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Bu çalışmanın gayesi 17. yy’ın sistemli filozoflarından biri olan Spinoza’nın 

felsefesinde Tanrı anlayışı ile insan özgürlüğünün nasıl ve hangi hallerde mümkün 

olabileceğini göstermektir. Descartes’ın töz kavramından hareketle dedüktif 

ussallaştırma ile fikirlerini açıklayan Spinoza, bunu geometrik metodla yapmaktadır. 

Rasyonalist filozof olarak değerlendirilen Spinoza’ya göre doğru, upuygun, açık ve 

seçik bilginin modeli matematiktir. Etik de dâhil diğer bütün bilimlerin daha kesin ve 

net sonuçlar elde etmesi ancak bu yolla mümkündür. Dolayısıyla Spinoza felsefesinde 

tahayyül ile mantıksal düşünce arasındaki ayrıma dikkat çekerek aklın kriterlerini esas 

almıştır. 

Buna göre tezin birinci bölümünde Spinoza’yı, Spinoza yapan nedenler ve 

felsefesinin alt yapısı yaşamı ile ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci 

bölümde, Spinoza felsefesinin omurgasını oluşturan Tanrı kavramına, Spinoza 

perspektifinden bakılarak açıklık getirilmeye gayret edilmiştir. Spinoza’da varlık, töz 

(cevher), modus (tavır) ve conatus kavramları irdelenmiş, Tanrı’nın doğası hakkında 

sorunsallaştırma yapılmıştır. Üçüncü bölümde insan özgürlüğünün Spinoza açısından 

mümkün olup olmadığı problemi ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise özgürlüğün Tanrısal 

kökeni ve insani yönü koşulları ve gerekçeleri ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spinoza, Tanrı, Özgürlük, İnsan, Töz 
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 The purpose of this study is to indicate how and under what conditions God 

perception and human freedom are possible according to the philosophy of Spinoza, a 

systematic philosopher in 17
th

 century. Spinoza expresses his ideas with deductive 

rationalization from the point of essence (matter) concept of Descartes and through 

geometrical method. Spinoza, regarded as a rationalist philosopher, states that the most 

correct, ideal and loudest and clearest model of knowledge is mathematics. All other 

sciences including ethics are possible to provide more absolute and clear results only 

with this way. Therefore, his philosophy makes a clear distinction between imagination 

and logical thought and it is based on criteria of mind.  

 The first chapter of this thesis aims to explain the reasons that made Spinoza 

famous and also the background of his philosophy through association with his life. The 

purpose of the second chapter is to clarify God concept, backbone of Spinoza 

philosophy, from the perspective of Spinoza. It also analyzed matter, essence, modus 

and conatus concepts in Spinoza and problematising about God’s nature was also 

included in that chapter. The third chapter analyzed the problem about the possibility of 

human freedom from the view of Spinoza. In the result chapter, the divine origin, 

human dimension, conditions and reasons of freedoms were analyzed.  

 Key Words: Spinoza, God, Freedom, Human, Substance.  
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ÖNSÖZ 

Spinoza felsefesi, bir yaşam felsefesi olması nedeniyle dikkate değerdir. 

Ölümünden (1632-1677) kısa bir süre sonra yayımlanan Ethica Ordine Geometrico 

Demonstrota (Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan 

Etika)  da Spinoza’nın yaşam filozofu olduğunu kanıtlar niteliktedir. Spinoza’nın 

eserlerindeki sorgulayıcı yaklaşımı ve eleştirel tutumu 24 yaşında aforoz edilmesine 

neden olsa da bu durum O’nu yaşamdan uzaklaştırmamıştır. Aksine O, çoğu zaman 

birçok kimselerce “Mutlu Spinoza” olarak anılmıştır. 

17. yüzyılın etkisiyle felsefesini şekillendiren Spinoza, Etika’da özellikle açık 

seçik önermeler sunarak bir ahlak öğretisinden ziyade Tanrı merkezli bir etiği 

savunmuştur. Zira ahlak, insanın duygusal yönüne vurgu yaparak belirlenen değerlerin 

benimsenmesini dikte ederken, etik böyle bir zorunluluğu şart kılmamıştır. Etik ahlakın 

soyut ve kavramsal yönüne vurgu yapıp, yalnızca teorik anlamda bilgiler sunarak seçim 

şansını bireyin kendisine bırakmaktadır. 

Böyle bir bakış açısı zorunlu olarak irade kavramını ve dolayısıyla özgürlük 

sorunsalını ortaya çıkarmıştır. Evrendeki rasyonel düzeni zorunlu neden-sonuç 

bağlantılarıyla izah eden Spinoza mutlak anlamda özgür varlığı Tanrı olarak açıklarken, 

insan için ruh ve bedenden müteşekkil olduğuna dikkat çekerek determinist bir özgürlük 

anlayışından bahsetmektedir. 

Spinoza’nın Tanrı algısından hareketle insan ve onun özgürlüğünü konu alan bu 

çalışmamızda Etika en sık yol gösterici kaynak olmuştur. İlaveten Spinoza’ya ait 

Spinoza’s Short Treatise on God, Man and His Well Being, Tractatus Thelogico-

Politicus, Tractatus Politicus, Mektuplar ve Descartes Felsefesinin İlkeleri ve Metafizik 

isimli eserler ile yerli ve yabancı ikincil kaynaklar da kullanılmıştır. Bu doğrultuda 

elinizdeki çalışma aklın ve Spinoza’nın sınırlarını aşmadan, O’nun Tanrı algısı ve insan 

özgürlüğü ile sınırlıdır. 

Bu çalışmanın en başından sonuna kadar, derin sabır ve özverisiyle bana destek 

olan aileme ve sayın danışman hocam Doç. Dr. Mine KAYA KEHA’ya teşekkürü bir 

borç bilirim. 

Erzurum – 2015  Sibel GÖKÇE
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GİRİŞ 

Felsefe tarihinin mutlu filozofu olarak bilinen Spinoza yaşadığı dönemin kültür ve 

medeniyetini yansıtan bir Tanrı ve özgürlük anlayışı geliştirmiştir. Yoğun baskılar 

altında kaldıktan sonra aforoz edilen Spinoza’nın eserlerinde özgürlük anlayışının 

baskın olması kaçınılmaz olmuştur. Her eserinde bu nedenle yaşadığı çağdan izler 

bulmak mümkündür. O, düşüncenin baskı altına alındığı bir dönemde, her şeye ve 

herkese rağmen “içsel” bir özgürlüğün peşine düşmüştür. Öyle ki her eserinde Tanrı ve 

özgürlük arayışı en temel kaygısı olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Tanrı eksenli bir 

etik anlayışı olduğu münhaldir. 

O Tanrı’yı anlatırken, Tanrı’nın varlığından, sıfatlarından, özelliklerinden yola 

çıkarak varlığını ispat etmeye çalışmıştır. Spinoza Tanrı’yı varolması bakımından kendi 

kendisinin nedeni, ezeli-ebedi, eternal, sonsuz ananiteliklere sahip olan tek töz olarak 

adlandırmaktadır. Spinoza oluşturduğu sistemde önermeler kurarak tanımlamalar 

yapmıştır. Kullanmış olduğu bu geometrik yöntem herhangi bir görüşü dikte etmekten 

ziyade yalnızca önerme halinde bilgi sunmaktadır. Bu şekilde kanıtlamalarını yapan 

Spinoza kendi düşünce sistemini oluşturmuştur. Bu sistem Tanrı idesine 

dayandırılmıştır.
1
 

Tanrı tek tözdür. Kendi kendisinin nedeni olan bu töz bünyesinde hiçbir 

olumsuzluk ya da yetkinsizlik barındırmaz. Tanrı kendisinin nedeni olarak, diğer tüm 

varolan varlıkların da varolma nedenidir. Tanrı tek töz iken, diğer varolanlar bu tözün 

yalnızca birer tezahürleridir. Spinoza Tanrı’nın varolanlar ile olan aynılığını ve 

farklılığını daha iyi ifade edebilmek için Natura Naturans ve Natura Naturata 

kavramlarını kullanmıştır. Natura Naturans Tanrı’ya karşılık gelir. Bizatihi Tanrı’nın 

mahiyetini kuşatır. Natura Naturata ise Tanrı nedeniyle varolan diğer tüm varlıkları 

ifade etmek için kullanılmıştır. 

Spinoza varlıkların oluşmasında Tanrı’yı ön koşul olarak sunmuştur. Buna göre 

Tanrı zorunlu olarak vardır ve Tanrı olmadan başka hiçbir şey meydana gelemez. 

Bununla birlikte diğer varolanlar ise zorunlu olarak Tanrı’nın varlığından türerler. 

Spinoza’ya göre insan varolmasındaki zorunluluğun farkına vardığı zaman asıl özüne 

                                                           
1
 Charles Werner, Kötülük Problemi, (Çev.: Sedat Umran), Kaknüs Yayınları, İstanbul 2000, 17. 
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ulaşmış olacaktır. Yani doğadaki zorunluluğun bilincinde olması, insanın kendi 

doğasına upuygun olmasını sağlayacaktır. 

Spinoza Tanrı’nın diğer tüm varlıkların varolma nedeni olduğunu söylerken, buna 

ilaveten, o varlıkların varolmalarının sürüp gitme nedeni olduğunu da söyler. 

Spinoza’ya göre bu yaşamı sürdürmek için iyi olan bazı yaşam ilkeleri olmalıdır. 

Bunlar; 

1. Ortalama insanın anlayacağı biçimde konuşmak, amaca ulaşılacak şeylere 

uyum sağlamak ve böylece çoğunluktan yarar sağlayabilmek, 

2. Sağlığımızı korumak için gerekli olduğunca zevklerin peşine düşmek, 

3. Yaşamı sağlığı desteklemek için gerekli olduğu kadar para ve öteki şeyleri 

aramak ve toplumun amacına ters düşmeyen alışkanlıklara uymak.
2
 

Spinoza aslında insanın daha iyi ve erdemli bir yaşam geçirebilmesi için elinden 

geldiğince uyumlu olması gerektiğini ifade eder. İnsanın kendi duygu ve tutkularını 

kontrol edebilmesi ve orta yolu bulabilmesiyle daha iyi bir yaşama kavuşabileceğini 

söyler. Böylece insan aklını ön plana çıkarır. Ona göre akıl doğrultusunda hareket eden 

insan kendi özünü oluşturan “ruh” ve “beden” in gerçek bilgisine daha kolay ulaşır. Ruh 

ve bedenin işlevselliği açısından bilincinde olan insan da edilgin hallerinden nasıl 

kurtulacağını, yani kendisini köle haline getiren duygulanımlardan nasıl kurtulacağını 

keşfeder. 

Spinoza insanın ruh ve bedenden oluştuğunu söylerken aynı zamanda bizim 

Tanrı’yı ancak bu yolla anlayabileceğimiz söylemiştir. Ona göre insan Tanrı’nın sonsuz 

sıfatlarından yalnızca iki tanesini bilebilir. Yer kaplamak ve düşünmek. İnsan ancak bu 

iki yolla Tanrı hakkında bir fikir sahibi olabilir. İnsanın da ruh ve bedenden oluştuğunu 

düşünürsek, bedenin en temel niteliği yer kaplaması iken ruhun en temel niteliği ise 

düşünmektir. İnsan işte kendi özüyle kendi ruhu ve bedenine iyi ya da kötü gelen 

duygulanımları tecrübe ederek öğrenecektir. Ona iyi gelen şey sevinç duygusu, kötü 

gelen şey ise hüzün duygusuna neden olacaktır. İnsan böylece kendi eylemlerini ancak 

bu şekilde belirleyebilecektir. 

                                                           
2
 Leibniz-Spinoza, Monadoloji-Kavrayış Gücünün Gelişimi, (Çev.: Can Şahin), Kuram Yayınları, 

İstanbul 1993, 26. 
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Spinoza’ya göre insan ruhunda ve bedenindeki duygulanışlarının farkındadır. Bu 

nedenle eğer yalnızca kendi duygulanışları ve tutkuları ile hareket ederse özgür olması 

muhtemel değildir. İnsan kendisi köle haline getiren duygularında ne kadar uzaklaşırsa 

o kadar kendi özüne ulaşacaktır. İnsanın kendi özüne ulaşması demek ise kendi 

varlığının zorunluluğunu anlaması yani Tanrı’yı anlaması demektir. İşte Spinoza’ya 

göre insan ruhunun en kudretlisi Tanrı bilgisine ulaşmış ve onu sevmiş olandır. 

Spinoza Tanrı’yı bilmeden insanı anlamanın mümkün olmadığını söyler. Tanrı’yı 

bütünüyle anlamak elbette imkânsızdır ancak Tanrı hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi 

olursak ona o kadar yaklaşmış oluruz. Spinoza’nın Tanrı anlayışı anlamak demek bir 

açıdan onun varlığı nasıl ele aldığını bilmek demektir. Genel olarak bir varlık tanımı 

yapmasa da varolmaları bakımından bir varlık sınıflaması yapmıştır. İslam felsefesinde 

de sıkça kullanıla bu ayrım mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak iki başlık halinde 

değerlendirilmiştir. Spinoza’ya göre zorunlu varlık elbetteki varolmak için kendisinden 

başka nedene ihtiyaç duymayan Tanrı’dır. Mümkün varlık ise Tanrı dışında varolan, 

Tanrı nedeniyle varlığa gelen varlıklardır. 

Tanrı zorunlu varlık olarak başka bir nedene ihtiyaç duymadığı için mutlak olarak 

özgür olmalıdır. İnsan özgürlüğünden bahsedebilmek için de evvela Tanrı 

özgürlüğünden bahsedilmelidir. Çünkü Tanrı olmadan diğer varlıklardan bahsetmek 

mümkün değildir.
3
 Eş deyişle Tanrı’nın özgürlüğü ile insanın özgürlüğü farklı olmak 

zorundadır. 

Tanrı zorunlu bir şekilde vardır ve aynı zorunlulukla eyler. Ancak bunu özü 

gereği yapar. Başka hiçbir şeyin tesiri altında değildir. Herhangi bir baskı altında 

değildir. Bu nedenle Spinoza mutlak anlamda tek özgür olanın Tanrı olduğunu söyler. 

İnsanın özgürlüğü ise mümkün özgürlükten ibarettir. Yani insan özgür olarak doğmaz. 

Kendi özgürlüğünü kendisi yaratmak zorundadır. Spinoza’ya göre eğer insan özgür 

olarak dünyaya gelseydi iyi ve kötü hakkında hiçbir fikri olmayacaktı. Bu durumda 

kendi özünü kendisi oluşturamayacaktı. Bu nedenle insanın özgürlüğü sanıldığı gibi 

doğuştan değildir. İnsan zorunlu olarak bir nedene bağlıdır ve bu nedenden dolayı 

eylemde bulunur. Kendi iradesiyle değil. Bu neden ise Tanrı’dır. 

                                                           
3
 Spinoza, Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Ethica, (Çev.: Hilmi Ziya 

Ülken), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2011, 46. 
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Tanrı ve özgürlük anlayışları içerisinde Spinoza ekseriyetle farklı bir filozof 

olarak anılmıştır. Şüphesiz yaşadığı dönem ve o dönemin Tanrı ve özgürlük algısının 

Spinoza üzerinde oldukça etkisi vardır. Bununla birlikte Spinoza’nın böylesi çetrefilli 

bir alanı kendine has geometrik metotla açıklamaya çalışması Spinoza’yı ayrı bir yere 

koyar. İşte biz de felsefe açısından etkili bir filozof olan Spinoza’nın yaşamı ve yaşadığı 

dönemin etkisiyle, Tanrı ve insan özgürlüğünü nasıl temellendirdiğini göstermek için 

böyle bir çalışmayı uygun bulduk. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

B. D. SPINOZA VE FELSEFESİ 

1.1. HAYATI VE ESERLERİ 

17. yüzyılın en önemli rasyonalistlerinden biri olan Baruch d’Espinoza 24 Kasım 

1632’de Amsterdam’ın Yahudi mahallesinde doğmuştur. Baruch, Spinoza, Despinoza, 

Spinosa ve Benedict de Spinoza olarak da isimlendirilmektedir. Spinoza’nın havra 

tarafından aforoz edilmeden önce “mutlu, mübarek” anlamına gelen İbranice ismi 

Baruch’tur. Aforoz edildikten sonra ise “övülmüş” anlamına gelen Latince ismi 

Benedict’i kullanmıştır.
4
 Ya İspanyol ya da Portekiz göçmeni bir Yahudi ailesinden 

gelen Spinoza’nın ve ailesinin konuşma dili Portekizce, okuma ve yazı dili İspanyolca, 

ibadet dili ise İbranicedir. Hollanda’ya 16. yüzyılın sonlarına doğru göç etmişlerdir. O 

dönem de Hollanda hem ekonomi anlamında hem de ticari ve sosyal anlamda oldukça 

gelişmiş bir devlettir. Bu nedenden dolayı Yahudilerin birçoğu baskının ve Yahudi 

düşmanlığının diğer bölgelere oranla daha az olduğu Hollanda’ya sığınmışlardır. 

Yahudi olan Spinoza ve ailesi o dönemin Avrupası’nda yoğun baskı altında 

kalmıştır; çünkü hemen hemen Avrupa’nın her yerinde Yahudi düşmanlığı mevcuttur. 

Bunun nedenini ise Franz Shupp şöyle açıklamaktadır: O dönemde Hz. İsa’nın katilinin 

bir Yahudi olduğuna inanılmaktadır. Bunda dolayı Yahudiler tıpkı Spinoza ve ailesi gibi 

farklı yerlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Spinoza zengin bir tüccar olan Michael 

Spinoza’nın oğlu olmasına rağmen kendisi ticaretle pek uğraşmamış, kendisine 

katabileceği uğraşlardan biri gözlük camı cilalama olmuştur. 

Spinoza eğitimine Musevi cemaatinde teoloji ile alakadar olarak başlamıştır. 

Portekiz Yahudilerinin kurmuş olduğu bu okul “Talmud Torah” adıyla anılmakta ve bu 

okulda dini eğitim verilmektedir. Okulun bu misyonda kurulmasına sebep olan kişi ise 

Spinoza’nın babası olan Michael Spinoza’dır. Musevi cemaatinde etkin bir üye olan 

Michael, Spinoza’nın haham olmasını istemektedir. Fakat Spinoza babası ile aynı 

görüşte değildir Spinoza. Her ne kadar bir süre dini eğitimine devam etse de onun tek 

gayesi fikirlerini özgürce dillendirebilmektir. Bu nedenle Spinoza bireysel felsefe 

                                                           
4
 M. Kazım Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, İz 

Yayıncılık, İstanbul 2004, 15. 
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ekinliklerinden vazgeçmemektedir. Öyle ki üniversitede profesörlük kürsüsünü bu 

nedenle reddetmiştir. Onun temel kaygısı eğitim aldığı teoloji okulunun felsefi düşünme 

özgürlüğünü kısıtlama ihtimalidir. Zaten Spinoza da haham olma yolunda ilerlemez ve 

teoloji eğitimi gördüğü okuldan ya kendi isteğiyle ya da baskı neticesiyle ayrılır. 

1654 yılında ölen babasının ardından kardeşi Gabriel ile ticaret yapmaya başlayan 

Spinoza bu ticari faaliyetler neticesinde birden çok felsefi akımla tanışma fırsatı 

bulmuştur. “Özgür düşünceli Protestanlar” olarak isimlendirilen
5
 bu akım oldukça geniş 

bir kesim tarafından aydın bir çevre olarak kabul edilmektedir. Bu akıma dâhil olan 

üyeler zaman zaman bir araya gelerek felsefe üzerine derin tartışmalar ve toplantılar 

yapmaktadır. Spinoza özellikle skolastik fikre alternatif olarak üretilen Kartezyen 

felsefesiyle ve Descartes’le böylece tanışmıştır. 

Spinoza’nın Kartezyen felsefeye olan merakı ve sorgulayıcı yaklaşımı onu bir 

haham olmaktan uzaklaştırmakla kalmamış kendisinin zındıklıkla suçlanmasına bile 

neden olmuştur. Spinoza akli yargıların dogmalardan daha belirleyici olması gerektiği 

fikrini benimserken, dine karşı gibi görünen bu tutumları bir dönem mensubu olduğu 

Musevi cemaati tarafından kabul görmemiş ve bu cemaatten 24 yaşında aforoz 

edilmiştir. Ancak bu durum olumsuz gibi görünse de Spinoza için zincirlerinden 

kurtulmanın, özgür düşünme yolunda ilk adımın yankıları olmuştur. Spinoza’nın aforoz 

edilmesi, Onun eserlerinin kimse tarafından okunmaması ve hatta bulunduğu toplumdan 

dışlanması anlamına geliyordu. Bu nedenle Spinoza Lahey’e yerleşmiştir. Bu dönemde 

Spinoza, felsefesine büyük oranda yön verecek olan hocası Van den Edyen’den eğitim 

almaya başlamıştır.
6
 Bu vesile ile Descartes, Hobbes, Bacon gibi isimlerin felsefeleriyle 

de tanışma imkanı bulmuştur. Felsefeyle yoğun bir şekilde uğraşmaya başlayan Spinoza 

kalabalık gruplara katılmak yerine münzevi bir hayat tarzını benimsemiştir. Münzevi 

hayatı seçmesi onun mutsuz olduğu anlamına gelmez. Aksine Spinoza çoğu zaman 

“Mutlu Spinoza” olarak anılmıştır. Çünkü yaşamı ve yaşamayı seven ne olursa olsun 

karamsarlığa kapılmayan bir insan olarak var olmuştur. Leibniz’in kendisini 

ziyaretinden bir sene sonra yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak 45 yaşında 

vefat etmiştir.
7
 

                                                           
5
 Ahmet Cevizci, 17. Yüzyıl Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul 2013, 283. 

6
 Solmaz Zelyüt, Spinoza, Dost Kitabevi, Ankara 2010, 22. 

7
 Cevizci, 17. Yüzyıl Felsefesi, 289. 
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Spinoza, henüz hayattayken kendisine ait iki eser yayınlamıştır. Ancak bunlardan 

birisinin kendi adıyla yayınlanmamıştır.
8
 Spinoza’nın Kartezyen Felsefe’nin  İlkeleri 

(Principles of Cartesian Philosophy) adlı eseri kendi adıyla yayınlanmıştır. Descartes’in 

felsefede uygulamış olduğu yöntemi geometrik ilkeler çerçevesinde açıklamaya çalışan 

bir eser olduğu bilinmektedir.
9
 Spinoza bu eserde kendi görüş ve düşüncelerine hiçbir 

şekilde yer vermemiştir. Kendisine doğru da gelse yanlış da gelse fikirleri olduğu gibi 

yansıtmıştır. Diğer eseri ise Teolojik–Politik İnceleme (Tractatus Thelogico-Politicus) 

adını taşır. Spinoza 1665 yılında Ethica adlı eserine ara vererek Teolojik-Politik 

İnceleme adlı eserini yazmaya başlamıştır. Bu çalışmaların temel problemleri halk 

neden bu derece irrasyoneldir, Neden kendi köleliğiyle bu kadar övünür, Neden 

özgürlüğü elde etmek bu kadar zor değil ona katlanmak daha zordur, şeklindeydi. Bu 

eser yazarın adı olmaksızın 1670 yılında basılmıştır.
10

 

Spinoza bu eserine kendi adını vermeden yayınlamış olmasına rağmen kısa bir 

süre sonra ismi duyulmuş ve bu nedenle bıçaklı bir saldırıya uğramıştır. Bu olaydan 

sonra bıçak darbesi alan paltosunu bu olayı hiç unutmamak için yanından ayırmadığı da 

söylenmektedir.
11

 Din devlet ve özgürlük konularını işlediği için büyük tepki çeken bu 

eser, bir süre sonra yasaklanmıştır. Teoloji ve politikanın aynı paydada 

değerlendirilmesinin yapıldığı bu eserde kutsal metinler eleştirilmiştir ve bu nedenle de 

Spinoza kutsal metinlerin tenkitini yapan ilk isim olarak anılmıştır.
12

  Spinoza 

düşüncenin özgür olması taraftarı olduğu için bu eserine karşı oldukça acımasız 

eleştiriler almıştır. Buna rağmen kendi içsel özgürlük anlayışına yaşamına son verene 

kadar devam etmiştir. Ölümünden kısa bir süre sonra Zihin Islahı Üzerine İnceleme 

(Tractatus de Improvement  Of The Understanding) ve onun felsefesinin mihenk taşı 

sayılan Goemetrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Etika 

(Ethica  Ordine Geometrico Demonstrota ) eserleri yayınlanmıştır. Spinoza’nın Etika’sı 

geometrik ilkelere uygun bir şekilde kaleme alınarak, Spinoza’nın öğretisini daha kesin 

sonuçlara dayandırarak açıkladığı görülmektedir. Bu eserlerin yanı sıra Tanrı, İnsan ve 

O’nun iyiliği üzerine Kısa İnceleme, İbrani Dili Gramer Bilgisiyle İlgili Özet Bir Eser, 

                                                           
8
 Zelyüt, 23. 

9
 Spinoza, Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Ethica, 21.  

10
 Gilles Deleuze, Spinoza Pratik Felsefe, (Çev.: Ulus Baker-Alber Nahum), Norgunk Yayıncılık, İstanbul 

2011, 17.  
11

 Zelyüt, 23. 
12

 Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, 21. 
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Gök Kuşağının Cebirsel Hesabı ve İhtimal Hesabı adlı serlerin de Spinoza’ya ait olduğu 

bilinmektedir.
13

 

Spinoza felsefe tarihinde önemli bir rasyonalist olarak anılmaktadır. O, hem 

hayatta iken hem de öldükten sonra aforoz edilip eserleri yasaklanmasından dolayı uzun 

bir süre okunup anlaşılamamıştır. Spinoza üzerine sistemli okumalar ve incelemeler 19. 

yüzyılda başlayacaktır. 20. yüzyılda da Deleuze ile doruk noktasına ulaşmıştır. Hala 

etkisi her alanda devam etmektedir. Tarihte Spinoza kadar değer verilen ve aynı 

zamanda onun kadar nefret edilip aşağılanan başka bir filozof daha yoktur.
14

 

Buna rağmen Descartes’tan sonra Kartezyen felsefe içindeymiş gibi 

değerlendirilen Spinoza skolastisizmin alternatifi olarak düşünülen Kartezyen gelenekte 

kendi geometrik metodunu kullanarak felsefesinin temellerini oluşturmuştur. Kendisi 

her ne kadar Kartezyen gelenek içinde olmadığını söylese de özellikle Descartes’tan 

etkilendiğini ve çeşitli farklılıklarla kendi felsefesini temellendirdiğini görebiliriz. 

Spinoza bu anlamda yalnızca Descarte’tan değil yaşadığı dönem ve filozoflarında etkisi 

altında kalmıştır. Kimi filozof olumlu olarak etkilemiş kimi filozof ise tamamıyla 

Spinoza’dan oldukça farklı fikirleri savunmuştur. O halde Spinoza’nın etkilenimlerine 

geçelim. 

1.2. SPİNOZA’NIN ETKİLENİMLERİ 

Herhangi bir dönemde yaşamış olan bir filozofun yaşadığı dönemden 

etkilenmemesi mümkün değildir. Hatta ortaya atılan bir düşünceyi daha iyi idrak 

edebilmek için o düşünce hangi döneme ait ise o zaman diliminde değerlendirme 

yapmak ve anlamaya çalışmak daha doğru olacaktır. Spinoza da felsefesinin 

argümanlarını oluştururken yaşadığı dönemin ve kentin kültüründen, yaşam şeklinden, 

düşünce tarzından etkilenmiştir. Spinoza eserlerine bakıldığı zaman bu etkilenim açıkça 

kendini göstermektedir. Spinoza’yı daha iyi kavrayabilmek için onun yaşantısını ve 

yaşantısına etki eden nedenleri bilmek elzemdir. 

İlk olarak; Spinoza babasının haham olmasını istemesinden dolayı eğitimine 

böylece başladığı için Yahudi cemaatinden etkilenmiştir. Yahudilerin Talmud Torah 

                                                           
13

 Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, 22. 
14

 Gilles Deleuze, Spinoza Üzerine On Bir Ders, (Çev.: Ulus Baker), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2008, 9. 
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ismiyle kurmuş oldukları cemiyet genelde maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım 

etmek maksadıyla kurulmuştur. Bu okul altı sınıfa ayrılmıştır ve her aşamasında hem 

dini hem edebi hem de kültürel eğitimler verilmektedir. En üst sınıfta en verimli olan 

öğrencilere ders verilmektedir ve amaç cemaatin hahamlarını yetiştirmektir.
15

 Spinoza 

da bu okula 1639 yılında başlamıştır.
16

 Böylece Spinoza bir Yahudinin öğrenmesi lazım 

olan şeyleri öğrenmiştir. Spinoza’nın bu okula dördüncü sınıfa kadar devam ettiği 

tahmin edilmektedir. 

Spinoza’yı bu okulda keşfeden ve etkileyen iki önemli hocası olmuştur. Bunlar: 

Rav Şaul Levi Morteira  ve Rav Menase ben Israel’dir.
17

 Israel Hollanda’nın ileri gelen 

entelektüel ve bilim dünyasının önemli isimlerinden biridir. Ayrıca o bir Yahudi dostu 

olup Yahudilerle ahbaplık etmekten de büyük keyif almaktadır. Spinoza da onun 

başarılı Yahudi öğrencilerinden biridir. Spinoza, bu dönemde hocası Israel’in evinde 

çok fazla zaman geçirmeye başlar ve bu sayede o dönemin önemli bilim adamlarıyla 

tanışarak Hollanda’nın kültürel değerlerini öğrenir. 

Rav Şaul Levi Morteira Ortodoks bir haham olarak anılmasına rağmen Tevrat’ı 

çözümlemeyi rasyoneller temellendirmelerle yapmayı ihmal etmemiştir.  Morteira’nın 

yöntemi, incelemiş olduğu metni her yönüyle derinlemesine okuyarak yeni bir bakış 

açısı kazanmaktır. Spinoza hocasından hem bu yöntemi hem de Talmud ve Kabala’yı 

öğrenecektir. Ancak Spinoza’nın kesin anlamda eğitiminden sonra haham olmadığı 

bilinmektedir. Böylece Kabala, Eski Ahit ve Talmud gibi Yahudi kültürünü nakşeden 

dini metinler, eserlerini yazarken Spinoza’ya kaynaklık etmiştir. Spinoza Talmud’dan 

ahlaki konularda yüzeysel olmayıp derinlemesine çalışabilmeyi ve insanın duygu 

dünyasını irdelemesinde geçerli olan soyut normlardan da şüphe edebileceğini 

öğrendiğini söylemektedir. Kabala da ise Spinoza Tanrı’nın her şeye içkin 

(immanence), Tanrı ve doğanın özdeş olduğu fikriyle karşılaşmıştır.
18

 Buradan 

hareketle söylenebilir ki Spinoza Eski Ahit ve Talmud ve Kabala gibi metinlerden ve 

sistemlerden Tanrı’yı ve onun sonsuz ve tek olduğu düşüncesini öğrenmiştir. 

                                                           
15

 Steven Nadler, Spinoza:Bir Yaşam, (Çev.: Anıl Duman-Murat Başekim), İletişim Yayınları, İstanbul 

2008, 107. 
16

 Nadler, 104. 
17

 Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, 31. 
18

 Moris Fransez, Spinoza’nın Tao’su, Akıllı İnançtan İnançlı Akla, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2012, 47-

50. 
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Spinoza 1950 yıllarında kendisi üzerinde etkili olan Franciscus van den Enden’le 

tanışır. Enden özgür düşünceli bir cizvittir. Spinoza demokrasi yanlısı bu cizvitin 

okulunda Latince dersleri almıştır.
19

 Enden ailesiyle Amsterdam’a taşındıktan sonra bir 

sanat galerisi açmıştır. Ancak başarılı olamayınca ailesinin geçimini sağlamak için 

Latince öğrenmiştir. Böylece uzun yıllar Cizvit kolejinde felsefe ve antik klasikler 

üzerine çalışmıştır. 1671 yılına kadar ise Amsterdam’da ders vermeye devam etmiştir. 

Ancak bu dönemdeki demokrasi onunkiyle pek uyuşmamıştır.  1660’lı yıllarda yazmış 

olduğu tahmin edilen Free Political  Proposition and Considerations of State  ve A 

Short Narrative of The New Netherlands’ Stuations,Virtues, Natural Privileges and 

Special Aptitude for Population adlı iki denemesinde savunmuş olduğu bir gerçek 

demokrasi anlayışı ise ileride Spinoza’ya kaynaklık etmiştir.  
20

 

Bir başka etki Maimonides (Musa b. Meymun)’tur. Yahudi filozoflarından olan 

Maimonides 1135-1204 yılları arasında yaşamış hekim, din adamıdır.  RAMBAM 

olarak da anılan bu filozof hem İslam hem de Hıristiyan düşüncesinde önemli etkileri 

olmuştur. Spinoza’nın Din ve Tanrı eksenli konularda Maimonides’ten oldukça 

etkilendiği bilinmektedir. Negatif teolojinin en önemli temsilcisi olan Maimonides 

Tanrı’nın ne olduğu konusunda fikir vermekten ziyade Tanrı’nın ne olmadığını 

açıklamaya çalışmıştır. Spinoza, Maimonides ve İbn Rüşt vasıtası ile Aristo’yla da 

tanışma imkanı bulacaktır.
21

 

Maimonides’in ve soyunun Endülüs’ten gelmesi nedeniyle İslam kelamı ve 

sufizme ilgisi artmıştır. Buradan hareketle söylenebilir ki Spinoza dolaylı ya da direkt 

olarak İslam düşüncesinden etkilenmiştir. Eş’ari ve Gazali etkisiyle ilahi determinizm, 

vesileciliğin yanı sıra da Spinoza’ya has olan Natura Naturans (doğalaştıran Doğa) ve 

Natura Naturata’sını (doğalaştırılan Doğa)  Thomasçılar yardımıyla İbn Rüşd ve Cabir 

İbn Hayyan gibi isimlerden etkilenerek felsefesini temellendirdiği söylenmektedir.
22

 

Spinoza en fazla ağırlık verdiği etik felsefesinde ise Stoacılardan etkilenmiştir.
23

  

Son dönem Stoacıları Erken ve Orta Dönem Stoacılarına göre ahlak felsefesi, felsefenin 

bel kemiğini oluşturmaktadır. Özellikle doğa felsefesi ahlak felsefesinin kendisine 

                                                           
19

 Hadı Rızk, Spinoza’yı Anlamak, (Çev.: Işık Ergüden), İletişim Yayıncılık, İstanbul 2012, 17. 
20

 Nadler, 161. 
21

 Fransez, 49-50. 
22

 Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, 32. 
23

 Cevizci, 17. Yüzyıl Felsefesi, 291. 
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dayandığı doğa kavramını açıklamak ve anlatmak bakımından oldukça önemlidir. Doğa 

ya da mutlu yaşama “doğaya uygun yaşam”ın bizzat kendisidir.
24

 Spinoza tıpkı 

Stoacılar gibi insanı mutluluğa götürecek olan yolun kendisinden geçtiğini 

söylemektedir. Spinoza’nın felsefesine genel olarak bakıldığında amacın “Hayatta daha 

mutlu ve erdemli olmanın yolları nelerdir?” sorusunun arayışıyla karşı karşıya 

kalmaktayız. Buradan hareketle insanın daha mutlu bir yaşam sürebilmesi kendi 

derununu iyi bilmesiyle mümkün olacaktır. Spinoza her ne kadar kader temelli bir etik 

anlayışı benimsemese de Stoacıların kadere olan yaklaşımı ile fikirleri uyum 

göstermiştir. Stoacılara göre kader herkeste zorunlu olarak kabul edilmesi gereken bir 

anlayış olmalıdır. Acı ve elem veren her şeyden uzak durulmalı, dış tesirlere kapalı 

olarak birey kendine hâkim olmayı öğrenmelidir.
25

 Buradan hareketle söylenebilir ki, 

Spinoza Etiği Stoacıların etik felsefesinden etkiler taşımaktadır. 

Diğer taraftan Spinoza’nın etkilendiği isimler arasında Platon ve Aristoteles’in de 

olduğu ileri sürülmektedir. Aristoteles’in ahlak felsefesinde “orta yol” öğretisi ve 

erdemli olmanın önemi Spinoza’da da karşımıza çıkmaktadır. Spinoza “En mutlu insan 

ölümü en az düşünendir.” der. Bu yaklaşımıyla Spinoza’nın felsefesinin bir yaşam, 

mutluluk ve özgürlük felsefesi olduğu söylenebilir. Spinoza için uzak etki gibi 

görünseler de özellikle etik felsefesinin temelinde aynı sorunsalların değerlendirildiği 

görülmektedir. 

Spinoza sadece etik ya da değer felsefesiyle ilgilenmemiştir. Politik bir yönü de 

olan Spinoza özellikle Giordano Bruno, Niccolo Macchiavelli ve Hobbes’tan 

etkilenmiştir.
26

 Rönesans düşünürleri değerlendirildiğinde, Bruno’nun ayrımını yaptığı 

ve Spinoza’nın metafiziğinde kullandığı “Natura Naturans” ve “Natura Naturata”  

kavramları onun felsefesinin de en önemli argümanlarındandır.
27

 Filozofumuz, 

Bruno’dan eserlerinde bahsetmez, ama ilk eserinde “Tanrı, insan ve onun yüksek iyiliği 

üzerine kısa kitap” diyerek Bruno’dan izler taşıdığını göstermektedir. Orada ona din ile 

doğa arasında bir etkileşim kurma imkanı veren felsefi düşünce görülmektedir. 

Bruno’nun tabiatın sonsuzluğu ve tanrılığı hakkındaki fikirleri Spinoza’nın Tanrı fikrini 

                                                           
24

 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, Helenistik Dönem Felsefesi: Epikurosçular, Stoacılar, Septikler 4, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, 367. 
25

 Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayın, Ankara 2004, 388. 
26

 Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, 34. 
27

 Frederick Copleston, Felsefe Tarihi, Spinoza, Çev.: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul 1996, 11. 
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Tabiat fikrine bağlamasına yardım etmiştir.
28

  Çünkü Spinoza’da felsefesini temeline 

“Tanrı ya da Doğa” söylemini koymuştur. Bununla birlikte Spinoza skolastik dönemi 

Tanrı ve ahlak anlayışından yoksun olarak değerlendirirken, Bruno da skolastik 

düşünceyi ve Aristoculuğu oldukça sert eleştirmiştir. Bu ifadeleri ise diyalogların da öz 

olarak şöyle ifade edilmektedir: 

“Dünyanın ana malzemesi, sonsuz ve bengi (eternel), değişmez bir tek 

cevherdir; varoluşların düzeni ile özlerin düzeni, ilkeler ve nedenler 

biçimleri içinde bulundurur, aynen tohumun bitkiyi içerdiği gibi… Bir 

insana bakıldığında yeni bir malzeme görülmüş olmaz, cevher bazı özel 

hatlar altında görülmüş olur .”
29

 

Son olarak Kartezyen felsefenin asıl ve çokça Spinoza üzerinde olan etkisi yok 

sayılamaz. Spinoza bir Kartezyenci değildir ancak, Kartezyen felsefe ona birincil olarak 

bir yöntem sağlamıştır. İkinci olarak onun terminolojisine katkı sağlamıştır. 

Descastes’ın töz ve yüklem tanımlarından hareketle karşılaştırmalar yapma imkanı 

bulmuştur. Bunlara ilaveten Kartezyen felsefe Spinozaya değinmek istediği sorunların 

doğasını belirlemeye yardımcı olmuştur.
30

  Spinoza kendisini Kartezyenci olarak 

görmese de bu felsefesinin kendisine olan katkılarını da inkâr etmez. 

Spinoza felsefesinin mihenk taşı sayılan ve felsefesine giriş olarak adlandırılan 

eseri Etika’yı Descartes’ın felsefesine bir yanıt ya da yeni bir açımlama olarak 

yazmıştır. Fakat Descartes’tan farklı olarak düalist anlayışı monist anlayışa 

dönüştürmüştür.
31

 Descartes’a göre ruh ve beden birbirinden ayrı birer töz iken, 

Spinoza’ya göre ruh ve beden birbirine paralel, bir madeni paranın yazı ve tura yüzleri 

gibi tek töz olan Tanrı’nın tezahürüdür. Bu nedenle Spinoza’nın tam anlamıyla 

Descartes’ın felsefesinin devamı olduğu söylenemez. Hiç kuşkusuz Spinoza kendi 

yöntemi ve felsefesiyle müstakil bir filozoftur. Spinoza kendisinin Descartes 

felsefesinden farklı olduğunu söyleyerek Descartes felsefesindeki kusurları şöyle 

sıralamaktadır; 

1. İlk nedenin ve bütün şeylerin kökeninin bilgisinden ziyadesiyle sapmış olması, 

                                                           
28

 Spinoza, Etika, 17. 
29
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30
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31
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2. İnsan zihninin gerçek doğasını anlayamamış olması 

3. Hatanın gerçek nedenini hiç idrak edememiş olması.
32

 

Nihai olarak söylenebilir ki; Spinoza felsefesinde tek bir renk kullanmamıştır; 

aksine gökkuşağının tüm renklerinden faydalanarak tek düze bir felsefe yerine 

rengarenk bir tavrı seçmiştir. Epistemoloji, aksiyoloji, ontoloji, bilgi görüşleri ve 

diğerleri tamamıyla birbirine bağlıdır. Her birinin diğer alanın uzantısı olduğu 

görülmektedir. Ancak Spinoza’yı tam manasıyla kavrayabilmek için onun etik 

anlayışına olan ilişkin görüşleri, Tanrı eksenli yaklaşımları, özgürlüğü anlama ve 

anlatma biçimi ve metodu haddinden daha fazla önemsenmelidir. Spinoza özellikle 

Etika adlı eserinde kullanmış olduğu yöntem ile dikkat çekmektedir. Spinoza’nın 

yalnızca Tanrı, insan ve özgürlük anlayışları değil tüm sorunları ustaca felsefesinde 

nasıl çözümlediğini anlayabilmek için yöntemini yakından incelemekte fayda var. 

Spinoza’nın yöntemindeki bu bakış açısı bizlere de kavramların çözümlenmesinde yol 

gösterecektir. 

1.3. SPİNOZA’NIN METODU 

Her filozof felsefesine hayat vermeye çalışırken kendisine has bir yöntem 

geliştirir; çünkü filozofun felsefesi ne kadar kıymetliyse onu başkalarına aktarabilmek 

de o kadar önemlidir. Bir filozofun felsefesini oluşturan argümanları aktarırken bunu bir 

yöntembilimle yapmaktadır ve bu yöntembilim de filozofun felsefesinin sistematiğini 

ortaya çıkarmaktadır. Felsefe tarihinin seyrine genel olarak bakıldığı zaman filozofların, 

sistematiklerine göre kategorize edildiği alenen görülmektedir. 

Spinoza felsefesinin yöntemini belirlerken bunun geometrik ilkelere dayalı 

olacağının ipuçlarını Royal Society sekreteri olan Henry Oldenburg’a yazdığı mektupta 

vermektedir. Oldenburg ünlü bir İngiliz aydındır. 1661 yılında Spinoza’ya ziyaretlerde 

bulunmuştur. Bu ziyaretler esnasında Spinoza ile Tanrı, Ruh ile Beden Birliği, 

Descartes ve Bacon hakkında fikir alış verişlerinde bulunmuşlardır. Ve nihayetinde bu 

durum ikisi arasında uzun zaman süren bir arkadaşlığın temellerini oluşturmuştur. 

Spinoza, Oldenburg ile olan uzun süreli bir dostluğun yanı sıra, onunla olan 

yazışmalarında daha çok dostunun çözüm bulamadığı konular hakkında ayrıntılı bir 
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değerlendirme yaparak mektuplarına yanıt vermektedir.  Spinoza’nın diğer dostları ile 

de bu şekilde mektuplaşması felsefesinin şekillenmesinde ve anlam kazanmasında 

oldukça önemli bir değerli bilgi kaynakları arasında gösterilmektedir.
33

 

Spinoza’da felsefesini temellendirirken kendine has bir metot kullanmıştır. Öyle 

ki onun başyapıtı sayılan Etika’sı hem içerik bakımından hem de metot bakımından 

Spinoza’ya ayırt edici bir özellik kazandırmıştır. 

Spinoza’nın Etika adlı eseri beş bölümden oluşmuştur. Bunlar; 

1. Tanrı Hakkında 

2. Ruhun Tabiatı Hakkında ve Kökü Üzerine 

3. Duygulanışların Kökü ve Tabiatı Üzerine 

4. İnsanlığın Köleliği veya Duygulanışların Kuvvetleri Üzerine 

5. Zihin gücü veya İnsanın Hürlüğü Üzerine 

Spinoza’nın bu eseri önermelerin tanıtlamaları da yer aldığı için geometrik metot 

olarak adlandırılmaktadır. Ancak ona göre yöntemden anlaşılması gereken şey dışsal 

geometrik şekillendirmeler değildir. Önermelerin açık seçik fikirleri anlatması ve bunun 

sonucunda düşüncelerin kendiliğinde olarak ortaya çıkması anlaşılmalıdır; çünkü 

Spinoza’ya göre yöntem gerçek felsefenin gelişmesi için yalnızca bir araçtır.
34

 

Spinoza tıpkı Descartes gibi rasyonel düşünmeye önem vererek aklın kriterlerini 

esas alarak felsefesini temellendirmiştir. Spinoza Descartes’ten farklı olarak 

felsefesinde septisizme hemen hemen hiç yer vermemiş analiz yerine ise senteze 

olabildiğince ağırlık vermiştir. Bunun nedeni ise Spinoza’nın evrendeki her nesne ve 

olayın zorunlu olarak birbirine bağlı olmasına inanmasıyla ilgilidir. Ona göre Tek tözün 

yani Tanrı’nın sonuçlarını ortaya koymak analiz ile değil tamamıyla sentezle ilgilidir.
35

 

Geometride zorunlu olarak sonuçlara ulaşıldığı gibi etik ve insani olgularında böyle bir 

mutlak determinizmle sonuçlara ulaşılabilir olduğunu düşünen Spinoza’ya göre felsefe 

matematiğin genelleştirilmiş halidir.
36

 

Spinoza başlangıçta tek tek nesnelerden hareketle genel bir yargıya ulaşmaya 

çalışmaz; aksine genel olandan zorunlu olarak türeyen nesneleri çözümleyerek çıkış 
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noktasını belirler. Ona göre bu genel olan şey ise Tanrı’nın kendisidir; yani mutlak ve 

ilk çıkış noktasıdır. Buradan hareketle Spinoza’nın tümdengelim yöntemini kullandığını 

söyleyebiliriz. Ancak bu yöntemi matematiğin kesin sonuçları gibi etikte de kesin 

sonuçlar elde etmek için kullanır. Bu durum onun felsefesini zamanın felsefelerinden 

farklı kılan temel unsurlardan biridir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Spinoza Eukleides geometrisini esas alır. Onunla felsefesinde mutlak ve değişmez 

sonuçlara ulaşmayı amaçlayarak felsefesinin temel kavramlarını temellendirir. 

Spinoza’nın kullanmış olduğu geometrik metotta ilk olarak tanımlar ve aksiyomlar 

verilir. Ardından ise önermeler ve bu önermelerin ispatı ile devam edilir. Bu açıdan 

bakıldığında Etika kolay anlaşılabilir bir eser değildir. Her önermenin kanıtlarla 

sabitlenmesi ve bir önceki önermeye tekrar geri dönüşü zorunlu kılınması Spinoza’nın 

felsefesinde refleksif bilginin etkin olduğunun açık bir delilidir. 

Spinoza felsefesine bakıldığı zaman asıl amacın “Tanrı bilgisi” olduğu 

anlaşılmaktadır.
37

  O, Tanrı ve doğanın tek bir tözde sonsuz niteliklerini açıklamaya 

çalışmıştır. Etik felsefesinin temelinde bulunan Tanrı’yı izah ederken onun tek tek 

nesneler karşısındaki durumunu uzayın tek tek şekiller karşısındaki durumuyla özdeş 

kılmaktadır. Bir geometricinin uzayı esas alarak tüm geometrik şekilleri türetmesi gibi 

her türlü bilgiyi Tanrı’dan türetmeyi amaçlamıştır. Spinoza’ya göre yalnızca Tanrı’yı 

bilmek mühim değildir Onun ne olduğunu bilmek de önemlidir. Uzay karşısında 

geometrinin şekilleri ne ise Tanrı karşısındaki cisimlerin durumu da bundan farksızdır. 

Bundan dolayı tüm nesneler Tanrısal tözün birer şekil almış hallerinden başka bir şey 

değildir. Tanrı tüm nesnelerin olabilirliğini kendi bünyesinde barındıran biricik tözdür. 

Bu açıdan nasıl ki uzay olmadan geometrik şekiller birer hiçse, aynı biçimde Tanrı 

olmadan da nesneler birer hiçtir. Geometrik şekillerin uzaydan determinist bir şekilde 

ortaya çıkması gibi nesnelerde matematiksel bir zorunlulukla Tanrı’nın özünden 

meydana gelirler. Spinoza’ya göre evren zorunlu bağlantılar sisteminin kendisidir.
38

 

Spinoza doğadaki diğer varlıkların varolma nedeni olarak Tanrı’yı gösterirken 

aynı zamanda varlığın ne ifade ettiğini açıklamaya da çalışır. Onun varlık sistemine 

bakıldığında tanımlardan müteşekkil olduğu görülmektedir. Ancak bu tanımlar öyle 
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alelade tanımlar değildir. Bir şeyin gerçek mahiyetini kuşatan tanımlardan 

bahsetmektedir.  O’na göre iki tür tanım vardır: 

1. Sadece özü şüphe vesilesi olan ve aranan bir şeyi açımlamaya hizmet eden, 

2. Sadece incelemek için ileri sürülen tanımlar. 

Birinci türden tanımlar belirlenmiş bir nesneye sahip oldukları için doğru 

tanımlardır. İkinci türden tanımlar ise bunu gerektirmez.
39

 Spinoza’ya göre bir tanım 

bizim anlam yetimiz dışında mevcut olduğu şekilde açımlanır ve ifade edilirse ancak o 

zaman gerçek bir tanım olur. Örneğin bir elma tanımlanırken o tanım bizim 

zihnimizdeki gibi kırmızı parlak bir elma olarak değil, bir elmanın gerçek özünü 

kuşatan diğer özelliklerini de kapsayan bir yapıda olmalıdır. Aksi durumda bu tanım 

eksik ve hatalı bir tanım olacaktır. Spinoza doğru tanımından insan tasavvurundan 

arındırılmış olması gerektiğini de belirtir. 

O’na göre doğru bir tanım aynı zamanda doğru bir fikre ulaşmak demektir. Doğru 

bir fikir veya düşünce ise kendi idesiyle uygun olandır. Doğru fikir ve upuygun fikir 

arasındaki farkı mektuplaşmalarında soran Tschirnhaus’a Spinoza’nın cevabı şöyledir; 

“Doğru fikir ile upuygun fikir arasındaki fark; doğru sözcüğü fikrin, fikrin 

konusuyla uyuşmasına ilişkinken, upuygun sözcüğü fikrin kendi doğasına 

ilişkindir. Dolayısıyla doğru fikir ile upuygun fikir arasında bu dışsal 

ilişkiden başka bir fark yoktur.”
40

 

Spinoza tanımlarla devam ettiği yöntemine doğru ve upuygun bilginin nasıl elde 

edildiğini izah eder. O, tanımlamalara birtakım metafiziksel hakikatlerle başlar ve kendi 

matematiksel metoduyla gerçekliğe ulaşmaya çalışır. Bu denli zor olan metafizik 

sahasında bile geometrik yöntemi esas alarak felsefesinin yapı taşlarını oluşturur. 

Spinoza’nın yönteminde tanımlardan sonraki ikinci basamak ise aksiyomlardır. 

Spinoza felsefesi metoduna aksiyomlarla devam eder. Ona göre aksiyom bütün 

nesneler için genel geçer doğruları ifade eder ve bünyesinde şüpheye yer yoktur. 

Varolan, ispatların başlangıç noktası olan açık ifadelerdir. Ona göre bir kısmı ezeli-

ebedi gerçekleri ortaya koyan, bir kısmı a priori ilkeler olan, diğer kısmı da temel doğa 
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yasalarını ifade eden ve önermelerin tanıtlaması açısından önemli olan aksiyomların 

rolü oldukça büyüktür. 

Sistemindeki son öğesi önermelerdir. Felsefesindeki tanımlar ve aksiyomların 

sonucu sayılırlar. Spinoza’ya göre tanımlar ve aksiyomlar olabildiğince açık ve net 

olmasına rağmen önermeler o kadar apaçık değildir. Bu önermelerin bazıları felsefi 

temelli bazıları ise ampirik temelli olarak anlaşılabilir. Buna rağmen her önerme, onun 

ispatı olacak şekilde kurgulanmıştır.
41

 

Nihai olarak Spinoza’nın yöntemi hakkında söylenebilir ki Spinoza bilgi, varlık, 

politika ve etik felsefesinde ve hatta metafiziğin en zorlu problemlerinde bile geometrik 

yöntemi uygulayarak gerçekliğe ulaşmaya çalışmıştır. Bu yöntem matematiğin ilkeleri 

gibi kesin sonuçlar verdiği için tercih edilmiştir. Özellikle 17. yy’ ın astronomi, fizik, 

matematik alanlarında yaşadığı ilerlemeler de dönem filozofları üzerinde etkili 

olmuştur. Matematiğin genelleştirilmiş halini felsefe olarak adlandıran Spinoza bu 

etkenlerden dolayı da geometrik yöntemi kullanmayı tercih etmiştir. 

Spinoza’yı anlayabilmek, onun felsefesine nelerin etki ettiğini bilebilmek için 

yaşadığı dönemi ve etkilendiği isimleri ve bunun neticesinde nasıl bir felsefe zemini 

elde ettiğini değerlendirdikten sonra onun asıl kaygısı olan Tanrı’nın bilgisine geçelim. 

Spinoza Tanrı ile neyi anlamaktadır? Tanrı var mıdır? Varsa onun özellikleri ve sıfatları 

nelerdir? 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SPİNOZA FELSEFESİNDE TANRI ALGISI 

İnsanoğlu varolduğu günden beri evreni anlama ve anlamlandırma çabası içinde 

olmuştur. Merakla birlikte başlayan bu arayış hala nihai bir noktaya ulaşmamış ve öyle 

görünüyor ki ulaşmayacak da. Bu arayış felsefede İlkçağ’dan itibaren “Evrenin ilk ana 

maddesi nedir?” ya da “Evren neden meydana gelmiştir?” sorularını ortaya atarak onu 

farklı cevaplara sevk etmiştir. Bu tartışmalardan ve akıl yürütmelerden yola çıkılarak 

farklı Tanrı anlayışlarına ulaşılmıştır. Hiç kuşkusuz felsefe tarihinde hiçbir filozof 

yoktur ki Tanrı ve din hakkında herhangi bir görüşü ileri sürmemiş olsun. Genel bir 

çerçeveden Spinoza felsefesine bakıldığında Tanrı ve özgürlük arayışı kendini alenen 

göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında o, Tanrı kavramını nasıl temellendirdiğini, 

evren ile Tanrı arasında nasıl bir ilişki olduğunu, Tanrıya ait sıfatların neler olduğunu ve 

insanlar tarafından nasıl anlaşılması gerektiğini kendi metodu ile anlatan önemli 

filozofların başında gelmektedir. 

Spinoza’nın Tanrı anlayışına hâkim olabilmek için onun varlık anlayışının nasıl 

olduğunu bilmekte fayda vardır. Çünkü onun töz ve varlık kavramlarının açıklanması 

neticesinde bir Tanrı fikrine ulaşmak daha kolay ve anlamlı olacaktır. Buradan hareketle 

Spinoza’nın ontolojiden teolojiye geçtiğini söylemek mümkündür. Spinoza’da Tanrı’nın 

mahiyeti ne kadar önemli ise varlık felsefesi açısından töz kavramı da o kadar 

önemlidir. Zira Spinoza töz kavramından hareketle Tanrı fikrine ulaşacaktır.
42

 

Biz de Spinoza’nın Tanrı tasavvurunu ortaya koyabilmek için varlık, töz, modus, 

conatus, gibi kavramların neler olduğunu açıklayıp Tanrı’yı ontolojik olarak 

değerlendirdikten sonra, Tanrı’nın sıfatlarını ve Tanrı-doğa ilişkisini açıklamaya 

çalışacağız. 

2.1. VARLIK 

Felsefenin olmazsa olmaz kavramlarından en çetrefilli olanı şüphesiz varlık 

kavramıdır. Mahiyet olarak tüm varolanları kuşatan bu kavram en genel tasviriyle 

“olma-k” tır. Başka bir tanım olarak varlık, hiçlik ve yokluk karşıtı olarak bilinmektedir. 
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Varolanı varolmak açısından imgelerken de oluş ile yok oluşun karşıtı olarak 

değişmeden kalabilen gerçekliğe, gelip geçici olmayanı kalıcı olan “şey”e yani 

“kendilik”e tekabül etmektedir.
43

 Ontolojinin konusu olarak da kabul edilen varlık 

kavramı demek ki genel olarak varolmak bakımından bütün varolanlanları kapsayan bir 

kavram olarak değerlendirilmektedir.  Varlık çeşitli özelleri ile tümellere ve tikellere 

ardından somuta ve soyut varlıklara ayrılabilir. Bu anlamda varlığın bir diğer ismi ise 

çok genel bir ifadeyle  “şey” dir.
44

 Bu açıdan bakıldığında somut olan şeylerin varlığı 

zamansal ve mekânsaldır. Bunun yanı sıra matematik gibi soyut şeylerin varlığı ise 

zaman ve mekândan münezzeh, ezeli ve ebedidir. 

Spinoza genel olarak bir varlık tanımlaması yapmaz. Yani genel anlamda bir 

ontoloji felsefesinden ziyade teolojiye geçiş olan bir varlık tasnifinden bahsedilebilir. 

Varlığın tanımını yapmaz, ancak varlığı kategorize eder. Spinoza’dan önce çeşitli varlık 

tanımlamaları ve tasnifleri yapılmıştır. Bunlardan en genel olanı ilk kez Fârâbî 

tarafından sınıflandırılan ve İbn-i Sinâ tarafından da sistematize edilen varlıkların 

varolması bakımından mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak iki sınıfa ayrılıp 

değerlendirilmesidir. Birincisi var olmak için başka bir nedene ihtiyaç duymayan, kendi 

kendinde olan, töz (cevher) olarak adlandırılır. Böyle bir varlık ancak Tanrı olabilir. 

İkincisine var olmak için başka bir nedene ihtiyaç duyan, kendi başına var olamayan, 

modus (tavır) denilebilir. Spinoza elbette tam anlamıyla bir varlık tanımlaması 

yapmamıştır. O sadece varlıkları sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmayı yaparken de var 

olmak bakımından varlıkların iki başlık altında değerlendirilmesi gerektiğini 

söylemiştir. Özellikle Aristoteles’in yapmış olduğu varlık ayrımı Spinoza’nın tasnifiyle 

benzerlik göstermektedir. 

Aristoteles’e göre varlık birden çok anlama gelir. Fakat anlamların tamamı tek bir 

kavram ve tek bir doğayla ilintilidir. Ona göre “varlık” kavramı bir ve aynı anlama 

gelecek şekilde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Buna dayanarak olarak bazı şeylerin 

töz olmalarından, başka bazılarının ise tözün belirlenimleri olmalarından dolayı  “var” 

olduklarını söylemektedir.
45

 Ortaçağ’dan süregelen bu varlık anlayışı Spinoza’ya 

gelinceye kadar nerdeyse hiç değişime uğramadan yine aynı şekilde devam etmiştir. 
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Yani varlık sınıflaması yapılırken bir tarafta zorunlu varlık, bir tarafta ise mümkün 

varlık yer almıştır. Spinoza’ya bakıldığında ise bir töz anlayışı ile birlikte bunun 

yanında bir de bu tözden zorunlu olarak meydana gelen modus (tavır) ayrımını 

görmekteyiz. Spinoza’nın Etika isimli eserinde varlığın açıklamasını yapmasa da var 

olan her şeyin ya kendisinde ya da başka bir şeyde var olduğunu söyler.
46

 Spinoza’nın 

varlığı bu biçimde tasnifinden yola çıkılarak birincisinin töz ikincisinin ise modus 

kavramlarına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Buna göre şimdi Spinoza’nın töz kavramı 

ile ne anladığına açıklık getirelim. 

2.2. TÖZ 

Felsefe ansiklopedilerinde ve sözlüklerinde
47

 töz (cevher) kendi kendisi ile var 

olan, kendi kendine varlığını devam ettiren, ilinek olmayan, fenomenlerde var olan ve 

bir şey ya da nesnenin zaman içinde geçirdiği değişimlere rağmen özdeşliğini sağlayan 

şey, bir şeyin kendisi olmadan her ne ise o olamadığı fakat başka bir şey olduğu şey 

olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte töz değişmelere temel olan, kendisinde 

değişmelerin gerçekleştiği dayanak, kalıcı gerçeklik, var olmak için kendisinden başka 

hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, mutlak varlık veya “şu” diye gösterdiğimiz somut 

bireysel nesne, genel olarak kendisi dışındaki tüm diğer varlıklardan ayrı duran, 

bağımsız bir varoluşa sahip bulunan bireysel varlık olarak da ifade edilmektedir. Bir 

tözü belirleyen üç kategori bulunmaktadır. Buna göre; 

a) Değişme ve kalıcılık 

b) Fonksiyon 

c) Yön ya da özellik 

Töz kavramı felsefe geleneğinde filozoflar tarafından farklı anlamlarda 

tanımlanmıştır. İlk olarak Platon’da töz var olanların ilk nedeni ve bu varlıkların bizim 

tarafımızdan anlaşılır olmasını sağlayan varlıktır. Platon’da bu varlık “idea” olarak 

adlandırılmaktadır. İdealar ezeli, ebedi, hareketsiz, değişmez şeylerdir. Bununla birlikte 

idealar tümel ve madde-dışıdır.
48

 

Aristoteles’te ise töz tümel değil aksine birebir “şu” diye gösterebildiğimiz 
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varlıklardır. Ona göre tözün iki anlamı vardır. Bunlardan ilki; tözün ilk dayanak olması 

ve başka hiçbir şeyin yüklemi haline getirilememesi, diğeri ise; özü bakımından ele 

alınan birey olarak ayrılabilen şey, yani her varlığın şekli veya formu olmasıdır.
49

 

John locke’a göre töz idesi doğuştan değildir. Töz ile ifade ettiği şey ise, ne 

olduğunu bilmediğimiz, kendisi hakkında açık seçik somut bir ideanın bulunmamasına 

karşın, bildiğimizi idelerin dayanak noktası ve bulanık bir varsayımdan ibarettir. Yani 

başka bir deyişle Locke tözün bizdeki idesi, onun ne olduğunun değil, ne yaptığının 

karmaşık idesidir. Locke tözün karşılığını genel anlamda şu şekilde açıklar; 

“Daha önce açıkladığım gibi zihin, ya dış nesnelerden aldıkları biçimiyle 

duyuların getirdiği ya da kendi işlemleri üzerindeki düşünümleriyle elde 

ettiği çok sayıda basit ideyle donanmış olduğundan, bu basit idelerden bir 

bölümünün sürekli olarak birlikte bulunduklarını da görür; bunlar bir tek 

şeye ilişkin olarak düşünüldüklerinden ve sözcükler de ortak kavramlar için 

uygun olup çabuk anlaşmada kullandıklarından, bunlar böyle bir nesnede 

birleştikleri zaman bir ad alırlar; bu kavramlar gerçekte birçok idenin 

karışımından oluşurlarsa da, biz, yeterince dikkatli olmadığımız için bunları 

bir basit ide gibi görür ve onlardan öyle söz ederiz; çünkü daha önce 

söylediğim gibi, bu basit idelerin kendi başlarına nasıl bir varoluş 

gösterebildiklerini kavrayamadığımız için, bunların, üzerinde var oldukları 

ve bunların nedeni olan bir “dayanak” bulunduğunu düşünmeye 

alışmışızdır, buna da cevher ya da töz diyoruz.”
50

 

Spinoza ise Descartes’ın “var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç 

duymayan şey” olarak tanımladığı töz tanımından yola çıkarak yeni bir töz tanımlaması 

yapmaktadır. Ancak Descartes’ın töz anlayışı iki başlık altında incelenmektedir. 

Yaratılmamış ve yaratılmış töz olarak. Yaratılmamış töz, var olmak için kendisinden 

başka hiçbir neden ihtiyaç duymayan, ezeli-ebedi olan gerçek tözdür, yani Tanrı’dır. O, 

ayrıca değişmez, tinsel, zamandan ve mekândan münezzeh olan, maddi olanın ötesinde 

var olan ve diğer varlıkların da var olma nedeni olan biricik tözdür. Yaratılmış olan töz 

ise iki başlık altında değerlendirilir. Bunlardan ilki ruhtur, diğeri ise maddedir. Tinsel 

                                                           
49

 Kaan H. Ökten, 294. 
50

 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, (Çev.: Vehbi Hacıkadiroğlu), Kabalcı Yayıncılık, 

İstanbul 2004, 93, 94, 152, 203. 



22 

 

olan tözün en belirgin özelliği düşünme ve düşüncelere sahip olmasıdır. Tinsel töz elle 

tutulamayan, bölünemeyen dolayısıyla maddi olmayan tözdür. Beynin arka kısmında 

kozalaksı bezde bedene eylemde bulunması için etki eder. Maddi töz ise tinsel cevhere 

kıyasla elle tutulabilen, gözle görülebilen, belli bir yer kaplayan tözdür. Maddi tözün en 

önemli özelliği ise zaten yer kaplıyor olmasıdır.
51

 Buradan hareketle Descartes’ın 

düalist bir töz anlayışı benimsediği görülmektedir. Ona göre yaratılmamış töz Tanrı’dır. 

Yaratılmış töz ise bir anlamda ruh ve bedendir. Ruhun temel niteliği düşünmesi iken, 

bedenin temel özelliği yer kaplamasıdır. 

Spinoza’nın başlangıç noktası olarak Descartesçı bir yol izlediği bilinmektedir. 

Ancak Spinoza bir bütün olarak töz anlayışını Descartes’tan aldığını söylemek yanlış 

olacaktır. Spinoza’nın monist, Descartes’ın ise düalist bir filozof olması en temel 

farklılıklardan ilkidir. Descartes aynı sıfata ait birden fazla tözün varlığından 

bahsetmektedir. Asıl var olanlar ise sadece tözler ve kiplerdir. Buradan hareketle 

Descartes üç ayrım tanımlamasında bulunur. İki töz arasında gerçek bir ayrım, töz ile 

onu mutlak anlamda varsayan kip arasında kipsel bir ayrım, töz ile tözün bilgisine 

ulaşmamızı sağlayan sıfat arasında ayrım bulunduğunu söylemektedir. Ancak bu 

ayrımlar Descartes felsefesinde derin muğlaklıklara sebep olmuştur; çünkü sıfat 

nitelediği tözün özünü meydana getirmekte, fakat bununla birlikte aynı sıfata sahip 

tözlerle ilişkilendirildiğinde kiplerin özünü de oluşturmaktadır. Descartes şeyler 

arasında gerçek ayrım, kipsel ayrım ve akıl ayrımı olduğunu ifade etmektedir. Ona göre 

başka bir ifadeyle kipler ve tözler bir tür olumsallık taşımaktadırlar. Fakat Spinoza 

felsefesinde olumsal ve kontenjan olan hiçbir şey yoktur. Aksine her şey bir 

zorunluluktan meydana gelmiştir. Bu zorunluluk tek töz olan Tanrı ve sıfatları ile kipleri 

için de geçerlidir.
52

 

Spinoza Kartezyen doktrinin töz anlayışından hareketle kendi töz anlayışını 

açıklamaya çalışır. Ancak Descartes’ın bahsettiği gibi ruh ve beden olmak üzere iki ayrı 

tözün varlığında söz etmez. Tam olarak bunun aksine tek bir tözün olduğundan 

bahseder. Bu tek töz ise “Tanrı ya da Doğa” başlığı altında açıklamaya çalışır. Ona göre 

sadece bir tane töz vardır. Düşünce ve hareket ise tek başlarına birer töz değil Tanrı’nın 
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insanlar tarafından bilinebilen modifikasyonlarıdır.
53

 

Spinoza varlığın birinci sınıflandırmasında yani “kendin başına varolan”, 

varolmak için kendisinden başka bir nedene ihtiyaç duymayan şeyin kendi kendisinin 

nedeni olduğu söyler. Buna göre varoluş özün doğasına aittir.  Özü varoluşu içerir ve 

var olarak tasarlanmak zorundadır.
54

 Etika’nın ilk bölümü birinci tanımında bunu şu 

şekilde dile getirir: 

“Özü varlığı kuşatan, başka deyişle tabiatı ancak var olarak 

tasarlanabilecek olan şeye, kendi kendisinin nedeni (causam sui) 

diyorum.”55
 

Causam sui Spinoza tarafından kullanılan bir kavramdır. Bu kavram ona göre 

garip ve yanıltıcıdır. Bu kavram Spinoza’dan önce de farklı yapılarda kullanılmıştır. 

Platonik ifadelerden biri olarak ta değerlendirilmektedir. Bu deyimi o“Kendi nedeni” 

olmak anlamında kullanmıştır.
56

 

Buradan hareketle var olmak için kendisi dışında herhangi bir şeye ihtiyaç 

duymayan, tabiatı gereği de özü varlığını kuşatan ve var olarak düşünülmek zorunda 

olan, nihai olarak da başka bir şey aracılığı ile tasarlanmayan şeyin kendisinde 

tasarlanması
57

 şeklinde tanımlana şey töze karşılık gelmektedir. 

“Kendi başına var olan ve kendisi ile tasarlanan, yani kendisini teşkil 

edecek başka hiçbir fikrin yardımı olmaksızın hakkında fikir edindiğimiz 

şeye töz diyorum.”
58

 

Spinoza tözün tanımını yaparken ancak kendisiyle kavranabilir olduğunu ifade 

ederek tözler çokluğunun olumsuzlaştırır. Eğer gerçekten de birden fazla tözün 

varlığından söz edilebilseydi bu tözlerin de ortak bir anlaşma aracına ihtiyacı olacaktı. 

Bu nedenle Spinoza tüm sıfatlar için farklı tözlerin değil tek bir tözün olduğunu 

söylemektedir.
59

 Tanımdan da anlaşıldığı gibi bu töz Tanrı’ya karşılık gelmektedir. 

                                                           
53

 Spinoza, Spinoza’s Short Treatise on God, Man and His Well-Being, (Çev.: A. Wolf), From The 

Library of Trinity College Toronto, London 1910, 173. 
54

 Roger Scruton, Spinoza, (Çev.: Hakan Gür), Dost Yayınları, Ankara 2007, 61. 
55

 Spinoza, Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Ethica I, 31 (Tan. I). 
56

 Spinoza, Spinoza’s Short Treatise on God, Man and His Well-Being, 172. 
57

 Spinoza, Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Ethica, I, 33 (Aksiyom II). 
58

 Spinoza, Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Ethica, I, 31 (Tan. III). 
59

 Gilles Deleuze, Spinoza Pratik Felsefe, Norgunk Yayınları,  İstanbul 2011, 104-105. 



24 

 

Kendi kendine yeterli olan bu değişmeyen evrensel töz insanın özüne ait değildir. İnsan 

ancak bu tözün bir modifikasyonudur ve evrensel olan tözün özünü belli bir biçimde 

açığa çıkaran bir haldir.
60

 Etika’nın altıncı tanımı şüphesiz bize bunu göstermektedir. 

“Mutlak olarak sonsuz bir varlığa, yani sonsuz sıfatları olup başsız ve 

sonsuz (ezeli) özü bu sonsuz sıfatlarında her biriyle ifade edilmiş olan töze 

Tanrı diyorum.”
61

 

Spinoza’nın töz kavramına yüklediği anlamlara bakıldığında tözün bir ve tek 

olduğunu söylemektedir. Ona göre töz tektir; çünkü eğer tek olmasaydı çatışma hali 

meydana gelecektir. Bir töz öteki tözün varlığı ile kendi yetkinliğine olumsuzluk 

yükleyecektir. Bununla birlikte bir tözün varlığı diğer tözün varlığını sınırlandıracağı 

için tözün tek olduğundan ve bu tek tözün de Tanrı olduğundan söz etmektedir. 

“Alemde aynı tabiatı ya da aynı sıfatı olan iki ya da birçok töz olamaz.”
62

  

Spinoza’nın bu tanımlamasını daha açık seçik bir şekilde Hilmi Ziya Ülken 

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.”
63

 

Herhangi bir şeyin sonlu olması demek o şeyin aynı tabiatta başka bir şey 

tarafından sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Kendi cinsinde sonsuz olması demek 

ise o şeyin kendi cinsinde sonsuz olarak başka bir şey tarafından sınırlandırılmaması 

anlamına gelmektedir. Spinoza buradaki çelişkiyi ortadan kaldırmak için tözün kendi 

cinsinde değil fakat mutlak anlamda sonsuz olduğunu söylemektedir. Buradan hareketle 

tözün özü herhangi bir olumsuzluğu içermez, sonsuz ve tektir. Buna göre her töz 

zorunlu olarak sonsuzdur. 
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Tözün tanımından yola çıkarak onun zorunlu olarak var olması ve sonsuz 

olmasının yanı sıra, onun ne kadar gerçekliği varsa o kadar da sıfatı olduğu anlamına 

gelmektedir. Spinoza tözde onun özünü meydan getirmek üzere algıladığımız şeyi
64

 

sıfat ya da yüklem olarak açıklamaktadır. Sıfat, tözün özünü yansıttığı için ne kadar 

fazla olursa o kadar gerçeklik sağlamaktadır. Yani bir tözün varlığının ve gerçekliğinin 

onun sıfatlarının aynı oranda fazla olmasıyla da ilgilidir. Bir varlık ne kadar gerçekliğe 

veya varlığa sahip olursa o kadar çok sıfat o varlığa yüklenir.
65

 Dolayısıyla mutlak 

surette sonsuz olan bir varlığa sonsuz sıfatlar atfedilmelidir. 

“Bir şeyin ne kadar varlığı veya gerçekliği varsa, onun o kadar sıfatı 

vardır.”
66

 

Bu önermede Spinoza tözün gerçekliğini sıfatların fazlalığıyla doğru orantılı 

olarak ifade etmektedir. Ancak bir töz farklı iki sıfat tarafından tanımlanabiliyorsa bu 

farklı iki tözün olduğu anlamına gelmez. Sıfatların bu anlamda var oldukları 

söylenebilir ancak başka bir şey tarafından meydana getirilmemiştir. Sıfatların bu 

şekilde tasarlanabiliyor olmaları tözün özüyle alakalıdır. Yani töz zorunlu olarak sonsuz 

ise zorunlu olarak da sonsuz sıfatlara sahip olacaktır.
67

 

Spinoza tözü ezeli, ebedi, sonsuz, tek ve var olmak için kendisinden başka hiçbir 

şeye ihtiyaç duymayan şey olarak tanımlarken onun varlığının gerçekliğinin de mutlak 

olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir varlığın insan zihninde tasarlanması ancak insanın 

zihnindeki ideaların varlığı kadar kısır bir tasarımı ifade etmektedir. Bu nedenle Tanrı 

ya da töz daha üst bir düşünmeyi gerektirirken, en yetkin varlığın da sonsuz sıfatlara 

sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Sonsuz sıfatlara sahip olan töz Spinoza’ya göre bölünebilir olarak tasarlanamaz. 

Eğer bölünebilir olsalardı birden fazla töz olacaktı. Birden fazla olan bu tözlerin de 

sonsuz sıfatları olacaktı. Ancak Spinoza’ya göre böyle bir durum mümkün değildir. 

Tözün bölünmezliğinin başka bir kanıtı ise sonsuz olarak tasarlanan tözün, sonlu bir töz 

tanımıyla mantıken de uyuşmazlık yaşamasıdır; çünkü Spinoza’ya göre her töz zorunlu 
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olarak sonsuz ve tektir.
68

 

“Mutlak olarak sonsuz bir töz, bölünemezdir.”
69

 

Spinoza tözün bölünemezliğini onun sonsuz olmasıyla açıklamaktadır. Ona göre 

töz eğer sonsuz ise her bir parçası da sonsuz olmak zorunda olacaktır. Bu durumda 

birden fazla tözün varlığın söz etmek mümkün olacaktır. Ancak Spinoza’ya göre mutlak 

ve sonsuz olan töz tektir ve bölünemezdir. Böyle bir töz ise Tanrı’dır. 

Spinoza’nın tek töz olarak tanımladığı Tanrı’nın sonsuz sıfatlarından daha önce 

bahsetmiştik.  Bu sonsuz sıfatlar aynı zamanda sonsuz moduslara sahiptir. Ona göre bu 

moduslar dünyadaki tek tek cisimleri düşünceleri tavırları meydana getirmektedir. Bu 

oluş hala devam etmektedir ve devam edecektir. Şimdi Spinoza’nın modus kavramını 

nasıl ele aldığına bakalım. 

2.3. MODUS 

Moduslar Spinoza’ya göre var olmaya zorlanan varlıklar olarak tanımlanmaktadır. 

Yani moduslar var olmak için kendisinden başka bir nedene ihtiyaç duyarlar.  Spinoza 

modusları tanımlarken onları Tanrı’nın birer modifikasyonları, değişim ya da tavırları 

olarak ifade eder. Moduslar var olabilmek için başka bir nedene ihtiyaç duyarlar. Bu 

neden şüphesiz tek töz olan Tanrı’dan başka bir neden değildir. 

“Tözün duygulanışına, başka deyişle kendi kendisine değil, başka bir şeyde 

var olan (in alio) ve ancak bu başka şey yardımıyla tasarlanan şeye modus 

(tavır) diyorum.”
70

 

Önermeden anlaşılacağı üzere moduslar kendi başlarına var olamazlar. Moduslar 

bir anlamda tözün yansımaları olarak adlandırılmaktadırlar. Spinoza modusları tözün 

duygulanımları olarak tanımlar. Modusların tanımı bizatihi tözün tanımı olmadığından 

varoluşu barındırmazlar. Bu nedenle moduslar var olsalar bile şimdiki varoluşlarından 

gelecekte var olup olmayacaklarını ve geçmişte var olup olmadıklarını çıkarsayamayız. 

Dolayısıyla tözden farklı olarak var olurlar.
71

 Yani tek töz olan Tanrı olmadan 
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modusların varlığından söz etmek mümkün değildir. Onlar ancak Tanrı ile var olarak 

tasarlanabilirler. Bu açıdan bakıldığında moduslar sıfatları ile anlatılmak zorundadır. 

Tanrı her şeyin içkin ve etken nedeni olarak modusların da nedenidir. Bu modusların 

Tanrı’nın sıfatlarından hareketle Tanrı’nın kendisine bağlanabilirler. 

Bu açıdan bakıldığında modus tözün özünü meydana getiren sıfatlar olmadan 

anlaşılamazlar. Bunun yanı sıra moduslar da hem sonlu hem de sonsuz moduslar olmak 

üzere iki başlık altında değerlendirilirler. Sonsuz modusların varlığı tözün ve sıfatlarının 

sonsuz olmasıyla alakalıdır. Sonsuz olan sıfatlar Tanrı’nın özüne ait olduğu için 

dolayısıyla moduslarda sonsuz olmak zorundadır. Sonlu moduslar ise sonsuz sıfatlardan 

türemiş olarak düşünülmezler; çünkü sonsuz sıfatlar özü gereği sonsuz modusların var 

olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sonlu moduslar sonsuz modusların birer ürünü 

olarak düşünülmektedir. Spinoza bu açıdan bakıldığında Tanrı’nın sahip olduğu bütün 

sıfatların ezeli ve ebedi olduğunu söylemektedir.
72

 

“Tanrının 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.”
73

 

Bu önermeden de anlaşılacağı üzere Spinoza Tanrı’nın sahip olduğu sıfatlarından 

çıkan her şeyin hem sonsuz hem de kalıcı olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 

sıfatlardan çıkan moduslar da sonsuz olmak zorundadırlar. Etika’daki önerme bu sonucu 

kanıtlar niteliktedir. Spinoza bu durumu şu şekilde özetler: 

“Sonsuz olan ve zorunlu olarak var olan her tavır, ya mutlak olarak alınmış 

Tanrının bir sıfatının tabiatına ya da zorunlu ve sonsuz olarak bir sıfatına 

bağlı olmak zorundadır.”
74

 

Spinoza modusları sıfatların birer modifikasyonları olarak açıklarken doğada 

bulunan bütün tikel varlıklar olarak da tanımlamaktadır. Bu tikel varlıklar evrendeki tek 

tek nesnelere karşılık gelmektedirler. Spinoza bilginin tikele doğru ilerledikçe daha açık 

ve net anlaşılabileceğini ifade etmektedir.
75

 Sonlu moduslar tikel varlıklara karşılık 

gelmektedir. Sonsuz modusların varlığından dolayı sonlu moduslar meydana 
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gelmişlerdir. Spinoza modusların var olabilmesi için kendisi dışında etker bir nedene 

ihtiyaç duyduğunu söylemiştir. Spinoza Etika’nın Birinci Bölüm’ünün yedinci 

tanımında cebri olarak var olanları şöyle tanımlamaktadır: 

“Kesin ve gerektirilmiş bir şart içinde var olmak ve etki yapmak için 

kendisinden başka birisiyle gerektirilmiş olan şeye zorlama (cebrî) 

diyorum.”
76

 

Buradaki tanımdan hareketle moduslar cebri olan varlıklar; çünkü var olmak için 

Tanrı’ya ve onu sonsuz sıfatlarına ihtiyacı vardır. Biz Tanrı’nın bu sonsuz sıfatlarından 

yalnızca iki tanesini bilebiliriz. Tanrı’nın bu sıfatları ise yer kaplama ve düşünce 

öznitelikleridir. Bu sıfatlar Tanrı’nın sonsuz moduslarıdır. Yer kaplama sıfatı kendini 

belirli bir şekilde ortaya koyarken düşünce sıfatı ise belirli bir fikirde kendini ortaya 

koymaktadır. Yer kaplama sıfatının en belirgin özelliği hareket ve sükûn iken düşünce 

sıfatının temel niteliği fikir olmasıdır. Yer kaplama sıfatının modifikasyonları değişerek 

hareket ve sükûnet halini alırken düşünce de değişerek irade ve akıl halini alır. 
77

 

“Cisim (Beden) deyince, uzamlı bir şey olarak görülmesi bakımından, 

Tanrının özünü belirli ve gerektirilmiş bir tarzda ifade eden tavrı 

anlıyorum.”
78

 

Buradan hareketle söylenebilir ki Spinoza Tanrı olmaksızın herhangi bir modusun 

varlığından söz edemez. Beden ya da cisim bir şekilde ve biçimde Tanrı’nın birer 

ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Fikir deyince, Ruhun düşünen bir şey olduğu için teşkil ettiği bir ruh 

kavramını anlıyorum.”
79

 

Zihin yani ruh olarak karşımıza çıkan sonsuz sıfatın en temel niteliği ise soyut ve 

düşünen bir şey olmasıdır. 

Beden ve zihin olarak karşımıza çıkan Tanrı’nın sonsuz sıfatları sonsuz modusları 

meydana getirmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında tezatlık varmış gibi görünse de 

Spinoza aslında Tanrı’nın aracılığıyla varolan her şeyin sonlu olduğunu ifade etmeye 
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çalıştığı anlaşılmaktadır; çünkü Spinoza’ya göre Tanrı dışında var olan hiçbir şeyin özü 

varlığını kuşatmaz.
80

 

Zihinle alakalı olan her şey gibi insan ruhu sonsuz düşüncenin, insanın kendisi ise 

sonsuz yer kaplamanın birer değişimidir. Spinoza’ya göre her cisim bir fikre tabi olduğu 

için her ruh da bir bedene karşılık gelmektedir. Ancak ne ruh ne de beden birbirlerine 

indirgenemezler. Yalnızca birbirleri ile paralel olarak düşünülebilirler. Bununla birlikte 

ne ruh ne de beden töz olarak düşünülemezler; çünkü Tanrı ile var olabilirler. O nedenle 

mutlak anlamda sonsuz töz Tanrı’dır. Sıfatlar ve moduslar da Tanrı’nın varlığı ile 

mümkün olan varlıklardır. Bu varlıkların varlığı tasarlandığı gibi yokluğu da 

düşünülebilir; çünkü ezeli ve ebedi bir varoluşa sahip değildirler.
81

 

Sonsuzluk tözün doğası gereği olduğundan doğadaki her parça da cismani tözün 

doğasına ait olmak zorundadır. Böylece insan bedeni ve insan zihni de doğanın bir 

parçasıdır; çünkü Spinoza’ya göre Doğada sonsuz bir düşünme gücü vardır ve bu güç 

sonsuz olduğu ölçüde Doğanın bütününü nesnel olarak kendinde içerir ve düşünceleri 

doğanınkiyle aynı tarzda işler.
82

 

Spinoza sonlu moduslar olan tekil şeylerin varlığının ancak sıfatların varlığı ile 

mümkün olabileceğini söylemiştir. Bunun yanı sıra şüphesiz Tanrı tikel varlıkların 

yalnızca var olma nedenleri değildir; onların yaşamda kalma ve böylece sürüp 

gitmelerini de etkiler ve tek nedenidir.
83

 

Spinoza modusların varlıklarını Natura Naturans ve Natura Naturata 

deyimlerinden hareketle açıklar. Natura Naturans deyimi ile Tanrı’yı ifade ederken; 

Natura Naturata deyimiyle de meydana getirilmiş modusları ifade etmektedir. Böylece 

yaratıcı olan Tanrı her şekilde yaratılan moduslara etki eder. Onların varlık nedeni 

olması nedeniyle moduslar, Tanrı’nın birer tezahürleridir.
84

 

Doğa ya da Tanrı’dan hareketle varlıklarını açıkladığımız moduslar sonsuz olarak 

yer kaplama ve düşünce ile var olabilirler. Yer kaplama kendisi aracılığıyla ve kendinde 

kavranırken, hareket için ise aynı şey geçerli değildir. Hareket başka bir şeyde kavranır 
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ve kavramı yer kaplamayı içerir.
85

 Bu sıfatlar ise bizim Tanrı’yı anlayabileceğimiz 

sonsuz sıfatlardır. Bu sıfatlar Tanrı’dan zorunlu olarak sonsuz bir biçimde var olurlar. 

Tanrı’yı bu şekilde sonsuz olarak algılayabilen akıl sonlu değil fakat sonsuz akıldır. 

Bununla birlikte sonlu aklın da hiçbir şey algıladığı sonucu çıkarılmamalıdır; insan 

çünkü Tanrı’yı sonsuz sıfatlarından sonlu olarak yalnızca iki şekilde algılayabilir. Öyle 

ki insanın kendi varoluşu sonludur. Spinoza’ya göre her beden modusu için bir düşünce 

modusu, her düşünce modusu için de bir beden modusu vardır. Bu durumu ise 

paralelizm olarak adlandırır. Buna göre insan bedeninin idesi zihindir. Ancak 

Spinoza’ya göre ne beden zihni düşünmeye ne de zihin bedeni harekete geçirebilir. Bu 

nedenle aralarında bir nedensellik ilişkisi yoktur. Biri diğerinin nedeni olarak 

düşünülmez. Ancak zihin ve beden bazen düşünce sıfatı altında bazen de yer kaplama 

sıfatı altında kavranırlar. Bu nedenledir ki Spinoza’ya göre bedenimizin eylemleri ile 

zihnimizin eylemlerinin düzeni doğaları gereği eş zamanlıdır.
86

 

Doğa ya da Tanrı’nın yer kaplama ve düşünce sıfatlarından sonsuz moduslar 

meydana gelmektedir. Bu sonsuz moduslardan yine sonsuzca sonlu moduslar 

türemektedir. Bu moduslar birbirleri ile etkileşim içindedirler ve her biri diğeri ile 

bağıntılı olarak vardır. Ancak hiçbir modus bir diğer modusun nedeni değildir. Her 

birinin ilk ve tek nedeni vardır o da Tanrı’dır. Tanrı kendi varlığından zorunlu olarak 

diğer varlıkların var olma nedenidir. 

Spinoza bizim Tanrı’yı sonsuz sıfatlarından yalnızca iki sıfatı ile bilebileceğimiz 

söylemiştir. Bunlar yukarıda bahsettiğimiz gibi yer kaplama ve düşünce sıfatlarıdır. Bir 

anlamda yer kaplama sıfatı bedeni (cismi) ifade ederken; düşünce sıfatı ise ruha tekabül 

etmektedir. İnsanın bedenden ve ruhtan müteşekkil olması Tanrı’yı ancak bu şekilde 

anlayabileceğini göstermektedir. İnsan bir bedene ve ruha sahiptir. Ruh düşünme 

eylemini gerçekleştirirken; beden ise hareket ve sükûnetle kendisini 

gerçekleştirmektedir. Buradan hareketle söylenebilir ki; insan varlığını devam ettirmek 

ve kendini korumak için doğal bir çaba içinde bulunur. Doğası gereği bir güç sergileme 

ve kendini koruma eğilimindedir. Bu eğilim insanı hem ruh hem de beden olarak diğer 

varlıklara karşı savunma haline yönlendirir. Spinoza insanın doğaya karşı kendini 

korumaya yönelik kullandığı çabayı conatus olarak adlandırmaktadır. Şimdi 
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Spinoza’nın conatus kavramına nasıl açıklık getirdiğine bakalım. 

2.4. CONATUS 

Doğadaki canlı cansız tüm varlıklar kendi varlığını koruma ve sürdürme 

eğilimdedirler. İster maddi ister düşünce dünyasında olsun her varlığın, varlığını 

sürdürmek için gösterdiği bu çabayı Spinoza conatus olarak adlandırır. Bu kavram 

Spinoza’da amaç, güç anlamlarına da gelmektedir. Ancak Spinoza’nın asıl vurgulamak 

istediği anlam elbette ki çabadır. Spinoza Etika’da conatus’u şöyle tanımlar: 

“Her şey kendi varlığında devam etmek için elinden gelen bütün çabaları 

yapar.”
87

 

Bu önermeden hareketle Tanrı yardımı ile varolanların varlıkları devam 

ettirebilmek için bir güce ihtiyaç duyduklarını söyleyebiliriz. Bu güç edim halindedir ve 

etkindir. Güçle edimin bir ve özdeş olduğunun ispatı ise; hiçbir güç etkilenme 

kudretinden ayrılamaz ve onu işleten etkilenişlerle zorunlu olarak donatılmış 

durumdadır. Tanrı bu etkilenişlerden münezzehtir; çünkü etkilenişlerin asıl nedeni de 

zaten Tanrı’nın kudreti dâhilindedir. Bu açıdan bakıldığında Tanrısal gücün de iki yönlü 

olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki; her şeyi üretme gücüne sahip mutlak varolma gücü, 

ikincisi ise üretilmiş olan her şeyi anlama ve bununla beraber de kendini anlama 

gücüdür.
88

 Tekil varlıkların bununla birlikte insanın varlığını koruması ve sürdürmesine 

olanak sağlayan güç Tanrı’nın ya da Doğa’nın sonsuz gücünün bir parçasıdır. Yani 

insanın kendini korumaya yönelik gücü aslında Tanrı’nın özüdür.
89

 

“Her şeyin kendi varlığında sürüp gitmek için yaptığı çaba, o şeyin fiili (actuel) 

özü dışında bir şey değildir.”
90

 

Spinoza her varlığın kendi varlığını devam ettirmesi için bir güç harcadığını 

söylemektedir. Bu önermeden hareketle Spinoza özü gereği her canlının conatus 

sergilediğini ifade etmektedir. Ona göre herhangi bir şeyin varlığı özü gereğidir. Eğer 

özünü ortadan kaldırırsanız o şeyin varlığını da yok etmiş olursunuz. Bu nedenle her 

varlığın bu çabası aslında kendi özünden başka bir şey değildir. 
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Her varlığın kendi varlığını devam ettirmesi açısından belli olan bir zaman dilimi 

yoktur. Spinoza’ya göre insan bu çabayı belirsiz bir zaman içinde gerçekleştirir; çünkü 

ona göre eğer sınırlı bir zaman içinde gerçekleşmiş olsaydı bu zaman sona erdiğinde bu 

varlığın yok olması gerekecekti. Ancak herhangi bir dış tesirden dolayı engellenmediği 

sürece bu varlık var olmaya devam edecektir. Bu nedenden dolayı bu çaba belirsiz bir 

zaman dilimi içinde gerçekleşmektedir.
91

 

Conatus başka bir ifadeyle herhangi bir şeyin içindeki yaşam ilkesi, varlığını 

devam ettirmesini sağlayan temel itki olarak adlandırılmaktadır. İster zihinsel ister 

bedensel olsun her şeyin kedine ait bir amacı vardır. İnsanı sürekli bir şeyler istemeye 

yönelten Tanrısal eyleme itki, farkında olduğumuz itkiler ise istek ya da arzu olarak 

adlandırılmaktadır. Spinoza duygulanışların tanımını yaparken arzuyu şöyle 

tanımlamaktadır: 

“Arzu, insanın kendisinde verilmiş olan herhangi bir duygulanışla bir şey 

yapması gerektirilmiş olarak düşünülmesi bakımından, o insanın özdür.”
92

 

Başka bir açıdan Spinoza arzuyu kendi kendisinin bilinci olarak iştah ismini de 

vermektedir. Bu durumda Spinoza iştah ile arzunun birbirinden farklı anlamalara 

geldiğini kabul etmemektedir. Ona göre iştah ve arzu aynı olmakla birlikte insanın 

kendisini korumaya yönelik özüdür. Böylece arzu aynı insanın farklı yeteneklerine göre 

değişen ve insanı çeşitli yönlere sürükleyen ve nereye doğru gideceğini bilmeyeceği 

ölçüde bütün çabalar iştahlar ve insan istekleri olarak adlandırılmaktadır.
93

 İnsan bu 

bilinmezlik neticesinde doğanın etkilenimlerine her zaman açık olacaktır. Özellikle 

sadece kendi iştahının duygulanışları ile eyleyen insan hem kendi iç tesirine hem de dış 

tesirlere maruz kalacaktır. 

Doğanın bir parçası olan insan karşılaştığı dış nesnelerden doğal olarak 

etkilenmektedir. Hem zihinsel olarak hem de bedenen bu dış tesirlere açıktır. Bundan 

dolayı insan özgür bir istence sahip olduğunu düşünmektedir. Spinoza bu durumda dış 

etkilenmelerden hem ruhun hem de bedenin etkilendiğini ifade etmektedir. Bedende 

onun etki gücünü arttıran ya azaltan her şey aynı zamanda ruhun düşünme gücü 

üzerinde de aynı etkiyi yapmaktadır. O halde ruh Spinoza’nın paralelizminden dolayı 
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bedenin etkileme gücünü azaltan ya da arttıran şeyi hayal etmeye çalışır. Yani ruh ne 

kadar bedenin duygulanışlarıyla aynı şeyi hayal ederse ve onu tamamlarsa o kadar var 

olmak için çabalayacaktır. Tam aksi durumda ise ruh hem kendi hem de bedenin gücünü 

azaltan bir şeyi azaltması halinde o şeyi hayal etmekten uzaklaşacaktır. Buna göre ruh 

gücünü arttıran şeyleri sevme duygulanışıyla tamamlarken buna karşın kendi gücünü 

azaltan şeylerden nefret etme duygulanışıyla o şeyden uzaklaşacaktır.
94

 Fakat 

Spinoza’ya göre insan kendisinde bu duygulanışlara neden olan şeyin kendi özgür 

iradesi olduğuna inanan bir yanılsama içindedir. 

Spinoza’nın özgürlük anlayışı da bu fikirden doğmuştur. İnsanoğlu isteklerinin 

farkında olmasına rağmen kendisini bu isteklere zorlayan temel itkinin farkında 

değildir. Kişi isteklerini dış nedenlere bağladığı için bu isteklerin dış nesnelerden 

kaynaklandığını düşünmektedir. Ancak bu isteklerin temelinde ne özne olarak bilincin 

ne de dış nesnelerin bir belirleyiciliği vardır. İnsan bu anlamda kendi isteklerinde özgür 

olduğunu düşünse de, aslında özgür olduğu söylenemez. Bunun nedeni ise insanın 

bilincine temel itkinin ulaşmıyor oluşudur. Kendisinde doğaya karşı savunma güdüsüyle 

hareket ederken bu eylemlerinin nedeninin kendisi olduğunu sanmaktadır. Spinoza’nın 

conatus dediği bu güç insanın kendisi için iyi ya da kötü olan şeyleri dış dünyadan 

korunmak için isteme ya da istememe durumudur. 

Conatus bir anlamda içsel bir güç olarak adlandırılırken dış nesnelerden ve 

tesirlerden etkilenmektedir. İnsan zihni ve bedeni karşılaştığı bir nesnenin varlığını 

sürdürmek için faydalı olduğunu düşündüğünde bu nesneyi ister; ancak varlığını devam 

ettirmede bu nesneyi bir engel olarak değerlendirdiğinde ise ondan uzaklaşır. 
95

 

Organizma faydalı ya da engel olarak değerlendirdiği nesneleri yani bir nesnenin iyi 

olduğu için istenmesi kötü olduğu için istenmemesi durumu zihinde haz ya da acı olarak 

ortaya çıkarmaktadır. İnsan bedeninde meydana gelen bu yükselme ve alçalma durumu 

neticesinde iyi-kötü kavramlarını meydana getirmektedir.
96

 

“İyi ve kötü bilgisi, haklarında şuur sahibi olmamız bakımından sevinç veya 

keder duygulanışından başka bir şey değildir.”
97
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Spinoza yukarıdaki önermenin kanıtlamasında iyi ve kötü kavramların bizim 

duygulanışlarımızla bağlantılı olduğunu söylemektedir. Ona göre biz bir şeyi iyi olduğu 

için istediğimizde aynı zamanda bu durum biz de sevinç duygusunu da 

uyandırmaktadır. Aynı şekilde kötü olan bir durumun bizi engellediğini 

düşündüğümüzde onu istemekten vazgeçeriz ve bu durum ise bizde hüzün duygusuna 

karşılık gelmektedir. 

Spinoza bir yaşam filozofu olarak insanın doğaya karşı olan bir şeyi isteme 

eğiliminde olmadığını söyler. Ona göre insan daha iyi bir yaşam için çabalar. Bunun 

yöntemini ise diğer varlıkların onu sevmesi ve kendisi için faydalı olduğunu düşündüğü 

şeyleri yapması ve böylece daha kusursuz bir yaşam sürdürmesi, buna bağlı olarak da 

çaba harcaması olarak düşünür. İşte Spinoza’ya göre insanın iyi olanı istemesi iyi bir 

ahlakın ve erdemin kaynağıdır. Buna göre conatus erdemin ilk ve en önemli kökenidir. 

98
 Spinoza bunu “Bundan önceki (yani kendi kendisini koruma çabasından önceki) hiç 

bir erdem tasarlanamaz.” biçiminde ifade etmektedir. 

“İnsan 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.”
99

 

Spinoza insanın kendini korumaya yönelik conatus sergilemesi ve bunun sonucu 

olarak da kendisi için faydalı ve iyi olanı istemesi onun erdemli olmasına temel 

sağladığını söylemektedir. Ona göre erdemli olmanın ilk ve temel şartı iyi olanı isteme 

ve onun için çabalama arzusudur. Yukarıdaki önermeden hareketle son tahlilde 

söylenebilir ki insan ne kadar daha iyi ve mutlu bir yaşam için çabalarsa o kadar erdemli 

ve güçlü olacaktır. Tam aksine ne kadar kötü şeyler arzularsa o oranda güçsüz ve etik 

dışı olacaktır. Spinoza bu durumda hangi isteklerin iyi hangi isteklerin kötü olduğunu 

açıklarken bu durumu şöyle izah etmektedir: 

“İyilik deyince, kesinlikle bize faydalı olduğunu bildiğimiz şeyi 

anlayacağım. Kötülük deyince, tersine, bir iyiliğe sahip olmamıza engel 
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olduğunu kesinlikle bildiğimiz şeyi anlayacağım.”
100

 

Spinoza’ya göre bir şeyin iyi ya da kötü olduğuna karar vermek rasyonel olmakla 

mümkündür. İnsanın akıl ile karar vermesinin yolu ise duygulanış ve tutkularının 

mündemiç olduğu beden ve ruhundan geçmektedir. Ona göre insanın duygulanışlarına 

müdahale etmedeki güçsüzlüğü onu kötü seçimler yapmaya zorlayacaktır. Spinoza  

Etika’nın dördüncü bölümünün ön sözünde bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

“İnsanın kendi duygulanışlarını yöneltme ve azaltmadaki güçsüzlüğüne kölelik 

diyorum; 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.”
101

 

Buradan hareketle söylenebilir ki; insanın kendi duygularına hâkim olma 

hususundaki güçsüzlüğü onun kendi duygularının esiri olmasına neden olacaktır. 

Böylece kendisi için iyi olanı seçmek yerine çoğu zaman kötü olanı tercih etmek 

durumunda kalacaktır. 

Bu durumda tutkuların ve duyguların esaretinden kurtulmanın yolu akıldır. Aklın 

en yüksek erdemi ise Tanrı’yı bilmektir; çünkü insan Tanrı’yı ne kadar çok anlarsa ve 

bilirse iyiye ve erdeme sevgisi de o oranda artacaktır. 

“Ruhun üstün iyiliği Tanrı bilgisidir ve Ruhun üstün erdemi Tanrıyı 

bilmektir.”
102

 

Spinoza epistemolojisinde bize en doğru bilgiyi sağlayacak olan bilgi türünün 

sezgisel bilgi olduğunu söylemektedir. Sezgisel bilgi ise akıl ile birleştiği oranda 

upuygun bilgi elde edilir. Sezgisel bilginin en temel özelliği bir şeyin özü hakkında bilgi 

veriyor olmasıdır. Bütün varolanların özüne, ilk nedenine gidildiğinde Tanrı fikrine 

ulaşırız. Bu nedenle de ruhun en son ve en erdemli bilgisi Tanrı bilgisidir. Ruh bu 

şekilde nedenler silsilesinden bir ilk nedenin bilgisine doğru hareket eder. 

Tanrı ve doğayı özdeş kılan Spinoza her şeyin ilk nedenini bilmeden diğer 

varlıkların nedeninin anlaşılamayacağını belirtmektedir. Bu önermeye göre ruhun en 

yüksek iyiliği ancak Tanrı’yı bilmesi ve anlamasıyla mümkündür. O halde şimdi 
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Spinoza’nın Tanrı’sına ve onun doğasına açıklık getirmenin faydalı olacağını 

düşünüyoruz. 

2.5. SPİNOZA’YA GÖRE TANRI’NIN DOĞASI 

Spinoza 17. yy’ın en dikkate değer filozoflarından biridir. Bu yüzyılın filozofu 

Spinoza yaşadığı dönemde pek anlaşılmamakla birlikte Tanrı ve teoloji ile alakadar 

olması bakımından dikkat çekmiştir. Aforoz edildikten sonra kendisinin anlaşılmadığını 

düşünen Spinoza bu durumu tenkit etmek amacıyla kutsal kitap ve teoloji ile ilgili 

görüşlerini içeren bir çalışma yaptığını H. Oldenburg’a yazdığı mektupta bildirirken 

Onu yazmaya iten nedenleri şöyle sıralamıştır; 

1. Teologların önyargıları. Bu önyargılar insan zihnini felsefeden alıkoyan 

yargılardır. Bu önyargıları ifşa ederek basiretli kişilerin zihinlerini bunlardan 

temizlemek, 

2. Ateizmle suçlayan insanların görüşlerini bertaraf etmeye çalışmak, 

3. Felsefe yapma ve hissettiklerimi ifade etme özgürlüğü.
103

 

Spinoza kutsal metinlerden Tanrı’yı ve onun ezeli-ebedi sıfatlarını 

öğrenemeyeceğini düşünerek kendi metodu ile Tanrı’yı anlatmaya çalışmıştır. En 

önemli eseri olan Etika’nın birinci bölümün Tanrı hakkındaki fikirlerini önermeler, 

tanımlar ve aksiyomlardan hareketle açıklamıştır. Tanrı hakkındaki soruların cevaplarını 

Spinoza Etika’nın birinci bölümünde vermektedir. Ona göre Tanrı’nın ne olduğunu 

bilmek aynı zamanda onun tabiatının da ne demek olduğunu bilmektir. Bir şeyin tabiatı 

onu o şey yapan nedendir. Yani aslında özü ne ise tabiatı da odur. Tanrı’nın özelliklerini 

bilmek Onun tabiatı hakkında bilgi sahibi olmak anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda 

Spinoza açısından Tanrı’nın hangi sıfatlara ve özelliklere sahip olmak zorunda 

olduğunu açıklamaya çalışalım. 

2.5.1. Tek ve Sonsuz Olması 

Spinoza Etika’nın Birinci Bölümü’nde Tanrı’nın doğası ile ilgili bilgiler vererek 

işe başlar. Ona göre bu Tanrı monist bir anlayışa uygun olarak tek olan Tanrı’dır. 

Pekâlâ bu Tanrı’nın doğası nasıldır? Etika’daki önermelerden hareketle bir Tanrı 
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tanımlaması yapacak olursak; ilk olarak “causam sui”
104

 yani kendi kendisinin nedeni 

olan bir varlığa işaret eder Spinoza. Özü varlığını kuşatan ve var olmak için kendisinden 

başka hiçbir nedene ihtiyaç duymayan şeyi kendi kendisinin nedeni olarak açıklar. 

Başka bir ifadeyle Tanrı tek tözdür. Kendi başına var olan ve ancak kendisi ile 

tasarlanabilen ve salt kendi varlığı yardımıyla fikir edindiğimiz şey tözdür.
105

 Daha önce 

de tözden bahsettiğimiz gibi o tektir, sonsuzdur, bölünemez, eternaldir. Var olmak için 

kendisinden başka nedene ihtiyaç duymadığı gibi aynı zamanda diğer varlıkların da var 

olma nedenidir. Diğer varlıklar ancak Tanrı’dan zorunlu olarak türeyen ya da üreyen 

varlıklardır. Bunlardan kimisi tözün özünü meydan getirirler ve sıfat ya da yüklem 

olarak adlandırırlar.
106

  Biz ise bu sonsuz sıfatlardan yalnızca iki tanesini bilebiliriz. 

Bunlar yer kaplama ve düşünce sıfatlarıdır. Kimisi ise var olmak için kendisi dışında bir 

nedene ihtiyaç duyarak var olurlar ve tözün duygulanışlarıyla var olurlar. Bunlar ise 

modus olarak adlandırılırlar. Spinoza’ya göre Tanrı modusların olduğu her şeydir. 

Ancak bütün modusların toplamı Tanrı’ya karşılık gelmez. Tıpkı bütünün parçalarının 

olduğu her şey olmasına karşın tüm parçaların bütüne karşılık gelmemesi gibi. Böylece 

Tanrı modusları yaratmış değildir. Her şey onun varlığından zorunlu olarak 

türemiştir.
107

 

Spinoza Birinci Bölüm Tanım VI’da bize Tanrı’nın tanımını verir: “Mutlak olarak 

sonsuz bir varlığa, yani sonsuz sıfatları olup başsız ve sonsuz özü, bu sonsuz sıfatlarında 

her biriyle ifade edilmiş olan töze Tanrı diyorum.” O halde Tanrı’nın varlığı sonsuzdur. 

Tanrı’nın sonsuz olması demek onun başka herhangi bir varlık tarafında 

sınırlandırılmaması anlamındadır. Tanrı’nın kendi cinsinde değil fakat mutlak anlamda 

sonsuz olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü eğer kendi cinsinde sonsuz 

olursa O’nun sonsuz sıfatlarını olumsuzlayacaktır. Ancak mutlak anlamda sonsuz 

olması hiçbir olumsuzluğu barındırmamaktadır.
108

 Spinoza Tanrı’nın sonsuz 

olmasından hareketle O’nun bölünemez olduğunu da vurgulamıştır.
109

 Yani Spinoza’ya 

göre Tanrı’nın bölünemez olması O’nun tek ve biricik olduğu anlamına gelmektedir. 
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Mutlak olarak töz yani Tanrı ya da doğa bölünemezdir; çünkü eğer bölünebilir olsaydı 

birden fazla tözün varlığından söz edilecekti. Birden fazla tözün varlığından dolayı aynı 

tabiata ya da aynı sonsuz sıfatlara sahip birden fazla töz olacaktı. Ancak bu durumun 

tözün tek oluşuna aykırıdır ve saçmadır.
110

 

Şimdi Tanrı’nın töz olması demek onun tek olduğu anlamına gelmektedir. Töz 

özü itibariyle kendi kendisinin nedenidir. Kendi kendisinin nedeni olan şey aynı 

zamanda başka bir varlık tarafından meydan getirilmemiş olmak demektir. Spinoza 

buradan hareketle bir şeyin tek olmasıyla sonsuz ve bölünemez olması arasında bir bağ 

kurmuştur. Spinoza Birinci Bölüm Önerme VIII ile her tözün zorunlu olarak sonsuz 

olduğunu böylece ifade etmektedir. 

Tözün tek olması demek aynı zamanda başka bir töz tarafından meydana 

getirilemeyeceği anlamındadır. Tabiatta aynı sıfatlara sahip iki töz yoktur. Eğer aynı 

sıfatlara sahip iki tözün varlığından söz edilemezse bu tözler arasında ortak benzer bir 

şeyin varlığından da söz edilemez. Bu nedenden dolayı da bir töz diğer bir töz 

tarafından meydana getirilemez.
111

 

Spinoza Doğasının zorunlu varoluş içermesinden hareketle Tanrı’nın tekliğini 

kanıtlamak açısından J. Hudde’a yazmış olduğu mektupta şu varsayımlarda 

bulunmuştur; 

1. Bir şeyin doğru tanımı, tanımlanan şeyin yalın doğasından başka bir şey 

içeremez. Buna göre; 

2. Hiçbir tanım bir çoğulluğu ya da sabit sayıda bireyi kapsamaz veya ifade 

etmez. Çünkü bir tanım ancak kendinde olduğu haliyle tanımlanan şeyin doğasını 

kapsar. Buna göre biz Tanrı çokluğundan bahsedemeyiz. 

3. Her şeyin onu var eden olumlu bir nedeni olmak zorundadır. 

4. Bu neden ya o şeyin doğasında ve tanımında bulunmalıdır ya da o şeyin 

dışında bulunmalıdır. Buna göre; şayet doğada belli sayıda birey varsa, tam bu sayıda 

bireyi ortaya çıkarmış olması muhtemel bir ya da birden fazla neden olmak 

durumundadır. Sonuç olarak bir çoğulluk olarak var olduğu düşünülen bütün şeylerin 
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kendi doğaları gereği varolmak yerine dışsal nedenler tarafından üretildikleri 

söylenebilir. Tanrı’nın doğru tanımı da zorunlu olarak varoluşu içerdiği için onun 

zorunlu varoluşundan birden çok Tanrı anlayışı değil ancak tek bir Tanrı’nın var olduğu 

fikri çıkmaktadır.
112

 

Spinoza tözün tanımını yaparken onun tek olduğunu izah etmek için çeşitli 

kanıtlamalar kullanmıştır; çünkü felsefe tarihine bakıldığında birden fazla töz 

olabileceği fikri de öne sürülmüştür. Spinoza’dan önce töze ilişkin görüşlerden 

Descartes’ın töz anlayışı bunlardan dikkate değer olandır. Spinoza, Descartes 

Felsefesinin Özellikleri ve Metafizik Düşüneler adlı eserinde yine kendine has olan 

geometrik tanıtlama yaparak Descartes’ı anlamaya yardımcı olmuştur. Spinoza 

öğrencisine Descartes felsefesini öğretmeye söz vermiş olduğundan dolayı O’nun 

görüşlerinde (bir kısmını kabul etmemesine rağmen) en ufak bir değişiklik bile 

yapmamıştır.
113

 

17. yüzyılın öncül isimlerinden olan Descartes, Spinoza’dan daha önce tözün 

tanımını “var olmak için kendisinden başka hiçbir neden ihtiyaç duymayan şey” olarak 

tanımlamış ve buna da Tanrı demiştir. Descartes’a göre tabiatta tüm nesneleri yaratan 

bir Tanrı vardır. Tanrı tüm bilinen gerçekliğin temelindedir ve O’nun açık ve seçik bir 

biçimde verdiği yargılarda yanılsama imkânı yoktur. Bununla birlikte bizdeki Tanrı 

düşüncesinde Tanrı zorunlu olarak var olarak düşünülmelidir ve hatta yalnızca bu 

düşünceden dolayı bile onun varlığı kanıtlanabilir. 

Ruh kendinde bulunan düşünce ve kavramlara baktığında her şeye gücü yeten, 

yetkin olan,  son derece kusursuz bir varlığın fikrine ulaştığı zaman hiç şüphesiz onun 

Tanrı olduğuna karar vermektedir. Ruhta diğer varlıkların fikirleri de vardır; ancak 

sonsuz olarak gördüğü tek fikir Tanrı’dır. Bunun dışında var olması zorunlu olarak 

düşünülmeyen nesnelerin var olma zorunluluğu değil fakat varolma güçleri vardır. 

Descartes Tanrı’nın varolmak zorunda olarak düşünülmesini onun özünden 

geldiğini söyler. Böyle düşünülmemesinin nedenini ise insanlardaki önyargılara bağlar. 

İnsanlardaki özü varlıktan ayırma eğilimi bu yanılgıya düşmelerine neden olmaktadır.  

Descartese’a göre insan kendi kendisinin yaratanı değildir. Bizi yaratan Tanrı’dır ve 
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dolayısıyla da Tanrı vardır. Tanrı hakkındaki fikirlerimiz düşüncemizde ya ruhta her 

zaman vardır ancak bu fikrin bize Tanrı tarafından ne zaman verildiği hakkında bir 

fikrimiz yoktur. Bu sonuçtan hareketle bizim Tanrı’yı bilmemizi sağlayan ruh ve 

düşüncenin var edicisi kimdir şeklindeki fikir ile bunun yaratıcısının insandan daha 

üstün olan ve kendi kendisinin yaratıcısı olmayan bir yaratıcıya ulaşırız. Böylece bir 

Tanrı’nın varlığına ikna oluruz. Descartes’a göre var olan her şeyi Tanrı yaratmıştır, her 

şeyi yalnızca o korumaktadır ve bu şeklide yaratmaya devam edecektir. 

Tanrı’nın varlığına ikna olduktan sonra yarattıklarının bilgisine bakmakta fayda 

vardır. Bu açıdan bakıldığında Descartes bizim anlayışımızın sonlu ancak Tanrı’nın 

gücünün sonsuz olduğunu ifade eder. Böylece sonsuz ve tek olarak ifade edilen Tanrı 

tözün karşılığı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Tanrı yaratılmamış tözdür. Bunun dışında 

bir de yaratılmış tözler vardır.  Bu varlıklar “hiçbir zaman yitirmediği, yitirdiği takdirde 

töz olmaktan çıkan bir özü olan” şeylerdir. Bu varlıklar da töz olarak adlandırılmaktadır. 

Böylece düalist bir töz anlayışını savunan Descartes ruh ve bedenin de birer töz 

olduğunu söyler. Her tözün temelli olarak bir sıfatı vardır. Ruhunki düşünce, bedenin 

ise yer kaplama özelliğidir. Ruh düşünce olarak yani soyut ve maddesel olmayanı, 

beden ise cisim olarak yani somut ve maddi olanı teşkil eder.
114

 Descartes’a göre töz, 

onda dolaysızca bulunuyor olarak algıladığımız bir şey bulunan ya da algıladığımız bir 

şeyin onun aracılığıyla var olan her şeydir. İçinde düşüncenin dolaysız bir biçimde 

bulunduğu töze ise zihin der. Burada ruh yerine zihin kavramını kullanır. Çünkü ona 

göre ruh kavramı muğlaklık içerir ve sıklıkla cisimsel olan şeyler için kullanılır. 

Buradan hareketle Descartes, kendi başına en yüksek derecede eksiksiz olduğunu 

anladığımız ve kendisinde bir kusur, eksiksizliğine bir sınırlama getirecek olan hiçbir 

şey düşünemediğimiz tözün ise Tanrı olduğunu söylemektedir.
115

 

Zihin ve bedeni birer ayrı töz olarak değerlendiren Descartes ruhun beynin arka 

kısmında kozalaksı bir bezde istekleri, ideleri, tahayyülü harekete geçirmek için bedene 

tesir ettiğini, bedenin ise cisim, maddi olan nesneleri ifade ettiğini söyler. Ona göre bu 

tözler birbirlerine indirgenemezler; ancak aralarında bir paralelizm kurulabilir. Bu tözler 

var olarak düşünülmek zorundadır; çünkü eğer onlar olmazsa varlıkların sıfatlarından ve 
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niteliklerinden bahsetmek mümkün değildir.
116

 

Spinoza Descartes’ın töz anlayışından etkilenip tamamıyla ondan farklı olarak 

düalist bir tavır yerine monist töz anlayışını benimsemiştir. Descartes ruh ve bedeni de 

birer ayrı töz olarak değerlendirirken, Spinoza töz olarak sadece Tanrı’ya işaret 

etmektedir. Ruh ve bedeni ise bu tözün sonsuz sıfatlarından yalnızca bilinebilen iki 

sıfatı olarak değerlendirmektedir. 

Son tahlilde Spinoza’ya göre Tanrı’nın töze karşılık geldiğini ve bu tözün de tek 

ve özü gereği sonsuz olduğunu söylemek mümkündür. Ona göre ezeli ve ebedi olan, 

özü gereği var olarak tasarlanan ve sonsuz sıfatlara sahip olan varlık ancak Tanrı 

olabilir. Tanrı’nın kendi varlığı ile kaim olması ve zatı ile sınırlı olması onun sonsuz 

olması mahiyeti taşır. Çünkü sonsuz olan bir zatın kendini sınırlaması ancak 

sonsuzlukla mümkündür. Tıpkı sonsuzdan bir parça almak onun sonsuzluğundan bir şey 

kaybettirmeyeceği gibi Tanrı’nın da kendi zatıyla sınırlandırılması O’nun sonsuz 

olmasından bir şey kaybettirmeyecektir.  Her şeyin kalıcı ve içkin nedeni olan Tanrı bu 

nedenle var olarak düşünülmek zorundadır. Tanrı’nın zorunlulukla var olması ile 

Spinoza neyi kastetmektedir? Tanrı nasıl zorunlu olarak vardır? 

2.5.2. Zorunlu Olması 

İlk olarak Tanrı’nın zorunlu olması fikrinden O’nun var olarak düşünülmesi 

gerekliliği sonucu çıkıyor. Tanrı vardır. Var olarak düşünülmek zorunda olandır.  Bu 

şekilde düşünülmesinin nedeni elbette Tanrı’ya yüklenilen sıfatlardır. O’nun var 

olmadığını düşünmek saçma olacaktır; çünkü onun zorunluluğu aynı zamanda tek ve 

sonsuz olmasıyla da temellendirilebilir. 

“Var olmak bir tözün tabiatı gereğidir.”
117

 

Tanrı’nın zorunlu olmasından anlamamız gereken onun var olduğunu kabul 

etmemizdir. Tabiatı gereği zorunlulukla var olan töz aynı şekilde yok olarak düşünmek 

çelişkidir. Buradan hareketle aslında Tanrı’nın doğası gereği var olduğunu düşünme 

onun kendi kendisinin nedeni olmasıyla ilgilidir. 

Spinoza zorunluluk ile hürlük tanımlamasını yaparken şöyle ifade eder; 
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“ Sırf kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan ve etkinliği yalnız kendisi ile 

gerektirilmiş bulunan şeye hür diyorum. 

Kesin ve gerektirilmiş bir şart içinde var olmak ve etki yapmak için kendisinden 

başka bir şey ile gerektirilmiş olan şeye zorlama (cebri) diyorum.”
118

 

Spinoza Tanrı’nın varolmasını bir nedensellik bağı içinde zorunlu olarak 

değerlendirir.  Tanrı kendi doğası gereği zorunlu olarak vardır. Kendi hür eylemi 

tabiatıyla alakalıdır. Tanrı’nın nedeni yine kendisi olduğu için zorunlu olarak da var 

olarak tasarlanmalıdır. Spinoza zorunlu olarak varoluşu içeren bir varlığın hangi 

özelliklere sahip olması gerektiğini J. Hudde’a mektubunda madde madde açıklamıştır. 

Buna göre bu varlık; 

1. Ezeli-ebedi bir varlıktır. Çünkü ona sınırlı bir süre atfedecek olursak, bu varlık 

kendi sınırlı süresinin sınırları dışında varolmayan ya da zorunlu varoluşu içermeyen bir 

varlık olarak kavranırdı ki bu da tamamıyla çelişik olurdu. 

2. Parçalardan oluşmayan yalın bir varlıktır. Doğası gereği ezeli-ebedi olan bir 

varlık zorunlu olarak yalın olmalıdır. 

3. Belirlenmiş değil ancak sonsuz olarak kavranabilen bir varlıktır. Eğer bu 

varlığın doğası belirlenmiş olsaydı, o doğa söz konusu sınırlar dışında varolmayan 

olarak kavranırdı, bu da çelişiktir. 

4. Bölünemezdir. Eğer bölünebilir olsaydı ya aynı ya da farklı doğadaki parçalara 

bölünmüş olurdu. 

5. Zorunlu var oluş içeren her şey kendinde hiçbir yetkinsizlik taşıyamaz, tam 

tersine yetkinlik taşımak zorundadır. 

6. Bir varlığın kendi yeterliği ve kuvvetiyle varolması ancak onun yetkinliği 

sonucu olabilir. Bütün yetkinliğe sahip olan ise Tanrı’dır. Bu nedenlerden dolayı Tanrı 

dışında hiçbir şey zorunlu varoluşu içermez.
119

 

Her şeyin var olması bakımından bir nedene ihtiyacı vardır. Aynı zamanda var 

olmadığını da açıklayan bir nedeni bulunmalıdır. Bu neden ya kendi içinde mevcuttur 

ya da dışardan tesir eder. Buna göre bir şey kendisini var olmaktan alıkoyan herhangi 

bir sebeple karşılaşmıyorsa zorunlulukla var olarak düşünülecektir. O halde Tanrı var 

olarak düşünülmek zorundadır. 
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Başka bir ifadeyle söylersek Tanrı’yı ne kendi içinde ne de kendi dışında özüne 

ters düşecek bir şekilde varolmadığını düşünmek hatalı olacaktır; çünkü Tanrı kendi özü 

itibariyle kendi kendisinin nedeni olarak kendi bünyesinde varolmasını engelleyecek 

herhangi bir neden barındırmamaktadır. Böyle bir ihtimalin düşünülmesi bile Tanrı’ya 

olumsuzluk yüklemek olacaktır. Bununla birlikte Tanrı’nın dışında da onun varolmasını 

engelleyecek bir sebep bulunmamaktadır. Yine buradan zorunlu olarak şu sonuç çıkar 

ki; Tanrı zorunlu olarak vardır. 

Spinoza’ya göre varolmamak güçsüzlüktür. Buna karşılık olarak da var olmak bir 

güçtür. Bu duruma göre sonlu varlıklar zorunlu olarak var ise hiç kuşkusuz mutlak 

olarak sonsuz bir şekilde varolanlardan daha güçlü olacaktır. Böyle bir sonuç ise 

hatalıdır. Zorunlu olarak bu sonuca ulaşılıyor ise ya hiçbir şey yok demektir ya da 

zorunlu olarak varolanlar mutlak anlamda sonsuz olan varlıktır. Buradan hareketle 

mutlak olarak sonsuz olan varlık Tanrı zorunlu olarak da vardır. 

Spinoza Tanrı’nın zorunlulukla nasıl varolduğunu böylece kanıtlamaya çalışırken 

şunu öngörür: 

“Herhangi sonsuz ve ezeli bir özü ifade eden sonsuz sıfatlardan kurulmuş 

cevher ya da Tanrı zorunlu olarak vardır.”
120

 

Tanrı’nın zorunlulukla varolması onun mutlak anlamda sonsuz olması ve kendi 

kendisinin nedeni olmasıyla da bağlantılıdır. Tanrı kavramı bir bakıma mükemmelliği 

ifade etmektedir. O’nun mükemmel olması demek kendi varlığının nedeni olması ve 

hiçbir dış nedene ihtiyaç duymaması demektir. Kendi nedeni olarak tabiatından yalnızca 

kendi varlığı çıkmaktadır. O’nun kendi yetkinliği varlığını dışarıda bırakamaz. Yani 

Tanrı’nın özü bütün yetkinsizlikleri dışarıda bırakır ve hatta O’nun özü mutlak bir 

yetkinliği kuşatır. Bu nedenle O’nun varlığından zinhar şüphe etme hakkı doğmaz. 
121

 

Tanrı’nın kendisinin ve diğer varolanların nedeni olması O’nun kendi tabiatının 

gereği hür olarak eylediğinin bir göstergesidir. Spinoza evrende töz de dâhil her şeyin 

bir nedeni olduğunu söyleyerek mevcut bir zorunluluğu da kabul etmektedir. Eğer 

varolan her şeyin bir nedeni var ise evrende determinasyonun olduğunu söylemek 
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mümkün olacaktır. Her varlığın bir nedene ihtiyacı vardır. Tanrı’da zorunlu olarak bu 

nedenin bizzat kendisidir. 

Spinoza Tanrı’nın zorunlu varlık olarak olduğunu söylerken diğer varlıkların 

zorunlu olarak Tanrı’dan dolayı varolduklarını da ifade etmektedir. Eğer her şey 

varolmak için bir nedene ihtiyaç duyuyorsa ve Tanrı kendi kendisinin nedeni ise diğer 

varlıklarda bir nedene ihtiyaç duymaktadır. Bu neden Tanrı’nın kendisidir elbette. 

“Var olan her şey Tanrı’da vardır ve Tanrı olmadan hiçbir şey var olmaz ve 

tasarlanamaz.”
122

 

Spinoza bir anlamda var olan her şeyin Tanrı’nın tabiatından zorunlu olarak 

türediğini söyler. Bir bakıma Tanrı şeyleri kendi özgür iradesi ile değil fakat özünün 

zorunlu sonucu olarak türetir veya üretir. Yani Tanrı dışında Tanrı vasıtasıyla varolanlar 

yaratılmaz, zorunlu olarak türerler. Spinoza’dan önce Tanrı dışında varolanların nasıl 

var olduklarını Plotinos taşma teorisiyle açıklamıştır. 

Plotinos’un sûdur ya da taşma teorisinde de varolanlar zorunlu olarak Tanrı’dan 

türemektedirler. Ancak bu teoride bir hiyerarşi mevcuttur. Şöyle ki; varolanlar 

Tanrı’dan türedikleri ve uzaklaştıkları için kendi varoluşları içinde bu uzaklaşma nedeni 

ile kendilerinden bir şeyler yitirmektedir. Bu nedenle de bu teori bir kötüye gidiş olarak 

tasavvur edilmiş ve Bir’den çıkan varlıkların Bir’e dönüş amacı yansıtılmıştır. 

Ancak Spinoza Etika’da böyle bir geri dönüş ve ereksellikten bahsetmez. Bununla 

birlikte kötüye giden herhangi bir eksilme durumu da yoktur. Spinoza insanlara ahlaksal 

açıdan ne yapmaları gerektiğini söylemez. Aslında etik olarak potansiyel gücün 

farkındalığını sağlar ve bunu kullanmayı öğütler.
123

 

Buradan hareketle Tanrı’nın zorunlu varlık olması ve kendi doğası gereği etki 

etmesi O’nun kendisinden başka bir şeyin nedenine ihtiyaç duymadığını göstermektedir. 

Spinoza’ya göre Tanrı bazı kimseler tarafından antropomorfik olarak düşünülür. Ancak 

bu bir yanılgıdır. O’na göre Tanrı’nın cisimsel olması saçmalıktır. Tanrı’nın sonlu bir 

varlık gibi bir genişliğe, derinliğe, uzunluğa sahip olarak düşünülmesi O’nu elbetteki 

sınırlandırır. Oysa Tanrı sonsuzdur.
124

 Tanrı insan aklının sonlu olması nedeniyle 
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insanın tahayyül gücü ölçüsünde doğal olarak insana benzetilerek düşünülebilir; çünkü 

insan aklı sonlu olduğu için düşünebileceği nihai noktada yapısı gereği yine kendisine 

benzer bir varlık tahayyül etmektedir. Ancak Tanrı’nın cisimsel olması Spinoza’ya göre 

saçmadır. Tanrı cisimsel olsaydı sonsuz, ezeli ve ebedi olması bakımından çelişik 

olacaktı. 

Tanrı’nın zorunlukla varolması çeşitli paradoksları da kendisiyle beraber 

getirmektedir. Tanrı tabiatı gereği zorunlulukla vardır. Bununla beraber varolarak 

düşünülmek zorunda olan Tanrı aynı zamanda tek ve mutlak hür olandır. Spinoza 

Tanrı’nın hem zorunlulukla varolduğunu, hem de O’nun tek hür varlık olduğunu söyler. 

Hürriyet zorunluluğun olmadığı bir yerde mümkün iken Spinoza hürlüğü ve 

determinasyonu aynı potada eritmeye koyulur. Şimdi Spinoza’nın tek töz olan Tanrı’nın 

hürlüğünü nasıl izah ettiğini değerlendirmeye çalışalım. 

2.5.3. Tek Töz Olarak Tanrı’nın Hür Olması 

Spinoza’nın Tanrı fikri ile başlayıp İnsan özgürlüğü ile nihayetlendirdiği Etika’da 

özgürlüğün asli temsilcisi Tanrı’nın kendisidir. Var olmak için kendisinden başka hiçbir 

nedene ihtiyaç duymayan, hiçbir fikrin yardımı olmaksızın hakkında fikir 

edinebildiğimiz şeyi töz olarak adlandıran Spinoza bunun karşılığının yalnızca Tanrı 

olabileceğini ifade etmektedir. 
125

 

Tanrı’nın varlığını bu şekilde temellendiren Spinoza bir anlamda ontolojik 

tanımlama yapmaktadır; çünkü Tanrı’nın varlığını yine Tanrı’ya ait sıfatlar yardımıyla 

açıklamaya çalışmaktadır. Bu nedenle Spinoza’nın varlık anlayışını bilmeden Tanrı 

anlayışını açıklamak yetersiz ve eksik olacaktır. Buradan hareketle söylenebilir ki 

Spinoza felsefesi ontolojiden teolojiye bir geçiştir. 

Spinoza tek tek nesnelerden hareket ederek genel bir yargıya ulaşmaya çalışmaz. 

Tam aksine genel olandan zorunlu olarak türeyen nesneleri çözümleyerek çıkış 

noktasını belirler. O’na göre bu genel şey Tanrı’nın kendisidir. Yani mutlak ve ilk çıkış 

noktası Tanrı’dır.
126

 Böylece Tanrı’nın ilk çıkış noktası olarak kendi kendisinin de 

nedeni olduğunu söylemek mümkündür. Tanrı’nın kendi etken nedeni olduğunu 
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söylemek kendi hür varoluşunun da bir ispatıdır. 

Tanrı Spinoza için başlangıç noktasıdır ve mutlak surette ilk nedendir. Ona göre 

tek bir töz vardır. Bu töz özü gereği ezelidir, sonsuz ana niteliklere sahiptir ve tektir. 

Spinoza Etika’nın birinci bölümünde tözün özünü meydana getiren şeyleri sıfat olarak 

adlandırmaktadır.  Daha önce de belirttiğimiz gibi bir şeyin sıfatlarının fazla olması 

onun o kadar çok var olduğunu anlamına gelmektedir. Birinci Bölümün VI. Tanımında 

da ifade edildiği gibi başsız sonsuz ve bu sıfatların tamamına sahip olan töze Tanrı 

denir. O halde Tanrı olmaksızın tabiatta hiçbir şey kendi başına var olamaz. Tanrı kendi 

yetkinliğinden kaynaklı olarak bütün varlıkların tek ve hür nedenidir. Tanrı olmadan 

diğer varlıkların varlığa gelebilmelerini düşünmek hatalıdır; çünkü tabiatta biricik töz 

olan Tanrı’nın kendisidir. Tanrı’nın hiçbir baskı altında kalmadan kendi tabiatının 

kanunlarıyla tesir ettiğini söyleyen Spinoza gerçek anlamda tek hür nedenin Tanrı 

olduğunu göstermektedir. Tabiatta olumsallığın olmadığı düşünülürse her şeyin etker, 

ilk ve hür nedeni Tanrı’nın olduğunu söylemek elzemdir. 

Spinoza’ya göre her şey Tanrı’nın gücüyle vuku bulmaktadır. Tabiatın kendisi de 

farklı bir isim altında aslında Tanrı’nın gücüdür. İnsanların Tanrı hakkındaki 

bilgisizlikleri de tabiat hakkındaki bilgisizlikleri de paraleldir. Bununla birlikte hiçbir 

şey tabiatta Tanrı’nın evrensel yasalarına karşı olarak gerçekleşmez. Evrende her ne 

gerçekleşiyorsa Tanrı’nın ezeli emri ve iradesi ile gerçekleşmektedir. Bu emir ve irade 

insanın sonlu aklı ile büsbütün olarak bilinemese bile Tanrı tarafından düzeni 

korumaktadır. 

Bu anlamda Spinoza Tanrı’nın her şeyin üzerinde yüce hak ve hâkimiyete sahip 

olduğunu ifade eder. Tanrı hiçbir şeyi zorla ve baskı altında gerçekleştirmez. O mutlak 

iradesi ve hürriyetiyle eyler. Her şey Tanrı’ya boyun eğmek zorundadır; lakin Tanrı 

hiçbir şeye boyun eğmek zorunda değildir.
127

 

Buna göre Tanrı hiçbir baskı altında kalmadan mutlak iradesiyle eyler. Buradan 

hareketle bir kader anlayışı olmadan Tanrı’nın kendi bilgisine akıl yoluyla ulaşmaya 

çalışmak ve Tanrı’nın hükmü altında olduğunu kabul etmek daha doğru olacaktır. 

Spinoza Tanrı’nın özgürlüğünü ortadan kaldırmadığını ve kadere tabi kılmadığını 
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söylemektedir. Çünkü Tanrı’nın kendi kendisini anlamasının Tanrı’nın doğasından 

kaynaklanması gibi her şeyin de kaçınılmaz bir zorunlulukla Tanrı’nın doğasından 

kaynaklandığını söyler. Tanrı kendisini anlarken kaderin zorlamasına tabi değildir. 

Tanrı bunu zorunlulukla da olsa tamamen özgürce kavrar.
128

 Spinoza’nın hür varlığını 

anlayabilmek onun aslında varlık sınıflamasının da bir açılımı olarak görülmektedir. 

Spinoza varlıkları sınıflandırırken var olmaları bakımından kendi başına var 

olabilenler ve bir de bir başka nedene ihtiyaç duyarak var olabilen varlıklardan söz 

etmektedir. Bunlara bir başka ifadeyle zorunlu varlık ve mümkün varlık da denilebilir. 

Zorunlu varlık tabiatı gereği var olarak tasarlanan ve var olmak için kendisinden başka 

hiçbir nedene ihtiyaç duymayan varlıktır. Spinoza bunun ancak töz ya da cevher 

olabileceğini ifade etmektedir. O’na göre ise böyle bir töz ancak ve kati suretle 

Tanrı’nın kendisidir. Mümkün varlık ise var olmak için kendisinden başka bir neden 

ihtiyaç duyan varlıktır. Var olmak için kendisinden başka bir nedene ihtiyaç duyan bu 

varlık varlıksal nedenini zorunlu olarak Tanrı’dan almaktadır. Spinoza mümkün varlığı 

ise modus olarak adlandırmaktadır. 
129

 

Zorunlu olarak var olan tözden yine zorunlu olarak mümkün varlıkların meydana 

geliyor olması Spinoza’nın evrende olumsallığa yer olmadığının bir ispatıdır. Buradan 

hareketle Spinoza’ya göre evrende kontenjan olan hiçbir şey yoktur. Spinoza Doğanın 

rastlantısal olarak kurulup kurulmama hususunda kesin bir dille rastlantısallığın 

olmadığını ifade etmiştir. O’na göre Tanrı’nın iradesinin ezeli-ebedi olduğu ve hiçbir 

zaman kayıtsız kalmadığı herkesin kabul edeceği bir durumdur. Bu nedenle varolanlar 

Tanrısal doğanın zorunlu etkisinde olduğu kabul edilmelidir.
130

Diğer bir ifadeyle var 

olan her şey Tanrı’ya olan nedensel bağımlılığı mantıksal düzlemde de bir ve aynı şeyse 

Spinoza’nın determinist bir etik anlayışı benimsediğini söylemek sakıncalı değildir.
131

 

Buradan hareketle söylenebilir ki mutlak anlamda insan dünyasında özgürlüğe yer 

olmamasına karşın aynı oranda hür olan tek varlık Tanrı’dır. İnsanın özgürlüğünün 

ancak var oluşundaki o zorunluluğu idrak etmesi ve bu durumu kabul etmesi halinde 

mümkün olabileceğini söyler Spinoza. 

“Hiç kimse, insanın da, öteki bireyler gibi varlığını korumaya çabaladığını 
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inkâr edemez. Eğer kimi farklılıklar görülüyorsa bu insanın özgür iradeye 

sahip oluşundan ileri gelir. Ama insanı ne kadar özgür iradeye sahip olarak 

düşünürsek, o denli de onun zorunlu olarak varlığını koruması ve kendine 

hakim olması gerektiği yargısına varmak mecburiyetinde kalırız. Özgürlüğü 

olumsalıkla karıştırmayan herkes kolayca fikrime katılacaktır. Özgürlük 

gerçekte bir erdemdir, yani bir yetkinliktir. Böylece insanda güçsüzlüğünü 

teyit eden hiçbir şey özgürlükle ilişkilendirilemez. Dolayısıyla, var 

olmayabileceği ya da aklını kullanmayabileceği için insanın özgür olduğu 

öne sürülemez, aksine, insan ancak doğasının yaslarına uygun olarak var 

olma ve eylemde bulunma gücü olduğu ölçüde özgürdür. O halde, bir 

insanın ne kadar çok özgür olduğunu düşünürsek, o kadar az, aklını 

kullanamadığı ve kötüyü iyiye tercih ettiğini söyleyebiliriz. Mutlak olarak 

özgür bir varlık olan Tanrı zorunlu olarak bilir ve eylemde bulunur, yani 

doğasından gelen bir zorunlulukla var olur, bilir ve eylemde bulunur. 

Aslında Tanrı’nın var olmasının eylemde bulunmasıyla aynı zorunluluk 

gereği olduğuna şüphe yoktur ve nasıl ki kendi doğasının bir zorunluluğu 

uyarınca var olur, aynı şekilde doğasının bir zorunluluğu uyarınca, yani 

mutlak bir özgürlükle eyler.”
132

 

Buradan da anlaşılacağı üzere Tanrı zorunlu olarak varolsa da salt kendi doğasının 

zorunluluğuyla varolmasından dolayı yine de özgürce varolur. Tanrı kendini ve diğer 

bütün şeyleri özgürce kavrar. Çünkü bütün varolanların kavranması sadece kendi 

doğasının zorunluluğundan ileri gelir. Spinoza özgürlüğü özgür kararda değil, özgür 

zorunlulukta konumlandırdığını söyler.
133

 

Spinoza Tanrının mutlak özgürlüğünden sonra insanın mutlak anlamda hür 

olamayacağını ifade ederken bu hürlüğün hangi koşullarda mümkün olabileceğini de 

söylemiştir. İnsanın özgürlüğü ancak Tanrı’nın yetkinliğini kabul etmesi ve kendisinin 

de bu doğanın bir parçası olduğunu kabul etmesi halinde mümkündür. Spinoza’ya göre 

her canlı gibi insan da kendi varlığını koruma içgüdüsüyle yaşar. O, bu içgüdüyü 

conatus olarak adlandırır. İnsan bu güç istemine bağlı olarak eylemde bulunur. Bu 

eylemlere bağlı olarak geçirdiği değişimlerin zihindeki karşılığı ya haz ya da acı olarak 

                                                           
132

 Spinoza, Politik İnceleme, (Çev.: Murat Erşen), Dost Yayınları, Ankara 2012, 18. 
133

 Spinozai Mektuplar, 295. 



49 

 

ortaya çıkar. İnsanın kendi varlığını koruma eğilimi zihniyle ilişkilendirildiğinde bilinçli 

olarak bir çaba içinde olduğu görülür. Hür olma isteği de böylece ortaya çıkar. İnsanın 

zorunluluğun bilincinde olması ve buna göre conatus sergilemesi insan için hür olmak 

demektir.
134

 Böylece bilgi ve akıl ışığında yaşayan insanın hür olabileceği ortaya çıkar. 

Yani insan doğadaki neden-sonuç zorunluluğunun bilincine varmakla seçimlerinde hür 

olur. 

Spinoza’nın çerçevesinden bakacak olursak O, Etika’da hür ve zorlama 

kavramlarını şöyle tanımlamaktadır: 

“Sırf kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan ve etkinliği yalnız kendisi ile 

gerektirilmiş bulunan şeye hür diyorum. 

Kesin ve gerektirilmiş bir şart içinde var olmak ve etki yapmak için 

kendisinden başka birisiyle gerektirilmiş olan şeye zorlama (cebrî) 

diyorum.”
135

 

Spinoza’nın bu tanımlarından da anlaşılacağı üzere var olmak zorunda tasarlanan 

varlık olan Tanrı mutlak anlamda hürdür. İnsan ise bir nedenden dolayı varlığa 

gelmiştir. İnsanın varlık nedeni sonsuz ve biricik töz olan Tanrı’nın kendisidir. Bu 

biricik töz sonsuzdur ve tektir. Eğer öyle olmasaydı yani evrende birden fazla tözün 

varlığından söz edilebilseydi büyük bir çelişki meydana gelecekti; çünkü bir töz 

yaratılmak için kendisinden başka bir neden ihtiyaç duymaz ve aynı zamanda biriciktir. 

Başka bir tözün varlığı onun biricik olma özelliğini olumsuzlar. Tanrı’nın yetkinliği 

gereği böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Tanrı zorunlu şekilde var olarak 

tasavvur edilir. Onun dışındaki her şey yine zorunlu olarak Tanrı’dan türemiştir. İnsan 

da ancak bu zorunlu evrenin bir parçası olduğunu kabul ederse ancak hür olabilecektir. 

İnsanın hürlüğü bu determinizmi anlaması, aklını kullanarak bunu anlamaya çalışması 

ve ona uygun olarak yaşamasıyla mümkün olacaktır. 

Spinoza dışsal bir şey tarafından belirlenmiş olan varlıkların özgürlüğünü basit bir 

örnekle açıklamaktadır. Bir taş ona itici bir kuvvet veren dışsal bir nedenden dolayı 

hareket eder. Taşı harekette kalmasının temel sebebi zorlamadır fakat zorunlu olması 

değildir. Her tekil şey için aynı durum kabul edilmelidir. Spinoza örneğini şöyle devam 
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ettirir; Bu taşın düşündüğünü ve hareketini devam ettirmek için çabaladığını düşünelim. 

Bu taş sadece çabasının bilincinde ve kayıtsız olmadığı için gerçek anlamda tamamen 

özgür olduğunu ve başka bir nedenden dolayı değil sadece kendisi istediği için 

hareketin devam ettiğini düşünmektedir. İşte Spinoza’ya göre insanın sahip olduğunu 

zannettiği insani özgürlükte buna benzemektedir. Bu özgürlük yalnızca iştahların 

bilincindedir ve onları belirleyen nedenlerden bihaber olmalarına benzer. İnsanoğlu 

zihnin bu nedenle özgür hareket ettiğine inanır. Bu fikir ise insan zihninde doğuştan yer 

ettiği için onu değiştirmek zordur.
136

 

Spinoza eğer insanın aklını kullanırsa gerçek zorunluluğu anlayabileceğini 

söylemiştir. Bu nedenle tahayyül gücü ile anlamaya çalışmasının yanlış olduğunu ve 

eksik bilgi verdiğini ifade ederek aklın ön planda tutulmasına dikkat çekmiştir. 

İnsanoğlu yaşamı eğer akılla anlamaya çalışırsa hem daha sevinçli hem de daha özgür 

bir yaşam elde etmiş olur.
137

 

Spinoza evrende mutlak bir determinizm olduğunu savunan bir filozoftur. Bu 

nedenle de evrende rastgele olan hiçbir şeye ihtimal vermez. Yani her şey var olmak 

için bir nedene ihtiyaç duyar. Bu nedenle de tek hür nedenin Tanrı olduğuna işaret eder. 

Ona göre Tanrı fikri insanlarda sonradan değil doğuştan vardır. Bu nedenle inneizm 

akımına da dahil edilir. Tanrı aynı zamanda Spinoza’nın monist anlayışında tek töze 

karşılık gelir. Bu töz eternaldir. Eternal olması tek tözün sonsuz olması anlamındadır. 

Aynı zamanda sonsuz sıfatlara ve tavırlara sahip olan Tanrı’nın yetkinliği ancak bu 

şekilde izah edilir. Tanrı’nın iradesi, aklı, sıfatları insanoğlununkinden gerek özü 

gerekse varlığı bakımından ayrılır. Yalnızca isim olarak benzeyebilir. Spinoza bunu 

anlamanın da tahayyül gücü ile değil fakat akıl yoluyla idrak edilebileceğini söyler. 

Son tahlilde söylenebilir ki; Spinoza’ya göre Tanrı her şeyin içkin nedenidir. 

Kendi tabiatı gereği var olarak tasarlanmak zorundadır. Var olmak için kendisinden 

başka neden ihtiyaç duymaz. Kendi tabiatının zorunluluğuyla eyler. Bu nedenle de tek 

hür neden Tanrı’dır. Tanrı dışında var olanlar ise Tanrıdan zorunlu olarak var olurlar. 

İnsan ise bu determinist doğanın bir parçası olduğunu kabul edip buna uygun olarak 

yaşarsa ancak böylece hür olabilir. 
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Tanrı’nın tek hür neden olması diğer şeylerin yalnıza varlık nedeni değil aynı 

zamanda varlıkların sürüp gitme nedenidir. Buradan hareketle Spinoza Tanrı’nın her 

şeyin geçici değil fakat içkin nedeni olduğunu söyler.  O bu görüşü nedeniyle panteist 

olarak değerlendirilir. Tanrı’yı doğayla özdeştirerek bir ve aynı şey olduğunu söyler. 

Tanrı’nın Doğa ile özdeşleştirilmesi Spinoza Natura Naturans ve Natura Naturata 

kavramları ile açılamaya çalışır. O halde Spinoza’nın Tanrı ya da doğa anlayışına 

bakmakta fayda vardır. 

2.5.3.1. Tanrı-Doğa İlişkisi 

Spinoza hiç kuşkusuz tözsel bit metafizik anlayışın içerisinde bulunmaktadır. 

Descartes’ın töz anlayışından yola çıkarak ve bunu monist bir töz anlayışına 

dönüştürerek tek tözün olduğunu kabul eder. Ona göre bu tek töz var olmak için 

kendisinden başka hiçbir nedene ihtiyaç duymaz, kendi kendisinin nedenidir (causam 

sui). Yalnızca kendi aracılığıyla bilinebilen bu töz yaratılmamıştır, tektir, eternaldir. Bu 

şekilde tasvir edilen biricik tözün doğayla özdeşleştirilmesi gerektiğini Spinoza 

Etika’nın Birinci Bölüm’ünde söylerken Doğa ve Tanrı’yı da bir ve özdeş kılmaktadır. 

Buna ise “Tanrı ya da Doğa” (Deus sive Natura) adını vermektedir. 

Tanrı evrende olan her şeyin ve kendisinin de nedenidir. Spinoza felsefesinin ta 

başında insanın özgür olamayacağını savunur. Onun felsefesi zorunluk içinde özgürlük 

anlayışıdır. Spinoza bir zorunluluk filozofudur. İnsanı da kuşatan tabii zorunluluğu 

kaderci bir söyleme kapılmadan anlamak gerektiğini ifade eder. 

Spinoza Tanrı ile Doğayı bir tutarken bunu zorunlu nedensellik yasası olduğunu 

söyler. Ona göre evrende olan her şey asla olumsal değildir. Bu nedenle determinist bir 

yaklaşım sergileyen Spinoza tabiattaki düzeni Tanrı’nı sonsuz yasalarıyla zorunlu bir 

biçimde örtüştürür. Tabiattaki düzen Tanrı’nın sonsuz kurallarından başka bir şey 

değildir.
138

 Bu nedenle varolan her şey zorunlu olarak vardır. Tanrı evrene bu anlamda 

içkindir. O her zaman ve her yerde hazır ve nazırdır. Tanrı olmadan diğer bütün şeyler 

de var olamazlar. Her şey Tanrı’dadır. Bu nedenle de Tanrı ve Doğa birdir. 

Spinoza Tanrı ve doğanın bir olduğunu ifade ederken Natura Naturans ve Natura 

Naturata kavramları ile açıklama getirmeye çalışmıştır. Şimdi bu kavramlara bakmak 
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Tanrı ya da Doğa’yı anlamak açısından işimizi daha da kolaylaştıracaktır. 

2.5.3.1.1. Natura Naturans 

Natura Naturans Yaratıcı Tabiat ya da Doğalaştıran Doğa olarak da 

adlandırılmaktadır. Spinoza’nın metafiziğine bakıldığın Tanrı ve diğer varlıkların 

ayrımı yapıldığı görülmektedir. Zorunlu varlık ve mümkün varlık. Bunlardan Tanrı 

Natura Naturans’ı ifade etmektedir. Bir anlamada zorunlu varlıktır. Tabiatı gereği var 

olarak tasarlanan ve var olmak için kendisinden başka bir nedene ihtiyaç duymayan 

varlık zorunlu varlıktır. Spinoza bu varlığı töz olarak adlandırmaktadır. Bu töz ancak ve 

kati suretle Tanrı’nın kendisidir. Bu durumda Tanrı, aktif neden olarak kendi başına var 

olan tabiatı ifade eder. Bu neden kendisi ile tasarlanan, mutlak olarak sonsuz olan, 

sonsuz ana nitelikleri olan Tanrı’dır. 

Skolastiklere bakıldığında onlarında bir geleneksel Tanrı anlayışı tanımı yaptıkları 

görülmektedir. Onlara göre göre de Tanrı sonsuz ve tek tözdür; ancak Tanrı doğanın 

dışındadır, doğa ile bir değildir. Spinoza’nın Skolastisizm ve Kartezyenizmden etkiler 

aldığı görülmektedir; fakat Spinoza Tanrı’nın sonsuz ve biricik töz olduğunu söylerken 

aynı zamandan Tanrı’nın doğadan ayrı değil, onunla bir olduğunu ifade etmektedir. 

Spinoza Etika’nın Birinci Bölüm XV. önermesinde varolan her şeyin Tanrı’da 

varolacağını ve hiçbir şeyin Tanrı olmaksızın varolarak tasarlanamayacağını ifade 

etmektedir. 

Natura Naturans kavramı varlık ayrımında Tanrı’ya işaret etmektedir. Spinoza 

Tanrı’nın sonsuz bir töz olarak irdelenişinden Tanrı’nın sıfatları ve modusları 

irdelemeye geçişinde bir anlamda Natura Naturans’tan Natura Naturata’ya geçer. Yani 

Tanrı’dan zorunlu olarak üretilene geçer aslında. Bu durum ise Doğa’nın Tanrı’dan 

düşünülmemesi demektir.
139

 

2.5.3.1.2.  Natura Naturata 

Natura Naturans, Yaratıcı Doğayı ya da Doğalaştıran Doğa’yı ifade ederken 

Natura Naturata ise Yaratılmış doğa ya Doğalaştırılan Doğa’yı ifade etmektedir. Yani 
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Tanrı dışında sırf Tanrı’dan zorunlu olarak meydana gelen modusları kapsamaktadır. 

Spinoza’nın Yaratılmış Doğa’dan yani Natura Naturata’dan anladığı şey Tanrı’nın 

tabiatının zorunluluğu ile ya da sıfatlarının zorunluluğu ile varolan, Tanrısız 

varolamayan ve Tanrı’da olan, Tanrı’nın sıfatlarının bütün tavırlarının çıkmış olan her 

şeydir.
140

 Nasıl ki Spinoza’nın varlık tasvirinde Tanrı zorunlu varlığa işaret ediyorsa, 

Tanrı’dan dolayı meydana gelmiş şeylerde mümkün varlık olarak adlandırılmaktadır. 

Mümkün varlık bu anlamda varolmak için kendisinden başka bir nedene ihtiyaç duyan 

varlıktır. 

Natura Naturata aslında Tanrı’nın zorunlu olarak sonucudur. Tanrı ile iç içedir. 

Tanrı olmadan varlığa gelemez.  Bir şeyi bilmek demek aynı zamanda onun nedenini 

bilmektir. Etkinin bilgisi aynı zamanda nedenin bilgisiyle de bağıntılıdır. Bir şeyi izah 

etmek demek bir anlamda onun nedenlerini de saptamak demektir. Tanrı töz olarak 

dışsal bir nedene bağlı değildir. Kendi kendisin nedenidir zaten. Ancak dışsal bir nedene 

bağlı olan Natura Naturata’dır. 

Sonlu şeyler Tanrı’nın zorunluluğundan dolayı belirlenmişleridir. Bu nedenle 

Tanrı’nın düzeni dışında meydana gelemezler. Nitekim Etika’nın Birinci Bölüm XXIV. 

önermesi bize Tanrı tarafından üretilmiş şeylerin özü varoluşu kapsamadığını 

göstermektedir. Spinoza’ya göre ancak Tanrı’nın zorunluluğu ile varolan moduslar 

sonludur. Moduslar kendi kendilerinin nedeni olarak kendilerini var edemezler. 

Tanrı sonlu şeyleri üretir. Öyle ki onları üretmeyi atlayamayacak bir zorunlulukla 

var eder. Sonlu nedenler bu açıdan hem mantıksal olarak hem de ontolojik olarak 

Natura Naturans’a bağlıdır. Bu da Tanrı’nın geçici değil fakat içkin neden
141

 olduğunu 

göstermektedir. 

M. Kazım Arıcan “Spinoza’nın Natura Naturans ve Natura Naturata 

Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar” adlı makalesinde Spinoza’nın 

kendi felsefesinde özellikle yaratan ve yaratıklar ayrımının belirgin olarak görülmesi 

için Natura Naturans ve Natura Naturata kavramlarını kullandığını belirtmektedir. 

Spinoza felsefesinde Tanrı ve şeyler ayrımını ifade eden Tanrı-âlem, zorunlu varlık-
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münkün varlık, sonsuz varlık-sonlu varlık gibi ifadeler olmasına rağmen söz konusu 

ayrımı bu kavramlarla da daha da belirginleştirmek istemiştir. 

Spinoza’ya göre Natura Naturata da genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel 

başlık altında Natura Naturata  doğrudan doğruya dolaysız olarak Tanrı’ya bağlı olan 

tüm modusları ya da tavırları içerir. Özel olan Natura Naturata ise genel moduslar 

tarafından meydana getirilen tüm özel şeyleri içerir. Genel Natura Naturatalar Tanrı 

tarafından yaratılmış olan varlıklarıdır. Bu varlıklar ise iki şekilde kendilerini açarlar: 

“Maddede hareket ile; düşünen şey de ise anlama ile.”
142

 

Spinoza’nın metafiziğinde sonlu şeylerden sonsuz şeyleri ayıran birtakım 

özellikler mevcuttur. Bunlar: 

1. Kendi içinde var olanın özellikleri ile başkasında var olanın özelliklerini, 

2. Kendi kendinin nedeni ve diğer nedenler aracılığıyla var olmanın özelliklerini, 

3. Son olarak kendi aracılığıyla kendi kendini tasarlayarak var olmak ve başka 

biri tarafından tasarlanıp var olmanın özelliklerini içerir.
143

 

Natura Naturata kavramı bağımlı olmayı ifade etmektedir. Bu nedenle de 

Tanrı’nın düzenine uygun olmak zorundadırlar. Doğadaki mevcut düzen Tanrı’nın 

zorunlu yasalarından başka bir şey değildir. Spinoza bu nedenle aslında Tanrı ve 

Doğa’nın bir olduğunu söylemektedir. Böylece Natura Naturans ve Natura Naturata iç 

içedir. Tıpkı madeni bir paranın bir açıdan yazı diğer bir açıdan tura görünmesi gibidir. 

Buradan hareketle Spinoza şeylerin Tanrı tarafından meydana getirildikleri tarzdan ve 

düzenden başka hiçbir tarzda ve düzende meydana getirilemeyeceğini ifade 

etmektedir.
144

 

Spinoza Tanrı ve ondan zorunlu olarak türeyen diğer şeyleri Tanrı ya da Doğa 

şeklinde açıklamaya çalışırken bir nevi aşkınlık ve içkinlik meselelerine değinmektedir. 

Acaba Spinoza “Her şey Tanrı’dır.” diyerek klasik panteizme mi dahil edilmelidir; 

yoksa “Her şey Tanrı’da-dır. Tanrı doğaya hem içkindir hem de aşkındır.” Söylemiyle 

pan-anteizme mi daha yakındır? Bu hususta net bir ifade söylemek Spinoza’yı bir kalıba 
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sokmak demektir. Ancak Spinoza’nın söylemlerinden de anlaşılacağı üzere kendisini bu 

şekilde sınırlandırmamıştır. 

Spinoza Tanrı ya da Doğayı açıklamaya çalışırken hem Tanrı’nın hem diğer 

varolanların varolma nedeni olarak Tanrı’yı özgür neden olarak göstermektedir. 

Spinoza’ya göre mutlak anlamda özgür olan tek varlık Tanrı’dır. Peki insanın ve diğer 

varlıkların özgürlüklerinden bahsedilebilir mi? Tanrı dışında özgür olabilen varlıklar var 

ise bu hangi durumlarda ve şartlarda mümkündür? O halde bu soruları Spinoza 

açısından anlamlandırmak için onun insan özgürlüğünü nasıl ele aldığını irdelenmelidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SPİNOZA’DA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ 

3.1. 17. YÜZYIL GELENEĞİNDE İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ 

Ortaçağın hâkim olduğu kapalı anlayıştan sonra yeniçağa geçişi sağlayan 

Renaissance, 17. yüzyılın temel dayanağı olmuştur. Modern felsefenin Rönesans 

(Renaissance) ile başlandığı söylense bile onun temel olarak başladığı zaman dilimi 17. 

yüzyıla tekabül eder. Bu dönemde felsefenin “modern” olarak adlandırılmasının nedeni 

ise eskiden mutlak anlamda bir kopuşu ifade etmesidir. 17. yy. Ortaçağa hâkim olan 

fikirlerin zamanla değişip dönüşerek yeniçağa geçişin bir ifadesidir. Ortaçağ döneminde 

felsefe iman ile aklı birleştirmede bir rol üstlenmiştir. Ancak modern dönemle birlikte 

felsefe kültürün entelektüel hayatında daha fazla ve tam bağımsız olarak tesis etmeye 

başlamıştır. Ortaçağ açısından bakıldığında birey olarak insanın özgürlüğünden söz 

etmek mümkün değildir; çünkü bu dönemde insan Tanrı’nın cennetinden bir günah 

neticesinde kovulmuştur ve günahkârdır. “Yeryüzüne günahkâr olarak gelen insanın 

yapıp-etmelerinden sorumlu tutulması beklenemez. Bu nedenle birey olarak 

değerlendirilmek yerine insan Ortaçağda kuldur.” anlayışı hâkimdir.
145

  

Doğa ve düzen tek ve biricik olan Tanrı tarafından yaratılmış ve hala Tanrı 

tarafından kontrol edilmektedir. Kul olarak insan ise kendisine biçilen rolü yerine 

getirmekten ve edilgen olarak bir köşede beklemekten başka işe yaramamıştır.
146

 Ancak 

modern felsefede durum değişmiştir. Kul olan insan yerine düşünen ve özgür 

eylemlerde bulanan insan gelmiştir. 17. yüzyılda artık Tanrı karşısında ezik insan profili 

yoktur. Onun yerini sorgulayan ve kendi yazgısını kendisi tayin eden bireyler almıştır. 

Ortaçağda insanın amacı dünyevi mutlulukları yerine getirmek değil daha çok kendisine 

yüklenen ödevleri ve sorumlulukları gerçekleştirmektir. Bundan dolayı da değerler 

tamamıyla özne eksenli hale gelmiştir. 

Ortaçağ’a ve düşünce biçimlerine hakim olan din, 17. yüzyılda yerini matematiğin 

kesin bilgisine yani rasyonalizme bırakmıştır. Buna göre doğa ve tüm felsefi sistemler 

yalnızca salt akılla kavranabilir. Hakikat kutsal metinlerin dayattığı değil akıl ve özgür 
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iradeyle keşfedilmesi gereken bir şeydir. Modern felsefede artık insan düşünen töz 

olarak adlandırılmıştır. Modern felsefede akıl esas alındığı için de bilimin yöntemi 

kabul edilmiştir. İlerlemenin tek ve vazgeçilmez yöntemi bilim olmuştur. Kopernik, 

Galileo ve Newton tarafından geliştirilen ve değiştirilen bilim anlayışı yeni bir doğa ve 

evren tasavvuruna yol açmıştır. Kopernik bir astronom ve matematikçi olarak asırlardır 

çözülemeyen gezegenleri açıklamaya çalışmıştır. Batlamyus’a dayanan bu ilkeler, 

Kopernik’in bu sistem üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağını yansıtsa da 

Kopernik bunun aksini gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Galileo ve Newton da bilindiği 

üzere bilimin işleyişini değiştirmişlerdir.
147

 

17. yüzyılın politik değerlendirmesine bakıldığında öznenin merkeze alındığı ve 

insanın iradesine vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir. Devlet ve egemenliğin Tanrı 

ilkeleri dahilinde olduğu fikri değişmiş, insan tarafından oluşturulduğu bir yapı olarak 

değerlendirilmiştir. Bireylerin kendi iradeleriyle farklı değerlere yönelişlerini ve bu 

eylemlerinde özgür olmalarını, bu özgürlüklerin de hukuk tarafından güvence altına 

alınması fikri yer etmiştir. Bu hakların güvence altına alınması bakımından tüm 

insanların eşit olması fikri esas alınmıştır.
148

 

17. yüzyılda genel olarak insan algısına bakıldığında ortaçağa nazaran daha özgür 

ve irade sahibi bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Bilgi anlayışı, ontoloji, etik ve 

politik değerlendirmelerin tamamında insanın iradesine vurgu yapılmaktadır. Özne 

eksenli bir yüzyıl olan 17. yüzyıl modern felsefesinde insan artık aklını kullanabilen 

sorgulayan ve kendi değerler sistemini kendi tayin eden özgür bir varlıktır. 

Modern dönemle birlikte insan aklı daha fazla ön planda olmaya başlamıştır. Özne 

eksenli bir anlayış baş göstermiş ve dini argümanların dayatmalarını sorgusuz kabul 

etmeme, rasyonel idelerle açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan öncü isim olan 

Descartes farkında olmadan teolojik Kopernik Devrimini başlatmıştır. Descartes’a 

gelinceye kadar dini meselelerde insan yargısı dışında dini hakikatler geçerliliğini 

korumuştur. Ancak Descartes ile insan aklı tek otorite olmaya başlamıştır.
149

 Descartes 

ile başlayan modern felsefe öznenin merkeze alınması insanın özgürlük sorunsalını daha 

fazla tartışmaya başlamıştır. Rasyonel olmayı daha fazla ön plana alan modern dönem 
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hem Tanrı hem de insanın ve eşyanın özgür olabilme imkânlarını daha ayrıntılı 

değerlendirmeye çalışmıştır. Bu dönem filozoflarından olan Spinoza ise en dikkate 

değer olan determinist bir özgürlük anlayışından yola çıkar. Tanrı ve insan özgürlüğünü 

ele alırken mutlak anlamda tek özgür olabilen varlığın Tanrı olduğunu ifade eden 

Spinoza’da özgürlük kavramının ne ifade ettiğini Etika’daki önermelerin yardımı ile 

değerlendirilecektir. 

3.2. SPİNOZA’DA ÖZGÜR İNSAN 

İlkçağ’dan günümüze kadar uzanan felsefi gelenekte özgürlük üzerine 

söylenebilecek çokça söz söylenmiştir neredeyse. Ancak bu söylenecek olan sözlerin 

bittiği anlamına gelmez. İnsanoğlu var olduğu müddetçe bu tanımlamaların ve 

açıklamaların devam edeceğini söylemekte bir beis yoktur. Özgürlüğün bu anlamda 

birden fazla türünden bahsetmek mümkündür. Necati Öner özgürlüğün sadece insana ait 

olmadığını bütün varlıklar için bir özgürlükten bahsetmenin mümkün olabileceğini 

söylemiştir. Fakat insan için geçerli olan özgürlüğü ele aldığımızda farklı başlıklardan 

söz edilebilir. Düşünce özgürlüğü, irade özgürlüğü, siyasi özgürlük, basın ve yayın 

özgürlüğü, mülk edinme özgürlüğü bunlardan sadece birkaçı. 

Özgürlüğün Türkçe sözlükteki karşılığı ise, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya 

bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumudur. 

Ancak hangi tanım yapılırsa yapılsın özgürlüğün her insanı kuşatabilecek, geçerli 

olabilecek genel bir tanımını yapmak çok zordur. Bu nedenle özgürlük bir yaşama 

halidir ve insanın duygusal âlemine aittir.
150

 

Bu nedenlerden dolayı özgürlük kavramı ele alınırken sınırlarını belirlemek 

oldukça yorucu olacaktır. Ancak biz Spinoza’nın felsefesinin temelini oluşturan Tanrı 

kavramından hareketle insan özgürlüğü değerlendireceğiz; çünkü Spinoza özgürlükten 

bahsederken mutlak anlamda yalnızca Tanrı’nın özgür olabileceğini söylemiştir. Bunun 

yanı sıra sosyal alanda insanın düşünce,  inanç sisteminde, siyasal alandan olan 

özgürlüğünden bahsetmemek Spinoza felsefesi için eksikliktir. Çünkü Spinoza’nın 

yaşadığı dönem itibarı ile hem dini hem siyasi ve sosyal yaşantı alana müdahalelerden 

dolayı kaleme aldığı Ethica, Tractatus Theologico-Politicus (Tanrı Politik İnceleme), 
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On The Improvement of The Understanding (Anlayışın -Zihnin- Islahı Üzerine) adlı 

eserlerinde toplumun aksayan yönlerini önemle dile getirmiştir. 

Özgürlük sorunu Spinoza felsefesinin temelindedir. Etika’da bu sorunsal ilk 

bölümde “Tanrı” ile başlar ve “insan özgürlüğü” ile sona erer. Yani bu eser aslında 

özgürlüğe ulaşmanın adım adım ilerleyişini gösteren bir kılavuzdur. Bu nedenden dolayı 

kullanmış olduğu sıralamaya uygun olarak onu anlamaya çalışmak daha sağlıklı 

olacaktır. 

Spinoza 17. yüzyılda varolan dünyanın temel argümanlarından birinin özgürlük 

olduğunu söyler. Ona göre özgürlük insanın varlığının temel anlamlarından biridir. 

Felsefe tarihinin bilinen ilk demokrasi ve düşünce özgürlüğü savunucularındandır 

Spinoza.
151

 Böyle anılmasının nedeni sistematik olarak özgürlüğe giden yolları adım 

adım tanıtlayarak göstermesidir. Spinoza’da özgür insanın karakteristik yapısını 

anlayabilmek için Doğa’nın bir parçası olduğu düşünülen insanın özünü açığa 

çıkarmakta fayda vardır. Çünkü insanın özgür olabilme imkânları ya da nasıl özgür 

olabileceği böylece ortaya çıkmış olacaktır. 

Tanrı ya da Doğa tek töz olması nedeniyle sonsuz ve aynı zamanda tektir. Ondan 

başka sonsuz varlığın olması mümkün değildir. Bu sonsuz varlığın sonsuz 

ananiteliklerinden ve özellikleri mevcuttur. Bununla birlikte insan ise sonlu bir varlıktır. 

Sonlu olan insan ruh ve bedenden oluşmaktadır. İnsanın bu iki yönünü birbirinden 

ayırmak ya da birinin diğerinden üstün olduğunu söylemek mümkün değildir. Ne ruh 

tek başına insanı meydana getirir ne de beden. Ne ruh bedenden üstündür ne de beden 

ruhtan. Spinoza’ya göre paralelizm yasasıyla birlikte ikisi tıpkı bir madeni paranın yazı 

ve tura yüzleri gibidir. Bir açıdan bakıldığında yazı, başka bir açıdan bakıldığında ise 

tura görünür. Ruh ve bedeni birbirinden ayrı iki töz olarak düşünmek mümkün değildir. 

Onlar sonsuz bir tözün tezahürlerinden başka bir şey değildir. 

Ruh ve Bedenden oluşan insanın özü Tanrı ya da Doğa’nın sonlu bir parçasıdır. 

Tanrı ve sonsuz olan ananiteliklerini sonlu bir insan tamamen algılayamaz, anlayamaz. 

İnsan bu sonsuz ananiteliklerin yalnızca iki tanesini bilebilir: Yer kaplamak ve 

Düşünmek. Doğa’nın yalnızca bu iki özelliğini anlar, tüm tasavvurlarını bu iki yönle 

gerçekleştirebilir. Doğa’nın bu iki ananiteliğinin sonlu olarak belirgin bir biçimde 
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tezahür ettiği durumlardan bir tanesi insandır. İnsanın yer kaplayan bir bedeni ve 

düşünen bir zihni vardır. Parçası olduğu Doğa’yı ve Tanrı’yı da bu yolla anlamaya 

çalışır.
152

 

Spinoza’ya göre insan doğayı ne kadar çok bilir ve ona uyum gösterirse o kadar 

özgür olur. Doğa’nın ve Tanrı’nın bir parçası olan insan doğaya ne kadar uyum 

gösterirse o kadar mutlu ve erdemlidir. Ancak insan mevcut olan düzenin sınırsız 

bilgisinden ve bu bilginin tamamını bilemeyeceğinden emindir. O nedenle de varolduğu 

müddetçe hep daha fazla öğrenme ve hayatta kalma çabası içinde olacaktır. Bunun en 

basit yolu ise uyum sağlaması ve evrende bulunan zorunluluğu anlamasıdır. 

Spinoza’ya göre doğanın her bir parçası birbiriyle uyum içindedir. Bir parçanın 

doğası veya yasası, kendini diğer parçaların yasası ve doğasına öyle bir uyarlar ki, 

aralarında mümkün olan en az karşıtlık meydana gelir.
153

 Doğaya hakim olan genel 

yasanın ise determinizm olduğunu söyler Spinoza. Ona göre evrendeki her şey 

Tanrı’dan zorunlu olarak ürer veya türerler. Her bir neden, başka bir şeyin nedeni olarak 

vardır. Böylece şeyler arasındaki varoluş zorunlu bir nedensellik ilkesine dayandırılır. 

Bu nedenle doğada kontenjan ya da rastlantısal olan hiçbir şey yoktur. Buradan 

hareketle insanın doğanın bir parçası olarak doğaya ne kadar uyum sağlarsa o kadar 

özüne ulaşabileceği söylenebilir. İnsan bu haliyle de doğadaki determinist düzenin bir 

parçası olarak mevcut olan zorunluluğu anlamaya çalışır. İnsanoğlu zorunlu olarak 

daima edilgilere bağlıdır. Doğanın ortak düzeni ardından gider, ona boyun eğer ve uyum 

sağlar.
154

 

İnsan bir yanıyla yani bedeniyle eylemde bulunurken, diğer yanıyla yani ruh ya da 

zihniyle kararlar alarak doğanın zorunluluğunu idrak eder. Bu durumda Spinoza insan 

için ancak bir iç özgürlüğün olabileceğinden söz eder. Bu özgürlüğün 

gerçekleşebileceği yönü ise ruhsal ya da zihinsel yönüdür. Bu yönüyle doğadaki zorunlu 

varoluşu ne kadar iyi anlarsa o kadar özgür olacaktır. Ruh bedenden tam anlamıyla 

bağımsız bir etkinlikte bulunmaz. Doğayla uyum halinde olan insanın özünde ruh ve 

beden de birbiri ile uyumlu olmak zorundadır. Aksi halde doğanın upuygun bilgisini 

elde edemez. Spinoza doğru ve upuygun bilgiye ulaşmak için bilgi biçimlerini şu 
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şekilde ele alır: 

1. Bazı şeyleri algıladığımız, “kulaktan dolma” bilgi, (Bu bilgi hatalıdır.) 

2. Muğlak bir deneyim sonucu, anlığın belirleyemediği bir algının bilgisi, 

3. Şeylerin nedenlerini bilme ve nedenlerden sonuç çıkarabilme, 

4. Şeylerin özlerini algıladığımız, sezgisel bilgi.
155

 

Spinoza’ya göre en üst bilgi seviyesi sezgisel bilgidir. Bunu nedeni ise Doğanın 

bütünüyle Tanrı eksenli kavranmasıdır. Doğadaki her şey mistik olarak Tanrı kaynaklı 

olarak düşünülmelidir. İnsanı ve onu özgürlüğünü de açıklayabilmek için şüphesiz 

Tanrı’dan hareket edilmelidir. İnsan özgürlüğünden bahsedebilmek için önce Tanrı’nın 

sonsuzluğu ve özgürlüğü bilinmelidir. Çünkü mutlak anlamda tek hür olan Tanrı’dır. 

İnsan Tanrı’yı akıl vasıtası ile tanır ve özgürlüğünü böylece gerçekleştirmeye çalışır. 

Buna göre Tanrı bilgisine akıl ile ulaşılabileceği sonucu çıkmaktadır. Spinoza bizde 

ilkesi akıl olan her çabanın bilgiden başka objesi olamayacağını ifade etmektedir. Buna 

göre ruh kendisini bilgiye ve faydaya götürecek olan akıldır.
156

 

Buradan hareketle akılla yönetilen insanların, hem kendileri hem de diğer insanlar 

için faydalı olanı aradıklarını ve istediklerini söyleyebiliriz. Yani aklın güdümünde olan 

bir insan, kendisi için “iyi” olanı istediği halde başkaları için aksi bir şey istemez. 

Gerçek özgürlük de tıpkı bunun gibidir. İnsanın kendisi ve diğerleri için hep daha iyisini 

istemesi onun gerçek anlamda özgür yaşama eğilimde olduğunu göstermektedir. Çünkü 

akılla yönetilen insan böyle bir durumda var olan şartlar içinde kendi varoluşunun 

gayesini anlamaya çalışmakta ve ona uyum sağlamaya çalışmaktadır. Özgürlükte zaten 

mevcut düzeni kabullenip ona ayak uydurmaktan başka bir şey değildir. 

Her insan kendi varlığını korumak ve devam ettirmek için conatus
157

 sergiler. 

İnsan varlığını korumaya ne kadar çok çalışırsa, o kadar güçlü ve erdemli olur.
158

 

İnsanın kendisini koruması ve erdemli olması, var olması, yaşamaya çalışması, akıllı 

varlık olması ve ruhun varlığını korumaya çalışmasıyla mümkündür. Ruhun varlığının 
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korunması ve onun en üstün iyiliği ise Tanrı’yı bilmektir.
159

 İnsan Tanrı’yı ne kadar çok 

bilirse o kadar iyi ve mutlu olacaktır. Spinoza’ya göre mutluluğun anahtarı Tanrı’yı 

bilmekte saklıdır. Bütün iyi erdemler Tanrı’da saklıdır. Böylece ruhun özgür olabilme 

ihtimalinden daha fazla söz edilebilir. 

Spinoza’ya göre Tanrı’yı anlamak onu doğa dışında aramak yanlıştır. Tanrı için 

aşkınlık ilkesi yerine, ilkesi içkinlik olan bir doğa tasarımı çizilmelidir.  Buna göre 

Tanrı aşkın değil doğaya içkindir. Eş deyişle Tanrı ve Doğa birdir. Spinoza’nın bu 

söylemi onun panteist olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Kendisi her ne 

kadar bir kalıba sığdırılmak istemese Tanrı ve Doğa’nın bir ve aynı şey olduğunu 

söylemi O’nu panteizme yakınlaştırmaktadır. İçkinlik anlayışı olarak da değerlendirilen 

panteizm “yaratma” kavramını kullanmaz; çünkü yaratma eylemi hür bir irade 

neticesinde diğer varlıkları meydana getirme anlamında kullanılmaktadır. Tanrı elbette 

ki mutlak anlamda tek hür olandır. Ancak diğer şeylerin meydana gelmesi Tanrı’nın 

tabiatının bir gereğidir. Zorunlu olarak diğer varlıklar Tanrı’nın tabiatından türerler. 

Varolan diğer tüm şeyler ilahi tabiatın birer yansıması, görünüşüdür.
160

 Spinoza yaratma 

kavramı yerine her şeyin Tanrı’dan zorunlu olarak ürediğini ifade etmektedir. Ona göre 

Tanrı yaratmaz, her şey determinist bir yasa neticesinde zorunlu olarak meydan gelir. 

Bu, Tanrı’nın özünde olmak zorundadır. Bununla birlikte yine de Spinoza monist 

olmasıyla daha ön planda olan bir filozoftur. Onun Tanrı ya da Doğa (Deus sive Natura)  

anlayışı hayatta iken bile ya ateist ya da panteist olarak değerlendirilmiştir. “Tanrı 

Sarhoşu” olarak nitelendirilen Spinoza bu değerlendirmelerin hiçbirini kabul etmeyerek 

bu tür yakıştırmaları Tanrı’yı izah etmede sınırlı olarak gördüğü için reddetmektedir.
161

 

Spinoza böylece Tanrı’yı izah ederken farklı herhangi bir başlığa ihtiyaç duymaz. 

Ona göre Tanrı ve Doğa bir olduğuna göre varolan her şey onun sonsuzluğundan bir 

parçadır. Haliyle insan da Tanrı’nın bir parçasıdır. Bu algı insanın bağımsız olarak 

eylemde bulunduğu fikrine kapılmasına neden olmaktadır. Spinoza insanın özgür 

eylemlerinde kapıldığı bu yanılgıyı eleştirirken şu iki kavramdan bahseder; 

1. İstem 

2. Ereksellik 
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Spinoza’ya göre insanlar kendi davranışlarının bazı ereklere sahip olduğu 

kanısındadır. Özgür istemleriyle bu erekleri gerçekleştirmek için eylemde 

bulunduklarını sanırlar. Ama insan bütün varolanların mimarisi olamayacağına göre, 

bütün bunları insanoğlu için yaratmış çok daha büyük bir özgür isteme sahip bir 

varlığın, Tanrı’nın varolması gerekir. Bu açıdan Spinoza’ya göre özgür istem sahibi 

anlayışı insanın kendisi ve Tanrı hakkındaki bilgisizliğinden kaynaklanır.
162

 Aslında 

insan özgür olarak doğmaz. İnsan için Tanrı’nınki gibi mutlak bir özgürlükten 

bahsedemeyiz. İnsan özgür olarak, ancak yaşamı esnasında kendisi yapabilirse elde 

eder. Özgür olmak insanın yaşamı boyunca oluşturacağı ve koruması gereken bir şeydir. 

Yani insan özgürlüğü elde edip yaşam boyuna bu şekilde hiçbir engelle karşılaşmadan 

olduğu gibi kalamaz. Aksine insanın yaşamı boyunca mücadele vermesi gereken bir 

durumdur bu. Spinoza insanın hür doğmadığını şöyle ifade ediyor; 

“Eğer insanlar hür doğsalardı, hür oldukları süre boyunca iyi veya kötü şey 

hakkında hiçbir kavram oluşturmayacaklardı.”
163

 

İnsanın özgür doğmuş olduğunu düşünmek hatalı bir tutumdur. Eş deyişle insanın 

doğanın bir parçası olmaması, herhangi bir dış varlıktan etkilenmemesi, yalnızca kendi 

güdümünde eylemesi mümkün değildir. Çünkü insanın doğası iyi ve kötülüğü 

öğrenmesi ve böylece iyi-kötü kavramlarının ötesinde özgürlüğünü inşa etmesi gerektiği 

yönündendir.
164

 Spinoza’ya göre özgür insan ortak bir aklın güdümünde olmalıdır. Akıl 

doğrultusunda yaşamayan insanlar yalnızca kendileri için iyi olanı isteyeceğinden 

dolayı onlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Çünkü gerçek özgürlük akıl ve 

zihnin sağlamlığıyla mümkündür. Bu durumda insanların, daha adil yaşamalarını 

sağlayan toplumsal kurallara korktukları için değil fakat onlara ussal geldiği için uyum 

gösterecektir. 

Aklı esas almayan insanlar kendi tutkularının esiri olmaya mahkûmdur. 

Spinoza’ya göre insanı edilgin yapan ve onu tutsak haline getiren duygulanımları, 

tutkularıdır. İnsan tutkularına boyun eğdiği zaman onun kölesi haline gelir. Ruhun bu 

şekilde edilgin hale gelmesinin nedeni tutkularının peşinden gitmesiyle alakalıdır. 

Spinoza Etika’nın Dördüncü Bölüm’ünün önsözünde bu durumu şöyle ifade etmektedir: 
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“İnsanın kendi duygulanışlarını yöneltme ve azaltmadaki güçsüzlüğüne 

kölelik diyorum; 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.”
165

 

Buradan hareketle denilebilir ki; insan ne kadar duygulanımları ve tutkularının 

etkisinde kalırsa o kadar bağımlı bir hale dönüşür. Tutkularının esiri olan insan kendisi 

için iyi olanı görmekte fakat buna rağmen kötü olana yönelebilmektedir. Spinoza için 

iyilik denince bize faydalı olan şeyi, kötülük deyince de bir iyiliğe sahip olmamıza 

engel olan şeyi anlamamız gerekir.
166

 Bir şeyi biz istediğimiz için iyi değildir. O şey iyi 

olduğu için biz onu istemeliyiz. İyi olan şeyler bize faydalı olan iken kötü olanlar ise 

erdemsiz olan şeylerdir. İyi ve kötü olan eylemlerin sonuçları sevinç ve keder 

duygulanımlarından başka bir şey değildir. Yani aklı doğrultusunda iyi eylemde 

bulunan bir insanın bu eylem sonucunda sevinç duygusunu yaşaması normaldir. Aksi 

durumda, yani insan kötü bir eyleme yöneldiğinde bunun sonucu olarak keder 

duygusunu hissedecektir. Bu durumda insan kendisi için iyi ve faydalı olanı aradığında 

daha mutlu, erdemli ve güçlü olacaktır. Kendi varlığına zarar vereni aradığında ise 

mutsuz ve güçsüz olacaktır.
167

 İnsanın kendisini tutsak haline getiren tutkularından ne 

kadar uzak durursa o kadar özgür olacaktır. İnsanı köle halin getiren kendi iştahının 

bilincinde olan insan sürekli onlarla savaşmalı ve onlarda uzak durmalıdır. Aksi halde 

insan kendi duygulanımlarının esiri olarak mükemmel bir köleye dönüşecektir. 

Spinoza’ya göre ruhun kendi duygulanışları üzerinde ne kadar büyük bir gücü 

varsa o kadar az edilgin olur. O kadar az baskı altında olur.
168

 Ruh özgür olduğunu 

düşündüğü zamanlarda, duygulanışların etkisinden daha kolay uzaklaşabilir. Çünkü ruh 

doğadaki her şeyin bir nedenler silsilesi sonucu, zorunluluktan meydana geldiğini bilir 

ve bu duruma uyum sağlar. Bununla birlikte ruh aynı zamanda kendi tabiatına karşıt 

olan duygulanışların hükmü altında olmadığı zaman bedenin duygularını da zihinle 

uyumlu hale getirir.
169
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Spinoza’ya göre ruh bedenin bütün duygulanışlarını, Tanrı fikrine uygun olacak 

şekilde bilmek zorundadır. Ruhun bilmediği bedenin hiçbir duygulanışı yoktur. Bu 

nedenle insan kendi duygulanışlarını ne kadar açık ve seçik olarak bilirse, o kadar fazla 

Tanrı’yı bilecektir. İnsanın bu anlamda duygulanışlarının farkında olması onu mutlu 

edecektir. Ancak bu mutluluğunun temel kaynağı ise insanın Tanrı’yı biliyor olmasıdır. 

O’nun kendisiyle uyumlu olan upuygun fikrine ulaşmasıdır. Tanrı’ya bağlı oldukları 

ölçüde şeyler yetkindir. Şeylerin Tanrı’ya olan bu bağımlılığını ve amellerin Tanrı’nın 

kararına göre gerçekleşme zorunluluğunu, en yüksek kavrayış ve yetkinlikle yaratılmış 

olan şeylere baktığımızda anlarız.
170

 

Tanrı’ya bu şekilde bağımlı olan ruhun en yüksek etkinliği Tanrı’ya karşı duymuş 

olduğu sevgisidir. Biz doğuştan bir upuygun Tanrı fikrine sahibiz. Tanrı’yı tasavvur 

ederken, O’nun her şeyin nedeni olduğunu ve en yetkin olduğunu düşünürüz. O halde 

Tanrı en yetkin olduğuna göre sonlu olan insanın sahip olduğu irade ve özelliklerden 

daha fazlasına sahiptir. İnsan ise Tanrı tarafından ona yerleştirdiği özden eksik ya da 

fazla değildir. Ancak o öz oranında bir yetkinliğe sahiptir.
171

 

Bu açıdan bakıldığında Spinoza, insanın doğasına ait hiçbir şeyin olmadığını 

düşünmektedir. Her şeyi oluşa bağlı olarak düşünen bir filozoftur. Bu nedenle O’na 

göre insan özgür ya da akıllı olarak doğmaz. Aksine insan “Nasıl özgürleşebilirim?” ya 

da “Nasıl akıllı olabilirim?” sorularıyla kendisini gerçekleştirmeye çalışır. Bu soruların 

da eğer mantıklı bir cevabı varsa, Spinoza’ya göre bu ancak bir oluş sürecinin sonucu 

olarak özgürlük olabilir. Buna göre insan aklının ilk olarak bir ciheti vardır. İnsan 

şeylerin bilgisine yeni çabalarla ulaşmaya çalışmaktadır. Her bir insan ayrı ayrı 

deneyimlere sahip olacaktır. Her birey sevdiği ya da nefret ettiği duygulanımları bu 

şekilde keşfedecektir. Spinoza’ya göre işte insan aklının ilk ciheti budur: Seçmek-

Birleştirmek. İnsan kendisi ile uyumlu olanları seçer ve birleştirir. Böylece kendi 

dünyasını yaratır. Kendisi ile uyumlu olmayanlardan ise elinden geldiğince kaçmaya 

çalışır.
172

 

İşte bu haliyle insan tamamıyla canlı deneyimler sonucunda oluşur. Asla önceden 

birtakım bilgilere sahip değildir. Her birey bir şekilde kendisini tamamlamaya 
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çalışırken, çeşitli deneyimler elde eder. Bütün varoluşunu kendisi gerçekleştiremez 

belki ama kabiliyeti dahilinde olan eylemlerinde de pasif değildir. 

İnsan eylemlerinde akıl doğrultusunda hareket ettiğinde, en yüksek kutluluk olan 

Tanrı sevgisine de ulaşmış olur. İnsan Tanrı’nın iktidarı altındadır ve onun bilgisine ne 

kadar ulaşırsa o kadar özgürdür. Çünkü insan doğasıyla uygun olan nedenler tarafından 

eylemde bulunur. Bu nedenler onu zorunlu olarak eylemde bulunmaya yönlendirir. 

Özgürlük de gerçekte eylemin zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aksine onu ortaya 

çıkarır.
173

 Yani doğadaki determinizmle birlikte eylemde bulunan insan kendi oluşunun 

farkına böylece varır. 

Spinoza’ya göre özgürlüğümüz ne olumsallıkta ne kayıtsızlıkta, fakat bir tür 

olumlama ve yadsımada yer alır. Öyle ki bir şeyi ne kadar olumlar veya yadsırken ne 

kadar az kayıtsızsak o kadar özgürüz.
174

 Bu nedenle Tanrı’nın ve diğer varlıkların 

zorunlulukla var olduğunu ve eylediğini bilmek özgürlüğün yapı taşıdır. O’na göre 

insan niçin istediğini bilmeden isteyebilir ve bunun nedeni düşüncenin kendi bilinçli 

tasarımlarının kapsamından çok daha geniş kapsamlı olmasıdır. Bu nedenle bilinçli 

olarak istediğini zanneden insan, akıl ve tutkular, bilim ve imge arasında seçim 

yapmada, ileri sürdüğü gibi özgür değildir. Bu istem zorunlulukla gerçekleşir. Yani 

insan seçimlerinde ve eylemlerinde kendisini her ne kadar özür olarak düşünse de 

aslında bunu kendi doğasında bulunan zorunlulukla eyler.
175

 Böylece Tanrı’nın bir 

parçası olduğunu kavrayan insan Tanrı’ya karşı en yüksek erdemin sevgi olduğunu 

kabul edecektir. Çünkü bilge insanın yalnızca şehvet duygusuyla hareket eden bilgisiz 

insandan üstün olduğuna şüphe yoktur. Bilge insan onu tutsak eden tehlikelerden 

uzaklaşıp yalnızca Tanrı’yı bilme ve anlama yolunda ilerler. Spinoza bu durumu şöyle 

örneklendirmektedir: 

“Kötüler Tanrı’yı bilmemelerinden ötürü usta elinde bilinçsizce işleyen ve 

bu yolda bozulan birer alet gibiyken, iyilerse bilinçli olarak işler ve 

işledikçe daha da yetkinleşir.”
176

 

Spinoza’ya göre Tanrı’yı bilmek, insanın kendi özünü bilmesidir. Var oluşların en 
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yetkini olan Tanrı bilgisi akıl ile birlikte sezgisel olarak daha iyi anlaşılır. İnsanın seziş 

gücü Tanrı’nın upuygun bilgisini verir. Böylece insan Tanrı’yı bu bilgi türüyle ne kadar 

çok anlarsa o kadar kendi zorunluluklarının farkında olacaktır ve bu da özgürlüğün 

bilincinde olmak demektir. Ona göre özgürlük doğuştan gelen bir durum değildir. İnsan 

oluş halindendir ve el yordamıyla, deneyimle kendi kendisini var etmeye çalışır. Özgür 

olmak da bunlardan bir tanesidir. Yaşam ve mutluluk filozofu olarak bilinen Spinoza’ya 

göre özgür insan ölümü en az düşünen insandır. Yaşamın bir sanat olduğunu ve bu 

sanatın da her birey için ayrı deneyimler olduğunu ifade etmektedir. İnsan kendi 

varoluşundaki zorunluluğu anlar ve kendisi ile uyumlu olan şeylerle bağlantı kurarken, 

uyumlu olmadığı, ona zarar verdiğini düşündüğü şeylerden uzaklaşır. Özgür kalabilme 

de ancak böyle mümkündür. Çünkü insan kendisini pasif yapan, tutsak haline getiren 

duygulanımlardan (oburluk, sarhoşluk, hasislik, şehvet …) ne kadar uzak durursa o 

kadar özgür kalacaktır. İnsan kendisini edilgin hale getiren duygulanımlardan korunmak 

için sürekli bir savaş halinde olacaktır. Çünkü özgür kalabilme bunu gerektirir. 

Spinoza insan özgürlüğünden bahsederken insanın tin ve tenden oluştuğuna dikkat 

çekerek, determinist bir özgürlük anlayışını savunur. 
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SONUÇ 

Bu çalışma, Spinoza’nın yaşam felsefesini karakterize eden eseri Etika 

çerçevesinde Tanrı ve insan özgürlüğü anlayışının tespitine yöneliktir. Geometrik 

yöntemle yazılan Etika’da, önermeler ve kanıtlamalar ile fikirler kendiliğinden ortaya 

çıkarılarak mutlak ve değişmez sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. İlaveten esas gaye, bu 

yöntemle Tanrı bilgisine ve dolayısıyla varlığın ne olduğuna ilişkindir. Bu nedenle 

varlığın ne ifade ettiği anlaşıldığı takdirde hem Tanrı kavramı hem de özgürlük kavramı 

daha anlaşılır olacaktır. Zira Spinoza’nın felsefesi ontolojiden teolojiye geçiş olarak 

değerlendirilir. 

Spinoza genel-geçer bir varlık tanımlaması yapmak yerine varlığı kategorize 

ederek açıklamıştır. Buna göre zorunlu ve mümkün varlık ayrımı yapan Spinoza, 

zorunlu varlığı Tanrı, mümkün varlığı ise Tanrı dışında, Tanrı dolayısıyla varolanlar 

şeklinde adlandırmıştır. Spinoza tözü Etika’da varolmak için kendisinden başka hiçbir 

nedene ihtiyaç duymayan şey olarak tanımlayıp Tanrı ile özdeşleştirir. Buna karşılık 

mümkün varlığı ise Tanrı ya da tözden zorunlu olarak türeyen modus olarak açıklar. 

Buradan şu sonuç çıkmaktadır ki; Tanrı zorunlu bir şekilde kendi zatı dolayısıyla 

varolarak tasarlanmak zorundadır. Aksi bir durumun düşünülmesi çelişkili olacaktır. 

Çünkü Tanrı mükemmel ve en yetkin sıfatlara sahip olarak kendi bünyesinde hiçbir 

olumsuzluğu barındırmamalıdır. Bu nedenle diğer varolanların varlığa gelmesinin 

nedeni de zorunlu olarak Tanrı olmalıdır. Tanrı’dan dolayı varolan bütün nesneler 

Tanrısal tözün şekil almış hallerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla Tanrı olmadan 

herhangi bir şeyin varlığa gelme ihtimali yoktur. 

Spinoza’nın Tanrı’yı tek ve mutlak töz olarak kabul etmesi monist bir töz anlayışı 

içinde olduğunu gösterir. Varlığı bu şekilde çokluktan tekliğe indirgeyen Spinoza, 

Tanrı’yı Doğa ile özdeşleştirerek bu durumu “Tanrı ya da Doğa” (Deus sive Natura) 

olarak ifade eder. Tanrı ve doğanın bir ve özdeş olması durumunu ise zorunlu 

nedensellik yasası ile açıklar. Spinoza’ya göre evrende kendiliğinden ve kontenjan olan 

bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla gerekirci bir tutum sergileyen 

Spinoza evrendeki her şeyi Tanrı’nın zorunlu yasaları ile idrak eder ve dile getirir. 

Spinoza’nın Tanrı ve doğayı özdeş kılması içkinlik ve aşkınlık sorunlarını da 

beraberinde getirmiştir. Ancak Spinoza herhangi bir şekilde Tanrı için aşkınlık 
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iddiasında bulunmamıştır. Aksine Spinoza “Her şey Tanrı’dadır.” söylemiyle Tanrı’nın 

evrene içkin olduğunu kabul etmektedir. Bu doğrultuda Spinoza’nın Tanrı tasavvurunu 

daha net anlayabilmek için O’nu teizm, deizm ve panteizm açısından değerlendirmek 

daha sağlıklı olacaktır. 

İlk olarak deizm anlayışında Tanrı evrenin ilk ve tek nedenidir. Tanrı evreni 

yaratıp bir kenara çekilerek artık evrene müdahale etmez. Bu durum ise Tanrı’nın 

evrene aşkın olduğu sonucunu doğurmaktadır. Ancak Spinoza aşkın bir Tanrı anlayışını 

savunmamaktadır. O’na göre Tanrı evrene içkindir. Sonuç olarak Spinoza’nın deist 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Spinoza deist değilse teist olması mümkün 

müdür? Kısaca izah etmek gerekirse teizme göre Tanrı evrene hem içkindir hem de 

evrenden aşkındır.  Spinoza’nın Tanrı temellendirmelerinde teizm yol gösterici olsa da 

Spinoza’nın tam anlamıyla teizme dâhil olduğu söylenemez. 

Spinoza’nın asıl ve çokça tartışma konusu olan ve hala tartışılan yönü panteist 

olup olmamasıdır. Panteizme göre Tanrı ve doğa bir ve aynı şeyler olup iç içe geçmiştir. 

Tanrı varolanların ötesinde veya dışında düşünülemez. Dolayısıyla varolan her şey 

Tanrısal özün birer yansımalarıdır. Spinoza Etika’da Tanrı’dan bahsederken varolan her 

şeyin Tanrı’da var olacağı ve hiçbir şeyin Tanrı varolmaksızın tasarlanamayacağı 

tanımında bulunmuştur. İlaveten Tanrı’nın her şeyin geçici değil fakat içkin nedeni 

olduğunu söylemiştir. Bu nedenle Tanrı her an her yerde hazır ve nazırdır. Bu bilgiler 

doğrultusunda Spinoza’nın çoğu zaman panteizme yakın olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak kendisi Tanrı’nın izahı için böyle bir sınırlandırılmaya gerek 

duymadığını da ifade etmiştir. 

Spinoza Tanrı’yı varlık kavramı çerçevesinde izah ederken hem Tanrı hem de 

diğer varolanlar için asli olan bir kavramla karşılaşır: Özgürlük. Spinoza için özgürlük 

nedir? 

17. yy ile birlikte Ortaçağ’ın hâkim olduğu dini anlayış yerini özne merkezli bir 

anlayışa bırakmıştır. Öznenin merkeze alınması özgürlük sorunsalının da daha fazla gün 

yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle Tanrı’dan sonra insan ve eşyanın da özgür 

olabilme imkânı değerlendirilmiştir. Descartes ile başlayan bu algı Spinoza ile en 

radikal boyuta ulaşmıştır. Spinoza’nın başyapıtı olan Etika özgürlüğe giden yolu adım 

adım gösteren bir kılavuzdur. Spinoza esere Tanrı ile başlar ve nihayet eseri insan 
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özgürlüğü ile sonlandırır. Bu nedenle Spinoza’da özgürlükten bahsederken ilk olarak 

Tanrı’nın özgürlüğü ardından insan özgürlüğü kademeli olarak anlaşılmalıdır. 

Spinoza Tanrı’nın niteliklerinden bahsederken kendi kendisinin nedeni olduğu ve 

dolayısıyla da eylemlerinde kendi hür iradesiyle eylediğini kabul etmektedir. Bu, Tanrı 

olmanın zorunluluğunun bir sonucudur. Tanrı sonsuz ve tek töz ise zorunlu olarak 

mutlak anlamda özgür olmak zorundadır. Bu nedenle Tanrı hiçbir baskı altında 

kalmadan kendi tabiatının kanunlarıyla tesir eder. İnsan ise mevcut zorunluluğun bir 

parçası olduğunu kabul edip buna uygun olarak yaşamaya başlarsa özgür olabilir. 

Spinoza Tanrı’nın sonsuz olduğunu ve buna ilaveten sonsuz sayıda sıfatlara sahip 

olduğunu söylemektedir. Buna karşılık insanın sonlu olduğu ve Tanrı’nın sonsuz 

sıfatlarından yalnızca iki tanesini bilebileceğine inanır: Yer Kaplamak ve Düşünce. Ruh 

ve bedenden oluşan insan ancak bu iki yönüyle Tanrı ya da doğayı idrak edebilir. İnsan 

ruh ve bedeni ile uyumlu olarak kendini ne kadar anlamaya gayret ederse o kadar 

erdemli ve özgür olabilmektedir. İnsan hem tin hem de tenden oluşması nedeniyle, 

kendisini bir açıdan eylemleri ile diğer açıdan zihinsel süreçlerle anlamlandırır. Bu 

aşamada insan kendisini ve derununu akıl ve rasyonel ilkelerle tanımaya çalışır. 

Spinoza insan için, aklın yasalaştırdığı ilkeleri kabul ederek özgürlüğe ulaşmaya 

çalışmıştır. Spinoza’nın conatus kavramı bu aşamada önem kazanmıştır. Çünkü her 

insan kendi varlığını koruma ve devam ettirme çabası içinde olmalıdır. Ancak Spinoza 

bu çabanın tamamen özgür irade neticesinde olduğuna inananların bir yanılgı içinde 

olduklarını düşünmektedir. Bu nedenle insanın özgür olarak doğmadığını ancak yaşam 

esnasında eğer yapılabilirse elde edilecek bir durum olduğunu kabul etmektedir. Eğer 

insan özgür olarak doğsaydı iyi kötü kavramaları hakkında bilgi sahibi olamazdı. 

Hâlbuki özgürlük iyi-kötü kavramları ötesinde inşa edilen bir yaşama halidir. 

Bu doğrultuda sonuç olarak Spinoza’nın ısrarla vurguladığı ve temele aldığı 

“Tanrı’yı akılla sevmek” doktrini (Amor Dei Intellektualis) ön plana çıkmaktadır. 

Tanrı’yı ve insanın kendisini akılla anlamaya çalışması hem mutlu hem de erdemli bir 

iştir. İnsan kendi beden ve ruhundaki edilgileri akılla ve Tanrı’ya uygun şekilde 

anlamaya çalışırsa, kendisini tutsak eden duygulanımlardan uzaklaşır ve özgürlüğü 

imkânlı hale getirir. Bu nedenle insan ne kadar özgür iradesiyle eylediğini düşünse de 

bunu kendi doğasında bulunan zorunlulukla gerçekleştirir.        
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