 

olduğunu açıkça göstermektedir. Bilmek, Spinoza felsefesinde özgürlüğe, erdeme, 

tutkuların köleliğinden kurtulmaya giden yoldur ve bütün felsefesi bilmeye ve 

bilgiye dayanmaktadır. Bu bağlamda da Spinoza felsefesinde mutluluk bilmeye 

dayanır. Mutluluk insanın kendisini bilmesi ve kendisinden açıldığı Tanrı’yı bilmesi 

ile gerçekleşmektedir. Her iki düşünürün bu görüşlerinde paralellikler olsa da bilgiyi 

aradıkları yerlerin birbirinden büsbütün ayrı olduğunu belirtmek gerekir. Sokrates’e 
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göre akıl, kavramın genel-geçer bilgisini elde etmeye çalışır. Spinoza’da ise akıl, 

bireyin özündeki Tanrı’ya yönelir. Sokrates’te kavramı, kavramın kapsamını 

bildiğim zaman erdemli davranıp mutlu olabiliyorum. Spinoza’da ise içimdeki 

Tanrı’yı yaşadığım zaman, o öze göre yaşadığım zaman erdemli ve mutlu 

olabiliyorum.  

 

 Sokrates’in erdem anlayışı Spinoza’da gördüğümüz gibi bilgi ile birliktedir ve 

bu bilgi akıl bilgisinden, aklın yönetimi ile elde edilen bilgiden başka bir şey 

değildir. Bu bilgi doğru olan bilgi; insan için yararlı olan; iyi olan bilgidir. 

Spinoza’da olduğu gibi yararlı olan iyi olan olarak ele alınmış ve aklın yönetiminde 

insanın kendisi için yararlı olanı araması, iyi olanı araması insanı erdemli 

yapmaktadır. Ayrıca Sokrates’in düşüncesinde de erdemli olmakla mutluluğu bir 

tuttuğunu görmekteyiz. Sokrates’e göre erdem bilgidir ve erdemli yaşayan mutluluğa 

ulaşır. Spinoza’ya göre ise özün bilgisine dayanan yaşama yapıcı ve yaratıcıdır. Bu 

da insanı akılla-sevgiyle davranmaya yani özgür olamaya götürür. Mutluluk burada 

ortaya çıkar.   

 

 

 “ Bilge olmak, doğru ve erdemli olmak, bilgisizliğin işe karışmasına engel olur, bilimin 

gösterdiği yolda yürümekse insanı iyi ve mutlu kılar. Böylece erdemli olmanın da bir yararı 

var: Đnsanı mutlu yapması. Erdem ruha mutluluk, eudaimonia sağlar. Biz ancak erdemli 

olmakla, doğru olmakla mutluluğa erişebiliriz, mutlu oluruz.”341   

 

 

Her iki düşünürde de bilen, bilgisiz gibi yanlışlara düşmez, doğru yaşar. 

Sokrates’e göre bu yaşama mutluluğa götürür. Spinoza’ya göre böyle yaşarken 

mutluluk duyulur. 

 

Spinoza’nın felsefesi ile paralellikler gösteren önemli felsefe anlayışlarından 

biri de Stoa felsefesidir. Stoa felsefesinde de erdem bilgi olarak tanımlanır. Đnsan 

                                                 
341 Prof. Dr. Bedia Akarsu, Mutluluk Ahlakı: Ahlak Öğretileri I, Đstanbul, Đnkılap Kitabevi, 1998, s. 
41.  
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akla uygun, aklın yönetiminde yaşadığı zaman doğanın düzenini ve yasasını bilecek 

ve ona uyum sağlayacaktır. “ Bilinçli ve akıllı varlığın doğaya uygun olmasını 

sağlayan da, bu genel yasanın bilgisi, bu yasanın akılla görünüp bilinmesidir.”342 Bu 

bakımdan da Spinoza da olduğu gibi Stoalılarda akla uygun yaşama, doğaya uygun 

yaşamadır. Akla uygun yaşama, doğaya uygun yaşama da erdemdir. Stoalılarda da 

insan ilk önce kendine uyum sağlayacak ve kendisinden açılarak doğayla uyum 

sağlayacaktır. Đnsan kendi aklı ile kendi yaşamına, kendine egemen olacak ve 

Doğa’nın bütünlüğüne katılacaktır. Erdemde insanın aklıyla kendine egemen olması 

ve Doğa’ya uyum sağlamasıdır. Mutlulukta ahlaklı yaşayışın bir sonucu, erdemin bir 

sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Böylece Stoa felsefesinde de 

Spinoza’da olduğu gibi mutluluğun bir erek değil ahlaklı yaşamın bir sonucu olduğu 

görülmektedir.  

 

 Stoalılar insanın kendine egemen olmasını Spinoza’da olduğu gibi kişinin 

kendinde aklın egemen olması olarak ifade ederler. Onlara göre tutkular doğaya ve 

akla aykırıdır. Bu bakımdan insanın tutkularına egemen olması gerekmektedir. Bu da 

insanın aklıyla mümkün olabilmektedir. Eğer insan aklıyla tutkularına egemen 

olabilirse, Spinoza da olduğu gibi bu tutkular tutku olmaktan çıkmaktadırlar.  

 

 

“ Erdem, böylece olumsuz bir yolla, duygulanımlardan bağımsızlık, duygulanımlardan 

kurtuluş, duygulanımlar karşısında özgürlük olarak, apatheia olarak belirlenir… Erdem 

yalnızca aklın işidir, hatta erdem doğru işleyen akıldan başka bir şey değildir.”343  

 

       

 Đnsan tutkularına egemen olabildiği, kendine egemen olabildiği, yalnız kendi                                      

kendine bağlı kaldığı, dışarıdan etkilenmediği zaman erdemli ve mutlu olmaktadır. 

Bu bakımdan da Spinoza’da olduğu gibi bilgi çok önemli olmakta ve yalnızca bilen 

ve bilgiyi elde eden insan erdemli, mutlu ve özgür olabilmektedir.  

 

                                                 
342 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 71.  
343 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 79.   
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“ Akla uygun eylem ya da erdem biricik iyidir. Buna erişmeye çalışmak da insan için 

ödevdir. Eylemlerini dünya bütünün yasaları ile uyumlu kılması insanın ödevi olarak kabul 

edilince de, bu dünyayı ve bu dünyanın yasarlını tanımaya çalışması da insandan 

beklenmelidir. Böylece ahlaksal ödevlerin yerine getirilmesi için bilgi de gerekli olur. Dünya 

bütününü tanıyarak insan bu bütün içinde kendi yerini bilecek ve bu bütüne uyması 

gerektiğini öğrenecektir.”344  

 

    

Spinoza felsefesinde insan ilk önce duygulanışlarını, onlar üzerindeki 

kuvvetlerini, kendisini bilir ve aklını sürekli olarak yetkinleştirerek kendisinden 

açıldığı Tanrı bilgisine doğru ilerler. Bu şekilde insan Doğa’yı, bütünü ve Doğa’nın 

yasalarını bilecek ve O’na uyum sağlayacaktır. Aklı yetkinleştirmek Tanrı’yı ve 

O’nun doğasının zorunluluğundan çıkanları bilmek demektir. Böylelikle insan 

Doğa’nın düzeni içinde kendisini ve diğer şeyleri Doğa’da olduğu gibi bilecektir. 

Mutluluk da bu bilgi ile gerçekleşmektedir. 

   

Erdemle mutluluğu bir tutan ve mutluluğa erişebilecek yolun erdem olduğunu 

söyleyen bir başka Antikçağ düşünürü de Platon’dur. Platon da Spinoza gibi insanın 

Tanrısal olana yönelmesini ifade eder. Ancak Platon’un Tanrısal olanı bu dünyada 

değil, duyularüstü dünyada yer almaktadır. Bu duyularüstü dünyada bütün ideaların 

aşamalı olarak dizildiği birbiri üstüne yükselen ve en üstünde de Tanrısal olan iyi 

ideası bulunmaktadır. Bu bakımdan Platon’un anlayışında insanın bu dünyadan 

kurtulup duyularüstü dünyaya yükselmesi gerekmektedir. Gerçek bilgi idealar 

dünyasında bulunmaktadır. Đdealar dünyasında insan tam erdeme erişecektir. Gerçek 

mutluluk da bu dünyada gerçekleşmektedir.  

 

 

                                                 
344 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 93.   
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“Yeryüzü yaşamında kötüden kurtulunamaz, bundan dolayı elden geldiğince çabuk bu 

dünyadan kaçıp, erdem (arete) ve bilgi (phronesis) ile kendisine yaklaşabileceğimiz tanrılığa 

göçmeliyiz.”345  

 

 

 Platon’a göre bütün kötülüklerin nedeni duyular dünyasında bulunmaktadır. 

Çünkü bu dünyada ruh bedenle birliktedir ve bütün kötülüklerin nedeni de bedendir. 

Beden, ruh için bir hapishanedir, bütün aşağı istekler ve tutkular bedenden 

kaynaklanırlar. Ruh’un ağır ağır, belli bir yaşama bilinciyle bedenden ve günlük 

yaşamadan kurtulması, asıl yeri olan idealar dünyasına yönelmesi gerekmektedir. 

Platon bu kurtuluşu Şölen (Symposion) dialoğunda sevgiye dayandırarak açıklar.346 

Platon’a göre insan bedeni nedeniyle tutkulara, günübirlik isteklere kapılmakta ve 

bunlar da insanı köle haline getirmektedirler. Platon bu durumu Devlet dialoğunun 7. 

kitabında anlatmaktadır.347  Đnsanın tutkulardan kurtulması ruhun kendisine 

yönelmesi, ruhta aklın egemen olması ile mümkün olmaktadır. Yalnızca ruhun akıl 

kısmı insanı bilgiye, idealara yöneltecek olan kısımdır. Platon’un ruhun akıl ile 

tutkulara egemen olabileceği düşüncesi Spinoza ile paralellikler göstermektedir, 

ancak bedenin ruh için bir hapishane olduğu ve ruhun ölümsüzlüğü anlayışının, 

Spinoza’nın anlayışından oldukça farklı olduğu görülmektedir.  

 

 Platon’un gerçek bilginin idealar dünyasında olduğunu ve mutluluğun 

yalnızca idealar dünyasında gerçekleşebileceğini söylemesi, duyulur dünyanın ahlak 

bakımından olumsuz bir yer olmasını beraberinde getirmektedir. Ancak bu 

olumsuzluğu Platon daha sonraki dönemlerinde sevgi öğretisi ile duyular dünyasına 

da önem vererek gidermiştir. Bu öğretide Platon insanların sevgi ile güzele 

yöneldiklerini ifade eder. Duyular dünyasında güzel en göze çarpan, en ilgi çekendir. 

Bu bakımdan insan güzele yönelir ve sever. Bu sevgi doğru yönetilirse anımsa yolu 

ile ideaların bilgisini varılır. Burada duyusal olan büsbütün değersiz değil ideaları 

görmeye, ideaların bilgisine ulaşmayı sağlayan şeyler olarak beliriyor.348 Bu yönelim 

                                                 
345 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 105. 
346 Bkz., Platon, Symposion (Şölen),  210b-212b. 
347 Bkz., Platon, Devlet,  514a- 516a. 
348Bkz., Platon, Symposion (Şölen),  210b-212b.  
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insanı bilmeye götüren bir yönelimdir. Bu bakımdan duyular dünyası büsbütün 

değersiz değildir, bu dünyada da değerli sevinçler bulunmaktadır. Ne var ki Platon 

her insanın bu yola girebilmesi için eğitimi önerir.349 Platon’un eğitimin önemini 

Devlet dialoğunda özel olarak vurgular.350  

 

Mutluluk anlayışı ahlak anlayışına dayanan diğer bir düşünür ise 

Aristoteles’dir. Aristoteles’te diğer düşünürler gibi mutluluğun erdemli olan bir 

yaşayışla gerçekleşeceğini ifade etmiştir. O’na göre insan kendi özünü, kendine özgü 

eylemini geliştirebilmesiyle mutlu olabilir. Đnsanın özü akıl olduğundan da aklı ile 

aklının etkinliği ile mutlu olabilir. “ Öyleyse bu eylem ancak aklın eylemi olabilir. 

Aklın eylemi de, doğru olarak gerçekleştiğinde, erdemdir. Buna göre insana özgü 

mutluluk erdemli eylemdir.”351  Buraya kadar Spinoza ile görüşleri aynı çizgidedir, 

fakat bundan sonra giderek ayrılma başlar. Aristoteles erdemi, erdemin sadece salt 

bilgi olmaması, insanın eylem olarak da bilgiye sahip olması gerektiği düşüncesiyle 

ikiye ayırmıştır: Ehtik erdemler ve Dianoetik erdemler. “Dianoetik erdemler aklın 

etkinliği ile ilgilidir, ethik erdemler ise ruhun akıl dışı bölümlerine akılla egemen 

olmayla ilgilidir.”352  

 

Aristoteles’e göre ehtik erdem yatkınlık, alışkanlık ve doğru görüşle elde 

edilmektedir. Đnsanın beden ve ruhtan oluşması, kısaca insan olması doğuştan 

ahlaksal niteliklerin onda bulunması yatkınlıktır. Erdemli olabilmek, ahlaklı davranış 

gösterebilmek için ilkin insan olmak gerekir. Doğru görüş ise insanı aşırılıklara 

götüren iştahlarında, isteklerinde ona doğru ortayı buldurmasıdır. “ Doğru olan bir 

eylem de pek azdan da pek çoktan da kaçınan, “doğru olan orta”yı bulan 

eylemdir.”353 Đnsan akla dayanarak aşırı isteklerinden ve iştahlarından doğru görüş ile 

                                                 
349 Platon’da görmüş olduğumuz eğitim anlayışını Spinoza felsefesinde görmemekteyiz. Platon’a göre 
eğitim insanları doğru ve iyiye yönlendirir. Đnsan yaşamında bu doğru bilgilerden hareketle 
karanlıktan kurtulup aydınlığa yönelecektir. Đnsanın mutluluğu da aydınlığa, ideaların dünyasına 
ulaşmakla gerçekleşmektedir. Bu bakımdan Platon’un anlayışında eğitim mutluluğa ulaşmak için bir 
yol göstericidir. Spinoza ise özgürlüğe ve onunla birlikte gelen mutluluğa ulaşmak için böyle bir 
eğitim anlayışını ortaya koymaz.  
350 Bkz., Platon, Devlet,  518d- 519c. 
351 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 127. 
352 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 130. 
353 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 135. 
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doğru ortayı bularak ölçülü olur. Aristoteles, Stoalılarda olduğu gibi tutkulardan 

büsbütün kaçılmasını değil, doğru ortanın bulunup tutkularda ölçülü olunması 

gerektiğini söyler. Alışkanlık ise insanın doğruyu yapa yapa istencin hep doğru 

ortayı bulmasıdır. Oysa Spinoza tutkulara egemen olunduğunda erdemli yaşamayı 

başlatmaktadır. 

 

 Dianoetik erdemler insanı en üstün mutluluğa eriştiren erdemlerdir. Đnsanın 

özü akıl olduğundan dolayı en yüksek olgunluğuna bilgide eriştiği için bu erdemler 

en yüksek erdemlerdir ve en üstün mutluluğu da bu erdemler sağlamaktadır. Teorik 

akıl en yüksek kavramları ve doğruları doğrudan doğruya kavramaya ve bunları 

bilmeye yönelir. Bu en yüksek kavram ve yargıların bilinmesi, insandaki etkin aklın 

gelişmesi theoria’dır.  

 

 

“ Teorik aklın gelişmesiyle, bu en yüksek kavramların bilinmesine, Aristoteles, theoria der. 

Pratik yaşamın bütün isteklerinden kurtulup, theoriaya’ya yönelmekle de insan tam bir 

mutluluğa erişir.”354  

 

 

Aristoteles’te bu en yüksek mutluluk Tanrısal olana bir katılmadır. Çünkü 

Tanrı düşüncedir, Tanrı düşünmenin düşünmesi, bilincin bilincidir. Tamamıyla kendi 

kendine dayanan, etkin olan akıl sadece Tanrı’dır. Bu Tanrının kendi kendini 

düşünmesidir ki bu da O’nun öncesiz ve sonrasız mutluluğudur. Đnsan da etkin 

aklıyla bu düşünmeye, Tanrı’nın bu mutluluğuna katılmış olur. Böylesi bir mutluluk 

Aristoteles için insanı dünyada en mutlu kılan şeydir.355  

 

                                                 
354 Prof. Dr. Bedia Akarsu, a.g.e., s. 144. 
355 Buraya kadar Antikçağın önemli birkaç Ahlak anlayışında mutluluğun nasıl ele alındığını görmeye 
çalıştım. Ayrıntıya girmedim, fakat Spinozayla karşılaştırmaları da göz ardı etmedim. Ayrıca 
Antikçağ’daki Hazcı (Hedonist) anlayışları da ele almadım. Çünkü gerek hazcılık ve gerekse de 
mutluluğu dışlayan Kant’ın ahlak anlayışına girmenin tezimin amacını aşacağı kanısındayım. 
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Etika’da tam da Spinoza’ya özgü bir kavramla karşılaşırız: Tanrı’yı akılla 

sevmek ya da Amor Dei Intellektualis. Bu kavram yalnızca özgürlük için değil, 

Spinozacı yaşama anlayışının tümü için bir kilit kavramdır.   

 

3.2.4.1.2. Tanrı’yı akılla sevmek (Amor Dei Intellektualis)  

 

Đnsan ruhunun bilebileceği en üstün şey, mutlak olarak sonsuz olan 

Tanrı’dır.356 Çünkü sonsuz olan şeyden daha büyük başka bir şeyi kavranamaz. Bu 

bakımdan da ruhun en yüksek iyiliği ve erdemi Tanrıyı bilmektir.357 Erdem bilmeye; 

şeyleri açık ve seçik olarak bilmeye dayanır. Đnsanın bilebileceği en üstün şey de 

sonsuz olan Tanrı’dır. Đnsan bu erdeme ulaşınca sevinç duyacaktır. Çünkü sevinç ve 

mutluluk erdemli olmanın bir sonucudur.358 Đnsan kendisini ve duygulanışlarını 

bilirse Tanrı’yı bilir ve sever. Ruh kendi kendisini ve kendi etki gücünü düşündüğü 

zaman sevinç duyar359 ve her şey Tanrı ile var olduğundan bu sevinç Tanrı düşüncesi 

ile beraberdir. Bundan dolayı Tanrı’yı sever.  

                

 

“ Kendisini ve kendi duygulanışlarını anlayan açık ve seçik olarak anlayan kişi Tanrı’yı 

sever ve Tanrı’yı ne kadar çok severse, kendisini ve duygulanışlarını o kadar çok anlar.”360 

 

 

Đnsanların bilmeye dayanan Tanrı’ya karşı olan bu sevgisi karşılıklı bir sevgi 

değildir. Sevinç duygulanışı daha az bir yetkinlikten daha çok bir yetkinliğe geçiştir. 

Tanrı en yetkin varlık olduğundan O, ne daha aşağı ne de daha yukarı bir yetkinliğe 

geçebilir. Tanrı ne sevinç ne de keder duygulanışına kapılmaz.  

 

 

                                                 
356 Bkz.,  3.2.1. Erdem. 
357 Bkz., Spinoza, Ethics, IV, Prop. XXVIII, p. 245. 
358 Bkz., 3.2.1. Erdem. 
359 Bkz., Spinoza, op.cit., III, Prop. LIII, p. 205. 
360 Spinoza, Ibid, V, Prop. XV, p. 298. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Her kim kendisini, kendi duygulanışlarını açık ve seçik olarak bilirse Tanrıyı sever ve 
kendisini ne kadar iyi bilirse, duygulanışlarını ne kadar iyi bilirse Tanrıyı da o kadar iyi bilir.” 
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“ Çünkü Tanrı (önceki önerme ile) hiçbir sevinç ve keder duygulanışı ile duygulanmaz ve 

bunun sonucu olarak (Duygulanışların 6. ve 7. tanımları ile) O hiç kimseyi sevmez ve hiç 

kimseden nefret etmez.”361         

 
 
 Bu bakımdan Tanrı’yı seven kişi, Tanrı’nın da kendisini sevmesi için çaba 

harcamaz. Çünkü Tanrı sevinç ve keder duygulanışı duymaz. Tanrı’nın kendisini 

sevmesi için çaba harcamak, Tanrı’nın doğasını anlamamak ya da yanlış anlamak 

olur.  

 

 

“ Eğer bir insan böyle bir çaba gösterebilseydi, o (önerme 17, önerme sonucu, bölüm 5) 

sevdiği Tanrı’nın, Tanrı olmamasını isteyecekti. Bunun sonucu olarak (önerme 19, bölüm 3 

ile), keder hissetmesini isteyecekti ki, (önerme 28, bölüm 3 ile) bu da saçmadır.”362    

 

 

 Tanrı’ya karşı duyulan sevgi karşılıksız, salt bir sevgidir; dolayısıyla ne kine 

çevrilebilir, ne haset, ne de kıskançlıkla bozulabilir. Hiç kimse Tanrı’ya karşı ne kin, 

ne haset ne de kıskançlık duyabilir. Çünkü Tanrı’ya olan bu sevgi bilmeye, aklın 

yönetiminde olmaya dayanmaktadır: Aklın yönetiminde olan insanlar arasında ne 

kıskançlık ne de haset olabilir. Tanrıya olan bu sevgi de aklın yönetiminde yaşayan 

insanlar için en üstün erdem ve iyiliktir. Bu bakımdan onlar arasında bu sevgi 

ortaktır ve herkesin de bu sevgiden yararlanmalarını isterler. 

 

 

 “ Böylece (Duygulanışların 23. tanımı ile) o ne haset, ne de kıskançlık duygulanışı ile 

kirletilebilir ( önerme 18, bölüm 5 ve bölüm 3’ün 35. önermesinin scholiumundaki 

                                                 
361 Spinoza, Ibid, V, Prop. XVII, Corollary, p. 299. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Çünkü Tanrı (önceki önerme), hiçbir sevinç ve keder duygulanışı 
duymaz ve bunun sonucu olarak (duygulanışların 6 ve 7’nci tanımları), hiç kimseye karşı kini ve 
sevgisi yoktur.”  
362 Spinoza, Ibid, V, Prop. XIX, Demonstration, p. 300. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Eğer bir insan böyle bir çaba yapabilseydi, o halde (17’nci önermenin 
önerme sonucu), onu seven Tanrının Tanrı olmamasını isteyecekti ve bunun sonucu olarak (önerme 
19, bölüm III), kederlenmiş olmasını isteyecekti ki: (önerme 28, bölüm III), bu da saçmadır.”   
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kıskançlık tanımı ile). Tersine (önerme 31, bölüm 3) ona ne kadar çok insanın bağlandığını 

hayal edersek onun o kadar çok beslenmesi gerekir.”363   

 

 

 Tanrı’nın Doğa ile özdeşliği ya da Deus sive Natura burada önemle ortaya 

çıkar. Çünkü şeyleri Tanrı’da var olarak ve Tanrısal doğanın zorunluluğuyla 

meydana geldiğini tasarlamak, şeylerin Doğa’nın sonsuz nedensel zinciri ile ilişkisini 

tasarlamak demektir. Bütün var olan şeyler Tanrı’nın öncesiz ve sonrasız özünden 

zorunlulukla meydana gelmektedirler. Bu bakımdan Doğa’da var olan her şey 

sonsuzca birbirine nedensel zincirle bağlanan şeylerdir. Şeyleri sonsuz olan Doğa’nın 

zorunlu ilişkileri ile kavramak onları belirli bir sonsuzluk boyutunda ve mantıksal 

olarak birbirine bağlanan sonsuz Doğa’nın bir parçası olarak kavramaktır. Kendimizi 

ve diğer şeyleri bu şekilde kavradıkça Tanrı’yı bilmekteyizdir. Çünkü bu şekilde 

kavramak şeyleri oldukları gibi zorunlu olarak kavramaktır. Şeyleri belirli bir 

sonsuzluk boyutu altında algılamak konusuna akıl bilgisi bölümünde ayrıntılı olarak 

değinmiştim.364 Akıl bilgisi şeyleri zorunlu ilişkileri ile göz önüne alması 

bakımından onları belirli bir sonsuzluk boyutu altında algılar. Aklın doğasında 

şeyleri belirli bir sonsuzluk boyutunda algılamak vardır.365 Akıl bilgisi tek tek 

şeylere ait bilgiyi sağlayamaz, o ortak olan kavramlara ait bilgiyi sağlar. Bu 

bakımdan Tanrı’yı bilebilmek için tek tek şeyleri bilmemiz gerektiğinden366 akıl 

bilgisi burada yeterli olmamaktadır. Tanrı’nın bilgisine ulaşabilmek için akıl bilgisi 

ile birlikte aklın üstünde temellenen sezgi bilgisine ihtiyacımız vardır.367 Sezgi bilgisi 

ile Doğa’nın ve Tanrı’nın bilgisi kavranmaktadır. Bu bilgi tek tek şeylerin bilgisidir; 

daha doğrusu tek tek var olan şeylerin Tanrı ile olan özsel ilişkisinin bilgisidir. Bu 

bakımdan şeyleri ne kadar çok bu bilgi ile bilirsek, Tanrı’yı o kadar çok biliriz. 

Çünkü şeyleri bu bilgi ile kavradıkça onların özünü; özlerindeki Tanrısallığı ve 

                                                 
363 Spinoza, Ibid, V, Prop. XX, Demonstration, p. 300. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ …ve böylece (duygulanışların 23’üncü tanımı), ne haset ne de (önerme 18, 
önerme 35, bölüm III’ün scoliesindeki kıskançlığın tanımı) bir kıskançlık duygulanışı ile kirletilebilir; 
fakat tersine (önerme 31, bölüm III) ondan ne kadar çok insanın faydalandığını hayal edersek onun o 
kadar çok beslenmesi gerekir.” 
364 Bkz., 2.2.1.1.Akıl Bilgisi. 
365 Bkz., Spinoza, op.cit, II, Prop.XLIV, Corollary 2, p.153. 
366 Bkz., Spinoza, Ibid, V, Prop.XXIV, p.304. 
367 Bkz.,  2.2.1.2. Sezgi Bilgisi. 
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dolayısıyla da Tanrı’yı kavramış oluruz. Ruhun en yüce çabası ve erdemi Tanrı’yı 

bilmek olduğundan“ Ruhun en yüksek çabası ve onun en yüksek erdemi, şeyleri 

üçüncü bilgi türü ile bilmektir.”368 Ruh şeyleri ne kadar sezgi bilgisi ile bilirse, onun 

erdemi de o kadar büyük olur ve erdemin bir getirisi olan sevinç ile duygulanır.  

 

 

“ Ruh şeyleri bu bilgi türü ile ne kadar bilirse bu erdem de o kadar büyük olur (önerme 24, 

bölüm 5 ile) ve böylece şeyleri bu bilgi türü ile bilen kişi en yüksek insan yetkinliğine geçer 

ve bunun sonucu olarak (Duygulanışların 2. tanımı ile) en yüksek sevinç ile duygulanır. Bu 

(önerme 43, bölüm 2 ile) kendisi ve kendi erdeminin düşüncesi ile birliktedir ve bundan 

dolayı (Duygulanışların 25. tanımı ile) bu bilgi türünden ruhta var olabilecek en yüksek 

memnunluk doğar.”369     

  

 

 Sezgi bilgisi ile insan Doğa’da ki şeyleri Tanrı’nın öncesiz ve sonrasız şeyler 

olarak, oldukları gibi, zorunlu ve upuygun olarak kavrar; şeyleri bu şekilde bilmek 

onları Tanrı’da oldukları gibi, Tanrı’nın özünden çıktıkları gibi kavramaktır. Bu 

şekilde bilmek Doğayı bütünüyle kavramak, Tanrı’yla şeyler arasındaki ilişkileri ve 

Tanrı’yı bilmektir. Bu nedenle bu bilgi düzeyine ulaşan kimseler daha yetkin, 

erdemli olurlar ve o kadar mutluluğa ulaşırlar. Bilmek, Doğa’yı bütünüyle kavramak 

insanın ulaşabileceği en üstün yetkinlik durumudur ve bundan en yüksek mutluluğa 

ulaşır. “ Bundan dolayı, herkes bu bilgi türüne ne kadar ulaşırsa, kendisinin ve 

Tanrının bilinci onda o kadar çok olur; yani o kadar yetkin, o kadar mutlu olur.”370 

Bu bilgi türü ile Tanrı düşüncesinin nedeni olması bakımından insan bildiği 

                                                 
368 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXV, p.304. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruhun yüce çabası, onun yüce erdemi, şeyleri üçüncü bilgi tarzı ile bilmektir.” 
369 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXVII, Demonstration, p.305. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ … ve Ruh şeyleri bu üçüncü bilgi tarzı ile ne kadar bilirse bu 
erdem de o kadar büyük olur (önerme 24); öyle ise her kim bu bilgi tarzı ile şeyleri bilirse en yüksek 
insani yetkinliğe yükselir ve bunun sonucu olarak en yüksek sevinç ile duygulanır (duygulanışların 
ikinci tanımı) ve bu, (önerme 43, bölüm II) kendisi ve kendi erdemi hakkındaki fikirle birlikte bulunur 
ve bundan dolayı, (duygulanışların 25’nci tanımı) bu bilgi cinsinden onun sahip olabileceği en yüksek 
memnunluk doğar.” 
370Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXI, Scholium, p.307. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Herkes bu bilgi tarzında ne kadar yükselecek olursa, kendisini ve Tanrıyı o kadar 
çok bilir, onların şuuruna o kadar sahip olur, yani o kadar yetkin olur, o kadar üstün mutluluğa ulaşır 
ki,…”   
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şeylerden haz duyar. Burada şunu önemle belirtmek gerekir ki, Spinoza’nın ifade 

ettiği haz, yararcı (hedonist) anlamında değil, bilgiye dayalı sevinçten doğan haz 

anlamındadır. “ Üçüncü bilgi türü ile bildiğimiz şeylerden haz duyarız ve bunun 

nedeni olarak Tanrı düşüncesi ile birlikte bulunmasıdır.”371 Ruh bu bilgi türü ile 

kendisini ve Tanrı’yı bilir ve Tanrıda olduğunu ve Tanrı ile kendisini bildiğini bilir. 

Sezgi bilgisi ile bilmek Doğa’yı bütünüyle kavramak, onları Tanrı’da olduğu gibi 

kavramak ve dolayısıyla Tanrı ile kendisini ve şeyleri bilmektir.  

 

 

“ Üçüncü bilgi türünden zorunlu olarak Tanrı’ya karşı zihinsel sevgi doğar. Çünkü bu bilgi 

türünden (önceki önerme) neden olarak Tanrı düşüncesi ile birlikte olan sevinç doğar; yani 

(Duygulanışların 6. tanımı ile), Tanrı’nın sevgisi: onu burada olarak tasarlamamız 

bakımından değil (önerme 29, bölüm 5), fakat Tanrı’yı öncesiz ve sonrasız olarak 

kavramamız bakımındandır ve bu Tanrı’ya duyulan zihinsel sevgidir.”372  

 

 

 Tanrı’ya duyulan sevgi akla ve bilgiye dayandığından O’na karşı olan sevgi 

zihinsel sevgi olmaktadır. Tanrı’yı sevmek, Tanrı’yı bilmektir. Tanrı’yı sevmek, 

Doğa’nın düzenini anlamak, her şeyin birbirinin nedeni ve sonucu olarak Tanrı’nın 

özünden çıktığını ve son olarak da insanın bu nedensel zincirde Doğa’nın bir parçası 

olduğunu bilmesidir. Her şey Doğa’da ya da Tanrı’dadır ve her şeyi böyle kavramak 

bu bütünlüğe uymaktır. Her şeyin Tanrı’da olması dolayısıyla insanların Tanrı’ya 

karşı olan zihinsel sevgisi, Tanrı’nın kendi kendisini sevdiği sonsuz sevginin bir 

kısmıdır. “ …yani ruhun Tanrı’ya olan sevgisi Tanrı’nın kendisini sevdiği sonsuz 

zihinsel sevginin bir parçasıdır.”373 Tanrı’nın kendisini sevmesi, her şeyin O’nun 

                                                 
371 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXII, p.308. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Üçüncü bilgi cinsi ile bütün bildiklerimizden haz duyarız ve bu haz, nedeni olan Tanrı 
fikri ile birlikte bulunur.” 
372 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXII, Corollary, p.308. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Üçüncü bilgi cinsinden zorunlu olarak Tanrı’ya karşı zihinsel 
sevgi doğar. Çünkü bu üçüncü bilgi cinsinden (önceki önerme) neden olarak Tanrı fikri ile birlikte 
bulunan sevinç (duygulanışların 6’ncı tanımı) yani onu hazırmış gibi hayal etmemiz bakımından değil 
(önerme 29) fakat Tanrının ezeli olduğunu kavramamız bakımından Tanrı sevgisi doğar.” 
373 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXVI, p.310. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “…yani ruhun Tanrıya karşı sevgisi Tanrının kendi kendisini sevdiği sonsuz Sevginin bir 
kısmıdır.” 
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özünden çıkması bakımından sonlu birer modusları olan insanları da sevmesi 

demektir.            

 

 

“ Buradan şu sonuç çıkar ki, Tanrı kendisini sevmesi bakımından insanları sever ve bunun 

sonucu olarak Tanrı’nın insanlara karşı olan sevgisi ve ruhun Tanrı’ya karşı olan zihinsel 

sevgisi bir ve aynı şeydir.”374 

 

 

 Var olan her şey Tanrı’nın özünden zorunlulukla çıktığı için, var olan her şey 

özünde Tanrısallığı barındırmaktadır. Ayrıca insan aklı Tanrı’nın sonsuz aklının bir 

parçası olduğundan375 insanın Tanrı’ya karşı olan zihinsel sevgisi, Tanrının 

kendisinde olan sevginin bir parçasıdır ve özlerinde Tanrısallığın olması nedeniyle 

insanların özlerini anlamaları sonucunda ortaya çıkan sevgidir.  

 

Burada Spinoza’nın önceki önermelerinden hareketle bir sorun var gibi 

görünmektedir: Spinoza daha önce Tanrı’nın sevinç ya da keder duygulanışı 

duymadığını ve hiç kimseye karşı kini ve sevgisi olmadığını ifade etmişti.376 Buradan 

hareketle, öyleyse Tanrıda sevgi aktı olmadığı düşünülebilmektedir. Öte yandan 

sevinç daha az bir yetkinlikten daha çok bir yetkinliğe geçiştir; sevgi de sevincin bir 

biçimi olduğundan böyle bir geçiş en yetkin varlık olan Tanrı için imkansızdır. 

Ayrıca sevgi aktı için bir süje’ye ihtiyaç var. Halbuki Spinoza’nın anlayışında bir 

süje olan Tanrı yok, her şey olan, sonsuz olan bir Tanrı var. Dolayısıyla Tanrı’nın 

kendisini ve insanları sevdiğini söylemek çok zor gözükmektedir. Fakat Spinoza 

Tanrı’nın sevgisinden, sevdiğinden söz ediyor. Bu çelişik durumu Spinoza şöyle 

giderir: Tanrı sevgisi özel bir sevgidir. O sevgi, sevinç duygulanışının bir biçimi 

değil üstün mutluluğun bir biçimidir ve diğer sevgi, sevinç durumlarından ayrılır.  

 

                                                 
374 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXVI, Corollary, p.310. Bu önerme sonucu Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “Buradan şu sonuç çıkar ki, Tanrı kendisini sevmesi bakımından 
insanları sever ve bunun sonucu olarak Tanrının insanlara karşı sevgisi ve ruhun Tanrıya karşı 
sevgisi bir ve aynı şeydir.” 
375 Bkz., Spinoza, Ibid., II, Prop XI, Corollary, p. 123. 
376 Bkz., Spinoza, Ibid., V, Prop. XVII, Corollary, p. 299. 
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 “ Bu sevgi ya da üstün mutluluğa, Kutsal kitaplarda doğru olarak şan ve şeref denmiştir. 

Çünkü bu sevgi ister Tanrı ile ister ruh ile ilişkili olsun, şan ve şereften ayrılmayan 

(Duygulanışların 25 ve 30. tanımları ile) doğru olarak iç memnunluğu denebilir. Ruh ile 

ilişkisi olması bakımından olduğu gibi (önerme 27, bölüm 5), Tanrı ile ilişkisi olması 

bakımından o (önerme 35, bölüm 5) kendisinin düşüncesi ile birlikte olan(hala bu terimi 

kullanmak gerekli ise) sevinçtir.”377    

 

 

 Spinoza’nın bu açıklamasına rağmen yine de bir sorun var gibi 

görünmektedir. Tanrı sevinç duygulanışına ait olan sevgi duygulanışını duymuyorsa, 

insan nasıl sever? Spinoza Tanrı’nın yetkin olmayan, bir süje ya da kişiliği olmayan 

şey olduğuyla çelişmemek için Tanrı’nın sevdiğini ancak bunun sevinç 

duygulanışının bir biçimi değil de üstün mutluluğun bir biçimi olduğunu söylemişti. 

Ancak insanların sevgisinin nerden geldiği ya da nasıl sevdiği açık bir soru olarak 

kalmıştır. Bu soruyu Spinoza da tam bir yanıt bulamasak da felsefesi içinden 

çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Spinoza’nın düşüncesinde insan özü ruh ve 

bedenden oluşan sonlu bir modustur. Đnsanın sevgisi de onun özü ile ilgilidir, sevgi 

özden gelir. Bu sevgi ya dışa ya da içe yönelir. Đçe, öze yöneldiği zaman yetkinleşir 

ve gelişir. Ruh ve bedenden oluşan insanın bu iki yönü Tanrı’nın iki özniteliğinden 

düşünce ve yer kaplama özniteliğinden geldiğine göre insana gelen bu şey Tanrı’dan 

gelmektedir, Tanrı’dan gelen bir güç, bir kuvvettir. Bu bizi conatus anlayışına 

götürür. Öyleyse conatus, güç, akıl, sevgi, yaratmadır. Đşte özgürlük de burada ortaya 

çıkmaktadır. Tanrı’nın müthiş yaratıcılığı insana conatus olarak geliyor. Öyleyse 

insana bu sevgi Tanrı’dan geliyor. Bu bakımdan da Tanrı’nın özünde sevgi olduğu 

düşüncesi ortaya çıkıyor, aksi takdirde Tanrı’nın özünde sevgi olmasaydı, insanlar da 

sevemezdi. Tanrı’nın gücü bir sevgi gücü ve bu insana ruh ile geliyor. Spinoza’nın 

Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura) anlayışından da bu düşünceyi açıkça 

                                                 
377 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXVI, Scholium, p.310. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Bu sevgiye veya yüce mutluluğa Kutsal Kitaplarda, haklı olarak şan ve şeref 
(glorie) denmiştir. Gerçekten bu sevginin Tanrıya ya da ruha nispet edilmesine, doğru olarak iç 
memnunluğu denebilir ve bu memnunluk şan ve şereften ayrılmaz (duygulanışların 25 ve 30’ncu 
tanımları). Vakaa, Tanrıya nispet edilmesi bakımından o (önerme 35), bu kelimeyi kullanmamız 
caizse, kendi kendisinin fikri ile birlikte olan sevinçtir; ve bu Ruha nispet edilmesi bakımındandır 
(önerme 27).”  
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çıkarabiliriz. Tanrı ile Doğa aynı şey olduğuna göre ve Tanrı kendini tek tek 

moduslarda ortaya çıkarıyorsa, insan dediğimiz sonlu modusun özü de Tanrı ise ve o 

özde sevgi varsa, o halde Tanrı sevgidir. Đnsanların özündeki bu sevgi Tanrı’dan 

gelmektedir. Yalnız burada şunu da belirtmek gerekir ki bu sevgi rasyonel bir 

sevgidir.     

  

Tanrı’ya karşı olan bu sevgi veya Tanrı’nın insanlara karşı olan sevgisi 

özgürlüğü ve üstün mutluluğu oluşturur. Bu sevgiyi insan sezgi ve aklı bilgisi ile 

birlikte elde eder. Bu bakımdan tutkulardan kurtulmaya, özgürlüğe ve üstün 

mutluluğa bu sevgi bizi ulaştırır. Bu sevgi artık bir yetkinlik derecesine yükselme 

değildir, onun kendisi bir yetkinliktir. Đnsan bilerek, aklın yönetiminde eylediğinde 

ve şeyleri bir bütün olarak kavradığında, sezgi bilgisi ile şeyleri bildiğinde erdemli, 

kendisine egemen, özgür ve mutlu olur.  

 

 

“ Buradan şunu anlıyoruz ki kurtuluşumuz ya da üstün mutluluğumuz ya da özgürlüğümüz 

Tanrı’ya karşı değişmez ve ezeli olan sevgiden ya da Tanrı’nın insanlara karşı sevgisinden 

ibarettir.”378  

 

 

 Sezgi bilgisi ile şeyler Tanrısal bağlamda kavranılmaktadır. Đnsan sezgi 

bilgisi ile şeylerin özlerini, kendi özünü; yani kendindeki Tanrıyı kavramaktadır. O 

zaman insan Tanrı’dan çıkan şeyleri oldukları gibi görüp, kavrar. Böylece her şey 

belirli bir sonsuzluk boyutu içinde, zamana göndermede bulunmadan öncesiz ve 

sonrasız olan Tanrı’nın özünden çıkan şeyler olarak, Tanrı’da oldukları gibi 

kavranmış olur. Şeyler üçüncü bilgi türü ile kavrandığı zaman onlar belirli bir 

sonsuzluk boyutu içinde kavranmış olur. Sezgi bilgisi aklın üstünde temellendiği için 

şeyleri belirli bir sonsuzluk boyutunda kavramak ikinci ve üçüncü bilgi ile mümkün 

olmaktadır. Hem bu bölümde hem de Akıl Bilgisi bölümünde değindiğim üzere 

                                                 
378 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXVI, Scholium, p.310. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Selametimizin, yani yüce mutluluğumuzun veya hürriyetimizin neden ibaret 
olduğunu bununla açıkça biliyoruz; Tanrıya karşı sabit ve ezeli bir sevgide veya insanlara karşı 
Tanrının sevgisinde demek istiyorum.”  
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Aklın doğasında şeyleri belirli bir sonsuzluk boyutunda algılamak vardır. Peki, Akıl 

şeyleri nasıl belirli bir sonsuzluk boyutunda algılayabilir? Bunun için Spinoza’nın 

ruhun öncesizliği-sonrasızlığı anlayışına bakmak gerekmektedir. 

 

3.2.4.1.3. Ruhun Öncesiz-Sonrasızlığı 

 

 Spinoza felsefesinde ruhun öncesizliği ve sonrasızlığı anlayışı ilkin bedenin 

varlığı ile ilişkisi olmaması anlamına gelmektedir. Hiçbir insan bedeni ebedi olarak 

varlığını sürdüremez. Her insan bedeni yok olur ve ölür. Spinoza insan ruhunun 

bedeninden ayrı olarak öncesizliği ve sonrasızlığı ile ifade etmek istediği ruhun 

ölümden sonraki yaşamı veya varlığını sürdürmesi değildir. O böyle bir ölümsüzlük 

anlayışını söz konusu etmez.  

 

 

“ Eğer insanların ortak inançlarına dikkat edersek, onların gerçekten ruhlarının öncesiz-

sonrasızlığının bilincine sahip olduklarını, fakat onu süre ile karıştırdıklarını ve onu ölümden 

sonra devam ettiğine inandıkları hayal gücüne ya da hafızaya bağladıklarını görürüz.”379   

 

 

 Spinoza ruhun bedeni süresi boyunca hayal gücüne ve hafızaya sahip 

olabileceğini söyleyerek ruhun ölümsüzlüğü anlayışından yana olmadığını 

göstermektedir. “Ruh bedenin süresi dışında hiçbir şeyi hayal edemez ve geçmiş 

şeyleri hatırlayamaz.”380 Ruh bedenin duygulanışlarını ve dış cisimleri bedeninin 

süresi içinde kavrar. Geçmiş şeyleri de ancak bedeninin süresi içinde kavrayabilir. 

Ruhun bedenden önce var olduğunu hatırlamak mümkün değildir, çünkü bedende 

varlığın hiçbir izi bulunmaz.381  

 

                                                 
379 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXXIV, Scholium, p.309. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Đnsanların ortak sanısına bakacak olursak, onların hakikatte ruhlarının ezeliliği 
şuuruna sahip olduklarını, fakat onu süre ile karıştırdıklarını ve ölümden sonra devam ettiğini 
sandıkları hayal gücüne ve hafızaya yorduklarını görürüz.” 
380 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXI, p.302. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruh hiçbir şeyi hayal edemez ve geçmiş şeyleri ancak Bedeninin süresi boyunca 
hatırlar.”  
381 Bkz., Spinoza, Ibid., V, Prop.XXIII, Scholium, p.303. 
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Bununla beraber insan bedeninin geçici varlığını ifade eden düşüncelerine 

sahip olmasının yanı sıra bir de bedenin özünü ifade eden düşüncelere de sahiptir. 

Tanrı yalnız bedenin varlığının değil, özünün de nedenidir. Bundan dolayı o zorunlu 

olarak Tanrı’nın özü ile tasarlanması gerekir ve bu öncesiz ve sonrasız bir 

zorunluluktur. “ Şu ya da bu insan bedeninin özünü ifade eden bir düşünce bir çeşit 

sonsuzlukla zorunlu olarak Tanrı’da vardır.”382 Tanrı’da olan bu düşünce zorunlu 

olarak insan ruhunun özüne aittir. Bu bakımdan da bedenin özünün Tanrıda öncesiz-

sonrasız bir zorunlulukla tasarlanması nedeniyle bu şey ruhun özüne aittir ve zorunlu 

olarak öncesiz ve sonrasız olacaktır.  

 

 

“ Söylemiş olduğumuz gibi, bir çeşit sonsuzlukla bedenin özünü ifade eden bu düşünce 

ruhun özüne ait olan zorunlu olarak öncesiz-sonrasız olan bir düşünme modusudur… 

bununla birlikte bedenin özünü bir çeşit sonsuzlukla kuşatması bakımından, ruhumuz 

öncesiz-sonrasızdır ve ruhun bu varlığı zamanla tanımlanamaz ve süre ile açıklanamaz.”383  

 

 

 Ruh bedenini şimdiki varlığını ifade etmesi bakımından şeyleri zaman içinde 

tasarlar. Ruhun bedenin şimdiki varlığını ifade etmesinden başka bir süre ve zaman 

içinde tanımlanamaz. 

 

 

“ Bundan dolayı ruhumuzun sadece bedenin şimdiki varlığını kuşatması bakımından 

sürdüğünü ve varlığının zaman ile tanımlandığı söylenebilir, bu bağlamda onda şeylerin 

varlığını zaman ile gerektirme ve onları süre içinde tasarlama gücü vardır.”384      

                                                 
382 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXII, p.303. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Bir fikir her zaman, şu ya da bu insan Bedeninin özünü bir çeşit ezelilikle ifade eden 
Tanrıda zorunlu olarak verilmiştir.” 
383 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXIII, Scholium, p.303-304. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Söylediğimiz gibi, bir nevi ezelilikle Bedenin özünü ifade eden bu fikir, 
Ruhun özüne ait olan ve ezeli olan bir düşünme tarzıdır…bununla birlikte Bedenin özünü bir nevi 
ezelilikle kuşatması bakımından Ruhumuz ezelidir ve Ruhun bu varlığı zamanla tanımlanamaz ve süre 
ile açıklanamaz.”   
384 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXIII, Scholium, p.304. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle 
dile getirilmiştir: “ Öyle ise Ruhun sürüp gittiği söylenemez ve onun varlığı ancak, Bedenin şimdiki 
(actuel) varlığını kuşatması bakımından gerekli bir zaman ile tanımlanabilir ve onda yanlı bu ölçüde 
şeylerin varlığını zaman bakımından gerektirme ve onları süre içinde tasarlama gücü vardır.” 
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Burada şu sorular düşünceyi daha aydınlık kılacaktır: Ruh neden öncesiz-

sonrasız oluyor da beden olmuyor? Spinoza’ya göre ruh, bedenin özünü Tanrıda 

olduğu gibi bir çeşit sonsuzlukla (belirli bir sonsuzluk boyutu altında) tasarlaması 

bakımından öncesiz-sonrasızdır. Ruhun bu şekilde şeyleri bilmesi de bir çeşit 

sonsuzlukla bedenin özünü tasarlaması bakımındandır. Akıl’ın doğasında şeyleri 

zorunlu olarak algılamak vardır.385 Bu nedenle de akıl şeyleri oldukları gibi; 

Tanrı’nın öncesiz-sonrasız doğasında oldukları gibi, yani şeyleri öncesiz-sonrasız 

olarak kavrar. Bu da O’nun doğası gereğidir. Ruh’un özü de akıl olduğundan bu aynı 

zamanda ruhun doğasına da ait olmaktadır. Dolayısıyla bedenin öncesiz-sonrasız 

değil de, ruh’un öncesiz-sonrasız olması onun özünün akıl olmasındandır.  

 

 

“ Bununla beraber şeyleri belirli bir sonsuzluk boyutunda algılamak aklın 

doğasındandır (önerme 44, önerme sonucu 2, bölüm 2) ve bedenin özünü belirli bir 

sonsuzluk boyutunda algılamak ruhun doğasındandır (önerme 23, bölüm 5)…”386  

 

 

Ruh şeyleri iki türde kavrayabilir. Birincisi şeylerin varlıklarını belirli bir 

zaman ve mekan ile ilişkisi içinde tasarlamaktır. Đkinci olarak da şeyleri Tanrı’nın 

içinde ve Tanrısal doğanın zorunluluğuna göre tasarlamaktır. Bu ikinci olan sezgi 

bilgisi ile elde edilen ve şeyleri Tanrıda olduğu gibi, hiçbir zaman ve mekan ile 

ilişkisi olmadan belirli bir sonsuzluk boyutunda algılamaktır. Ruhun öncesiz-

sonrasızlığı, bu üçüncü bilgi ile şeyleri oldukları gibi Tanrısal doğanın içinde var 

oldukları gibi tasarlamaktır. Tanrı’nın özü öncesizlik-sonrasızlık olduğundan şeyleri 

belirli bir sonsuzluk boyutunda tasarlamak, şeyleri Tanrının özü ile tasarlamaktır. 

                                                 
385 Bkz., Spinoza, Ibid., II, Prop.XLIV, p.151. 
386 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXIX, Demonstation, p.306. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in 
çevirisinde şöyle dile getirilmiştir: “ Öyle ise Ruhta, Bedenin hazır olan varlığını tasarlaması 
bakımından, bir çeşit ezeliliğe sahip olarak şeyleri bir çeşit ezelilikle tasarlamak Aklın tabiatı 
gereğindendir (önerme 44, bölüm II’nin 2’nci scolie’si) ve Bedenin özünü bir çeşit ezelilikle 
tasarlamak ruhun tabiatı gereğidir (önerme 23)…”  Hilmi Ziya Ülken’in bu çevirisinde atıf yanlışlığı 
yapılmıştır. 2. bölümün 44. önermesinin 2. önerme sonucuna atıf yapılması gerekirken bölüm 2’nin 
44. önermesinin 2. scoliesine atıf yapılmıştır. 



 162 

Şeylere bu bakış açısı ile bakmak ya da tasarlamak, şeylere Tanrı’nın bakış açısından 

bakmak demektir.  

 

 

“ Öncesiz-Sonrasızlık, zorunlu olarak varlığı içermesi bakımından Tanrı’nın özüdür 

(tanım 8, bölüm I). Bundan dolayı şeyleri belirli bir sonsuzluk boyutundan tasarlamak, 

onların Tanrı’nın özü ile gerçek varlıklar olarak tasarlanmaları bakımından şeyleri 

tasarlamaktır ya da onların Tanrı’nın özü dolayısıyla varlıklarını içermeleri 

bakımındandır.”387       

 

 

Ruh belirli bir sonsuzluk boyutu altında şeyleri kavradığı zaman onları özleri 

ile onları Tanrısal bağlamda kavramış olur. Ruh bu şekilde hem kendi kendisini, hem 

bedenini hem de diğer şeyleri bilir. Bu bağlamda kendisini ve var olan bütün diğer 

şeylerin Tanrıda olduğunu ve Tanrı ile kendisini ve onları bildiğini bilir ve o bu 

bakımdan zorunlu olarak Tanrı’nın bilgisine sahiptir.  

 

 

“ Ruhumuz belirli bir sonsuzluk boyutu altında kendi kendisini ve bedeni bilmesi 

bakımından zorunlu olarak Tanrı’nın bilgisine sahiptir ve kendisinin Tanrı’da var olduğunu, 

Tanrı dolayısıyla kendisini tasarladığını bilir.”388 

 

 

Spinoza’nın ruhun öncesiz-sonrasızlığı ya da ruhun şeyleri belirli bir 

sonsuzluk boyutunda algılaması anlayışı ilk bakışta pek anlaşılır görünmemektedir. 

Bunun nedeni Spinoza’nın ruhun öncesiz-sonrasızlığı anlayışının ruha öncesiz-

sonrasızlık verildiği olarak anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki Spinoza 

                                                 
387 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXX, Demonstation, p.306. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Ezelilik, zorunlu varlığı kuşatması bakımından Tanrının özüdür (tanım 8, 
bölüm I). Şeyleri bir çeşit ezelilikle kavramak, öyle ise kendi kendilerin Tanrının özü ile gerçek 
varlıklar olarak kavramaları bakımından şeyleri kavramak demektir, yani Tanrının özü dolayısıyla 
onlar varlığı içerirler…” 
388 Spinoza, Ibid., V, Prop.XXX, p.306. Bu önerme Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde şöyle dile 
getirilmiştir: “ Ruhumuz bir çeşit ezeliliğe sahip şeyler gibi kendi kendisini bildiğini ve Bedeni bildiği 
nispette, zorunlu olarak Tanrının bilgisine sahiptir ve Tanrıda olduğunu, Tanrı ile kendisini bildiğini 
bilir.” 
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ruha öncesiz-sonrasızlık vermez, onun düşünce olan özününü öncesiz-sonrasız 

olduğunu ifade eder. Bu da ruhun düşünmesi bakımından sonsuzluğu algılaması ve 

her şeyin öncesiz-sonrasız olan Tanrı’nın özünden çıktığını, onda olduğu gibi şeyleri 

zamansız bir bağlamda algılamasıdır. Đnsan şeyleri sezgi bilgisi ile bildiği, onların 

içindeki Tanrısallığı algıladığı ve Doğa’yı bütünlüğü içinde kavradığı zaman belirli 

bir sonsuzluk boyutunda kavramış olur. Her insan bu şekilde kavrama ve algı 

düzeyine erişemez. Spinoza şeyleri sonsuzluk içinde algılamanın insanlar için zor 

olduğunu görmüş olsa gerek ki bu ruhun öncesiz-sonrasızlığı anlayışının ahlaksal 

anlamda gerekli olmadığını belirtir.  

 

 

“ Erdemin ya da doğru yaşam yolunun ilk ve birinci ilkesi (önerme 22, önerme sonucu ve 

önerme 24, bölüm 4) kendine yararlı olanın aranmasıdır. Fakat aklın yararlı olarak bildirdiği 

şeyleri gerektirmek için yalnız bu beşinci bölümde öğrendiğimiz ruhun öncesiz-

sonrasızlığını hiç hesaba katmadık.”389    

 

 

Spinoza’nın ruhun öncesiz-sonrasızlığı anlayışına farklı bir yönden 

yaklaşmak istiyorum. Spinoza bu anlayışında yukarıda da ifade ettiğim üzere ruhun 

ölümsüz olduğunu söz konusu etmemiştir. Yine de Spinoza felsefesinde 

ölümsüzlüğün var olduğu alanlar bulunabilir kanısındayım. Örneğin Spinoza’nın 

düşüncesinde Doğa’da var olan her şey sonlu bir modustur. Spinoza’nın kendisine ve 

kendisinden ötürü de eseri olan Etika’ya bu bağlamda bakarsak Etika’da sonlu bir 

modus’tur. Bu bakımdan Spinoza’nın eseri nedeniyle bir ölümsüzlüğe sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Spinoza’nın Etika’sı kendi yapıp yarattığı, kendi özünü 

gerçekleştirerek, yetkinleşerek ortaya koyduğu bir eseridir. Spinoza’nın 

düşüncesinde insanın kendi özünü gerçekleştirmesi, yetkinleşmesi yaratıcılığını 

ortaya koyması ve kendisini aşmasıdır. Bu insanlığa bir katkıda bulunmaktır. “ 

…burada insan, kendi varlığından yaratıp, kendi zenginliğinden devşirip Đnsanlara 

                                                 
389 Spinoza, Ibid., V, Prop.XLI, Demonstration, p.314. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Erdemin ya da doğru bir hayat gidişinin (conduite) ilk ve biricik ilkesi 
(önerme 22’nin önerme sonucu ve önerme 24, bölüm IV) bize faydalı olanın aranmasıdır. Halbuki, 
Aklın faydalı olarak emrettiği şeyi gerektirmek için, yalnızca bu beşinci bölümde bilinen Ruhun 
ezeliliğini hiç göz önüne almadık.”  
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sunan, armağanlar veren bir yaşamadadır…”390 Bu da özgürlüğün ta kendisidir. 

Özgürlük kendini aşma olayıdır. Burada insan belirli bir ölümsüzlüğü kazanır. Belirli 

diyorum çünkü dünyamız sonlu olduğundan sonsuzca bir ölümsüzlük olarak 

anlaşılmaması için; insanlıkla var olacak bir ölümsüzlük kazanır. Spinoza insanlık 

var oldukça 500 veya 1000 yıl sonrada okunacaktır. Bu bakımdan Spinoza’nın 

düşüncesinde eserinin sonlu bir modus olması ve kendisi ölmüş olsa bile eserinin 

sonlu bir modus olarak var olması ona belirli bir ölümsüzlük kazandırmıştır. Eseri 

var oldukça adı ve düşünceleri var olacaktır.  

 

Spinoza’ya bu açıdan yaklaşıldığında Platon’un ölümsüzlük anlayışı ile 

aralarında belli bakımlardan paralellikler bulunmaktadır. Platon ruhun bedenden 

ayrıldıktan sonra yaşayacağını ve ruhun ölümsüz olduğu anlayışını savunur. Bu 

bakımdan bakıldığında Spinoza ile aralarında hiçbir paralellik yoktur ve Spinoza 

böyle bir ölümsüzlük anlayışına karşıdır. Platon Symposion (Şölen) dialoğunda sevgi 

kavramını açıklarken ilkin her insanda bulunan bir ölümsüzlük çabası olarak 

tanımlar.391 Bu Platon’un bahsettiği ruhun ölümsüzlüğü değildir, insanların ölümsüz 

olmak için döl yetiştirmek ve nesil üreterek kendilerini yok olmaktan kurtarmak 

istemeleridir. Bu bedene yönelen sevgidir.392  

 

 

“Sevginin güzele yönelmesi yaratma nedeniyledir. Dolayısıyla sevgin ölümsüzlüğe 

ulaşma gücüdür. Ne var ki bu sevginin en alt, fakat tüm canlılara özgü aşamasıdır; çünkü her 

canlının ölüme bir direnişi vardır ve bunu türünü sürdürerek gerçekleştirir.”393  

 

 

Bedene yönelen sevgi insanın gerçek ölümsüzlüğünü sağlayacak olan idealara 

yönelen sevgi için ilk basamaktır. Bu basamaktan sonra ruh güzelliği, ruh 

güzelliğinden sonra da asıl ulaşılması gereken mutlak güzel gelir.  Đnsan idealara 

                                                 
390 Attilla Erdemli, “ Yaşama sorunu olarak ölüm”, Felsefe Logos,  sayı 12, Đstanbul, Bulut Yayınları, 
2000/4, s. 67.  
391 Platon, Symposion, 207a. 
392 Platon, Symposion, 208e-209a. 
393 Attilla Erdemli, “ Yaşama sorunu bakımından akıl-sevgi bağlamı (Platon)”, Felsefe Logos,  sayı 7, 
Đstanbul, Bulut Yayınları, 1999/2, s. 47.  
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ulaştığında ruhu ölümsüzlük olacak ve gerçek mutluluğa ulaşacaktır. Đdeaları gören 

kimse kendi bilgisinin eksikliğini fark edecek ve bundan kurtulmayı isteyecektir. 

Đdeaları görerek insanlar erdemli işler yapacak ve üretecektir. Bu insanlar 

ölümsüzlüğün yaratma ile sağlanacağını bilirler ve bu bakımdan bu dünyada sürekli 

anılmalarını gerektiren işler yapmaya çalışırlar.394 Platon’da yukarıda değindiğim 

üzre insanın ölümsüzlüğü kendini geliştirmesi, yetkinleştirmesi ve yaratmasında 

ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Spinoza ile aralarında paralellik bulunduğunu 

söyleyebiliriz.  

 

Đnsanın yaşamını geliştirmesi, yaratması ve yetkinleştirmesi ve dolayısıyla da 

özgürlüğü toplumda, diğer insanlarla birlikteki yaşamında ortaya çıkmaktadır. Đnsan 

yaşamda tek başına yaşayan bir var olan değildir. Đnsan diğer insanlarla birlikte 

toplum içinde yaşamaktadır. Đnsan özgürlüğünü toplum içinde gerçekleştirmektedir, 

ancak Devletin belirleyici özelliği burada göz ardı edilmemelidir. Devlet insanları 

belirler ve bu bakımdan da insanı bağlar. Đnsanın yaşamdaki gelişimleri, 

yetkinleşmesi, özgürlüğü içinde yaşadığı devletin yapısıyla oldukça ilişkilidir. Bu 

bağlamda özgürlüğünü gerçekleştiren insanın devlet içinde bunu nasıl 

gerçekleştirdiği ya da tam tersi olarak devletin insanın özgürlüğünü gerçekleştirmesi 

yönünde nasıl bir sisteme sahip olduğu ya da olmadığı önemle aydınlatılması 

gereken sorunlardır. Bu bakımdan Spinoza’nın bu konularda ne söylediğine bakmak 

gerekiyor.       

  

3.2.5. Devlet    

 

Đnsanın ahlaklılığı, yetkin yaşama göre yaşaması ve özgürlüğü toplumda 

ortaya çıkmaktadır. Spinoza insanların toplumda yaşamalarının, tek başına 

yaşamlarında yaşamalarından daha yararlı olduğunu ifade eder. Đnsanın özgürlüğü de 

ahlaklılığı da toplumda ortaya çıkmaktadır. Đnsanların birbirlerine kenetlenerek 

kendileri için en iyi, en yararlı olanı aramaları, onların kendi başlarına aramalarından 

daha yararlıdır. Bir başına olan insanın ahlaklılığından ve özgürlüğünden söz 

                                                 
394 Platon, Symposion, 209e. 
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edilemez. Đnsan ahlaklılığını ve özgürlüğünü toplum içinde gerçekleştirecektir. Aksi 

halde insan yalnızca kendini düşünen, bencil biri olacaktır. Đnsanlar kendileri için 

yararlı olanı ararken ve ona ulaşırken bunu başkaları için de isteyeceklerdir ve buna 

ulaşmaları için onlara yardım edeceklerdir. “ Bundan dolayı erdemi arayan bir 

kimsenin kendisi için istediği iyiliği, o başka insanlar içinde isteyecektir.”395  Asıl 

erdem, ahlaklılık ve özgürlük budur. “ Aklın yönetiminde yaşamamızdan gelen iyilik 

yapma arzusuna ahlak diyorum.”396 Đnsanların birbirleriyle uyum halinde toplumda 

yaşamaları her insanın erdemini, ahlaklılığını, özgürlüğünü, yetkin yaşamını 

gerçekleştirmek için iyi ve yararlıdır. “ Yine de aklımızın yasaları ve belirli 

buyrukları uyarınca yaşamak insanlar için çok daha yararlıdır ve bu kimsenin kuşku 

duyamayacağı bir gerçektir.”397 Bu bakımdan Doğa’da insana insandan daha yaralı 

bir şey yoktur. 

 

Spinoza Etika’da ve Devletle ilgili iki yapıtında Doğal Durum ve Toplumsal 

Durum’u ele alıp inceler. Spinoza’nın doğal durum ve toplumsal durum anlayışı 

devletin temellerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Doğal durumda Doğa’nın 

gücü hakimdir ve insanlar Doğa’nın egemenliği altında yaşarlar. Her var olanın 

varoluşu doğanın düzeninden ve zorunluluğundan çıkmaktadır. Bu bakımdan her var 

olanın var oluşu ve eyleme gücü doğanın ona vermiş olduğu bir haktır. “…doğadaki 

her varlık, hem var olmak hem de eylemde bulunmak için sahip olduğu gücün 

hakkını doğadan alır…”398 Her var olanın gücü, onun hakkıdır ve her var olanın 

doğal hakkı onun gücünün yettiği yere kadar uzanır. Her şey doğanın hakkına göre 

vardır ve varoluşları doğa tarafından onlara verilmiş olan doğal bir haktır. Her var 

olan doğası gereği kendi varlığını sürdürmeye, yaşama tutunmaya çalışır. Bu 

bakımdan varlığını sürdürmeye çalışmak her varlığın doğal hakkıdır. Ancak ne var ki 

                                                 
395 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXVII, Dem., p. 252. Bu kanıtlama Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “…öyle ise erden peşinde koşan bir kimsenin kendi kendisi için istediği iyiliği, 
o, başka insanlar için de isteyecektir.” 
396 Spinoza, Ibid, IV, Prop. XXXVII, Scholium 1, p. 253. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “ Aslı (kökü) Aklın düsturuna göre yaşamamızdan gelen iyilik yapma arzusuna 
ahlak (Moralite) diyorum.”   
397 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, Çev. Cemal Bali Akal- Reyda Ergün, 
Ankara, Dost Kitabevi, Eylül 2008, s. 232. 
398 Spinoza, Tractatus Politicus, II, 3, Çev. Murat Erşen, Ankara, Dost Kitabevi, 2007. 
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insanların varlıklarını sürdürmek için çabalarında; bu gücü gerçekleştirmek için 

çabalarında bazıları aklı, bazıları da tutkuları ile hareket ederler.  

 

 

“ Her insan Doğa’nın üstün hakkı ile vardır ve bunun sonucu olarak her insan kendi 

doğasının zorunluluğu ile eyler. Böylece herkes neyin iyi ve neyin kötü olduğuna Doğa’nın 

üstün hakkına göre karar verir ya da neyin yararlı olduğuna kendi düşünme şekline göre 

karar verir (bkz. Önerme 19 ve 20, bölüm 4), öç alır (önerme 40, önerme sonucu, bölüm 3), 

ve sevdiği şeyi korumaya, nefret ettiği şeyi yok etmeye çalışır (önerme 28, bölüm 3).”399  

 

 

Doğa hiçbir şeyi dışlamaz ve yasak etmez. Doğa yalnızca insanı doğru olana 

yönelten aklın yasalarıyla sınırlı değildir, onu sınırsız sayıdaki başka yasalar 

yönetmektedir. Bu bakımdan da insanı yanlış yola sevk eden tutkular da doğanın bir 

parçasıdır ve bu şekilde yaşamak da doğanın insanlara vermiş olduğu bir haktır. 

 

 

“…aklın bizde doğurduğu arzular ile başka bir kökene sahip arzular arasında hiçbir fark 

gözetemeyiz: hem birinciler hem de diğerleri gerçekte doğanın etkileridirler ve insanın 

sayesinde varlığını sürdürmeye çabaladığı doğal gücü ortaya çıkarırlar. Đster bilge olsun ister 

sağduyudan yoksun olsun, insan her zaman doğanın bir parçasıdır ve onun eylemde 

bulunmasını belirleyen her şey –bu doğa şu ya da bu insanın doğası olarak tanımlanmak 

üzere- doğanın gücü ile ilişkilendirilmelidir. Davranışlarında ister aklı rehber alsın ister 

sadece arzuyu, insan gerçekte ne yaparsa ancak doğanın yasalarına ve kurallarına göre yapar, 

yani doğal hakkı uyarınca (bu bölümün 4’üne göre) yapar.”400 

  

 

                                                 
399 Spinoza, Ethics, IV, Prop. XXXVII, Scholium 2, p. 254. Bu scolie Hilmi Ziya Ülken’in çevirisinde 
şöyle dile getirilmiştir: “Herkes tabiatın yüce hakkına göre vardır ve bunun sonucu olarak da herkes 
kendi tabiatının zorunluluğundan ileri gelen şeyi Tabiatın yüce hakkı ile yapar ve böylece herkes 
hangi şeyin iyi, hangi şeyin kötü olduğuna dair Tabiatın yüce hakkına göre hüküm verir, ya da kendi 
yaradılışına göre kendi çıkarını düşünür (önerme 19 ve 20), öç alır (önerme 40, bölüm III’ün önerme 
sonucu) ve sevdiği şeyi korumaya, kin beslediği ya da nefret ettiği şeyi yok etmeye çalışır (önerme 28, 
bölüm III). 
400 Spinoza, Tractatus Politicus, II, 5. 
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Doğal durumda herkes istediği şekilde kendi varlığını korumak için eylemde 

bulunabilir. Doğal durumda insanların aklın yönetiminde yaşamaya da tutkuları 

egemenliği altında yaşamaya da doğal hakkı vardır.  

 

 

“ Bir başka deyişle, bilgenin aklın buyurduğu her şeyi yapmaya, yani aklın yasaları uyarınca 

yaşamaya üstün bir hakkı vardır. Ama aynı biçimde, bir cahil kadar, ahlaki gücü olmayan 

birinin de iştahın yasalarına göre yaşamaya üstün bir hakkı vardır.”401  

 

 

Ne var ki aklın yönetiminde yaşamak çok güç olduğundan insanların çoğu doğal 

durumda tutkuları ile eylemde bulunmaktadırlar. Bu nedenle doğal durumda insanlar 

birbirleri ile çatışma halindedirler. Đnsanları birbirinden ayıran ve onları 

uyumsuzluğu götüren tutkular doğal durumda insanları birbirlerine karşıt hale 

getirirler. Nasıl ki aklın yönetiminde yaşayan insanlar için doğada en yararlı olan şey 

diğer aklın yönetimde olan insanlarsa, doğada tutkuları egemenliğinde yaşayan 

insanlar da insanlar için en kötü, en zararlı olanlardır.  

 

 

“ Bu nedenle tabiatın hükümranlığı altında ele alınan her insan, onu ister sağlıklı akıl 

yönetsin, ister duyguları gütsün, kendisi için yararlı bulduğu şeyi üstün bir tabii hak gereği 

isteyebilir ve onu kaba kuvvete veya hileye başvurarak, yalvarıp yakararak ya da kendisine 

en kolay gelen başka bir yoldan ele geçirebilir. Dolayısıyla da emeline ulaşmasını 

engellemek isteyeni düşman sayabilir.”402  

 

 

Doğal durumda çoğu insan tutkuları egemenliğinde yaşarlar, çünkü bu 

duyguların çekiciliğine kapılırlar ve bu şekilde yaşamak kolay olan yaşama 

biçimidir. Aklın egemenliğinde yaşamak güç olan, çaba sarf etmeyi gerektiren 

yaşama biçimidir. Halbuki her insanın doğal durumda kendi tutkularını dizginleme, 

                                                 
401 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 231.  
402 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 231-232.  



 169 

aklın kurallarına göre yaşama gücü olsaydı, diğer insanlar için bir tehdit olmaz, 

aksine onlarla birlikte uyumlu bir bütünlük kurabilirlerdi. Bu bakımdan da ne bir 

egemen güce, ne de bir devlete ihtiyaçları olurdu. Aklın yönetiminde olan bir insan 

diğer bir insan için tehdit olmaz aksine onun kendi varlığını sürdürmek için yararlı 

olanı ararken aynı yolda yürüyeceği ve yardım edeceği bir dost olur. Aklın 

yönetiminde yaşayan insanların varlıklarını sürdürmek için aradıkları iyi hepsinde 

ortak olduğundan onlar aynı yolda yürürler ve buna ulaşmak içinde birbirlerine 

yardım ederler. Dolayısıyla doğal durumda aklın yönetiminde yaşayan insanlar 

uyumlu bir birliktelik ve bütünlük oluştururlar ve bu bakımdan ne bir egemen güce 

ne de bir devlete ihtiyaç duyarlar.  

 

 

“ Bundan başka, her şey, kendinde olduğu sürece, varlığını korumaya çabaladığına göre, 

eğer aklın buyruklarına göre yaşamak kadar kör arzular tarafından sürüklenmek de bizim 

iktidarımız içinde olsaydı, hepimizin aklın kılavuzluğu doğrultusunda ve bilgece kurulmuş 

kurallara göre yaşayacağından hiçbir biçimde şüphe edemeyiz. Ancak işler hayatta böyle 

yürümez, aksine, herkes peşinden koştuğu zevkin çekiciliğine boyun eğer.”403     

 

 

Herkes aklın egemenliğinde yaşamadığından yasalara ve devlete ihtiyaç 

duyulmuştur. Çünkü doğal halde tutkular egemen olduğundan insanlar birbirleri için 

tehdit olmaktadırlar. Herkes bu tehditlerin olmadığı kendini güven ve huzur içinde 

hissedeceği bir yaşam ister. Ancak böyle tehditler olduğu sürece insan kendini ne 

güvende ne de huzur içinde hissedebilir. Đnsanlar tek başına bu tehditler karşısında 

yetersiz kaldığından güvenli ve iyi yaşayabilmek için birleşmek zorunda 

kalmışlardır.  

 

 

“ Ayrıca, her insan, mümkün olduğunca, güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. 

Ancak, her insan ne isterse onu yapabildiği, akla kin ve öfkeden daha fazla itibar edilmediği 

sürece, bu asla gerçekleşmez. Çünkü kimse düşmanlık, kin, öfke ve hileler arasında korkuya 

                                                 
403 Spinoza, Tractatus Politicus, II, 6. 
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kapılmadan ve elinden geldiğince bunlardan kaçınmaya çalışmadan yaşayamaz. V. Bölümde 

gösterdiğimiz gibi, yardımlaşma olmazsa insanların zorunlulukla pek sefil yaşayacaklarını ve 

akıllarını geliştiremeyeceklerini de düşünelim. O zaman şunu açıkça görürüz: Đnsanlar, 

güvenlik içinde ve elden geldiğince iyi yaşamak için, birlikte hareket etmek zorunda 

kaldılar.”404    

 

 

 Devlet tutkuları ile yaşayan insanların diğer insanları tehdit etmemesi, onları 

güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşatmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Diğer bir açıdan 

bakarsak, Devletin tutkuların egemenliğinde olan; diğer insanlar için tehlike yaratan 

insanları, aklın yönetimi ile eylemeleri ve onları doğru bir yaşayış şekline sokmak 

için kurulduğunu da görebiliriz. Devletin amacı güvenlikle birlikte insanların akılla 

eylemelerini, kendilerini geliştirmelerini ve yetkinleştirmelerini sağlamaktır.    

 

Doğal durumda neyin iyi, neyin kötü olduğuna ortaklaşa karar 

verilmediğinden ve herkes kendi yararına göre hareket ettiğinden hak ya da 

haksızlık, suç ya da suçsuzluk denilebilecek şeyler yoktur. Çünkü doğal durumda 

hiçbir şey bir kimseye ait değildir ve hiç kimse bir şeyin efendisi değildir. Herkes ve 

her şey bütüne aittir ve bu bakımdan da insanların bir şey üstünde hakkı olması 

durumu söz konusu değildir. Kimsenin bir şey üstünde hakkı olmaması, bir şeyin ona 

ait olmaması onun başka insanlar tarafından alınması durumunda alan kişinin suç 

işlediğini söylemek mümkün değildir. Her şey herkesindir ve bir başkasının alması 

onu suçlu duruma düşürmez. Bu bakımdan Spinoza’ya göre doğal yaşama 

durumunda ahlaktan söz edilemez. Hak ya da haksızlık, suç ya da suçsuzluk, adalet 

ya da adaletsizlik devlette söz konusu olan şeylerdir. 

 

 

“ O halde, nasıl ki günah ve (kesin anlamında) itaat ancak bir Devlet içinde düşünülebilir, 

aynı şekilde, adalet ve adaletsizlik de ancak bir Devlet içinde tasarlanabilir. Gerçekte, 

doğada hakkın şuna değil de buna ait olduğunu söyleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur, ama 

her şey herkese aittir; yani iktidara sahip olan kimse iktidara sahip olduğu ölçüde hakka 

                                                 
404 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 232. 
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sahiptir. Aksine, neyin kime ait olduğuna ortak yasanın karar verdiği bir Devlet’te, adil her 

kimseye kendisinin olanı vermek yönünde değişmez iradesi olan ve adaletsiz de, aksine, bir 

başkasına ait olanı kendisinin yapmaya çalışan kişiye verilen adlardır.”405 

 

 

Spinoza’nın doğal durum ve toplumsal durumu Hobbes’ta ki status naturalis  

( doğa durumu) ve status civilis ( toplumsal durum)’in karşılığıdır. Hobbes’ta doğal 

durumda insanların birbirleri ile çatışma halinde olduklarını ve toplumsal durumda 

yaşamanın insanlar için en güvenli yaşam biçimi olduğunu ifade etmiştir. “ Devlet 

olmadıkça, herkes herkese karşı daima savaş halindedir.”406 Doğal durumda doğru ya 

da yanlış, adalet ya da adaletsizlik yoktur. Çünkü doğal durumda benim ya da senin 

denilebilecek bir şey yoktur, her şey herkesindir.  

 

 

“ Bu herkesin herkese karşı savaşının bir sonucu da, böyle bir savaşta hiçbir şeyin adalete 

aykırı olmayacağıdır. Orada, doğru ve yanlış, adalet ve adaletsizlik kavramlarına yer 

yoktur… Herkesin herkese karşı savaşının bir başka sonucu; mülkiyetin, egemenliğin, benim 

ve senin ayrımının bulunmaması; sadece, herkesin eline geçirebileceği şeye, onu elinde 

tutabildiği sürece sahip olmasıdır. ”407 

 

 

 Hobbes’ta toplumsal durumda yaşamanın insanlar için en yararlı olan yaşama 

biçimi olduğunu savunur. Çünkü toplumsal durum (devlet) insanların birbirleri ile 

olan çatışmalarını engeller, onları korur ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlar.  

 

 

“ Doğal olarak özgürlüğü ve başkalarına egemen olmayı seven insanların, devletler halinde 

yaşarken kendilerini tabi kıldıkları kısıtlamanın nihai nedeni, amacı ve hedefi, kendilerini 

korumak ve böylece daha mutlu bir hayat sürmek; yani, daha önce göstermiş olduğum gibi   

( Bölüm 13), insanları korku içinde tutacak ve onları, ceza tehdidiyle, ahitlerini ifa etmeye ve 

                                                 
405 Spinoza, Tractatus Politicus, II, 23.  
406 Thomas Hobbes, Leviathan: veya Bir Din ve Dünya Devletinin Đçeriği, Biçimi ve Kudreti, Çev. 
Semih Lim, 7. bs., Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Nisan 2008, böl. 13, s. 94. 
407 Thomas Hobbes, a.g.e., böl. 13, s. 96. 
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öndördüncü ve onbeşinci bölümlerde anlatılan doğa yasalarına uymaya zorlayacak belirgin 

bir güç olmadığında, insanların doğal duygularının zorunlu sonucu olan o berbat savaş 

durumundan kurtulamaktır.”408 

 

 

 Spinoza’ya göre toplumsal durum, gücün egemende olduğu durumdur. 

Toplum oluşturabilmenin yolu her insanın gücünü topluma devretmesidir. “Böylece 

yalnızca toplum her şeyin üzerinde doğanın üstün hakkına sahip olacaktır.”409 

Đnsanın doğal hakkında olduğu gibi Devletin de gücü ölçüsünde hakkı vardır. 

Toplumsal durumda doğal durumda olduğu gibi herkes kendi yargısına göre hareket 

edemez, herkes devletin kararı uyarınca hak olarak isteyebileceği bir şeyi yapabilir. 

Bu şekilde bakıldığında toplumsal halde doğal hakkın ortadan kalktığı 

düşünülmektedir, ancak toplumsal durum, doğal durumu içinde barındırır. Çünkü 

insan toplumsal durumda, doğal durumda olduğu gibi kendi doğasının yasalarına 

göre hareket eder ve çıkarını gözetir. Hiç kimse doğal hakkını bütünüyle bir 

başkasına devretmez.  

 

 

“ Çünkü bu siyasi bütünde hiç kimse tabii hakkını, gelecekte her türlü tartışmanın dışında 

kalacak biçimde başkasına devretmez. Tam tersine, her insan onu, kendisinin de bir parçasını 

oluşturduğu tüm toplumun çoğunluğuna devreder. Böylece herkes, daha önce tabii halde 

olduğu gibi, eşit kalır.”410 

 

 

 Burada şunu belirtmek gerekir ki, toplum halinde yaşayan insanların bütün 

gücünü devretmemesini doğal halde olduğu gibi kendi anlayışına göre yaşaması 

olarak anlaşılmaması gerektiğidir. Toplumsal durum, doğal halde olduğu gibi kişinin 

kendi varlığını sürdürme ve güven altına almayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan 

insanlar toplum halinde yaşamaya yönelmişlerdir. Dolayısıyla insan varlığını güven 

altına almak ve korumak için gücünü topluma devretmiştir. Đnsanın yargı ve 

                                                 
408 Thomas Hobbes, a.g.e., böl. 17, s. 127. 
409 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 234. 
410 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 236. 
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düşünme gücü ise istese de devredebileceği bir güç değildir. Bu bakımdan insan 

doğal hakkını bütünüyle bir başkasına devredemez. “ Gerçekten de hiç kimse, 

gücünü dolayısıyla da hakkını, onu insan olmaktan çıkaracak ölçüde bir başkasına 

devredemez.”411 

 

Spinoza Etika’da olduğu üzre Tratatus Politicus’da412 ve Tratatus Theologico 

Politicus’da413 aklın yönetiminde yaşayan insanların özgür ve bağımsız olduğunu 

ifade eder. Aynı şekilde bunu Devlet içinde ortaya koyar. “… en güçlü ve en 

bağımsız Kent de akla dayanan ve akıl tarafından yönetilendir.”414 Aklın 

yönetiminde yaşayan insanlar toplum halinde yaşamanın gerektiğini bildiğinden 

Devletin kurallarına ve emirlerine uyar.  

 

 

“ Dolayısıyla, bir insan ne kadar aklın kılavuzluğu doğrultusunda yaşarsa,… ne kadar 

özgürse, Kentin kurallarını o kadar çok izler ve uyruğu olduğu egemenin buyruklarına o 

kadar çok uyar. Buna yine şunu ekleyeyim ki, sivil hal ortak bir korkuya son vermek ve 

ortak bir sefaletten kaçınmak için doğal olarak kurulur ve, dolayısıyla, hedeflediği amaç 

aklın kılavuzluğunda yaşayan her insanın doğal halde de ulaşmaya çabalayacağı… amaçtan 

farklı değildir.”415  

 

 

 Doğal halde de, toplumsal halde de, insan da ve Devlette de en iyi yaşam 

kuralı aklın yönetimine göre yaşamak ve eylemektir. Bu bakımdan en iyi yönetim 

biçimi özgürlüğü sağlayan akla uygun yönetim biçimidir. Spinoza en iyi yönetim 

biçiminin Tratatus Theologico Politicus’da demokrasi olduğunu, Tratatus 

Politicus’da ise akla uygun ve akıl tarafından yönetilen devlet biçimi olduğunu ifade 

eder. Spinoza Tratatus Politicus’da açık olarak en iyi yönetim biçiminin demokrasi 

olduğunu ifade etmese de bütün yönetim biçimleri içinde demokratik yönetim 

                                                 
411 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 243. 
412 Bkz., Spinoza, Tractatus Politicus, II, 11.   
413 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 236. 
414 Spinoza, Tractatus Politicus, III, 7.   
415 Spinoza, Tractatus Politicus, III, 6.   
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biçiminin ifadelerini görmekteyiz. Bu bakımdan ağırlıklı olarak Spinoza’nın Tratatus 

Theologico Politicus’daki görüşlerini izlemeyi uygun buluyorum. 

 

 Spinoza toplumsal halde yani Devlet halinde yaşamak için insanların gücünü 

topluma devretmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu da devletin gücünü yurttaşlarından 

aldığı anlamına gelir. Bu güç de demokratik yönetim biçiminde kendini gösterir.  

 

 

“ Öyleyse tabii hakla çelişmeden, bir toplum oluşturabilmenin ve her türlü antlaşmayı 

kusursuz bir bağlılıkla her zaman koruyabilmenin yolu, her insanın tüm gücünü topluma 

devretmesidir. Böylece yalnızca toplum her şey üzerinde tabiatın üstün hakkına sahip 

olacaktır. Bir başka deyişle, ister özgürce ister ölüm cezası korkusuyla, her insanın itaat 

etmek zorunda olduğu üstün gücü elinde tutacaktır. Bu tür bir toplumun hakkına demokrasi 

denir. Öyleyse demokrasi şöyle tanımlanır: Gücü altındaki her şeye ilişkin üstün hakka toplu 

olarak sahip, evrensel insan birliği…”416 

 

 

Yurttaşların görevi ise Devletin buyruklarını yerine getirmek ve onun hak 

olarak açıkladığı şeyden başka hak tanımamaktır. Devlette yaşayan herkes devlete 

itaat etmek zorundadır. Devletin kararları saçma bile olsa yurttaş bu kurallara uymak 

zorundadır. Aksi takdirde yurttaş devletin düşmanı sayılacaktır. 

 

 

“ Dolayısıyla siyasi bütünün düşmanları olmak ve onun tüm gücümüzle savunmayı bize 

öneren akla aykırı davranmak istemiyorsak, üstün gücün tüm buyruklarını kesinlikle 

uygulamak zorundayız; dünyanın en saçma emirlerini vermiş olsa bile… Çünkü akıl böyle 

emirlerin de yerine getirilmesini buyurur; kötü iki şeyden daha az kötü olanın seçilmesi 

için…”417 

 

 

                                                 
416 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 234. 
417 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 235. 
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 Bireyin, egemenin en saçma emirlerine bile kendini uymak zorunda 

hissetmesi; tam bir itaat ile özgür devlet nasıl bağdaşır? Spinoza bu düşüncesini daha 

sonra şöyle açıklar: Egemen olanlar nadiren saçma buyruklar verirler. Onların gücü 

yalnızca üstün gücü ellerinde tuttukları sürece geçerlidir. Bu bakımdan onlar için 

önemli olan kendilerini korumak ve üstün gücü ellerinde tutmaya çalışmaktır. Eğer 

egemen saçma buyruklar verirse üstün gücü kaybedebilir ve bunun sonucunda da 

buyruk verme gücünü de kaybedebilir. “ Çünkü onlar için son derece önemli olan 

şey, kendilerini kollamak ve siyasi bütünü elde tutmak için ortak yararı gözetmek ve 

her şeyi aklın buyruklarına göre yönetmektir.”418 Böylece Spinoza, akıllı yöneticinin 

akıllı buyruklar vereceğini ona da kesinlikle uyulacağını savlamış olur. Spinoza 

ayrıca demokratik bir yönetim biçiminde saçmalıklardan kaygılanmaya gerek 

olmadığını ifade eder. Çünkü halkın çoğunluğunun aynı saçmalık üzerinde uzlaşması 

imkansızdır. Bir de demokrasinin amacı ve temeli nedeniyle de bu saçma buyruklar 

kaygı verici değildir. 

 

 

 “… demokrasinin temeli ve amacı, iştahın saçmalıklarından kaçınmak ve insanları elden 

geldiğince aklın sınırları içinde tutmaktır; uzlaşma ve barış içinde yaşasınlar diye… Söz 

konusu temel yerinden oynatılırsa, tüm yapı kolayca çöker.”419     

 

 

Diğer bir sorun ise insanların tümüyle emirlerin saçma olduğu durumlarda 

bile itaat etmesi gerekiyorsa özgürlükleri nasıl ortaya çıkacaktır; bu durum onları 

köle durumuna düşürmez mi? Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Spinoza’nın özgürlük 

anlayışı kişinin dilediğince istediğini yapmak anlamında değildir. Bu konuyu 

Spinoza Etika’da ayrıntılı bir biçimde ele alıp incelemiştir420, Tratatus Theologico 

Politicus’da da bu konuya yukarıdaki soru bakımından değinmiştir. Spinoza’ya göre 

aklın yönetiminde yaşayan insan özgür, tutkularının egemenliğinde olan insan ise 

köledir. Bu bakımdan da itaat Spinoza’ya göre özgürlüğü kısıtlar ancak insanı köle 

durumuna sokmaz. Đnsan köle durumunda kendisi için asıl yararlı olanı bulmak ve 
                                                 
418 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 235. 
419 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 235. 
420 Bkz., Spinoza, Ethics, I, Def. VII, p. 75, IV, Prop. LXVI- LXXIII, p. 275-280. 
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eylemde bulunmak için aklın yönetiminde değil tutkularının yönetiminde eyler. 

Tutkularda insanı yararlı olmaktan çok zararlı olana yöneltirler. Devlet ise herkes 

için ortak yararı gözetir, bu bakımdan da insanı yararlı olana yöneltir. Dolayısıyla 

devlette insan köle durumuna gelmez. Aksine yasaları akla dayandırılan devlette 

insan özgür olabilir. Spinoza bu düşüncesini temellendirmek için çocuklar ve 

ebeveynleri arasındaki ilişkiyi örnek gösterir. 

 

 

 “ Aynı biçimde, çocuklar da anne babalarının tüm buyruklarına itaat etmek zorunda olsalar 

bile, bu yüzden köle sayılmazlar. Çünkü anne babaların buyrukları öncelikle çocukların 

yararına yöneliktir. Demek ki bir köle, bir oğul ve bir uyruk arasında büyük bir fark 

olduğunu düşünüyor ve şöyle tanımlıyoruz: Köle, bir efendinin, yalnızca onun yararına olan 

buyruklarına itaat edendir. Oğul, anne babasının buyruklarıyla, kendisi için yararlı olanı 

yapandır. Son olarak da uyruk, üstün gücün buyruğuyla, topluluğa, dolayısıyla da kendi 

yararına yönelik olanı yapandır.”421  

 

 

Spinoza’ya göre akla dayalı, akılla yönetilen bir devlette insanlar köle 

durumuna gelmezler, aksine insanların ortak yararını gözeten ve varlıklarını koruyan 

bir devlette insan özgürleşebilir. Böyle bir devlette doğal durumda olduğu gibi her 

insan ister cahil, ister bilge, ister zengin ister yoksul olsun yasalar karşısında eşittir. 

Egemen gücü elinde bulunduranlar adaleti sağlamak için herkesi eşit tutmak 

zorundadır, aksi durumda adaletsizlik ortaya çıkacaktır ki bu da akılla yönetilen 

devlet biçimine aykırıdır. Devlet insanlar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek ve 

onları güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için ortaya çıkmıştır. 

Bu bakımdan böyle bir devlette adaletsizlik insanlar arasındaki eşitsizliğe yol 

açacağından ve devletin temel amacıyla çelişeceğinden devletin temelini sarsan bir 

şeydir.  

 

 

                                                 
421 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 236. 
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“ Adalet ve adaletsizliğe aynı zamanda eşitlik ve eşitsizlik denir. Çünkü uyuşmazlıkları sona 

erdirmek için görevlendirilenler, insanlar arasında ayrım gözetmemek, herkesi eşit saymak, 

zengini kıskanmadan ve yoksulu hor göremeden her insanın hakkını aynı biçimde savunmak 

zorundadırlar.”422   

 

 

Bir başka adaletsizlik biçimi de siyasi bütünün hakkını elinde tutanların her 

şey hakkında kendi yargılarına dayanarak karar vermesi ve insanların yargılarını 

engellemeye çalışmasıdır. Spinoza akla dayanan bir devlette böyle bir şeyin söz 

konusu olamayacağını belirtir. Siyasi bütünün hakkını ve gücünü elinde tutanlar 

istedikleri her konuda mutlak bir güce sahip değildirler.      

 

 

“ Üstün gücü kullananlar her konuda hak sahibi olsalar ve yasa ile dine bağlılığın yorumcusu 

sayılsalar bile, her şey hakkında kendi mizaçlarına göre yargıya varmaktan ve aynı 

çerçevede, şu ya da bu duygunun etkisi altında kalmaktan insanları alıkoyamazlar.”423   

 

 

 Akla dayanan bir devlette yöneten de yönetilenler de akla dayalı hareket 

etmek ve davranmak zorundadırlar. Bu bakımdan böyle bir devlette yönetenlerin 

herhangi bir konuda kendi yargılarına göre hareket etmesi ve insanların düşünme 

özgürlüğünü elinden almaları gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü insan hiçbir 

şekilde kendini insan olmaktan çıkaracak bir gücü başkasına devretmez ve bu gücü 

de bir başkası ondan zorla olsa da alamaz. Bu bakımdan Spinoza’ya göre insanların 

kendi buyrukları doğrultusunda düşünmelerini ve konuşmalarını sağlamak isteyen bir 

devlet olumsuz sonuçları olan ve en şiddetli yönetim biçimidir. Spinoza’ya göre bu 

yönetim biçiminin aksine insanların düşünme ve yargıda bulunma özgürlüğünün 

tanındığı yönetim biçimi ise asıl devletin amacını yerine getiren yönetim biçimidir.  

 

 

                                                 
422 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 237.  
423 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 284. 
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“ Bu nedenle, kimse dilediği gibi düşünüp yargıda bulunma özgürlüğünden istese de 

vazgeçemiyorsa ve tersine her insan tabiatın en üstün hakkı uyarınca düşüncelerinin 

efendisiyse, bundan çıkacak sonuç şu: Fikirleri bu denli çeşitli ve karşıt olan insanların 

yalnızca üstün gücü kullananların buyrukları doğrultusunda konuşmaları sağlanmak 

istenirse, hiçbir devlette, tam bir başarısızlığa yol açılmadan böyle bir şeye kalkışılamaz… 

Demek ki herkesin düşündüğünü söyleme ve öğretme özgürlüğünü elinden alan siyasi bütün, 

en şiddetli siyasi bütündür. Buna karşılık, ılımlı siyasi bütün, her insana sözkonusu 

özgürlüğün tanındığı siyasi bütün olacaktır.”424       

 

 

Spinoza insanların özgürlüklerinin akılla yönetilen bir yönetim biçimde 

bulunacağını ve böyle bir yönetim biçiminde gerçekleşeceğini ve bu yönetim 

biçiminin de en iyi yönetim biçimi olduğunu vurgulamaktadır.  

 

 

“ En iyi Devletin, içinde insanların dirlik ve düzen içinde yaşadığı Devlet olduğunu 

söylediğimiz zaman kastettiğim şey, bu insanların…asli olarak akılla, ruhun erdemiyle ve 

gerçek yaşamla tanımlanan bir yaşam sürdükleridir.”425  

 

 

Bu bakımdan daha önce de belirttiğim üzere Spinoza’nın anlayışında devletin amacı 

sadece insanların varlıklarını güvence altına almak ve onları korumak değildir. 

Onların güvenli ve huzurlu bir ortam içinde aklın yönetiminde yaşamalarını, 

kendilerini geliştirmelerini, yetkinleştirmelerini sağlamaktır. Böyle bir ortam içinde 

ancak insanın özgürlüğü gerçekleşebilir. Dolayısıyla Spinoza’ya göre devletin asıl 

amacı özgürlüktür.              

 

 

“ Devletin amacı insanları akıllı varlıklardan hayvanlara ya da otomatlara dönüştürmek 

değildir. Tersine bu amaç, zihinsel ve bedensel işlevlerini güvenlik içinde yerine 

getirmelerinden ibarettir. Bu amaç, insanların, kinle, öfkeyle, hilekarca rekabete girmeden ve 

                                                 
424 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 284. 
425 Spinoza, Tractatus Politicus, V, 5.   
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kötüniyetli bir çatışmaya sürüklenmeden, özgür aklı kullanmalarından başka bir şey değildir. 

Demek ki devletin gerçek amacı özgürlüktür.”426         

 

 

Spinoza Devlet içinde insanların düşünme ve yargıda bulunma özgürlüğünün 

tanınması gerektiğini ifade eder ancak bu özgürlüğü tümüyle tanınmanın da yıkıcı 

olduğunu ifade eder. Gerçi Spinoza’nın buradaki ifadesi insanların özgürlüklerini 

kısıtlamak anlamında değildir. Spinoza bu ifadeyi yanlış tanımlanan; insanın 

dilediğince istediğini yapması olarak anlaşılan özgürlük anlayışlarına karşı 

kullandığını görmekteyiz. Aklın egemenliğinde eyleyen özgür insanlar, toplum 

halinde yaşamanın onlar için en yararlı yaşayış biçimi olduğunu bilirler ve bu 

bakımdan onlar devleti tehlikeye düşürecek biçimde davranmazlar. Spinoza’nın 

burada önemle belirtmek istediği şey insanların devletin otoritesine ve yapısına zarar 

vermeden ve tehlikeye atmadan özgürlüklerini gerçekleştirebileceğidir.  

 

 

“ … her insan, en ufak bir sınırlama olmadan, düşünebilir ve yargıda bulunabilir; dolayısıyla 

da konuşabilir. Yeter ki konuşmak ve öğretmekle yetinsin; kişisel kararının otoritesine 

dayanıp devlet içinde herhangi bir değişikliğe niyetlenmeden ya da hile, öfke ve kinle değil, 

yalnızca akıl yoluyla görüşlerini savunsun…”427      

 

 

 Spinoza’nın devlet içinde insanın özgürlüğü konusunda demokratik yönetim 

biçimin gerçekten de demokratik olduğunu gösteren, en önemli yanlarından biri olan 

insanların da yasaları eleştirebileceği ve değiştirebileceği görüşü karşımıza çıkan en 

önemli düşüncelerinden biridir.428 Spinoza insanların yasal sınırlar içinde kalarak 

                                                 
426 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 285. 
427 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 285. 
428 Spinoza’nın bu düşünceleri ile Kant’ın Aydınlanma Nedir? Yazısındaki düşünceleri arasında 
benzerlikler görülmektedir. Kant’ta Spinoza gibi insanın devlete itaat etmesi gerektiğini ancak yanlış 
gördüğü yasaların yanlış olduğunu kamuoyu önünde izah ederek onları eleştirme ve düzeltilmesi 
yönündeki düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sahip olması gerektiğini ifade eder. Bu şekilde insan 
kamuyu aydınlatabilir. Bu aydınlanma sayesinde yanlışın düzeltilmesi mümkün olacaktır. Đnsanlar bu 
şekilde gelişebilir ve aydınlanabilirler. Bu özgürlüğü sağlayan yönetim biçimi toplumun 
aydınlanmasını sağlayan yönetim biçimidir. “ bir devlet başkanının… kendi yasası açısından bile 
vatandaşlarının kendi akıllarını serbestçe ve herkese açık olarak kullanmasına izin vermesinde hiçbir 
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akla aykırı olduğunu düşündüğü bir yasayı değiştirebileceklerini ifade eder. Bu 

yasalar egemen güce bağlı olduğundan kişilerin birebir yasayı değiştirme hakkı 

yoktur, ancak düşüncelerini yasa koyuculara ifade ederek, onların yargısına sunarak 

yasanın değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Spinoza bu şekilde yasaların 

değiştirilmesini isteyen insanların devletin yararına hareket ettiklerinden dolayı en iyi 

yurttaş olduklarını ifade eder. Aksi şekilde yasaların değiştirilmesini isteyen insanları 

ise yasalar akla aykırı olsa dahi bozguncu ve asi olarak nitelendirir.     

 

 

“ Örneğin, biri herhangi bir yasanın sağlıklı akla aykırı olduğunu gösterirken ve bu nedenle 

onun kaldırılması için konuşurken, düşüncesini aynı zamanda üstün gücün yargısına sunarsa 

( yasalar koymak ve kaldırmak yalnızca üstün gücün işidir) ve bu arada sözkonusu yasanın 

buyurduğu hiçbir şeye aykırı davranmazsa, en iyi yurttaşlarından biri olarak, devletin 

övgüsünü hak etmiştir… bu yasayı kışkırtıcı biçimde kaldırtmaya çalışırsa, hiç kuşku yok, o 

bir bozguncu ve asidir.”429     

 

 

 Spinoza’nın bu görüşlerinden hareketle akla uygun davranmanın hem 

yönetim biçimi hem de yönetilenler için ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. 

Yönetim biçimleri akla uygun şekilde yönetildikleri takdirde sağlam ve uzun soluklu 

yönetim biçimleri olmakta ve insanlar da akla uygun davrandıklarında devlet içinde 

özgürlüklerini gerçekleştirebilmektedirler. Spinoza’nın özgürlük anlayışı devlet 

içinde ortaya çıkmaktadır. Devletin asıl amacı özgürlüktür ve insanın da yaşamında 

insanca yaşabilmesinin gereği kendini yetkinleştirme, geliştirme, aklın 

egemenliğinde yaşama ve dolayısıyla da özgürlüktür.     

 

 Spinoza Devletin amacının insanları akılla eylemelerini, kendilerini 

geliştirmelerini ve yetkileştirmelerini sağlamak olduğunu ileri sürüyor, ancak 

Devletin bunu neyle ve nasıl sağlayacağından söz etmiyor. Tutkularının yönetiminde 

                                                                                                                                          
tehlikenin bulunmadığını bilir, herkesin önünde daha iyi bir yasanın yapılması için onların 
düşüncelerini alır; bu durum yürürlükteki yasanın doğru, içten ve açık bir eleştirisini getirse bile…” 
bkz. Immanuel Kant, “ “Aydınlanma Nedir?” Sorusuna Yanıt”, Fikir Mimarları-2: Kant, s. 272.       
429 Benedictus Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, s. 286. 
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olan bir insanın nasıl akılın yönetimi ile eyleyebileceği, aklın yolunda yaşamak için 

neyin gerekli olduğu ve Devletin bunu nasıl sağlayacağı Spinoza’nın felsefesinde 

bulamayacağımız cevaplar olarak kalmıştır. Bu sorular ışığında karşımıza çıkan 

Platon’un da önemle üzerinde durduğu Eğitim anlayışı Spinoza’nın düşüncesinde yer 

almamaktadır. Bu eksik olan eğitim anlayışı ile birlikte Demokrasinin kimler 

tarafından kurulacağı ve demokrasiyi kuran insanların nasıl yetiştirileceği de yanıtsız 

kalmaktadır.      
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                          4. SPĐNOZA’NIN ÖZGÜR ĐNSANI 

 

 Spinoza’nın düşüncesinde insanın özgürlüğünün beden-bilinç bağlamında 

nasıl gerçekleşebildiğini, özgürlüğün temellendiği yeri, insanın özgürlüğünün 

Tanrı’yla olan ilişkisini, insanın özgürlük bakımından yaşamdaki durumunu ve 

özgürlüğün toplumla olan ilişkisini ele alıp, bu çalışma sınırlarında inceledikten 

sonra, asıl sorunum olan Beden-Bilinç Bağlamında Özgürlük konusuna geliyorum. 

Spinoza’ya göre Özgürlük nerede ve nasıl ortaya çıkar? Spinoza’nın Özgür 

Đnsanı’nın belli başlı özellikleri nelerdir?  

 

 Đnsanı, insan yapan onun özüdür. Özü de beden ve ruh (bilinç)’tan 

oluşmaktadır. Bu iki yanıyla insan bir bütünlük oluşturur ve insanın bu iki yanını 

birbirinden ayırmak ya da bölmek mümkün değildir. Đnsan olma özelliği bu 

bütünlükte ortaya çıkar. Dolayısıyla Özgürlük bakımından insanın bir yanının ihmal 

edilmesi ya da tek bir yönüyle ele alınması özgürlüğün gerçekleşememesi demektir. 

Đnsanın dışlandığı yerde özgürlük yoktur. Kimi yaşamalarda tanık olduğumuz bir 

yanıyla örneğin bedence bağımlı, diğer yanıyla yani ruhu ile özgür olan bir insandan 

söz edilemez. Özgürlük beden ve ruh ile birlikte gerçekleşebilir. Bunu bir örnekle 

anlatmak isterim. 17.yy.’da bir Erkek Yahudi için iki yol vardı: Ya Haham olacaktı 

ya da Tüccar. Bu durum Spinoza için de geçerliydi. Spinoza’nın kendi öz bilinci 

onun ne Haham ve ne de Tüccar olamayacağını, fakat bir Düşünür olabileceğini 

söylüyordu. O da bu yolu seçti. Yahudi toplumu ilkin, O’nu bu yoldan çevirmek için 

ikna hatta kandırma yolunu seçti, başarılı olamadı. Ardından büyük baskılar geldi. 

Her türlü engellenme, yoksulluk ve tehdit karşısında yoluna devam etti. Bu sırada 

O’na yardım etmek isteyenler çıktı. Bir tek dostundan, o da ender zamanlarda gelen 

yardımlar dışında hiç bir yardımı kabul etmedi. Çünkü yardım almak, özgürlüğünden 

ödün vermek olacaktı. Üniversite’de ders vermesi istendi, bağımlılık olacaktı, kabul 

etmedi. Yaşamını mercek yontarak, oradan kazandığı ile fakat daha çok düşünerek ve 

düşünüp bulduğu doğrular uyarınca yaşadı. Öldüğü zaman berberinin “Mutlu 

Spinoza” dediği söylenir. Eğer Etika’nın son sözlerini anımsarsak, bu sözün 

doğruluğu ortaya çıkar:  
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 “Her he kadar oraya götürdüğünü gösterdiğim yol son derece çetin gibi görünüyorsa 

da, yine de oraya gidilebilir. Şüphesiz bu, çok nadir bulunmuş olan bir çetin yol olmalıdır 

...Fakat güzel olan her şey nadir olduğu kadar da güçtür” (Etika 5. Bölüm 42. Önerme 

Scolie’si)    

 

 

Özgürlüğün en olağan sonucu mutluluktur. Bu mutluluk özgürlüğün yalnızca 

düşüncede değil, eylemde ya da yaşamada da gerçekleştirilmesiyle yani Beden-

Bilinç Bağlamında somutlaştırılmasıyla ortaya çıkar. Özgür olabilmek düşünceyi 

davranışa, eyleme dönüştürmekte görülür. Buradan hareketle insanın özgürlüğünün 

beden ve bilincin birlikte etki etmesiyle gerçekleşebildiğini ve özgür olabilmek için 

bu iki yanın birbiriyle uyum içinde olması gerektiğini görmekteyiz.  

 

 Đnsanın bu iki yanının uyumu, insanın kendi kendisiyle; özüyle olan 

uyumudur. Özüyle uyum içinde olan insan, Spinoza’ya göre Doğa’nın bir parçası 

olduğundan Doğa’yla da uyum içindedir. Đnsanın özü, onun doğasıdır ve bu doğa, 

içinde bulunduğumuz Doğa’nın bir parçasıdır.  

 

Spinoza’ya göre insan kendi doğasına uygun yaşadığında, tüm doğa ile uyum 

içinde yaşamaktadır. Đnsan kendi özünü kavradığında içinde yaşadığı Doğa’yı 

anlama olanağını elde eder. Đçinde bulunduğumuz doğa insanın iki yönünü oluşturan, 

özünü kuran iki öznitelik uyarınca oluşmaktadır: Yer Kaplama ve Düşünce.430 Đnsan 

bedeni doğasını oluşturan yer kaplama özniteliğinin, ruhu ise düşünce özniteliğinin 

birer sonlu moduslarıdır.431 Sonlu moduslar, özniteliklerin değişikliğe uğramış 

halleridir.432 Đçinde bulunduğumuz doğa’da olan her şey bu iki öznitelik bağlamında 

gerçekleşmekte, algılanmakta ve açıklanabilmektedir. Dolayısıyla kendi özünü; 

bedenini ve ruhunu bilen insan hem kendi doğasını hem de kendi doğasından ötürü 

içinde bulunduğumuz doğa’yı, evreni bilebilir. Yine bu özelliği nedeniyle insan 
                                                 
430 Bkz. 1.1.2.1. Öznitelikler (Attiributumlar). 
431 Bkz. 1.1.5.1. Sonlu Moduslar olarak Beden ve Ruh. 
432 Bkz. 1.1.2.2. Moduslar. 
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kendi özünden Doğa’ya açılır ve kendi doğasıyla doğanın bütününde uyum içinde 

yaşayabilme gücünü bulur. Spinoza’ ya göre Özgürlük bu uyumda; yani insanın 

kendi uyumu ile doğa’ya olan uyumunda temellenir ve kendisini gösterir. Bu uyuma 

giremeyen için özgürlük yolları tıkanmıştır. 

 

 Uyum olayına bir de Doğa tarafından bakmak  daha aydınlatıcı olacaktır. 

Spinoza’nın Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura)433 yargısı Tanrı’nın her şeyin 

içinde ve özünde olduğunu dile getirmektedir. Bu durumda Doğa Tanrıdır, Tanrı da 

Doğa’dır ve Doğa’yla olan uyum, Tanrı’yla olan uyumdur. Tanrı’nın Doğa olması, 

O’nun Doğa’nın ve şeylerin dışında yaratan, sadece varoluşlarını veren aşkın bir 

varlık değil, şeylerin hem varoluşlarının hem de özlerinin nedeni olarak içkin bir 

varlık oluşunu ifade eder.434 Doğa’da var olan her şey Tanrı’nın özünden 

çıkmaktadır; dolayısıyla her şeyin ve insanın özünde Tanrı bulunmaktadır. Burada 

bir durumu yinelemek istiyorum: Spinoza Tanrı ya da Doğa dediği zaman bizim 

içinde yaşadığımız evreni kastetmez. Üstünde yaşadığımız dünya ve içinde 

bulunduğumuz evren Tanrı’nın sonsuzca özniteliğinden yalnızca ikisine bağlı olarak 

ortaya çıkmıştır. Đçinde bulunduğumuz doğa, Tanrı’nın ya da bütün Doğa’nın 

sonsuzluğunun küçücük bir parçasıdır. 

 

 Đnsan’a gelince, O bu iki özniteliğin sonlu modusları bağlamından oluşan ve 

özünün bilincine varma gücüne sahip bir var olandır. Özünün bilincine sahip olabilen 

insan, özünde Tanrısallığın bulunduğunu ve Tanrı ya da Doğa’nın bir parçası 

olduğunu anlayacaktır. Böylelikle var oluşunun ve özünün nedenini görecek, bu 

bütünlüğe katılacak ve Tanrı ya da Doğa’nın bilgisine sahip olacaktır. Ancak bu 

bilgi, iki öznitelik bağlamında yer almasına karşın sonsuz bir bilgidir. Öte yandan 

insan sınırlı bir var olandır, dolayısıyla bu sonsuz olan bilginin farkına varır, fakat 

bütününe ulaşması olanaksızdır. Đnsan, bedeni ve ruhu ile bu bilginin ne kadarına 

ulaşabilirse, onunla yaşayacaktır. 

 

                                                 
433 Bkz. 1.1.4. Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura). 
434 Bkz. 1.1.3.5. Nedeni Olmak. 
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 Đnsanın özünün, Tanrı ya da Doğa’nın bilgisine sahip olması zorunluluğun 

bilgisine sahip olmasıdır. Doğa’da, her şeyin bir diğerinden zorunlulukla çıktığı 

determinist yasalar egemendir. Buna göre var olan her şey Tanrı’nın öncesiz-sonrasız 

özünden zorunlulukla çıkar ve var olan her şey bir diğerinin nedeni olarak meydana 

gelir. Böylece nedensellikle birbirine zorunlu bağlı öğelerden oluşan zorunlu bir 

doğa tablosuyla karşılaşırız. Bu zorunluluk da Tanrı’da temellenir. Her şeyin zorunlu 

olarak var olması, Tanrı’nın zorunlu olarak var olmasından kaynaklanmaktadır.435 

Tanrı zorunlu olarak var ise içkinlik anlayışı doğrultusunda her şey, nedensellik 

uyarınca, zorunlu olarak var olmak zorundadır. Var olan her şey Tanrı’nın bir 

parçasıdır ve bu nedenle de var oluşları Tanrı’nın zorunluluğuna bağlanmaktadır. 

Đnsan da Doğa’nın bir parçası olarak özü ve var oluşu ile bu zorunluluğa bağlıdır. 

Đnsan kendi özü uyarınca eylediğinde Tanrı ya da Doğa’ya uygun, zorunluluğa uygun 

olarak eylemiş olmaktadır. Özü uyarınca eyleyen insan beden ve bilinciyle birlikte 

uyum içinde eyler. Đnsanın bedensel yanının işleyişi determinist yasalarla 

belirlenmiştir. Ruhsal (Bilinç) olan yanı özgürlüğünü gerçekleştirebileceği yanıdır. 

Burada alacağı kararlar ile insan isterse Doğa’nın zorunluluğuna bağlı yaşayabilir 

veya yaşamaz.  Özü uyarınca eyleyen insanın, uyumlu bir beden ve ruh olarak 

doğanın ya da Tanrı’nın zorunluluğuyla uyum içinde bulunması gerekir. Aykırı 

durumda insan hiç bir şeyin, ne kendisinin ve ne de Tanrı ya da Doğanın upuygun 

bilgisine ulaşamaz. Dolayısıyla da özgür olamaz. Đnsan ancak Doğa’nın upuygun 

bilgisiyle zorunluluğuna bağlandığı zaman özgür olabilmektedir.     

 

 Đnsan Doğa’nın zorunluluğuna bağlandığında nedenlerin bilgisini elde 

edecektir. Kendisinin ve diğer şeylerin var oluş nedeninin bilgisine ulaşacaktır. Đnsan 

böylelikle nedensel zincirde bir halka olduğunu ve en temelde de her şeyin nedeni 

olarak Tanrı’yı görecektir. Böyle bir bakış açısıyla insan zorunluluğun egemen 

olduğu Doğa’yı ve şeyleri bir bütün olarak kavrayacak ve şeyleri Tanrı’da oldukları 

gibi kavrayacaktır. Dolayısıyla insan şeylerin üzerinde yükselerek onları bir bütün 

olarak görür ve nedenlerin bilgisine en temelde de Tanrı’nın bilgisine sahip olur. Bu 

durumdaki Đnsan özgür ve en üstün mutluluğun temeline ulaşır. Bu bilgisel temel 

                                                 
435 Bkz. 1.1.3.3. Zorunlulukla Var Olmak 



 186 

uyarınca özgür olan insan içindeki Tanrıyı gerçekleştiren, onu açabilen insandır. 

Aslında özgürlük genel bir ifadeyle Tanrısal olana bağlanma, Tanrısal olana uyma, 

O’na uygun yaşamaktır. Başka bir ifadeyle Doğa’ya uygun, içindeki öze uygun 

yaşamaktır. 

  

 Đçindeki öze göre yaşamak kendi doğasının yasalarına göre hareket etmektir; 

ayrı deyişle kendi zorunluluğuna bağlı olarak eylemektir, yani Tanrı ya da Doğaya 

göre yaşamaktır. Özgürlükte burada yaratılır. Bu şekilde ortaya konan Doğa 

sisteminde özgürlüğün neden Tanrı’dan geldiği açıkça görülmektedir. Đnsanın 

özgürlüğünden söz edebilmek için ilk önce Tanrı’nın özgürlüğünden söz etmek 

gerekir. Çünkü her şey Tanrı’dan doğru gelişmekte ve ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle özgürlüğün gelişimi de Tanrı’dan insana doğrudur. Ancak burada şunu 

belirtmek istiyorum ki, Tanrı’nın özgür bir varlık olması her insanın da özgür olması 

demek değildir. Her insanda özgürlüğünü gerçekleştirme yeteneği vardır, kimileri bu 

yeteneği kullanır, kimileri ise kullanamaz. Bu yetenek onun aklı ya da bilincidir. 

Đnsan aklı sayesiyle özgür olma olanağına sahiptir. Akıl, insanın özüdür436 ve ona 

doğru olanı gösterir, çünkü insan aklı Tanrı’nın sonsuz aklının bir parçasıdır437 ve bu 

nedenle de asla yanlış yola sürüklemez.      

 

Özgür olan kendi doğasının zorunluluğundan var olan ve kendisi tarafından 

etki etmeye belirlenmiş olan şeydir.438 Kendi doğasının zorunluluğu ile var olan 

Tanrı’dır. Tanrı’nın özgürlüğü var oluşu gibi zorunludur; O etki ettikçe, yarattıkça439 

özgürdür ve onun etki etmesini kendinden başka engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. 

Dolayısıyla Tanrı özü gereği özgürdür. Tanrı’nın etkinliği, yaratması her şeyin 

nedeni olması; yani her şeyin O’nun özünden zorunlulukla çıkmasıdır. Tanrı’nın 

özgürlüğü de bu etki etmesi ve yaratmasıdır. Bu nedenle de O’nun özgürlüğü zorunlu 

bir özgürlüktür. Đnsanın özgürlüğü ise zorunlu değildir: Đnsanın özgürlüğü kendine 

bırakılmıştır. O eğer özgür olma yoluna girerse özgür olur, girmezse tutsaktır. Đnsan 

kendine ve yaşamına egemen ise özgür, değilse özgür değildir. Nasıl ki Tanrı etki 

                                                 
436 Bkz., Spinoza, Ethics, IV, Prop. XXXV, Dem., Prop. LIII, Dem., Prop. LIX Dem. 
437 Bkz., Spinoza, Ibid., II, Prop. XI, Corollary, p.123. 
438 Bkz. Spinoza, Ibid., I, Def. VII, p. 75. 
439 Buradaki yaratma nedeni olmak anlamındadır. 
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ettiği ve yarattığı için özgürse, insan da etki ettikçe ve yarattıkça özgür 

olabilmektedir. Bu bakımdan insan özgürlüğünü gerçekleştirmek ya da yaratmak 

zorundadır.  

 

 Đnsan özgürlüğünü akla; özüne dayanarak gerçekleştirebilir. Bu yolda da 

insanın özgürlüğünü kıran duygulanımlarıdır; daha doğrusu edilgin olan 

duygulanımları; tutkularıdır.440 Tutkular insanın özgür olmasını engeller ve onu 

bağımlı kılarlar. Tutkular, insanın etki etme gücünü azaltan ya da engelleyen 

duygulanışlardır ve bir şey meydana geldiği zaman, o şey ile anlaşılamayan yani 

upuygun olmayan bir neden uyarınca ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de bu 

duygulanışlar akla dayanmazlar ve insanı edilgin ve köle441 yaparlar. Özgür 

olabilmek için edilgin olan duygulanışları etkin hale getirmek gerekir ve bu da akıl 

aracılığıyla mümkün olmaktadır. Çünkü özgür olabilmek için etkin olarak etki etmek 

gerekmektedir. Özgür bir yaşam etkin bir yaşamla gerçekleşmektedir.442 Ruh edilgin 

olduğu zaman ne kendisine, ne de yaşamına egemendir, bu durumda ona egemen 

başka güçler vardır. Bu nedenle insanın kendine ve yaşamına egemen olabilmesi için 

aklını kullanarak edilgin olan duygulanışlarını etkin hale getirmesi gerekmektedir.  

 

Özgür olan insanın kendisini etkin ve özgür yapan şeylerin bilgisine sahip 

olmaktan çok, onu bağımlı ve köle yapan şeylerin bilgisine sahip olması 

gerekmektedir. Çünkü insan kendi gücünü kıran şeyleri ne kadar çok bilirse onlar 

üzerindeki gücü o kadar çok olacak ve onlara yenik düşmeyecektir. Böylelikle de 

özgürlük yolunda onun bu özgürlüğüne engel olacak olan şeylerden 

etkilenmeyecektir. Bu yolda akıl ve bilgi insanın özgürlüğünü gerçekleştirmek için 

kullanacağı temel araçlardır. Đnsan aklına dayandığı ve gücünü akılla yönettiği443 

takdirde yanlışlara, hatalara düşmeyecek, düşse bile yanlışın doğru bilgisini 

edineceğinden yine ve daha çok doğru olana göre hareket edecektir.  

 

                                                 
440 Bkz., 2.3.3.1. Tutkular. 
441 Bkz., 3.1. Köle Kimdir? 
442 Bkz., 2.3. Etkin ve Edilgin Yaşam. 
443 Bkz., 3.2. Aklın Yönetimi. 
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 Yanlışlığın ve hatanın nedeni insanın bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Đnsan aklın yönetiminde eylediği zaman doğru olan bilgiye ulaşacaktır. Çünkü aklın 

özü şeyleri açık ve seçik olarak bilmeye dayanır444 ve bu nedenle de doğru olan 

bilgiyi sağlar. Bilgi insanın yaşamındaki en önemli güçlerinden bir tanesidir. Çünkü 

insan bilgiyle etkin, egemen, özgür ve güçlü olmaktadır. Đnsan ne kadar bilgi sahibi 

olursa o kadar güçlü olacak, kendini yetkinleştirecek ve aşacaktır. Özgürlük kendini 

geliştirme, yetkinleştirme ve aşma olayıdır. Bu nedenle de her insanın özgürlüğü 

kendine özgüdür. Her insan kendini farklı farklı geliştirir, yetkinleştirir, erdemli ve 

özgür olur, ancak temelde hepsinin kullandığı yol aynıdır: Aklın yolu. Aklın yolunda 

insan kendisi için faydalı, doğru, iyi, erdemli ve özgür yaşamı bulacaktır. 

 

 Đnsanın en önemle güç sarf etmesi gereken yer kendi özü, Conatus’udur. 

Çünkü her insan özü gereği yaşamda varlığını sürdürebilmek için belirli bir güçle 

çaba gösterir.445 Đnsan kendi yaşamını devam ettirmek, yaşama tutunabilmek için bu 

karşıtların bulunduğu yaşamda kendi gücüyle yaşamının savaşını verir. Đnsanın 

yaşamda etkin, güçlü ve erdemli olması için kendi varlığında devam etmesi ve özünü 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu çaba erdemin ilk ilkesidir.446 Çünkü kendi 

varlığını korumaya çalışmayan bir insanda herhangi bir erdemin varlığından söz 

edilemez. Erdemli bir yaşam için ilk önce kendi varlığını koruması ve 

gerçekleştirmesi gerekir. Erdem insanın kendi doğasının yasalarına göre hareket 

etmesidir. Dolayısıyla insan bu çabada başarılı olduğu, özünü gerçekleştirdiği zaman 

erdemli ve özgür olmaktadır. Đnsan bu çabada kendine yararlı olanı arayarak ve 

tersine kendisine zarar veren şeylerden kaçınarak başarılı olabilir. Đnsan kendi 

doğasına ve özüne yararlı olan şeyleri arayarak kendini ve varlığını geliştirebilir ve 

kendini ortaya koyabilir. Kendisine yararlı olmayan şeyler kişinin kendisini olumsuz 

yönde etkiler ve gücünü engellerler. Yararlı olan insanın doğasına ve özüne yaralı 

olandır ve bu nedenle da akla dayalı bilgiyle elde edilmektedir. Bu bakımdan da 

kendine yararlı olanı arayan insan, başkaları içinde yararlı olanı aramaktadır. Çünkü 

                                                 
444 Bkz., Spinoza, op.cit., II, Prop. XL, Scholium II, p. 148.  
445 Bkz., 2.3.2. Conatus. 
446 Bkz. 3.2.1. Erdem. 
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şeyler aynı doğada olmaları bakımından birbirleri ile uyum halindedir ve aklın 

yönetiminde yaşayan insanlar arasında yararlı olan bu bilgiler ortaktır.     

   

 Đnsanın bilebileceği en üstün şey Tanrı bilgisidir. Bu nedenle özgürlük 

yolunda insan ruhun en büyük çabası ve erdemi Tanrı’yı bilmektir.447 Tanrı’yı 

bilmek, aslında kendini bilmektir. Đnsan kendini, özünü bildiği zaman içindeki 

Tanrıyı bilmektedir. Đnsan böylesi bir bilgiye akılla birlikte akla dayanan sezgi 

bilgisiyle ulaşmaktadır. Çünkü akıl bilgisi şeylerin özünü görmek için yeterli olan bir 

bilgi türü değildir. Sezgi bilgisi ile şeyler Tanrısal bağlamda kavranılmaktadır. Đnsan 

sezgi bilgisi ile şeylerin özlerini, kendi özünü; yani kendindeki Tanrıyı 

kavramaktadır. O zaman insan Tanrı’dan çıkan şeyleri oldukları gibi görüp, kavrar. 

Böylece her şey belirli bir sonsuzluk boyutu içinde448, zamana göndermede 

bulunmadan öncesiz ve sonrasız olan Tanrı’nın özünden çıkan şeyler olarak, 

Tanrı’da oldukları gibi kavranmış olur. Bu şekilde bilmek Doğayı bütünüyle 

kavramak, Tanrı’yla şeyler arasındaki ilişkileri ve Tanrı’yı bilmektir. Bu nedenle bu 

bilgi düzeyine ulaşan kimseler daha yetkin, erdemli olurlar ve o kadar mutluluğa 

ulaşırlar. Bilmek, Doğa’yı bütünüyle kavramak insanın ulaşabileceği en üstün 

yetkinlik durumudur ve bundan en yüksek mutluluğa ulaşır.449  

 

Đnsan kendini; özünü, şeyleri ve Tanrı’yı bu şekilde bildikçe sevinç duyar. 

Çünkü bu şekilde bilmek insanın etki gücünü artırır ve onu yetkinleştirir. Kendi 

özünü geliştiren, yetkinleştiren insan da bu durumdan sevinç duyar. Sevinç daha az 

bir yetkinlikten daha çok yetkinliğe geçiştir.450 Dolayısıyla sevinç insanın yetkinliği 

ve gücü ile birebir ilişkilidir. Đnsan kendi özünü açtığı, gerçekleştirdiği, yetkinleştiği 

yerde sevgiyi bulacaktır. Gerçek sevgi bilmeye dayanır, bu nedenle özünü bilen; 

Doğa’yı; Tanrı’yı bilen insan orada sevgiyi bulur. Kendini bilmek, kendini sevmektir 

ve Tanrı’yı bilmek, Tanrı’yı sevmektir.451 Bu sevgi zihinsel bir sevgidir; akla 

dayanır. Akla dayalı bilgiyi elde etme yolunda insan hep kendini geliştirmek 

                                                 
447 Bkz., Spinoza, op.cit., IV, Prop. XXVIII, p. 245. 
448 Bkz., 3.2.4.1.3. Ruhun Öncesiz-Sonrasızlığı. 
449Spinoza, op.cit., V, Prop.XXXI, Scholium, p.307.  
450 Spinoza, Ibid., III, Def of E. II, p. 213.  
451 Bkz., 3.2.4.1.2.Tanrı’yı akılla sevmek (Amor Dei Intellektualis). 
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zorundadır, bu insanın etki gücünü arttırmasıyla olasıdır. Bu nedenle sevgi de akıl ve 

bilgi gibi bir güçtür. Bu güç yaratıcı, üretici bir güçtür. Đnsan akıl ve sevgi gücüyle 

yarattığı, ürettiği ve dolayısıyla kendini yetkinleştirdiği ve aştığı zaman özgür 

olmaktadır.  

 

Erich Fromm’un da belirtiği gibi Yaşamak bir sanattır.452 Đnsan kendi 

yaşamasına biçim veren, onu işleyen bir sanatçı gibidir. Bir heykeltıraşın eserini 

yontması, ona biçim vermesi gibi, insan da yaşamını yontarak, ona biçim vererek 

yaşar. Yaşama sanatının içinde insan hem kendi eseri, hem de eserinin sanatçısıdır.453 

Yaşama bu çerçeveden baktığımızda Spinoza’nın özgür insanını daha kolay görürüz. 

Đnsan bir sanatçı gibi yaşamında sürekli eserini üretmeli, ona biçim vermelidir. 

Çünkü insan ürettikçe, yetkinleşebilir ve kendini aşabilir. Đnsanın gelişimi de ancak 

bu şekilde olabilir. Đnsan her bir eserini ortaya koyarken akla dayalı bilgiyle hareket 

edecektir. Ürettikçe kendindeki eksiklikleri görecek ve bir diğer eserini öncekinden 

daha iyi yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Đnsan bu üretme 

yolunda yetkinleşecek ve kendini aşacaktır. Etki etmeyen, üretmeyen bir insanın 

özgürlüğünden söz bile edilemez. Tanrı’ya da bu bağlamda bakarsak O’nun en 

büyük sanatçı olduğunu görebiliriz. Çünkü Tanrı’nın tek etkinliği vardır o da 

üretmek; yaratmaktır ve O bu nedenle özgürdür. Özgürlüğü üretme; etkin olmada 

temellendiren böyle bir özgürlük anlayışında insan ilk önce özünü yaratmalı, 

gerçekleştirmelidir. Çünkü öz, insanı ortaya koyar. Đnsanın kendini ortaya 

koyabilmesi için ilk önce güçlerinin farkına varması ve bu güçle neleri ortaya 

koyabileceğini görmesi gerekir. Tanrı sonsuz bir güce sahip olması bakımından 

sonsuz şeyler üretir, insanın sınırlı bir güce sahip olması bakımından ürettiği şeyler 

ise sınırlıdır. Tanrı’yı mutlak özgür yapan onun sonsuz gücü ve üreticiliğidir. Đnsan 

sınırlı bir güce sahip olması bakımından mutlak olarak özgür olamaz. Ancak ne 

kadar çok üretirse, yetkinleşirse o kadar özgür olur.  

 

                                                 
452 Bkz., Erich Fromm, Yaşama Sanatı, Çev. Aydın Arıtan, Arıtan Yayınevi, Đstanbul, Mart 2004, s. 
13. 
453 Bkz., Erich Fromm, a.g.e., s. 13. 
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Özgürlük insanın yaşamında bir kere elde edilecek ve ondan sonrada devam 

edecek bir durum değildir. Çünkü yaşamda sürekli insanı engelleyen, tutsak eden 

güçler vardır. Đnsan bazen aklın yolundan sapıp bu güçlerin çekiciliğine kendisini 

bırakabilir. Bu güçler toplum, diğer insanlar ve edilgin olan duygulanışlardır: 

Örneğin; ihtiras, şehvet, hırs, açgözlülük gibi. Bu güçlerin hiçbiri insanın özüne ve 

varlığına faydalı olan şeyler değildir. Çünkü bunların hiçbiri kendi doğasıyla uyum 

içinde olan şeyler değildir. Bunların hepsi insanın doğasının karşıtında bulunur ve bu 

yüzden de özgürlüğü için sürekli bunlarla savaşmak zorundadır. Savaşmak da bir etki 

etme durumudur. Đnsan savaştığı zaman karşıtında bulunanların bilgisine ulaşmakta 

ve onları edilgin kılabilmek için gücünü arttırmaya çalışmaktadır. Bu nedenle insan 

özgür olabilmek için sürekli onu tutsak etmeye çalışan şeylerle savaşmak 

durumundadır. Đnsan sürekli özgürlüğünü yaratmak, yinelemek durumundadır. Bu 

nedenle insan her zaman kendini aşmak durumunda olan bir var olandır. Çünkü 

özgürlük insanın kendi güçlerini aştığında ortaya çıkar.  

 

Özgürlük insanın kendini keşfetmesidir. Đnsan kendini bildiği zaman kendini 

geliştirecek, ortaya koyacak, yetkinleştirecek ve aşacaktır. Spinoza’nın özgür insanı 

bu bağlamda somutlaşmaktadır.         
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          SONUÇ 

  

Spinoza felsefesi Evrenin, Dünyanın, Đnsan Yaşamının, Ahlakın geometrik 

yönteme göre bir anlatımıdır. Bu rastgele bulunmuş bir yöntem ve temellendirme 

değildir: Çağı kesin, apaçık ya da Spinoza’nın deyişiyle upuygun bilginin; 

Descartes’in Yöntem üstüne Konuşmalarda sözünü ettiği üzere, bulunduktan sonra 

sağlam bir ahlakın ona uygun oluşturulacağı kuşku götürmez bilginin arandığı 

çağdır. Bu yolu Descartes açmıştı, fakat kurduğu yöntem uyarınca Varlık’ı apaçık 

ortaya koyamamıştı. Özellikle res extensa (ruh) ile res cogitans (beden) bütünlüğünü 

sağlayamamıştı. Denilebilir ki XVII. yy. Kıta Avrupası Descartes’in ortaya koyduğu 

sorunlara çözüm arama denemeleriyle gelişmiştir. Bu denemeler arasında değişik 

felsefeleri hatta felsefeci olmayanları en çok etkileyen Spinoza’nın felsefesi 

olmuştur. Başyapıtı Etika’nın geometrik anlatımındaki katılık bile bu etkiyi 

azaltmamıştır. Bunun nedeni, Etika’nın ne yalnızca bir Ahlak kitabı, ne yalnızca bir 

Yaşama Felsefesi ilkeleri ve ne de yalnızca bir Ontoloji olmasıdır, fakat aynı 

zamanda hem bir Ahlak ve Yaşama Öğretisi, hem de bir Ontoloji olması yanında 

gerek Ahlak, gerek Yaşama ve gerekse de Ontolojinin temelinde her çağda, her 

Đnsanın bir temel özelliğini, var oluş ihtiyacını bulmasıdır: Özgürlük. 

 

Nedir Özgürlük? 

 

Spinoza’ya göre yapıcı ve yaratıcı yaşamanın hem özelliği, hem de 

belirleyicisidir. Yaratıcı yaşayabilmek için özgür olmak gerekir, Yaratıcı yaşamakla 

özgürlük ortaya çıkartılır. Đkisi bir anda bütünleşir ve birbirini yaratarak sürerler. 

Özgür olmasak olmaz mı? Spinoza’ya göre iki bakımdan; Özgürlüğün temeli ve 

Özgürlüğün Đnsan yaşamındaki işlevi bakımından olmaz.  

 

Özgürlüğün Temeli sorunu, özgürlükle ilgili en önemli sorunlardandır. 

Özgürlük Yaratıcı eylemde ortaya çıkar. Böyle bir eylem nerede temellenir? Bu 

temel, geometrik düşünülen bir felsefede ilk tanımlarda bulunmalıdır. Spinoza için 

de böyle olmuştur. Özgürlük Tanrı’nın belirleyici özelliklerinden biridir ve Etika 
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Tanrı’nın bu özellikleriyle başlar: Kendi kendisinin nedenidir, tözdür, sonsuzdur, 

öncesiz-sonrasızdır ve özgürdür. Tanrı özniteliklerine eşittir, yani sonsuzdur. 

Öznitelikleri dışında bir Tanrı olanaksızdır. Evren yani var olanlar bu öznitelikler, 

dolayısıyla Tanrı bağlamındadır. Đşte burada Tanrı ile Doğa özdeş olurlar: Deus sive 

Natura: Tanrı ya da Doğa. Öznitelikler bağlamında durmayan bir yaratma var. Bu 

Tanrı’nın yaratıcı ya da özgür gücünden doğmaktadır. Tanrı doğası gereği özgürdür. 

Özgür olmayan bir Tanrı düşünülemez. Tek tek yaratılanlar ya da var olanlar bir 

zorunluluk içindedirler. Çünkü Tanrı’nın zorunluluğuna göre vardırlar. Ancak 

zorunlu olanların upuygun bilgisine ulaşılabilir. Var olanlar arasında yalnız biri, bu 

bilgiye ulaşabilir ve Var olanlar arasında yalnızca O doğasında özgür olma olanağını 

taşır: Đnsan. Tanrı doğası gereği zorunlulukla özgürdür. Đnsan ise kendi 

zorunluluğunu kendisi yaratınca özgür olacaktır. Tanrı ile Đnsan arasındaki en önemli 

ve kesin ayrım buradadır. 

 

Đnsan nasıldır? 

 

Sorunun yanıtı aynı zamanda Descartes’in açık bıraktığı soruna çözüm 

denemesidir. Beden ve Ruh ayrı iki töz olarak insan bütünlüğünü nasıl kurar? 

Spinoza sorunu koşut (paralel) gelişen öznitelikler anlayışı ile ele alır. Beden, Yer 

Kaplama özniteliğinin, Ruh ise Düşünce özniteliğinin moduslarıdır. Đkisi bir arada 

bulunurlar, fakat özgün bir bileşim oluşturmazlar. Paralellik nedeniyle karşılıklı 

etkileşirler. Burada Ruh bedeni, beden de ruhu değişik biçimlerde etkilerken, 

etkileyen etkin, etkilenen edilgin olur. Özgürlük bu etkileşimde bireyin kendisi 

tarafından oluşturulacaktır. Böylece iki özgürlük anlayışı ile iki varlık; Tanrı ve 

Đnsan yeniden kavranırlar: Tanrı özgür olandır, zorunlu olarak özgürdür, zorunlu 

olarak etkindir. Đnsan ise özgür olması gerekendir. Đnsan kendisindeki özgürlüğü 

yaratarak, kendi zorunluluğunu ya da kendisindeki Tanrı’yı somutlaştırandır. Đşte bu 

Özgürlüğün somutlaşma yeri Beden-Bilinç bağlamıdır. Tanrı tüm öznitelikleri ile 

özgürken, Đnsan yalnızca iki öznitelik bağlamında özgür olabilir. Özgürlük insanın 

özüne, yani Tanrı’ya göre etkinliği yani yaratıcı oluşudur, fakat iki öznitelik 

sınırlarında. Tanrı’nın sonsuzluğu sonsuz öznitelikleriyle zorunlu olarak sonsuzca 

özgür oluşundadır.  
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Ne var ki Beden-Bilinç bağlamında ortaya çıkan özgürlük o kadar kolay 

değildir. Önünde bedene bağlı olarak ortaya çıkan ve ruhu etkisine alıp yaşamayı 

yönlendiren duygulanımlar bulunmaktadır: Hırslar, açgözlülükler, dayanılmaz mevki 

ve unvan istekleri, şehvet, kin, nefret vb. pek çok güç insanı kendisine çeker. Bunlar 

karşısında insanın öz gücüne, özünün gücüne dayanarak, yani upuygun bilgilerle 

eylemesi onlara etkin olması, yaratıcı yaşamaya girmesi gerekir. Özgürlük böyle 

yaşamaktır.   

 

Đnsanın bu durumu, bir Yaşama Sorumluluğu gerektirmektedir. Bundan önce 

gerekli olan ise bir Yaşama Bilinci: Neyim, ne yapıyor ve nasıl yaşıyorum, sonra da 

nasıl yaşamam gerekir? Bireyin kendi öz bilincine varmayı gözeten bu sorular 

Spinoza’yı bir Yaşama filozofu olarak karşımıza çıkartmaktadırlar. Kuşkusuz böyle 

bir yaşamada birey ağırlıklı olarak kendi yaşama sorumluluğunu üstlenmektedir, 

fakat tamamını değil; çünkü Devlet’in de bireyin böyle yaşamasına yönelik bir 

sorumluluğu bulunduğuna işaret eder Spinoza. Öyle ki bu türden yaşama 

sorumluluğu bulunan yöneticiler, Devleti böyle yapılandırırlar, edilgin yaşamalara 

kapılmış kişiler, Devleti insanın özüne aykırı yapılandırırlar. Öyleyse ne yapmak 

gerekir? Bu soruya Spinoza’nın Etikada ve Devletle ilgili iki eserinde başlı başına bir 

yanıt bulamıyoruz. Oysa sorunun yanıtı Antikçağ’dan, söz gelimi Platon’dan beri 

bilinmektedir: Eğitim. Ne var ki, Spinoza’nın Etika’nın gösterdiği yaşamaya bireyleri 

hazırlayacak bir Eğitim anlayışı yoktur.  

 

Böylece yeni bir soru ile karşılaşırız: Spinoza Etika’yı kim ve ne için yazdı? 

Spinoza’nın insanlara doğru bir yaşayış yolunu göstermek türünden isteği yoktur. Bu 

iki bakımdan temellendirilebilir: Đnsanlara, “ bakın doğru olan yaşama yolu budur” 

demek, insanları kendi görüşüne bağımlı kılmak, dolayısıyla insanların özgürlüğünü 

kırmak olur. Đkincisi Spinoza henüz yazdığı sırada Etika’yı çok sınırlı sayıda Đnsana 

göstermiştir, onun dışında kimseye anlatmamış ve göstermemiştir. Etika, Spinoza’nın 

kendi yaşamıyla kendinin hesaplaşmasıdır. Bu iki durum da karşımıza yaşamaya 

derinden saygılı bir Yaşama Filozofu çıkartmaktadır. Felsefe Tarihine baktığımızda 
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Spinoza’nın hiç de yalnız olmadığını gösteren pek çok örnekle karşılaşırız. Çünkü bu 

aynı zamanda bir Filozofça bir tavırdır.  

 

Đşte burada Spinoza’nın bir savı temellenir ve yerini bulur: Amor Dei 

Intellektualis: Tanrı’yı akılla sevmek. Tanrı ya da Doğa insana aşkındır, fakat insanın 

öz varlığı olarak insan içkindir. Sınırlı bir var olan ya da modus olarak insan Tanrı ya 

da Doğa’yı ya da Varlığın kendisini kavrayamaz, fakat kendisindeki Tanrı ya da 

Doğa’yı bilebilir. Yalnızca bilmek yetmez. Bildiğini yaratıcı etkinliklerle 

gerçekleştirmesi gerekir. Bilmek ve Yaratmak Sevmektir. Tanrı’yı akılla sevmek, 

kendindeki Tanrı’yı ya da kendi doğasını akıllıca sevmektir. Đnsan orada, o yaratma 

bağlamında özgürlüğünü gerçekleştirirken, hem erdemli, hem de mutlu bir 

süreçtedir. O sürece ulaşabilen kişi bir başka şeyi içinde duyar: Sonsuzluk. Bu 

Tanrı’nın sonsuzluğu değil, yalnızca Tanrı’nın sonsuzluğunun iki öznitelik 

bağlamındaki yanıdır.  

 

Böylesine bir yaşama elbette kolay değildir. Fakat Spinoza’nın Etika’nın 

sonunda dile getirdiği gibi güzeldir.          
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