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 TÜRKÇE TEZ BAŞLIĞI 

                                              Spinoza ‘ nın Tanrı Tasavvuru 

Bu çalışmamın amacı düşünce tarihi boyunca Tanrı kavramı üzerinde oluşturulmuş olan felsefi  

sistemler içerisinde Tanrı tasavvurlarından anlaşılması güç olan Panteist Tanrı tasavvuruna  

dairdir. Ve bu düşünce sisteminin Din Felsefesindeki en önemli savunucularından biri olarak  

addedilen Spinoza’ nın Tanrı tasavvuru üzerinde bilgi vermektedir.   

Araştırma da öncelikle Tanrı tasavvurları ele alınmış olup sonrasında ise Panteizmle alakalı 

değerlendirmeler yapılmıştır. Panteizm ’in tanımlanması tarihsel süreç içerindeki değişimi 

araştırılmıştır.Panteizmin incelenmesinin neticesinde Spinoza’nın Tanrı tasavvuru ile genel 

olarak kabul edilen Panteist Tanrı tasavvurundaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye 

çalışılmış olup, düşünce tarihinde bir muammaya dönüşen Spinoza’nın Tanrı tasavvurunun 

gerçektende Panteist bir Tanrı tasavvuruna mı ait olup olmadığı hakkında bilgi verilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 

Spinoza Panteizm Tanrı Evren 
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İNGİLİZCE TEZ BAŞLIĞI 

Spinoza’s view of God 

This academic research is about the pantheistic idea of God under the historical development of 

concepts of God. 

Further we will talk about Spinoza, a representative of the pantheistic view of God. We will 

look at this topic from a different point of view than various academic researches at present. 

In this research we will first show different views of God, later we will emphasize especially on 

the pantheistic view. We will define Pantheism and show its historical development. After that 

we will compare Spinoza’s view of God to the pantheistic concept of God. We will see what 

they have in common and what their differences are. We will show, whether Spinoza’s concept 

of God fits with the pantheistic one 
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ÖNSÖZ 

 

Đnsanın evrende varolduğu günden beri ve yok oluncaya kadar da onun zihnini 

kurcalayan ve onun hayatına şekil veren en önemli kavram Tanrı ve Tanrılar kavramı 

olmuştur ve olacaktır da. Bu düşünce, düşünce tarihimizin en önemli mihenk taşlarından 

birisini oluşturmaktadır. Din Felsefesinin de en önemli konularından birisi olan Tanrı 

kavramı ve bu kavram etrafındaki düşünceler tarihin en önemli temasını oluşturmaktadır. 

Tanrı kavramını herkes kendi yaşamış olduğu coğrafyanın, kültürün ve medeniyetinin bir 

uzantısı olarak bu kavramın içerisini doldurmaya veya boşaltmaya çalışmıştır ve 

çalışmaktadır da. Bu çalışmalar ve gayretlerin neticesinde düşünce tarihimizde Tanrı ile 

ilgili sistemler oluşmuştur. Zaman ilerledikçe oluşturulan bu sistemler üzerine her felsefi 

düşünür kendisine yakın gördüğü bu sistemin üzerine kendi öğretilerinden bir şeyler 

ekleyerek sağlamlaştırmaya veyahut ta kendisine ters gelen düşünce sistemlerini tarumar 

etmeye çalışmışlardır. Tarihte var olup ta Tanrı üzerine konuşmamış kendisinden herhangi 

bir düşünce sudur olmamış bir filozof hemen hemen yok gibidir. Mutlaka her filozof Tanrı 

ile ilgili bir şeyler söylemek mecburiyetinde kalmıştırlar. Sanki filozof olmanın 

şiarıymışçasına Tanrı hakkında müspet veya menfi konuşmak o şahsın filozofluğunu tescil 

ettirmek manasına gelmiştir. 

Felsefe tarihinde yukarıda da belirttiğimiz gibi insan Tanrı tasavvurlarından yola 

çıkarak evreni ve insanı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Daha doğrusu 

yaratılmış olan ile Yaratan arasındaki ilişkiyi kurabilmek maksadı ile bu düşünce 

sistemimin içerisinde küçük ana başlıklar altında ama muhtevası büyük olan konular 

üzerinde de çalışmalar yapılmıştır insan tarafından. 

Düşünce tarihinde karşımıza Tanrı tasavvurları ile ilgili olarak üç ana Tanrı 

tasavvuru karşımıza çıkmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Teizm, Deizm ve 

Panteizm. Bu Tanrı tasavvurlarının haricinde de tabi ki de farklı tasavvurlar karşımıza 

çıkmaktadır fakat bu üç kavram insanın tarihi ile özdeş olup en fazla bu kavramlar 

üzerinde yoğunlaşılmıştır. 



 v 

Tezimizde bu Tanrı tasavvurlarından anlaşılması en zor olan, hem Đslam 

Felsefesinde hem de Batı Felsefesinde de büyük görüş ayrılıklarının olduğu Panteizmle 

alakalı olmuştur. Panteizm’in Din Felsefesindeki en önemli savunucularından olduğu iddia 

edilen Spinoza’nın Tanrı tasavvurunu incelemeye çalıştık. Spinoza hakkında kendi 

eserlerinden yola çıkarak ve ayrıca Spinoza üzerine yapılmış olan Türkçe ve Almanca 

akademik araştırmaları baz alıp tahliller yapmaya çalıştık. 

Bütün araştırmam boyunca engin fikirlerinden yararlandığım tezimin 

şekillenmesinde ve son noktaya kadar getirilmesinde yardımlarını hiçbir zaman 

esirgemeyen çok değerli fikir insanı olan hocama Prof. Dr. Đsmail Çetin beye sonsuz 

teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Tezim esnasındaki yoğunluğumdan dolayı 

kendilerine zaman ayıramadığım ve bu meseleyi problem yapmayıp, maddi ve manevi 

yardımlarını esirgemeyen değerli eşime ve sevgili çocuklarıma da teşekkür etmeyi 

kendime bir vazife addederim. 

 

Đsa Kurtbay 

Bursa–2012 
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GĐRĐŞ 

Đnsanın tabiatında var olan düşünme kabiliyeti neticesinde insan diğer varlıklardan 

farklı bir varlık olarak evrende varolmaktadır. Diğer varlıklar gibi insan sadece evren 

içerisinde yaşamakla kalmayıp, yaşamış olduğu evrende kendisi ile alakalı ne varsa bunlar 

hakkında düşünce sistemleri oluşturmuştur. Oluşturulan bu sistemler içerisinde Felsefe 

dediğimiz düşünce sistemi de ortaya çıkmıştır. Felsefe; insanın ben kimim, bu evrende 

varoluş gayem nedir ve nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını cevaplandırmaya 

çalışır. Bu eylem içerisinde yani sorulmuş olan bu soruların cevaplarını cevaplandırmaya 

çalışırken insanın karşısına Tanrı kavramı çıkmaktadır. Đnsan denilen varlık Tanrı 

kavramını çözümlemeye veya anlamlandırmaya çalışırken ise Tanrı ile ilgili düşünce 

sistemleri de oluşa gelmiştir. Đnsan bu sistemleri kendi düşünce perspektifinden 

değerlendirmeye ve oluşturmaya çalışır.  

Tanrı’nın var olup olmama meselesi insanın zihnini kurcalayan en önemli mesele 

olmuştur. Tanrı üzerine düşünmek ve yazmak, Tanrı kavramını çözümlemeye çalışmak 

demek, insanı ve evreni yani yaratılmış olanı çözümlemek ve anlamlandırmak manasına 

gelmektedir. Ve bu konu Tanrı’yı ve evreni anlamak Tanrı ile evren arasındaki ilişkiyi 

çözmek Din Felsefesinin en temel problemidir. Ortada var olmakta olan çözüm bekleyen 

bir problemi ise insan kendi doğasında varolan merak gibi özelliklerin neticesinde 

kendince çözmeye çalışmıştır ve çalışmaktadır da. 

Đnsan Tanrı’yı anlamaya çalışırken bu eyleminin sonucunda Tanrı hakkında elde ettiği 

verilerden yola çıkarak kendi hayatını ona göre şekillendirmeye çalışır. Đnsan ibadet eder 

veya etmez, inanır veya inanmaz. Đnsan oluşturulan düşünce sistemlerinden birisine tabii 

olur ona göre hayatını devam ettirir. Bu mesele filozof için daha farklıdır. Şöyle ki filozof 

oluşturmaya çalıştığı felsefi sisteminde kendisinde var olan Tanrı tasavvurunu temel alıp 
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ona göre bir düşünce sistemi oluşturmaktadır. Eğer bir filozof Tanrı vardır diyorsa mutlaka 

ve mutlaka onun ispatı ile ilgili bir sistem oluşturmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde 

Tanrı’nın varlığı ile ilgili bir sistem oluşturamamışsa varlığını iddia ettiği Tanrı’nın 

yokluğunu sistemli bir yokluk teorisi karşısında kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu 

ise filozof olarak addedilen bir şahsın filozofluğunun yeteri kadar kemale ermediğinin bir 

alameti sayılacaktır. Bu meselenin de tam zıddını ise Tanrı’nın yokluğunu savunan fakat 

bu konuyu sistemleştirememiş olan filozofunda karşısına getirilen Tanrı’nın varlığı ile 

ilgili sistemi kabul etmek mecburiyetinde kalabilir. 

 Felsefi sistemlerde olması gerekli olan şey, oluşturulmuş düşünce sistemlerinin 

karşısına konulan anti tezlerin neticesinde hemen devrilmemesi gerekliliğidir. Ki bu 

konuyu Tanrı ile alakalı düşündüğümüzde ise bu düşüncenin oluşturulması esnasında ve 

oluşturulduktan sonra da iyice analiz edilmesi gereklidir. “ Tanrı bizden başka bir şeydir.”1 

 Bu sözden de anlaşılacağı gibi Tanrı diğer varlıklardan mahiyet itibari ile daha farklı 

olduğu için mesele en ince ayrıntısına kadar düşünülüp Tanrı hakkında sistemler o şekilde 

oluşturulmalıdır. 

 Din Felsefesinin temel konularından biri olan Tanrı’nın varlığı ile ilgili düşünce 

tarihimizde Tanrı’nın varlığını ispatlamaya yönelik delillerle doludur. Bunun karşısında ise 

bu delilleri geçersiz kılmaya yönelik yani Tanrı’nın yokluğunu ispatlamaya yönelikte bir 

sürü delil karşımıza çıkmıştır.  

Đnsan ile Tanrı hep özdeş olmuştur. Ve insan Tanrı’yı hep tanımlamanın ve 

anlamlandırmanın peşinde olmuştur. Tanrı bazen esrarengiz coşkulu heyecanlara, derin 

sükûnete ilham kaynağı olmuş bazen de insanlar yaşamlarının her boyutunda kendini 

hissettiren gizemli gücün varlığı karşısında dehşet, korku ve acizlik duygusuna 

kapılmışlardır. Đnsanlar kendi mitoslarını yaratıp kendi tanrılarına tapmaya başladıklarında 

doğadaki uygun olgulara açıklama bulmanın peşinde olmuşlardır. Simgesel hikâyeler, 

mağara resimleri, yontular meraklarını dışa vurma ve bu kapsamlı sırrı kendi yaşamlarıyla 

ilişkilendirme çabasının birer sonucu olmuştur.2 

                                                 
1 Forrest Peter ,”How can We Speak of God? How can We Speak of Anything?” Philosophy of Relipion19, 
Academic Puplishers. Netherlands, 1991, p. 34. 
2 ARMSTRONG, Karen, Tanrı’nın Tarihi (Çev. Oktay Özel, Hamide Koyukan, Kudret Emiroglu ), 
Ayraç Yay. , Ankara, 1998, s. 17. 
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Tanrı kavramı tarihte insanla birlikte hep farklı isimlerle adlandırılmıştır. Đnsanın 

kendisinden daha yüce gördüğü veyahut ta kendinden çok farklı bire şekilde gördüğü 

varlıkları kendi tanrıları olarak görmüşler ve o tanrılarına tapınmışlardır. Tarihte karşımıza 

sayılamayacak kadar tanrı çıkmaktadır ve bu tanrılar o bölgede yaşayan insanların yaşam 

şartlarından esinlenerek oluşturulmuş olan tanrı algılamalarıdır. Tanrı eski Sümerler de 

Đnana, Babil’de Đştar, Filistin’de Anat, Mısır’da Đsis ve Yunanistan’da da Afrodit olarak 

anılmış ve bütün kültürlerde Tanrı hakkında insanların tinsel yaşamlarında ki rolünü dile 

getiren oldukça benzere hikâyeler oluşturulmuştur.3 

Đnsan Tanrı hakkında konuşurken mutlaka ve mutlaka Tanrı kavramını kesinlikle 

tanımlaması gereklidir. Aksi takdirde tanımlanmamış ve tanımlanamayan Tanrı 

kavramlarından yola çıkıldığında insanın karşısına Tanrı ve sonucunda kendisi ile alakalı 

problemler silsilesi çıkacaktır. Đşte bu problemlerin yaşanmaması için bilgeliğin peşinden 

koşan filozoflar kendi kültürlerinden, medeniyetlerinden, coğrafyalarından ve 

okumalarından elde ettiği bilgiler sayesinde Tanrı kavramını tanımlamaladırlar. 

Tanrı inancı ve düşüncesi dinlerde ve felsefi sistemlerde önem arz etmektedir. 

Tanrı’nın varlığının çok çeşitli biçimlerde ispatlanması ilahiyat sistemlerinin ve Felsefe 

Tarihi’nin en önemli meselelerinden biridir. Bu sebeple Tanrı’nın varlığı O’nun insan ve 

evren ile ilişkisel problemi düşünce tarihinin en eski ve en temel meselesi olarak kendini 

gösterir.4 Đnsanın düşünme ameliyesinin sistemleşmeye başladığı andan günümüze kadar 

Tanrı hakkındaki tanımlamalara ve vasıflandırmalara baktığımızda karşımıza şu şekilde 

Tanrı hakkında düşenceler ortaya çıkmaktadır. Bu hususu Harsthorne dokuz grupta tasnif 

etmektedir. 

1. Ezeli, şuurlu, bilen, zamanla ilgili olan ve evereni ihtiva eden varlık. Platon, Sri 

Java, Schelling, Fechner, Whitehead, Đkbal, ve Radhakrishon’un oluşturduğu bu 

grubun anlayışı panentheizm anlayışıdır. 

2. Ezeli, şuurlu olup evreni bilmeyen ve onu ihtiva etmeyen varlık anlayışı. Yani 

Aristotolesci teizm 

                                                 
3 ARMSTRONG, Karen, a. g. e, s. 7. 
4 Taylan Necip, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yay. , Đstanbul 1998, s. 9. 
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3. Ezeli şuurlu bilen ancak evreni ihtiva etmeyen varlık anlayışı. Philon, 

Agustinus, Anselmus, Gazali ve Leibniz’in savunduğu görüştür. Yani klasik 

teizmdir. 

4. Şuur ve bilginin ötesinde ezeli olan varlık. Plotinus’un görüşü. 

5. Ezelî, şuurlu, bilen ve evreni ihtiva eden varlık. Sankara, Spinoza ve Royce’nin 

fikirleri olan klasik panteizm anlayışıdır. 

6.  Ezelî, şuurlu, bilen, zamanla ilgili fakat evreni ihtiva etmeyen varlık. Socinus 

ve Lequier’in savunduğu temporalist teizm. 

7. Ezelî, şuurlu, kısmen evreni ihtiva eden varlık. James ve Brightman’in anlayışı 

olan sınırlı panentheizm. 

8. Tamamen zamanda olan veya kısmen ortaya çıkan şuurlu varlık. S. Alexander 

Ames ve Cattel’in içinde bulunduğu grup. 

9. Zamanda olan ve şuursuz varlık. Bu da Wieman’ın savunduğu görüştür.5 

 

Yukarıda sayılan Tanrı tasavvurlarının içerisinde yer alan Spinoza’nın Tanrı 

tasavvuru hakkında filozoflar ve teologlar Spinoza’nın kendi düşüncelerinden yola çıkarak 

kendisi hakkında kimi zaman ateist, kimi zaman panenteist olarak çoğu zamanda panteist 

olarak nitelendirilmiştir. Đşte bizde Felsefe Tarihi açısından önemli olan ve devamlı 

düşünce tarihimizi meşgul eden bir konu üzerinde çalışmayı uygun bulduk. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Charles Harsthorne, William Reese, Philosophers Speak of God, Chicago and London 1969, 17’den 
alıntı yapan Mevlüt Albayrak, Tanrı ve Süreç, Isparta, 2001, s. 51. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

FELSEFĐ OLARAK TANRI HAKKINDA KONUŞMAK  

Đnsan var olduğu günden beri bir tekâmül ve yenilenme içerisinde var olagelmiştir. 

Đnsan bu tarihi serüven içerisinde hangi seviyede, hangi durumda ve hangi şartlarda olursa 

olsun devamlı kendisinden daha yüce ve daha üstün bir makama hep Tanrı’yı ve tanrıları 

koymuştur. Đnsan Tanrı’sız yaşayamamış ve en kıymetli payeyi de Tanrı’ ya vermiştir.6 

Tanrı kavramı hem Felsefesi’nin hem de Teoloji’nin konusu olduğundan dolayı Tanrı’nın 

varlığına inanan veya inanmayan her kişi Tanrı ile alakalı onu kanıtlamaya veyahut ta 

O’nun yokluğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bundan dolayıdır ki bu varlığı ve yokluğu 

ispatlamak için insanlar bir metot ve yöntem geliştirmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 

oluşturulan metot ve yöntemler neticesinde ise insan yüce bir Tanrı’ya, içkin bir Tanrı’ya 

veya antropoformist bir Tanrı’ya inanmış veyahut ta yüce bir varlığa inanmamıştır. 

Tanrı’yı bulma amacı olan her kişi inandığı veya düşündüğü varlık hakkında konuşmak ve 

O’nu başkalarına anlatmak ister. Bu nedenle Tanrı hakkında mantıklı, tutarlı ve anlamlı bir 

biçimde konuşabilmenin bir çıkış yolunu arar.7 

Đnsan Tanrı’nın varlığı Đle ilgili veyahut ta karşı argümanlarını dile getirdiği 

takdirde karşımıza anlaşılması güç fenomenler çıkacaktır, bu fenomenlerin anlaşılır bir hal 

alınmasını istiyorsak yapılması gerekli olan şey ise Tanrı’nın varlığını ispatlamak veya 

çürütmek değil ilk önce Tanrı kavramının aslında ne olduğunu anlamamız ve sormamız 

gerekmektedir.  

Tanrı; farklı şekillerde tasavvur edilse de taşıdığı nitelikler bakımından insanlar 

tarafından otorite ya da inanç temeli üzerinde varolduğu kabul edilen, varlık ve değerin 

kaynağı olan mutlak, zorunlu, yüce varlıktır. Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın 

yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekân kavramlarının kendisine uygulanamayacağı 

varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kuvvetli ve mutlak iyi olan 

                                                 
6 Tunç, Mustafa Şekip, Bir Din Felsefesine Doğru, Türkiye Yay. , Đstanbul, 1959, s. 12. 
7 King, Robert H, Tanrı’nın Anlamı (Çev. Temel Yeşilyurt), Đnsan yay. Đstanbul, 2000, s. 9. 
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doğanın ve insanın yaşamının çeşitli boyut ya da görüntülerini yöneten yüce varlık8 olarak 

tarif edilmektedir.  

 Felsefi Tanrı kavramının ise nereden kaynaklandığını bulabilmek için tarihin 

neresine bakılacağı belirgin olmasa da9 başlangıç olarak Antik Yunan dönemine kadar göz 

atmak zorunludur. Çünkü Tanrı ile Evren ilişkisi probleminin seyir sürecinin başlangıcı 

kesin olmasa da oraya dayanmaktadır diyebiliriz10. 

Đlk Yunan filozofları düşünme ameliyesine başladıklarında ‘Đlahiyatçı Şairler’ diye 

tanımladıkları insanlardan miras olarak kalan Tanrıları hazır bulmuşlardır. Bu döneme ait 

eserlerde Tanrı kelimesinin sayılamayacak kadar çok şey hakkında kullanıldığı görülür. En 

belirgin özellikleri canlı olmaları olan bu Tanrılar aynı zamanda ölümsüzdürler. Genel 

anlamda insan hayatı ile ilgili olan bu Tanrılar ölümsüz olmalarına rağmen uyurlar. 

Uyudukları gibi sevmek ve arzu etmek onların özellikleridir.11 Buradan da anlaşılacağı gibi 

felsefe Tanrı’yı teolojik söylemlerden farklı olarak Tanrı’yı soyut bir varlık olarak aşkın 

bir varlıktan ziyade içkin ve rasyonel çerçevede değerlendirmektedir. 

Filozofun Tanrı’ya bakışı ile dinin bakışı arasında çok önemli bir fark bulunur. 

Filozof Tanrı’ya dünyanın ussal bir açıklamasına bakar gibi bakar Tanrı ona tapınmak için 

değil ussal bir açıklama yapmak için gereklidir. Filozofun inancı dindar kişiden çok 

farklıdır; akla duyulan bir inançtır.12  

Teistik olarak Tanrı üzerinde konuşulduğu takdirde ise; 

“ Tanrının varlığı, günlük dilde kullandığımız anlamda emprik bir konu da değildir. 

Emprik bir araştırmada obje bulunmayabilir. Yani objenin varlığının zorunlu olması 

düşünülemez. Oysa inancın mantığı bizi böyle düşünmekten men eder. Din dilinin iç-

yeterliliğinin bir gereği olarak mü’min, Tanrı olmayabilirde diyemez. Tanrıya inanma, bir 

varsayıma inanmaya benzemez. O halde, pazarlıklı iman iman değildir: Şimdilik 

inanıyorum; eğer Tanrı yoksa ölümden sonra kaybedeceğim bir şey de yok demektir. Ölüm 

varlığımın nihai noktası olabilir. Fakat eğer Tanrı varsa kazanan ben olurum demek 

inancın mantığını anlamamak demektir. Batı düşünce tarihinde Pascal ile meşhur olan, 

                                                 
8 Cevizci, Ahmet, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yay. ,Đstanbul, 2003, s. 377. 
9 Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe, Çev: Mehmet Aydın, Birleşik Yay. , Đzmir 1986, s.15. 
10 Albayrak Mevlüt, Tanrı ve Süreç, Fakülte Kitabevi,  Isparta, 2001, s. 41. 
11 Etienne Gilson, a.g.e. , s. 17–18–19. 
12Altunay Alper, Felsefe, T.C. Anadolu Ünv. Yay. , Eskişehir, 2002, s. 7. 
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fakat Đslam düşünce tarihinde de zaman zaman boy gösteren bu tedbirli düşünce kelami 

felsefi bir deliliden ziyade hesapçı bir yaklaşımla “pratik ateizm”i savunana verilmiş bir 

cevap olsa gerektir.”13 

 Tarihteki gelmiş geçmiş büyük diyebileceğimiz semavi olsun veya olmasın dinlerin 

çoğunda Tanrı genel kaidelerine ve algılamalarına baktığımız da bütün faal varlıkların 

üstünde tutulan bir Fail-i Muhtar, Mutlak yaratıcı, kanun koyan ve her şeyi kontrolü altında 

tutan bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır.14  

 Đnsanın dini tecrübesinde, kendisiyle ilişkiye girdiği,  şahsiyeti olan “tabiatüstü” 

varlıklara” inanç, bütün dinlerin ayırt edici bir özelliğidir ve bu yüzden de o, her yerde 

yaygın bir şekilde görülür. Ancak dinlerde bu tabiatüstü varlıklara olan inanç, çok farklı 

şekillerde tezahür eder. Zımnen ya da açık olarak bir diğer Yüce Varlığı dışlayacak 

biçimde Tek Tanrıya inanç ve ona ibadet etmeyi,  monoteizm (tek tanrıcılık) olarak 

isimlendirilir. Tanrıların çokluğunu kabul eden inanç ise, politeizm (çok tanrıcılık) olarak 

adlandırılır. Henoteizm, tercihen en yüce Tanrı olarak kabul edilen tek tek tanrılara, geçici 

bir süre için Yüce Varlık olarak yönelme inancını ifade eder. Monolatry, bir tanrıya ibadet 

edilirken diğer milletlerin ya da grupların tanrılarının da kabul edilmesini ya da inanç 

olarak birden çok tanrının varlığı kabul edilirken dindar insanın dua ya da ibadet şeklindeki 

uygulamayı, yüce varlık olarak bir Tanrıya yöneltmesini ima eder.15 

 Yukarıda ki Tanrı tahlillerinden sonra karşımıza Tanrı kavramının evrensel olarak 

tanımlanamama problemi çıkmaktadır. Đnsan ne yazık ki bu hususta hiçbir konuda 

olmadığı kadar bu konu hakkında kavram kargaşasının içerisinde boğulmamıştır.  

Tanrı'nın varlığını destekleyen delilerde ise genellikle metafiziksel, deneysel, 

tümevarımsal ve öznel şekildedir. Tanrı'nın varlığının karşısında olan delillerde de genel 

olarak deneysel, tümdengelimsel ve tümevarımsal yöntemleri kullanır. Tanrı'nın varlığı 

problemine bakış açıları temel olarak üç grupta toplanabilir: "Tanrı vardır." önermesini 

destekleyici, "Tanrı yoktur." önermesini destekleyici ve "Bu problem bilinemez." 

Önermesini destekleyici nitelikteki argümanlar.  

                                                 
13 Aydın, Mehmet, Âlemden Allah’a,  Ufuk yay. , Đstanbul 2001, s. 19. 
14 A. g. e. , s. 129. 
15 Mariasusai Dhavamony, Phenomenology of Religion, Universila Gregoriana Editrice,  
Roma 1973, s. 111-134’daki “The Conception of Deity” başlıklı kısmın çevirisinden oluşmaktadır.  çev. 
Aydın Fuat, Sakarya Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 22 (2010/2), s. 189. 
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Buradan hareketle Tanrı’nın varlığı ve yokluğu ile alakalı getirilen delillerin 

neticesinde insanın fıtratında var olan iman ve inkâr olarak karşımıza insanın eylemleri 

çıkmaktadır. 

“Đman ve inkârın tarihini insanlığın tarihi ile başlatmak mümkündür. Tarih 

boyunca, nerede insan varsa orada aynı zamanda iman ve inkâr da var olagelmiştir. Bunun 

sebebini, şüphesiz ki, insanın yapısında, felsefî antropolojinin terminolojisi ile söylemek 

gerekirse, onun varlık şartlarında aramak yerinde olacaktır. Felsefî antropoloji bize, insanı 

insan yapan ve onun yapısından ayrılmaz olan, insanı diğer varlıklardan ayıran birtakım 

temel niteliklerin, insanın varlık şartlarının bulunduğunu bildirmektedir. Bu varlık 

şartlarına göre, her insan bilen, düşüncesini ifade edebilen (konuşan), etik ve estetik 

değerleri içinde duyan, özgür seçimlerde bulunan, isteyen, tarih bilincine sahip olan… Ve 

inanan bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu halde, inanma insanın özünü oluşturan 

temel niteliklerden olduğu içindir ki, insandan söz edildiği her durumda, onun birtakım  

Đnançlara sahip bir varlık olduğunun göz önünde bulundurulması da kaçınılmaz bir 

gerekliliktir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, insanın inanan bir varlık olduğu gerçeği 

üzerinde dururken, inanmadan ayrılması mümkün olmayan ve inanmanın tam olarak 

anlaşılabilmesi için mutlaka dikkate alınması gereken bir başka gerçek daha bulunmaktadır 

ki, o da inkârdır. Çünkü inanma ve inkâr birbirini tamamlayan ve anlamlandıran, biri 

olmazsa diğeri de olamayacak olan iki kavramdır. Dolayısıyla, iman sahibi birtakım 

insanların varlığından söz edebilmemizin önemli şartlarından biri de, inkâr yolunu seçen 

insanların olmasıdır.”16 

 Đnsanoğlu içerisinde yaşamış olduğu evreni ve hayatı anlamada açıklamada ve bu 

evren içerisinde kendine bir yer belirlemede Tanrı’ya olan inancın ve inançsızlığın ne 

kadar önemli bir mesele olduğu ortadadır. Bu sebepten dolayıdır ki insan tarih boyunca 

Tanrı ile müspet ya da menfi bir ilişki içerisinde olmuştur. Đnsanın metafizik ve aşkın bir 

âlemle ilişki kurmasının dolayısıyla yaşadığı âlemi anlamasının ve anlamlandırmasının 

temel amaçlarından birisi olan dinler Tanrı’yı olumlayarak, O’nu insanla ilişkilendirirken 

birbirinden farklı tavırlar sergilemiştir.  

                                                 
16 Çetin, Đsmail, Đman ve Đnkârın Rasyonel Değeri, T.C. Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fak. Der. Cilt: 11, 
Sayı:1, 2002, s. 88–102. 
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 Gerek dinler gerekse felsefi sistemler aracılığı ile olsun insanın var olduğu günden 

beri Tanrı ile kurmuş olduğu ilişki biçimlerinden olsun en köklü ve en temelli olanının 

Teizm olduğunda hiç şüphe yoktur. Düşünce tarihi boyunca, Tanrı-evren ve Tanrı-insan 

ilişkisini belirlemede teizmin yanında, deizm, panteizm gibi Tanrı tasavvurları da söz 

konusu olmuştur. Lakin bu söz konu Tanrı tasavvurları, dinsel bir niteliğe sahip olup 

insanların günlük yaşamlarını düzenlemeye yönelik olmaktan çok, felsefi düzeydeki bir 

takım teorik anlayışlar olarak kalmışlardır. Ayrıca bu Tanrı tasavvurları teizm kadar köklü 

bir geleneğe sahip olmadıkları gibi, insanların fikir, duygu ve hareket dünyalarını 

belirlemede teizm kadar etkili de olamamışlardır.17 

 Buraya kadar verilmiş olan Tanrı hakkında ki bilgilerden yola çıkarak düşünce 

tarihimizde oluşan Tanrı tasavvurlarını ( Teizm, Deizm ve Panteizm ) kısaca inceleyip, 

araştırmamızın konusu olan Spinoza’nın Tanrı tasavvurunun kabul görülen Tanrı 

tasavvurlarından hangisine ait olduğuna veyahut bu tasavvurlardan yola çıkarak kendisine 

ait eklektik bir Tanrı tasavvuru oluşturup oluşturmadığına karar vereceğiz. 

 

2. TANRI TASAVVURLARI 

2.1.1. TEĐZM 

Teizm kelimesi köken itibari ile Yunancadan gelmektedir. Tanrı manasında 

kullanılmaktadır.18 Teizm modern bir kelime olup zamanla ortaya çıkmış olan bir 

kelimedir Teizm vahiy teolojisine dayanmakta olup doğal bir teoloji olup felsefenin 

veyahut ta din felsefesinin açıklayabileceği bir şey olmayıp tamamı ile vahyin 

açıklayabileceği bir şeydir. Ama Teizmin ortaya çıkması ise felsefe yapmaktan ve felsefi 

düşüncelerden harekete geçilerek ortaya çıkmıştır.19  

Tanrı öncelikle teizmin Tanrı kavramıdır. Teizm de ilâhi dinlerin Tanrı inancının 

özünü oluşturmaktadır. Bu dinlerde Tanrı olarak "ezelî ve ebedî olan, her şeyi yapmaya 

gücü yeten, her şeyi bilen evreni yaratan, düzenleyen ve koruyan, daima iyiliği isteyen ve 

fiillerinde özgür olan zatî bir varlığa" inanılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu niteliklere 

                                                 
17 Akdemir, Ferhat, Ateizmin Tarihi Üzerine Kısa Bir Deneme, O.M.Ü. Đ.F.D. , Samsun, 2005, s. 18–19. 
18 Herausgegeben von Jurgen Mittelstrass, Enzyklopaedie Philosophie Und wissenschaftstheorie, Band 4 
Verlag J.B.Metzler, 1996, Stuttgart, s. 246. 
19 Herausgegeben von Jurgen Mittelstrass, Enzyklopaedie Philosophie Und wissenschaftstheorie, Band 6 
Verlag J.B.Metzler, Stuttgart, 1962, s. 736. 
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sahip bir Tanrının varlığını iddia etmek bir anlamda teizmdir. Teist de doğal olarak teisttik 

Tanrı kavramına inanan ve onu savunan kişidir.20 

Teizm Tanrı’yı aşkın ve her şeye hâkim olan, gücü yeten ve yaratıcı bir varlık 

olarak adlandırdığımızda diğer Tanrı tasavvurlarından farklı olarak deizmden, panteizm, 

panenteizmden farklı bir Tanrı kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır.21 

 Tanrı’nın tabiatüstü bir Zat oluşu O'nun kâinatta var olan her şeyden ve insanın 

zihnine gelebilecek herhangi bir varlık türünden tamamıyla değişik olması demektir. Yine 

teizme göre Tanrı, yegâne, emsalsiz ve elle tutulur olmayan bir varlıktır. O, görüngü 

dünyasındaki herhangi bir varlık gibi maddesel olarak düşünülemez ve 

biçimlendirilemezdir. Dolayısıyla O'nu görüngü dünyasındaki herhangi bir varlık gibi 

düşünmek ya da böyle olduğunu düşünerek (ampirik açıdan) varlığını kanıtlamaya 

uğraşmak veya kanıtlanmasını istemek yersiz olacaktır. Zaten içinde yaşadığımız evrende, 

zaman ve mekâna tâbi olacak herhangi bir varlığın da teizm açısından Tanrı olmasını 

beklemek mümkün değildir.22 

“Teizm için Tanrı aşkın bir varlık olmanın yanında aynı zamanda içkin bir varlıktır. 

Tanrı'nın içkin olması O'nun etken bir neden olarak her yerde ve her şeyde hazır 

bulunmasıdır. Bu anlayış Tanrı'nın varlıklar dünyasında bulunması veya onların bir parçası 

olarak yer alması biçiminde anlaşılmamalıdır. Tanrı’nın içkin olması, doğadaki varlıklarda 

bir yaratıcı, düzenleyici veya hayat verici olarak bulunmasıdır. Ayrıca insanların 

kalplerinde daima hatırlanıp anılan bir yaratıcı olarak yer almasıdır. Tanrı, aşkın ve içkin 

olmanın yanında teistler nazarında diğer bir takım temel niteliklere de sahiptir. O 

öncesizdir, sonsuzdur(ezelî), varlığı zorunludur, birdir, bileşik (basit) ve maddî bir varlık 

değildir, değişmezdir, iyilik sahibidir, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir, irade 

sahibidir, yaratıcıdır, yetkindir. O bütün ihtiyaçlardan, zaman ve mekân dünyasının sebep-

sonuç ilişkilerinden uzaktır. Teizme göre Tanrı kavramı, öyle pozitivistlerin zannettiği gibi 

gerçekliği olmayan, sadece insan zihninde var olan sıradan bir isim ya da hayalî bir kavram 

da değildir. Tanrı kavramının metafiziksel varlığı, anlamı ve değeri vardır.”23 

                                                 
20  Topaloğlu, Aydın, Tanrı Tanımazlığın Felsefi Boyutları Teizm ya da Ateizm,  Kaknüs Yay. ,Đstanbul, s. 
15. 
21Herausgegeben von Jurgen Mittelstrass, Enzyklopaedie Philosophie Und wissenschaftstheorie, Band 6 
Verlag J.B.Metzler, a.g.e. , s. 733. 
22 Schleiermacher, Friedrich, Tre Theologische Realenzyklopeadie Band 33 Verlag, de Gruyter Berlin- 
Newyork, 2002, s. 197. 
23 Topaloğlu, Aydın, a.g.e. , s. 125. 
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Teizm, Tanrı'nın tabiatüstlüğünü vurgularken O’nun la alâkalı nasıl ve ne şekilde 

yorum yapılabileceğini belirlemeye çalışmıştır. Tanrı felsefi bir düşüncenin objesi olamaz 

O ancak ve Teizmin doğruluğunu ispatlayamaz.24 Tanrı, yapı itibari ile duyumlarla tecrübe 

edilemez, hissedilemez, algılanamaz ve gözlemlenemez bir varlıktır. Bununla birlikte O, 

bu şekildeki eylemlere dayanan bilme anlamında, insan tarafından bilinemezdir. 

 Teizm kavramı hem ateizm kavramı ile olduğu kadar hem de deizm kavramı ile zıt 

bir kavramdır. Kant deizm ile teizm arasında ki farkı şu şekilde ifade etmektedir. 

“ Deist adam bir Tanrı’ya inanır, teist ise canlı bir Tanrı’ya inanır.” Đşte bu kelime tam 

manası ile ifade etmektedir aradaki farkı. Başka bir açıdan meseleyi ele alırsak Teizm 

bütün canlı tanrı kavramları ile alakalıdır. Burada canlı kavramından kasıt Tanrı’nın sadece 

kâinatı yarattıktan sonra bir köşe çekilip beklemesinden ziyade bil fiil tüm olaylara 

müdahale etmesidir. Teizm tarihi bir din değil bilakis tarihi her dinin bir olası elementidir. 

Monoteist dinlerde( Yahudilik, Hristiyanlık, Đslamiyet) teisttik özellikler mevcuttur. Teizm 

ihtiyaç duyulan bir element olup tarihi dinlerde mutlaka ve mutlaka mevcuttur.25 

Teist dinler açısından peygamberlik müessesesi ve peygamberlerin Tanrı tarafından 

vazifelendirilmiş olduklarının en büyük kanıtı olarak ortaya çıkan mucizeler doğaüstü 

olaylar, dini açıdan gerçek olarak kabul görür. Teist dinler tarafından ortaya konulan ve 

belki de onu diğer tüm insan ürünü dinsel anlayış ve kabullerden ayıran inanç ölüm sonrasıyla 

ilgili makul bir açıklamanın yapıldığı ahiret inancıdır.26 

Teizm, Tanrı'nın aşkınlığını vurgularken O'nun hakkında nasıl ve ne şekilde 

konuşulabileceğini de tartışmıştır. Tanrı, doğası gereği, bir yandan duyumlarla tecrübe 

edilemez, hissedilemez, algılanamaz ve gözlemlenemez bir varlıktır. Diğer yandan ise O, 

bu şekildeki eylemlere dayanan bilme anlamında, insan tarafından bilinemezdir. 

Dolayısıyla O'nun hakkında insanlarca söylenen şeyler, aslına uygun düşmeyecek ve eksik 

kalacaktır. Çünkü O'nun mahiyeti, söylenen pek çok şeyden farklıdır ve farklı olacaktır.27 

Teistler Tanrı hakkında konuşurken O'nun iki şekilde tanımlanabileceğini ifade 

etmişlerdir. Birincisi O'nu "olumlu yol"la yani pozitif terimlerle tanımlamak ve ne 

                                                 
24 Herausgegeben von Jurgen Mittelstrass, Enzyklopaedie Philosophie Und wissenschaftstheorie, Band 4 
Verlag J.B.Metzler, Stuttgart,  1996, s. 245. 
25 Herausgegeben von Jurgen Mittelstrass, Enzyklopaedie Philosophie Und wissenschaftstheorie, Band 6 
Verlag J.B.Metzler, Stuttgart,  1962, s. 737. 
26 Dorman, Emre, Modern Bilim: “Tanrı Var”, Đstanbul Yay. , Đstanbul, 2011, s. 15. 
27 Topaloğlu, Aydın, a.g.e. , s 125. 
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olduğunu ortaya koymaktır. Bu yolla Tanrı'ya birtakım nitelikler atfedilmiştir. O'nun iyilik 

sahibi ve bilge olduğunu belirtmek gibidir. Đkinci olarak "olumsuz yolla Tanrı'nın ne 

olmadığını söylemektir. Çünkü bir şeyin ne olmadığının bilinmesi, bir yere kadar ne 

olduğunun da bilinmesidir. Dolayısıyla Tanrı'nın ne olmadığının belirlenmesi bir anlamda 

O'nun ne olduğunun bilinmesi anlamına gelmiş olacaktır. Tanrı'nın yaratılmış olmadığını 

ifade ederek ezeli oluşunu güçsüz olamayacağını ifade ederek kudret sahibi olması 

gerektiğini, evrende olup bitenlerden habersiz olmayacağını düşünerek her şeyi bildiğini 

belirlemek gibi28. Teistler Tanrı hakkında konuştuktan sonra konuşmuş oldukları varlığın 

yani Tanrı’yı kanıtlamak için bir kısım deliller sunmuştur. Düşünce tarihinde karşımıza en 

fazla Tanrı’nın varlığı ile ilgili kanıtları şunları sayabiliriz. 

a)  Hudus kanıtı: Bir varlığın ortaya çıkması için bir nedene ihtiyaç vardır bu 

neden ise Tanrıdır. Bu kanıtı Đslam Dünyasında Gazali (1058–1111) tarafında ortaya atılıp 

geliştirilmiştir. Tanrı kavramından Tanrı’nın varlığını çıkarma kanıtını Batı dünyasında ise 

Orta Çağ’da Snt. Anselmus yeni Çağda ise Descartes tarafından geliştirilmiştir 

b)  Düzen kanıtı: Evrende bir düzen vardır. Bu düzeni var eden biri olması 

gerekir oda Tanrıdır. 

c) Đmkân kanıtı: Var olan bir şeyin başka bir varlığa ihtiyacı vardır. Sonsuza 

dek sürüp gitmesi ise mümkün değildir. O halde ilk neden olması gerekir oda Tanrıdır. 

d)  Bu kanıtta ise evrende var olan mükemmellik sıralaması vardır ve bu 

sıralamanın en üst katında bulunan her şeyin en mükemmelli noksansızı ve yücesi olan 

Tanrı’dır. Bu kanıtı Snt. Thomas kullanmış ve gelişmiştir. 

e) Ahlak, Antoloji, kozmoloji Dini Tecrübe vb. bir sürü farklı kanıtlar ileri 

sürülmüştür.29  

“Teisttik dinlerin birbirinden farklı olması bir tarafa, her dinin kendi içerisinde de 

farklı yorum ve uygulamalar görülmüştür. Sözgelimi Hıristiyanlıkta, Katoliklerle 

Protestanların kilise ayinleri dâhil bazı konularda farklı olmaları gibidir. Bu şekilde teizmin 

değişik biçimlerde yorumlanması özde bir detaylarda ise farklı Tanrı anlayışlarına 

gidilmesine neden olmuştur. Felsefe tarihinde teisttik Tanrı kavramını reddetmediği halde, 

bazen O'nun bir veya birkaç niteliğini kabul etmeyen veya farklı yorumlayan düşünürler de 

                                                 
28 A.g.e. , s.124 
29 Özalp, Mehmet Salih, Tanrı Üzerine,Yayım.Yeri Yok. Đstanbul, 2010,  s. 36.  
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görülmüştür. Meselâ, J. Stuart Mili, teizmin Tanrı anlayışını kötülük problemi yüzünden 

yeniden yorumlamış ve Tanrı'nın sınırlı bir güce sahip olduğu kanaatine varmıştır.3Bazı 

teistler de Tanrı'nın varlığını rasyonel bir problem olarak görmeyip O'nun varlığı lehinde 

kanıt getirme çabalanma karşı çıkmışlardır. Kari Barth gibi fideistler (imana) Tanrı’nın 

varlığını ateistlerle tartışma konusu dahi yapmamış, geleneksel teisttik yaklaşımıda 

reddetmiştir.4 Sonuçta teisttik gelenekte görülen farklı din ve Tanrı anlayışları karşı tarafta 

farklı tepkilerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır”30 

 Teizm ile politeizm arasındaki fark teizmde insan tek bir Tanrı’ya inanıp, 

Henoteizmi kabul etmez. Henoteizmde insan birçok Tanrı arasından beğendiği bir Tanrı’yı 

seçer ve ona inanır. Teizmin panteizmle arasındaki farka gelince ise Tanrı’nın bir Zat 

olması dünya ile Tanrı arasında bir fark olmasıdır.31 

 

2.2. DEĐZM 

Deizm kelimesi köken itibari ile Latincede “deus” kelimesinden gelmekte olup 

Tanrı manasında kullanılmakta idi.32 Kelime olarak Đngilizce: Deism; Fransızca: Deisme; 

Almanca: Deismus33 ve Osmanlıca: ilâhiye34 ve Deizm ateizmin karşıtı olarak ta 

kullanılmıştır. Deizm kelimesi modern anlamda Fransızcadan dünya yayılmıştır. Bu 

kelimeyi ilk defa Calvi’nin öğrencisi Pierre Viret tarafından polemik amaçlı kullanılmıştır. 

Pierre Viret Hıristiyan Ortodoks isinden farklı rasyonalist bir zümreyi eleştirmek için 

kullanmıştır. Bu grup kendisini Ortodoks Hıristiyan olarak görmüyorlar fakat ateist 

olmadıklarını da iddia ediyorlardı bundan dolayı Pierre Viret bu grubu eleştirmek ve ironi 

yapmak maksadı ile ilk defa kullanmıştır. Daha sonra ise bu kelime Pierre Bayles 

tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor.35 

Deizm deki temel düşünce Tanrı’yı insanlardan ve evrenden uzak görmesidir. 

Aydınlanma döneminde ortaya çıkan deistler kendilerini teist ve ateist olarak 

                                                 
30 Topaloğlu, Aydın, a.g.e. , s. 14. 
31 Herausgegeben von Jurgen Mittelstrass, Enzyklopaedie Philosophie Und wissenschaftstheorie, Band 6 
Verlag J.B.Metzler, Stuttgart,  1962, s. 737. 
32 Campenhausen, Hans Frhr., Dinkler, Erich , Gloge, Gerhard und Logsstrup Knud E. Herausgegeben von 
Kurt Gallig , Zweiter Band , Verlag J.C.B. Nohr( Paul Siebeck), Tübingen, 1958, s. 57. 
33 Cevizci, Ahmet,  “ Deizm”, Felsefe Sözlüğü, 3. bs. Đstanbul: Paradigma, 1999, s. 209. 
34 Hançerlioğlu, Orhan “Nedentanrıcılık”, Felsefe Sözlüğü, Đstanbul: Remzi Kitapevi, 1993, s. 191. 
35 Cancik Hubert, Gladigow Burkhard, Laubscher Matthias, Handbuch religions wissenschaftlicher 
Grundbegriffe Band–2 Verlag Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, 1990, s. 207. 
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görmemektedirler. Tanrı’yı inkâr etmeyip Tanrı’yı da ibadet etmemektedirler. Tanrı 

dünyadan uzaklaştırılmış olup ne dünya ile ne de insanla ilişkisi vardır. Tanrı evreni ve 

evrenin içerisinde var olanları yarattıktan sonra evrene ve insana herhangi bir müdahalesi 

olmamaktadır.36 

Deizm dini düşünceyi mantığın kuralları içerisine sığdırıp rasyonel bir din anlayışı 

ortaya koymaya çalışmaktadır. Deistlerin düşüncelerine göre mantık kuralları içerisinde 

oluşturulmuş bir din anlayışı herkes tarafından kabul görebileceğinden dolayı deizmi 

savunmaktadırlar.37 Deistler her türlü irrasyonelliğe karşıdırlar. Bundan dolayı 

insanlaştırılmış tanrılara karşı olup şüphe ile bakmaktadırlar. Tanrı’nın aşkın olduğunu, 

değişmezliğini, tekliğini, yüceliğini savunurlar. Deistler duaya karşı mesafelidirler çünkü 

duada uygun olmayan bir samimiyet sezerler ve ibadet etmezler ama yüce bir Tanrı’nın 

varlığını kabul ederler.38   

Bu yönden Afrika’da ki dinler (Naturreligion)  doğal dinlerle benzerlikleri vardır o 

dinlerde Đbadet yok Tanrı vardır. Tanrı düzeni kuruyor ve daha sonrasında ise kendisini 

olaylardan çekiyor olaylara müdahil olmuyor. Bu doğal dinlere inanan insanlarda bu 

olayların yaratmanın arkasındaki güçten haberdardırlar. Deizmin özellikleri ayrıca Çin’de 

Şanti isminde var olan bir Tanrı’ya da benzemektedir. Bu Tanrı insandan çok uzak ve 

insanlar tarafından o tanrıya herhangi bir şekilde maddi ve manevi bir biçimde yakınlaşma 

ihtimali olmadığı için herhangi bir ibadet ve ritüel bulunmamaktadır deizmde olduğu 

gibi.39  

Deizmin genel kaideleri içerisinde şunları görmekteyiz:  

1.  Tanrı ilk neden olarak evreni meydana getirmiştir.  

2.  Tanrı evreni yöneten değişmez yasaları ve tabiat kanunlarını da yaratmıştır.  

3. Tanrı yaratılışa, yaratmış olduğu evrenle hiçbir şekilde içkin değildir, tıpkı 

bir saatçinin saatini imal edip, kurduktan sonra, saatiyle bir ilişkisinin kalmaması gibi 

evrene aşkındır. Evrene karışmaz  

                                                 
36 Campenhausen, Hans Frhr. , Dinkler, Erich, Gloge, Gerhard und Logsstrup Knud E. Herausgegeben von 
Kurt Gallig, a.g.e. , s. 59. 
37 Kitter, Joachim Und Gründe Karlfired, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2 Verlag Schwabe 
und Co. Ag. , Basel- Stuttgart, 1972. s. 44. 
38Campenhausen, Hans Frhr. , Dinkler, Erich, Gloge, Gerhard und Logsstrup Knud E. Herausgegeben von 
Kurt Gallig, a.g.e. , s. 58.  
39 Kitter, Joachim Und Gründe Karlfired, a.g.e. , s. 45. 
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4.  Akıl vahiyle uyum içindedir ya da vahiy akla uygun olmalıdır.  

5.  Dinin kutsal kitabı, aklın ışığında analiz edilmeli ve mistik öğelere ve 

mucizelere yer verilmemelidir mutlaka ve mutlaka rasyonel olunmak mecburiyetindedir. 

Đrrasyonelliğe yer yoktur.40 

Ve ayrıca deizm kavramı ve Tanrı kavramı ile alakalı şu hususları birbirleri ile 

ilintilendirecek olursak bu hususta şunları söylemek gereklidir. 

1.  Đnayetle ilişkisi olmayan bir yaratıcı Tanrı kavramı, 

2.  Ahlaki özellikleri olmayan bir Tanrı ve inayet kavramı, 

3.  Đnsan ruhunun ölmezliğini kapsamayan bir Tanrı kavramı 

4.  Hayatta ilâhi inayeti temsil eden, ahirette ise iyilik ve kötülüğü yargılayan 

bir yaratıcı Tanrı kavramı,41 

Deistlerin, Tanrı’nın âleme müdahale edip etmediği noktasında değişik kabullere 

sahip oldukları ve çoğu zaman anlaşılması güç bazı yaklaşımlarda bulundukları görülür. 

Ancak bu anlayıştaki baskın yaklaşım, Tanrı’nın her şeye kâdir bir varlık olması sebebiyle 

dilediğini yapabileceği, daha başlangıçtan itibaren yaratmış olduğu doğa yasalarının 

değişikliğe ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlenip işleyişe sokulduğu, bu sebeple 

Tanrı’nın âleme herhangi bir müdahalesinin imkân dâhilinde olmasına rağmen buna gerek 

duyulmadığı yönündedir. Zirâ aksi türlü bir durumda yani deistler tarafından her şeyin 

yaratıcısı ve her şeye gücü yeten bir varlık olarak tanımlanan Tanrı’nın, istese de âleme 

herhangi bir müdahalede bulunamayacağının iddia edilmesi kaçınılmaz olarak kendi içinde 

çelişkili bir durumu açığa çıkaracaktır. Tanrı’nın dilediğini yapmaya kâdir olduğu 

inancının, O’nun bir takım emir ve yasakları vahiy yoluyla göndermesini mümkün ancak 

gereksiz gören deistlerin yaklaşımlarında da görülmesi mümkündür.  

Deizmin vahiy kaynaklı dinlere karşı olmaya çalışırken ona alternatif olmakta 

yetersiz kaldığı ve bu anlayışın belki de sadece belirli bir kesime hitap edebilecek yarı dinî 

ve yarı felsefî ilkeleriyle, vahiy kaynaklı dinlerin sınırlandırılmış bir yorumu olmaktan 

öteye geçemediği söylenebilir.42  

                                                 
40 Cevizci, Ahmet  “Deizm”, Felsefe Sözlüğü, s. 209. 
41 Meydan Larousse, Meydan Yay. , Đstanbul, 1969, c. 12, s.729. 
42 Dorman, Emre, a.g.e. , s. 17  
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“Deizm, doğru dinin ‘doğal din’ olduğunu savunan görüş olarak da tarif edilir. Bazı 

deistlerin kendilerini “Hıristiyan deistler” olarak tanımladıkları ve vahyi kabul ettikleri 

görülür. Ancak onlar bu vahyin içeriğinin doğal din ile aynı olduğunu iddia ederler. Pek 

çok deist ise kurgulanmış olduğuna inandıkları vahyedilmiş dinleri reddeder. Özel bir 

vahye ihtiyaç duymayan deist anlayışa göre doğru din, her zaman ve her yerde aynı olan 

insan doğası ve aklının evrenselliğine dayalı dindir. Bu deistler, Hıristiyanlık ve Đslâm gibi 

geleneksel dinlerin, her şeye inanma safdilliğinden, politik tahakkümden ve din adamı 

sınıfının işlerinden kaynaklandığına inanırlar.”43 

Hıristiyan Dünyasında Kilise ile bilim dünyasının arası açıldıkça ve din 

adamlarının, din adına, bilimsel faaliyette bulunanları rahatsız ettiğinden dolayı, deizmin, 

bilimle uğraşanlara bir rahatlık getiriyordu. Çünkü eğer Tanrı, evreni yarattıktan sonra ona 

müdahale etmiyor ve bir kenarda bekliyorsa, ne bir insana, ne de bir düşünceye, araştırma 

yapan bilim adamlarına müdahale hakkı yoktur44.  

Bu şekilde kilise adına yapılan menfi faaliyetler ve cezalandırmalar felsefi 

dayanaklarını yitiriyor, dine ve kiliseye karşı artık gittikçe artan bir düşünce kendilerine 

rahat nefes alabilecekleri özgür ve herhangi bir baskı unsuru olmayan ortamlar ve 

düşünceler arıyordu. Bundan dolayı deizm, gelenekselleşmiş zihniyet ve yorumların 

muaheze edilmesine de olanak sağlıyordu. Mademki Tanrı evrene ve insana karışmıyor, o 

halde tarihte olup biten hiçbir şey dokunulmaz yahut mukaddes sayılamazdı. Kilise, 

Tanrı’nın vücudu değil, düpedüz bir insanın bir yapıtıydı. Kimse kiliseyi ve dini 

düşünceleri arkasına alıp başkalarını aforoz edemezdi. Đşte bu anlayıştan güç alan ve 

evrenle ilgili yeni bilgilere ulaşan birçok batılı bilim adamı, dini inançları referans 

göstermeksizin evreni ve insanı açıklayabileceğine inandı. Bu düşünce ile birlikte gelişen 

dışarıdan müdahale edilmeyen hiçbir yüce varlık ile bağlantılı olmayan bir âleme yönelen 

bilim adamları bilimin yolunu açmış oldular45.  

Bütün bu perspektiflerden bakıldığında deizm, dini konulara akli yöntemler 

uygulayan ve Hıristiyan âleminde taassubun, baskının ortadan kalkmasına yardımcı olan 

yarı dini yarı felsefi bir harekettir. Onun doğuşu ve yükselişi ile Batı dünyasında 

                                                 
43 A.g.e.  , s. 16.  
44 John Bagnel Bury, Fikir ve Söz Hürriyeti, Çev. Avni Basman, Remzi Kitabevi, 2. Baskı, Đstanbul, 1959, s. 
133–134. 
45 Gasper, Hans/Müler, Joachim/ Valentin Friederike, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und 
Weltanschaungen, Herder spektrum, Freiburg-Basel-Wien, 1990, s.169. 
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akılcılığın, Almanya’da ise aydınlanmanın ve genel anlamda bilimin gelişimi arasında bir 

paralellik vardır.46 Deistler her zaman geleneksel Hıristiyanlıktaki yanlış uygulama ve batıl 

inançları eleştirmiş, bağnazca davranış yerine tolerans ve digergamlığın yerleşmesine 

hizmet etmişlerdir. Onlar dini ve toplumsal özgürlüklerin önünü açmaya ve böylece 

bilimin yerleşip gelişebileceği bir yuva yaratmaya çalışmışlardır47. 

Deistlerin Tanrı anlayışlarına baktığımızda onlar Tanrı’yı, ezeli, şuurlu ve âlemi 

bilen mutlak kudret sahibi bir Tanrı anlayışına dayanan klasik teizmden; Tanrı-âlem 

ilişkisini ortadan kaldıran, her şeyi ihtiva eden ve adeta âlemle özdeşlesen bir Tanrı 

anlayışına dayanan klasik panteizmden; zaman içerisinde kalıp değişen ve zaman dışında 

kalıp değişmeyen iki ayrı yanı bulunan çift kutuplu bir Tanrı anlayışına dayanan pan-

enteizmden; bu konuda nötr bir tavrı benimseyen ve Tanrı’nın bilinemeyeceğini iddia eden 

klasik agnostisizmden ve yine son olarak da negatif bir tavırla Tanrı’nın varlığına 

inanmayan hatta O’nun yokluğunu ispata kalkışan ateizmden ayrılır48. Tanrı, sadece ilk 

sebep olarak kabul edilen ve evrene müdahale etmeyen bir Tanrı’dır 49. Deizmin Tanrısı, 

kâinatı bilen temaşa eden ve güç kudret sahibi olan teizmin Tanrısından çok farklıdır50. 

Deizm yaratma diye bir problemi olmayan panteizmden, âlemle özdeş olan ve ne bir zat 

olan dolayısıyla ne bilgisi ne iradesi ne de kudreti olan panteizmin Tanrısından da farklıdır.  

Deizm zaman içerisinde insanla ortaklasa gelişen bir yaratma fiili içerisinde olan fakat 

bilgisi, iradesi ve kudreti hakkında susulan veya henüz bir şey söylenmemiş olan pan-

enteizmin Tanrısından çok farklıdır. Bu mesele ise Deizm de çok farklı olarak algılanır, 

Tanrı, âlemin ilk nedeni, ilk hareket ettiricisi, koyduğu yasalarla kendi kendine mükemmel 

bir şekilde işleyen âlem ve artık ona hiçbir şekilde müdahale etmeyen bir Tanrı’dır51. 

Bilgisi, kudreti ve iradesi silik bir Tanrıdır. Bundan dolayı bilime rahat hareket edebileceği 

özgür bir ortam açtığı düşünülür. Agnostisizm ise Tanrı hakkında susarken, ateizm zaten 

bu kavramın insan unsuru olduğunu iddia ediyor52.  

                                                 
46 Aydın Topologlu, Çağdaş Đngiliz Felsefesinde Ateizm Problemi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 
Đzmir, 1996, s.174. 
47 Gasper, Hans/Müler, Joachim/ Valentin Friederike, a.g.e. , s. 169. 
48 Campenhausen, Hans Frhr. , Dinkler, Erich, Gloge, Gerhard und Logsstrup Knud E. Herausgegeben von 
Kurt Gallig, a.g.e. , s. 59. 
49 Campenhausen, a.g.e. , s. 60. 
50A.g.e. , s. 61.  
51 Campenhausen, a.g.e. , s. 61. 
52 Kitter, Joachim Und Gründe Karlfired, a.g.e. , s. 45. 
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Deizm daha çok Tanrı’yı ereksel bir sebep olarak kabul etmekle Aristoteles’e 

dayanırken; Panteizm, Plotinus’un geliştirdiği Yeni-Platonculuk’a dayanan Batı 

dünyasında ise özellikle Spinoza’da son şeklini bulan dini ve felsefi bir özellik taşıyan 

“birci” sisteme dayanır. Birincisi tam aşkın, öyle ki yarattığı evrene müdahale edemeyecek 

kadar mesafeli düşmüş; ikincisi, ise tam içkin yani doğanın içerisinde eriyen bir Tanrı 

düşüncesine dayanarak, diğer görüşler arasında birbirine en uzak iki görüşü temsil 

etmektedirler53.  

Konuyu özetlemek istediğimizde karşımıza deizmle alakalı şu çıkmaktadır; deizm, 

Tanrı’nın evrenle ve insanla güçlü bir ilişki içinde olduğunu hatta gerekirse mucizeyle 

tabiat kanunlarına müdahale edebileceğini kabul eden teizmden, Tanrıyı doğaya katıştırıp 

eriten panteizm’den, Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini düşünen agnostisizmden ve 

Tanrı’nın varoluşunu inkâr eden ateizmden ayrılır. Feodal dinsel anlayışların baskın 

olduğu yerlerde, Deizm, çoğu zaman ateizmin el altından bir biçimi, maddecilerin dini saf 

dışı bırakmalarına uygun düsen bir yolu olmuştur54. 17. ve 18. yüzyıllardaki deistlerin 

teizme yönelttiği eleştiriler 19. yüzyılda ateizmin isine yaramış ve ateizme basamak olmuş 

ve zemin hazırlamıştır55. 

 

“Deizme yapılan Eleştiriler: 

1. Deizm katı bir akılcılığa dayanır. Oysa akli yaklaşımın dini konularda 

yetersizliği bilinmektedir. 

2. Deizm, dinin esrarengiz yönünü tenkit etmektedir. Oysa çoğu bilim 

adamına göre bundan kaçmaya gerek yoktur. 

3. Deizm, ateizme giden yolu kolaylaştırmaktadır. 

4. “Emekliye ayrılmış” Tanrı anlayışı, dini duyguyu ve düşünceyi tatmin 

etmemektedir. 

5. Âlemle ilgilenmeyen Tanrı’nın âleme ilişkin bilgisi, kudreti, iyiliği vs. 

sıfatları konusunda önemli felsefi sorunlar çıkmaktadır.  

                                                 
53A.g.e. , s. 46. 
54 Campenhausen, a.g.e. , s. 61. 
55 Topaloğlu, Aydın, a.g.e. , s. 170–208. 
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6. Deizm, varlıkta belirli ölçüde kendi kendini belirleme gücü görmesine ve 

âlemi Tanrının etkileri olarak telakki etmesine karsın, ilahi mahiyette bir 

ayrım ortaya koymamıştır.56” 

Ve son olarak şunu söylemek gerekir ki 17. yüzyıl düşünce tarihi açısından en 

çalkantılı dönemler yaşandığı bir devir olmuştur. Tanrı düşüncesi ile alakalı köklü 

değişikliklerin olduğu ve Deizmin her yeri sardığı, dinin manevi havasından eser bırakmadığı, 

yeni bir dinin doğuşuna sahne olmuştur.  Tanrı’ ya Đlahi Saatçi vasfı verilmiş ve artık o saatin 

işlemesine karışmayan bir Tanrı inancı gelişmiştir. Đşte bu dönemde Deizme karşı alternatif 

arayışları içerisinde olunmuş,  dinin manevi boyutunun tamamen unutulduğu bir dönemde 

içkin bir Tanrı anlayışına arayışına girilmiştir. Düşünce tarihinin tozlu raflarından tekrar alınıp 

zamana uygun bir şekilde sistemleştirilecek olan Panteizm yavaş yavaş kendisini hissettirmeye 

başlamıştır o dönemlerde.  

 

2.3. PANTEĐZM 

“Hava gibi her şeye sızan güç Tek ’ tir/Bir’dir. Buna dair güçlü bir farkındalık onun 

bu dünyadaki mevcudiyeti ve gerçek varlığının görünen şeylerin şeklini alması gibi, 

Tanrıyı bütün varlıklarla özdeşleştirme eğilimi gösterir. Bunun yanı sıra, büyük vahiy 

sistemlerinde, vahyin objesi, bütün gerçekliği kaplayacak şekilde genişleyebilir. Her obje, 

ancak, içinde tanrısalın ikameti sebebiyle vahyin bir objesi haline gelir. Bu yüzden de 

panteizm, birçok kültte olduğu gibi, vahye dair bu tür bir anlayışın sonucu olarak ortaya 

çıkmış gibi görünmektedir. Üstelik birçok dindar insan, bireysel ruhun ötesinde ‘kozmik 

bir bilinç’ ya da ‘ortak bir bilinçdışı’ olduğunu kabul eder. Bunlar anıma, prana, pneuma 

gibi evrenin gayr-i akli olarak kabul edilen hayat verici prensipleridir. Mistik tecrübe ya da 

en azından onun belli türleri, mistik hayatın tanrıyla bir oluş tecrübesinden meydana 

geldiği için, panteistik anlamda yorumlanabilirler. Doğu (yani, Hint) panteizmi, 

Batı’dakinden farklıdır; çünkü doğu panteizmi, her şeyin Tanrı olduğunu söylemez, fakat 

Tanrı ve yaratılmış varlıkların, Tanrı’ya bağlı ve O’ndan ayrı olsalar da, ruh ve beden gibi 

insanda birleştikleri anlamına gelecek şekilde, her şeyin Tanrı’da birleştiğini söyler. Ayrıca 

Angelus Silesius ve diğerlerinin panteizmi Ramakrişna’ninkinden farklıdır. Çünkü 

                                                 
56 Masiraliyev, Şumkar, John Hick’in Ulûhiyet Anlayışı Işığında Hıristiyan Teizminin Felsefi 
Güçlükleri(Yayımlanmamış Dok. Tez.) 2007, Đzmir, s. 27.  
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Ramakrişna yaratmayı, sevginin bir sonucu olarak görür ve Tanrılığı hakiki öz olarak 

tasarlar.”57 

Panteizm iki yunanca kelimeden bir araya gelmesi ile oluşmuş olan bir kavramdır. 

Kavramın ilk kısmını oluşturan “Pan” kelimesi “bütün”,  “her şey”, “tam” manalarına 

gelmektedir. Đkinci kelime ise “theos-teizm” kelimesi “Tanrı” demektir58. Teizm ise 

Tanrı’nın varlığı ile alakalı her türlü düşüncedir. Panteizm dolayısı ile var olan her şeyin 

Tanrı ile alakadar olması ve O’ndan yola çıkması demektir.59 Bu açıklamanın sonucunda 

şu anlaşılmaktadır ki var olan her şey, yaratılmış olan her şey Tanrı ile eş değerdir. Alman 

filozof Arthur Schopenhauer (1778–1860) şunu belirtmiştir ki Panteizm teizm olursa 

anlaşılır.60 

Panteizm felsefi ve teolojik olarak çok yeni bir kelimedir. Đrlandalı filozof John 

Toland (1670–1722) ilk olarak kullanıyor. Panteizm düşüncesini 1709 tarihinde yazmış 

olduğu “ Origines Judaice” adlı eserinde belirtmiştir. O’nun yazmış olduğu bu makaleden 

yola çıkarak onun bu düşüncesini deizm olarak tanımlanmıştır. Toland panteizmin felsefi 

kelime dünyasına çok çabuk yerleştiğini de belirtmektedir61.   

Günümüzde Panteizm kelimesi düşünce dünyasında henüz tam manası ile 

açıklanamamıştır. Tarihten bu güne kadar Panteizmle alakalı çok farklı düşünce ve fikirler 

ortaya atılmıştır.  Mesela Hegel (1770- 1831) felsefi bir yön olarak Panteizmi açıklama 

çabasına girişmiştir. Alman şair Christian Johan Heinrich Heine (1797- 1856 ) panteizmi 

Almanya’nın bir dönem gizli bir dini olarak açıklamıştır. Artur Schopenhauer ise 

panteizmi esasen hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor62.Genel olarak meseleye 

bakıldığında şuna ihtiyaç vardır; Panteizmin dünya bakış açısına sahip olabilmesi için çok 

ince detaylı ve sistemli bir şekilde analize ihtiyacı vardır.  

                                                 
57 Mariasusai Dhavamony/çev. Fuat AYDIN, Sakarya Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 
22 (2010/2), s. 209. 
58 Elmar Waib und Franz Josef Rainer, Basiswissen Philosophie in 1000 Frage und Antworten, Facultas 
Verlags und Buchhandels AG. Wien 2007, Bölüm 472. 
59 Pluder, Valentin und Spahn Andreas, Grosses Wörterbuch Philosophie – Grundwissen von A-Z, Compact 
Verlag München, 2006,  s. 346. 
60 Elmar Waib und Franz Josef Rainer, a.g.e. Bölüm 472. 
61 Wollgast, Siegfried, “ Deus sive natura: Zum Pantheismus in de europeaischen Philosophie und 
Religiongeschichte” in : “ Sitzungsberichte der Leibniz- Sozieteat” ; Hörz, Herbert ( hrsg) : Band 27, Heft 8 
Leibnitz- Sozieteat; Berlin, 1998, s. 8. 
62 Wollgast, Siegfried, a.g.e. , s. 9.  
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Panteizm felsefi ve dini bir düşüncedir. Tanrı ve kâinat aynıdır, aralarında fark 

yoktur. Tanrı dünyadan ayrı düşünülemez, önemli olan onların ayrı birbirinden ayrı 

düşünülmemesi onların ikisinin aynı sıfata sahip olmalarıdır. Dolayısı ile yaratılmış olan 

her şeyin içerisinde Tanrı’nın vasıfları vardır.63  Panteist Tanrı anlayışında Tanrı her şeydir 

ve her şey Tanrı’dır. Tanrı insan, Tanrı kâinat ayrımı yoktur. Panteizm düşüncesinin temel 

yapı taşı olarak Tanrı’nın evrenden ve insandan herhangi bir ayrılığı ve bağımsızlığı 

yoktur. Her şey Tanrı’dır, Tanrı doğadadır, evrendedir, eşyalardadır ve insanın doğasında 

bile vardır. Tanrı ile evreni özdeş kabul eden bir düşüncedir64. 

Bu Tanrı tasavvurundaki algılamadan dolayı Tanrı evrenin ta kendisi olduğu için 

kâinatta var olan her şeyin doğa, fizik ve evrenle alakalı hangi kanun varsa bunların 

hepsinin bütününün Tanrı’yı oluşturduklarını ifade ederler. Ve kâinatta en ufak bir hareket 

bile Tanrı’nın hareketidir. Ve bunun neticesinde de evrende var olan insanın da Tanrı’nın 

bir parçası olduğudur. Bu olayın neticesinde panteizm düşüncesinde aşkın bir Tanrı var 

olmadığı gibi yaratmadan da söz edilemez.65 

 Panteizmin tarihsel olarak köklerine indiğimizde karşımıza Grek Felsefenin izleri 

görmekteyiz. Grek Felsefesinde mevcut olan Staocu’larda, Yeni Plâtoncu’lar da ve Elealı 

Parmenides’ te evrenle Tanrı’yı özdeş görmekteydiler. Batı felsefesi tarihinde farklı 

dönmelerde farklı adlar altında tezahür eden Panteizm Rönesans döneminden sonra ise 

Guardiano Bruno ( 1548–1600) ve Spinoza  (  1632- 1677 )   tarafından düşünce olarak 

benimsenmiştir.66 

 Stoacılar, Tanrı’nın madde olduğunu belirmişlerdir. Fakat kâinat denilen büyük madde, 

hareketsiz maddeden yapılmış değildir. Tersine evren, Tanrı’nın ruhunu oluşturduğu dinamik 

bir varlıktır. Tanrı, dünyanın ruhu, her şeyin içinde bulunan akılıdır. Ruhumuzun kendisi de 

tanrısal nefsin bir parçasından ibarettir. Buna genel olarak Stoacı panteizm denilebilir. 

 Yeni-Plâtoncu filozof olan Plotinos’a göre tikel, somut varlıklar Tanrı’nın yaratımının 

konusu değillerdir. Onlar, daha çok, tanrısal birliğin taşmasıdır. Çokluk Bir’den yaratma 

                                                 
63 Pluder, Valentin und Spahn Andreas, a.g.e. , s. 347. 
64 Rehfus, Wulff, Handwörterbuchm Philosophie, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen, 2003, s. 
520. 
65 Elmar Waib und Franz Josef Rainer, a.g.e. , Bölüm 472.  
66 Herausgegeben von Christian Auffarth, Jutta Bernard und Hubert Mohr Metzler Lexion Religion 
Gegenwart- Altag- Medien, Band 3, J.B Metzler – Verlag Stuttgart – Weimar 2005, s. 7. 
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sonucu değil, Bir’in zamanda ve uzayda kendini açması sonucu ortaya çıkmıştır. Oluş, şeylerin 

değişen akısı, Ezeli-Ebedi varlığın daha aşağı dereceden bir formudur67. 

 Panteizm Tanrı’nın sonsuzluğu üzerinde durmaktadır, yaratan bir Tanrıyı kabul 

etmek istemezler şundan dolayıdır ki eğer Tanrı sonsuz ise sonsuz olmasından 

kaynaklanan nedenlerden dolayı kendi dışında kâinat yaratmamıştır. Çünkü sonsuz olan 

varlığa varlığı itibari ile bir şey ilave edilmez. Eğer Tanrı’dan ayrı bir kâinat ilave edilirse 

bundan dolayı Tanrı’dan fazla bir şey olur. O halde bu durumda Tanrı ebedi olamaz. Tanrı 

kendinden başka herhangi bir şey yaratmış olsaydı o halde var olan her şey mutlak sonsuz 

olmazdı kendisi de dâhil. Bu sebeptendir ki kâinat Tanrı mündemiçtir. Tanrı’nın dışında 

değildir. Tanrı kâinatla içkindir. Yukarıda ifade edilen görüşlerden dolayı teistik 

düşünceler Panteizmi ateizme yakın bulduklarından dolayı şiddetli bir şekilde eleştiri 

yağmuruna tutmuşlardır.68 

  

Panteizmin Türleri; 

1- Doğacı ( Tabiatçı) Panteizm: Tek yegâne gerçek doğadır ve Tanrı’ 

da doğanın içerisinde yer alır. Bu düşünceye sahip olan düşünürler 

ise ( Dideron, Boron d’ Holbach) 

2- Đdealist Panteizm: Bu panteistlik düşünce genellikle Alman 

düşünürleri arasında yaygın olup tek gerçekliği ruh olarak görürler. 

Tanrı’da ruhun özünde var olandır. Bu düşünceye sahip olanlar ise 

(Hegel, Fichte, Brunschvig) 

3- Teolojik panteizm: Teoloji ve felsefenin üzerinde durup düşündüğü 

ve tartıştığı asıl olarak bu panteizm türüdür. Kâinat ta ki tek 

gerçeklik Tanrı’dır. Diğer tüm varlıklar Tanrı’nın varlığından 

türemiştir.69  

 

 

                                                 
67 Masiraliyev, Şumkar, a.g.e. ,s. 28. 
68 Antony Flew, “Pantheism”, A Dictionary of Philosophy, Gramecery Books, New York, 1999, s. 261. 
69  Herausgegeben von Christian Auffarth, Jutta Bernard und Hubert Mohr, a.g.e. , s. 8. 
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Panteizm Düşüncesine Yapılan eleştiriler; 

1- Panteizm, aşkınlık fikrini reddettiği için ateizme yardımcı olmaktadır. 

2- Panteizm, Tanrı her şeydir demekle varlık mertebeleri arasındaki ayrımı 

kaldırmakta, Tanrı ile insanı bir yapmaktadır. 

3- Panteizm, sonlu ile sonsuz arasındaki bağlantıyı iyice kurarak birliğe 

ulaşmada başarılı olmamıştır. 

4-  Panteizmde aşkın ulûhiyet anlayışı olmadığı için yaratma fikri yoktur. 

5- Panteizm, dini tecrübenin anlaşılmasını oldukça güç duruma 

sokmaktadır. Eğer Tanrı bir zat değilse, ibadetin, duanın ne anlamı 

vardır. 

6- Panteizm, kötülük problemini de daha karmaşık hale getirmektedir, Ya 

kötülüğü toptan inkâr etmekte yahut kötü ile iyinin farkını asgariye 

indirmektedir.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
70 Masiraliyev, Şumkar, a.g.e. , s. 30. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

 

SPĐNOZA’ NIN TANRI TASAVVURU 

1. SPĐNOZA VE DÜŞÜNCE SĐSTEMĐ 

On yedinci yüzyıl düşünce tarihi açısından çok önemli olup şu an da yaşamış 

olduğumuz modern düşüncenin temellerini o dönemde yaşamış olan düşünürler ve bilim 

adamları tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Felsefe tarihi içerisinde yüzyıllardır 

oluşmuş olan düşünce kalıpları o dönmelerde ortaya atılan yeni düşünceler sayesinde 

sarsılmaya başlamıştır1. O güne kadar felsefede Skolâstik bir metafizik düşüncesi hâkim 

olup rasyonellikten uzak düşünce sistemleri mevcut bulunmaktaydı.2 

Düşünce tarihi ve modern felsefe tarihi üzerine araştırma yapan insanların 

genellikle söylemiş ve yazmış oldukları şey şudur ki; Spinoza, Descartes ve Leibniz ile 

birlikte Rasyonalist filozoflar olarak tanımlanmaktadırlar. Bu filozofların bu şekilde 

tanımlanmalarının nedenine gelince yukarıda izah edildiği gibi o zamana kadar var olan 

düşünce sistemlerinde uygulanmakta olan skolâstik bir metafizik metoduna karşılık 

olmalarıdır. Bu filozoflar kendi düşünce sistemlerinde oluşturmuş oldukları bilimsel bilgi 

metodunu geliştirip evreni anlaşılır kılmada rasyonel bir metot ortaya koyup batıl 

inançların, vahyin o esrararengiz havasına karşı çıkarak, aklın ve rasyonel yöntemlerin 

gücünü yüceltmişlerdir.3 Bundan dolayıdır ki bu filozoflar modern düşüncenin 

oluşmasında büyük etkileri olmuştur. 

 Modern düşüncenin oluşmasında büyük katkıları olan bu filozoflardan Spinoza’ yı 

ayrı kılan şey ise kendi yaşamış olduğu dönem itibari ile pek fazla önemsenmemiş olup 

                                                 
1 Herausgegeben von O.Höffe, Klassiker der Philosophie 1 Von den Vorsokratikern bis David Hume, Verlag 
C.H. Beck, München, 1994, s. 338. 
2 Schupp, Franz, Geschichte der Philosophie im Überblick Band–3 Neuzeit, Verlag Meiner, Hamburg, 2003, 
s. 155. 
3 Cevizci, Ahmet, 17.yüzyıl Felsefe Tarihi,  s. 101. 
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kendisi çok münzevi bir hayat yaşamasıdır fakat bunlara rağmen kendisinin oluşturmuş 

olduğu iklimde bir sürü filozofu yetiştirmiş olmasıdır. Spinoza hayatta iken ne yazık ki 

kendi düşüncesi bir yok hükmünde sayılmış olup kendisinin evrenle ve Tanrı ile ilgili 

düşüncelerine kayıtsız kalınmakla kalınmayıp anlaşılamamıştır. Ve bununla da kalınmayı 

kendisi bir dinsiz olarak vasıflandırılmıştır. Bundan dolayıdır ki kendisi yazmış olduğu 

birkaç eserden birisini dahi başka bir isimle yazmıştır.4 

Spinoza daha kendi zamanından başlayarak bütünsel determinizme ait fikirleriyle 

bilim felsefesinde, ruh ve beden paralelliğine ait fikirleriyle psiko-fizyolojide, psiko-

fizikte, yaratılmış tabiatın göreliğine ait fikirleriyle ahlak ve yasa bilim alanında çok derin 

etkiler yaptı. Fakat öz ve varlığın özdeşliğine ait ana fikrinin bilgi teorisi ve mantık 

alanında açtığı buhran daha o zamandan beri Leibniz felsefesiyle arasında uzlaşmaz bir 

ayrılığın doğmasına kapı açtığı gibi, günümüzde de lojistik’in gelişmesi Spinozacılığa 

karşı saldırışlarına gittikçe daha kuvvetlenmesine meydan verdi.5  

Spinoza’ nın düşüncesi kendisi öldükten iki asır gibi bir zaman üzerinde 

konuşulmaktan çekinilen fakat düşünürlerin gizliden gizliye araştırdığı bir düşünce 

olmuştur. On sekizinci yüzyılın başlarında ve ortalarında Almanya’da ve birkaç Avrupa 

ülkesinde olmak üzere orada var olan düşünürler tarafından cesaretle tekrar gün yüzüne 

çıkarılmaya başlamışlardır. Bu düşünürlerden olan Goethe, Lessing, Heine ve Brunschvig 

gibi düşünürler Spinoza düşüncesini tekrar gündeme getirmişler ve bu düşünceyi 

sistemleştirmeye çalışmışlardır6. Bu tarihten son bu düşünürlerin sayesinde Spinoza 

Felsefesi batı düşüncesi için ehemmiyet arz etmeye başlamıştır. Ve Spinoza Felsefesi 

modern düşüncenin en önemli felsefi dayanağını oluşturmaya başlamıştır. 

“Kant’tan sonra bütün Alman idealizmi gözlerini yeniden Spinoza’ya çevirdi. 

Kant’ın olumsuz kavram yaptığı Noumene, yani mutlak alanına ait sonuçsuz araştırmaları, 

mutlak a sokulmak için Spinoza’nın cevher kavramını idealist bir gözle yeniden ele almak 

                                                 
4 Gawlick, Günter und Gebhardt, Carl, Saemtliche Werke in sieben Baenden, Band 3, Đn Verbindung mit 
Otto Baensch und Artur Buchenau herausgegeben und mit Einleitung, Anmerkungen und Registern vershen 
von Carl Gebhardt,- Theologisch-Politischer Traktat, Auf der Grundlage der Übersetzung von Carl Gebhardt 
neu bearbeitet, eingeleitet und herausgegeben von Günter Gawlick, Felix Meiner Verlag, Hamburg. 1976, s. 
17. 
5 Spinoza, Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Etika, çev. : Hilmi Ziya 
Ülken, Dost Kitapevi, Ankara, 2004.2006.2009, s. 10. 
6 Pierre François Moreau, Spinoza, Versuch über die Anstössigkeit seines Denkens, Aus dem Franzoschen 
von Rolf Löper, Herausgegeben und mit einem Beitrag von Friedrich Balke, Verlag Philosophie Fischer 
Taschenbuch, Frankfurt, 1994, s. 44. 
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cesaretini uyandırdı.  Schelling objektif idealizminde, Hegel mutlak idealizminde Kant’ı 

Spinoza ile tamamlamaya çalıştılar. Mendelssohn ve Jocobi idealist metottan yola çıkarak, 

oradan yeni bir mutlak metafiziğine geçmeyi denediler, fakat on dokuzuncu yüzyıldan 

sonra materyalistler kendilerine Spinoza’da başlangıç noktası aradılar. Ernst Haeckel ve 

Karl Moleschott gibi o dönemin bütün maddeci monistleri Spinoza’nın mutlak, sonsuz ve 

zorunlu cevherinde madde ve kuvvetin temellerini bulduklarını ileri sürdüler. Bugünde 

yine de diyalektik maddeci felsefe kendisine orada kökler bulduğu kanısındadır.7 

Goethe, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Einstein ve daha nice büyük filozof, 

bilim, edebiyat ve sanat adamı, Spinoza’nın oluşturmuş olduğu entelektüel ortamda 

yetiştiler ve kendilerini her şeyden önce Spinoza Düşüncesinin savunucusu saydılar. 

Bergson bu hususta aynen şöyle söylemiştir; 

 “ her filozofun iki felsefesi vardır: bir kendi felsefesi bir de Spinoza’nın 

ki”.  Hegel’e göre ise,  

“ Spinoza, modern felsefenin bir dönüm noktasıdır; alternatiflerimiz: 

Spinoza’yı kabul etmek ya da felsefesiz kalmaktır.”8 

Alanları,  kişilik yapıları düşünce sistemleri itibari ile birbirlerinden ayrı birçok 

düşünürün Spinoza’nın düşünce sisteminden etkilenmeleri ve bu etkilenmelerinin 

neticesinde kendilerine ait oluşturmuş oldukları düşünce sistemlerinde Spinoza’nın 

düşünce yapısını barizce ve cesaretle ortaya koymaları gösteriyor ki Spinoza düşüncesinin 

tam manası ile kavrandığında insana ve düşüncesine ne kadar etki yaptığı ortadadır. 

Spinoza’nın düşencesine tarafsız veya duyarsız kalan aydın filozof, düşünür hemen hemen 

yok gibidir. Çoğu ondan nefret ediyor, bazısı ise ona sahip çıkmaya çalışıyordu9. Örneğin 

18. yüzyılda materyalistler, kendilerini Spinoza düşüncesine sahip görüp kendilerini 

Spinoza ile aynı kefeye koyuyorlardı ve bu ise tamamı ile Spinoza’nın düşüncesinin 

materyalist bir düşünce yapısına sahip olduğunu düşünce tarihine deklare ediyorlardı. 

Materyalistler Spinoza’yı kendileri gibi ateist ve materyalist olduğunu ileri sürüyorlardı. 

Ve bu tabi ki Spinoza düşüncesinin düşünce tarihinin raflarında çarpıtılmış bir düşünce 

olarak yer almasına vesile oluyordu10.  

                                                 
7  Spinoza, çev. : Hilmi Ziya, s.10. 
8 Fransez, Moris, Spinoza’nın Tao’su Aklı Đnançtan Đnançlı Akla, Yol Yayınları, Đstanbul, 2004, s. 327. 
9 A.g.e. , s. 327. 
10 A.g.e. , s. 85. 
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“ Spinozacı Devrim, açısından bakıldığında Freud, Marx ve Einstein’ın kendi 

bilim dallarında yaptıkları çalışmaların sonucu, Spinozacı Dünya Görüşüne Psikoloji, 

Toplumbilim ve Fizik dallarından örnekler ve kanıtlar getirmekten ibaret olduğu 

denilebilir.”11 

Spinoza ile düşünce tarihinde ki filozofların yolları arasında çok büyük farklılıklar 

vardır. Bu farklılıklar daha düşünmeye başlamadan birbirinden ayrılır. Bir filozof için ilk 

olarak felsefesine başlamadan önce problem olarak ele almış olduğu nokta şudur ki; Đnsan 

neden felsefe yapmalı, felsefe yaparken ne aramalı ve işe felsefesine nereden başlamalıdır. 

Yani genelde filozofları felsefe yapmaya iten güç Bilgi arayışıdır. Fakat bu mesele 

Spinoza’ da farklıdır. Spinoza’yı felsefe yapmaya iten güç Mutluluk arayışıdır.  

Mesela Descartes’in düşünmeye başlarken kendisine sorduğu ilk soru: Ne 

biliyorum? Sorusudur…  Ne kadar bilebilirim ve hangi bilgilere güvenebilirim? Spinoza 

ise yola çıkarken, bu yaşamı en iyi şekilde nasıl yaşarım? Bir insan için iyi yaşam nedir? 

Kusursuz bir yaşam nedir?  Acaba öyle bir şey var mıdır ki onu elde ettiğimde yaşamımı 

sürekli mutlu ve yüce bir sevinç için sürdüreyim? Gibi soruları kendine sorar. Spinoza’nın 

sormuş olduğu bu soruların hepsi birer Etik sorusu olduğundan dolayıdır ki Spinoza bu 

nedenle düşünce sistemini anlattığı eserinin adını ETĐKA koymuştur.12  Ve insanında bu 

dünya da mutlu olabilmesinin en önemli nedenlerinden biride Tanrı olduğu için Spinoza 

Tanrı hakkında eserinde özenli ve sistemli bir şekilde yer vermiştir.13 

 

1.1. HAYATI VE ESERLERĐ 

17. yüzyılın en büyük metafizikçileri arasında gösterilen Barauch Spinoza bilimsel 

gelişmelerin, icatların, dinsel ve mezhepsel ayrışmaların, köklü bir şekilde siyasal 

değişikliklerinin yoğun olduğu bir dönemde Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 24 Kasım 

1632’de dünyaya gelmiştir.14 Hollanda‘ya on altıncı yüzyılın sonlarına doğru göç etmiş 

Portekizli bir aileden geliyordu köken itibari ile. Spinoza’nın ataları on beşinci yüzyılın 

sonlarında ülkelerinden Hollanda’ya göç etmek zorunda kalmışlardı15 

                                                 
11 Fransez, Moris, a.g.e. , s. 328. 
12A.g.e. , s. 91. 
13 Seidel, Helmut, Baruch de Spinoza Zur Einführung, Junius Verlag, Dresden, 2007, s. 17. 
14 Röd, Wolfgang, Benedictus de Spinoza Eine Einführung, Verlag Reclam, Stuttgart, 2002, s. 31. 
15 Copleston Frederick, Felsefe Tarihi Spinoza, çev. Aziz Yardımlı, Đdea, Đstanbul, 1996, s. 7.  
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Spinoza ve ailesi Yahudi olduklarından o dönemlerde Avrupa’nın hemen hemen 

her ülkesinde ciddi bir şekilde Yahudi düşmanlığı vardı16. Hele ki koyu Katolik olan 

Đspanyolların hüküm sürdüğü yerlerde bu durum ciddi bir şekilde antisemitizm şeklini 

almış, Avrupa’da cadı avcılığının yerini artık Yahudi avcılığına yerini bırakmıştı. 

Yahudilere iki seçenek sunuluyordu o tarihlerde ya dinlerini değiştirip Hıristiyanlık dinine 

geçecek veyahut ta inanmış oldukları dinlerinden dolayı öldürülecekti. Çünkü o günkü 

resmi Kilise anlayışı tamamı ile Hz. Đsa’nın katilinin Yahudiler olduklarını deklare 

ediyorlardı.17 Bu tehlikeli olaylardan dolayı birçok Yahudi başka yerlere göçmek zorunda 

kalmışlardır aynen Spinoza’nın akrabalarının yaptıkları gibi. 

Hollanda’ya o tarihlerde bakıldığında diğer Avrupa ülkeleri arasında farklı bir 

konumda yer alıyordu. Hollanda hem ticari hem de sosyal imkânlar açısından çok zengin 

ve devlet yapısı itibari ile çok güçlü bir devlet idi. Bu sebeptendir ki birçok Yahudi 

Hollanda’ya göçmüşlerdir. Tabii ki de her şey tam manası ile düzgün gitmiyordu yine 

orada da Yahudi düşmanlığı hâkimdi ama Yahudiler açısından bakıldığında 

yapabilecekleri pek fazla bir şeyleri yoktu.18 

Amsterdam da o zamanlar ( 1600 ) Yahudiler kendi dillerini, benliklerini, dinlerini 

ve kültürlerini diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha rahat yaşabiliyorlardı. Yahudiler iyi 

örgütlenmiş ve organize olmuş bir Musevi cemaati oluşturmuşlardı. Amsterdam’ da ki 

Musevi cemaatinde Spinoza’nın babası aktif bir şekilde yer almakta olup o cemaatin 

önemli kişileri arasında gösterilmekte idi.19 Spinoza’nın babası Michael Spinoza 1587 de 

Portekiz’in Vidiger kentinde doğmuş olup buradan Amsterdam’a göç etmiştir. Hayatını 

ticaret yaparak geçindiren varlıklı bir insandı.20 

Spinoza’nın babası Spinoza’nın haham olmasını çok istediğinden dolayı onun 

Musevilikle alakalı dini bir eğitim almasını çok istiyordu.21 Babasının yoğun isteklerinden 

dolayı çocuk yaşta Spinoza Amsterdam’daki Yahudi okuluna ve sinagoga giderek, Đbranice 

başta olmak üzere Yahudi ve Arap teologların çalışmaları üzerinde eğitim gördü. Đlk 

hocaları arasında, Amsterdam’ın Ortodoks başhamamı olan Haham Saul Morteria ile geniş 

                                                 
16 Bartuschat, Wolfgang, Baruch de Spinoza, Verlag, C.H.Beck oHG, München 1996, s. 13. 
17 Shupp, Franz, a.g.e. , s. 155. 
18 Pierre François Moreau, a.g.e. , s. 9.  
19 Cevizci Ahmet, On yedinci Yüzyıl Felsefe Tarihi, s. 105–106.   
20 Arıcan, M.Kazım, Panteizm, ateizm ve panentezim bağlamında Spinoza’nın Tanrı anlayışı, Đz yayıncılık, 
Đstanbul, 2004, s.17. 
21 Röd, Wolfgang, a.g.e. , s. 32. 
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bilgisi ve laik ilgileri olan, Vossius ve Grotius yanı sıra Yahudilerin yeniden kabul 

edilmelerinde önemli rol oynayan Rembrandt’la da dost olan liberal haham Manasseh ben 

Đsrael gibi kişiler vardı. Spinoza’nın Hollanda’nın laik ve araştırmacı kültürü ile böylesine 

güçlü bir şekilde özdeşleşmesinin Manasseh’ten kaynaklandığına hiç şüphe yoktur.22 

Spinoza eğitimini aldığı Yahudi okulunda onun felsefesinin ilk temellerini 

oluşturduğu dini kitaplarla, Eski Ahid ve Talmud’la, Yahudi skolâstiklerinin yapıtları ile 

tanışmış ve ilk eğitimini sofu kapalı Ortodoks Musevi geleneği içerisinde yetişmiştir.23 

Spinoza ilerleyen eğitim hayatı boyunca yeni platonik gelenek tarafından etkilenmiş olan 

Kabalastik düşüncülerle de tanıştı daha sonra ise Moses Maimonides gibi Yahudi 

felsefeciler üzerine araştırmalar yaptı.24 

Spinoza ilahiyat eğitiminin yanında fizik, matematik ve felsefe eğitimi aldı.25 Bu 

eğitimlerinin haricinde ise Spinoza Hıristiyan ve Đslam kelamcıları ile alakalı bir takım 

araştırmalar yapmış olup bunlardan ileriki yıllarda felsefesi düşüncesini oluştururken 

etkilenmiştir.26  

Spinoza yirmili yaşlara geldiğinde gelecekte Etika adlı eserindeki terminolojinin 

önemli bir kısmını sağlayacak olan skolâstik felsefe ile tanışmasını sağlayacak olan 

öğretmen Frances Van den Edyen’den ders almaya başlamıştır. Van den Edyen, 

Spinoza’ya modern bilim heyecanını aşıladığı gibi şüphesiz ona Descartes’ın felsefesinden 

de bahsetmiştir.27 

Spinoza Đspanyolcayı, Portekizceyi, Latinceyi ve Almancayı çok iyi bir sevide bilip 

Yunancayı az bir şekilde öğrenmiş olması kendisine birçok felsefi ve dini eserleri 

rahatlıkla okuma ve araştırma fırsatı vermişti. Spinoza Latinceyi öğrendikten sonra, 

Ortaçağ filozofları ile özelliklede Aqunaslı Thomas’la tanışmıştır. Dünyaya bakış açısı 

değişen Spinoza doğa bilimine kayıtsız kalamayıp kısa bir zaman sonra içerisinde 

                                                 
22 Scruton, Roger, Spinoza Düşüncenin Ustaları, çev. Cemal Atilla,  Altın Kitaplar Yayınevi,  Đstanbul, 2002, 
s.14. 
23Cevizci Ahmet, a.g.e. , s. 105.  
24Capleston, a.g.e. , s. 7.  
25 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 17.  
26 Russel, Bertrand, Philosophie des Abendlandes ihr Zusammenhang mit der politischen und der sozialen 
Entwicklung, Europa Verlag Zürich, Zürich, 2007, s. 578. 
27 Scruton, Roger, a.g.e.  , s. 15. 
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bulunmuş olduğu çağın modern fikirlerini öğrenmiştir. Gençlik yıllarında modern bilim 

felsefesini geliştiren Bacon, Hobbes ve Descartes felsefeleri ile de yakından tanışmıştır.28 

Spinoza’nın evreni anlamlandırmaya ve tanımlaya çalışma gayretleri onu farklı 

alanlara sevk etmekteydi. O’nda var olan bu aşk kendisini Cordobalı Moiz’in düşüncesi ile 

tanışmasına vesile olur. Moiz’in Tanrı ile doğayı bir tutması özdeş sayması onun ilgisini 

çeker. Bunun haricinde Spinoza Ben Gerson savunduğu dünyanın sonsuz olduğu görüşünü 

benimser.29 

 Bu olayların etkisi ile oluşan entelektüel merakı, sorgulayan tavrı yavaş yavaş 

Yahudi camiasının önde gelenlerinin tepkisini toplamaya başlamıştı. Spinoza’nın Yahudi 

teolojisi üzerine olan kuşkularından dolayı, Yahudi kelamcılarının tepkisi ile karşılaştı. 

Serbest ve atalarının inancına ve havraya sadık kalmak şartıyla 1000 florin para teklif 

edildiği iddia edilmektedir. Ancak tüm çabaların sonuçsuz kalmasından dolayı Spinoza 

havra tarafından aforoz edilip Yahudi toplumundan dışlanmıştır.30 

Bu olaylar Spinoza’ nın hayatında çok büyük değişikliklere vesile oldu. O artık 

herhangi bir düşüncenin baskısı altında kalmadan özgürce düşünebilecekti. Spinoza bu 

olaylardan sonra artık felsefe ile yoğun bir şekilde uğraşmaya başladı ve fakat bu uğraşma 

sadece kendi iç dünyasında yaşandı. O bu uğraşlarını yoğun bir şekilde insanlar anlatmak 

ve o diğer filozofların yaptığı gibi kendisi hararetli tartışmaların içerisinde bulmak 

istemiyordu. Spinoza münzevi bir hayat yaşayıp hayatını optik cam ve mercek yaparak 

geçindiriyordu.31   

Spinoza 1660 yıllarında Leyden yakınlarına yerleştikten sonra orada felsefi 

çalışmalarına devam eder. Fakat orada istediği ortamı bulamayan Spinoza 1663 de Lahey 

bölgesine yerleşir. Spinoza Lahey’e yerleştikten sonra felsefe çalışmalarına ağırlık verir. 

Hatta Spinoza’ya o dönmelerde Heidelberg Üniversitesinden felsefe profesörlüğü teklifi 

gelir fakat o bu teklifi geri çevirir. O hayatını geri kalan kısmında sadece felsefe 

öğretmekten ziyade felsefe öğrenmeye harcar.32 Spinoza Lahey’e geldikten sonra 1676 

dönemin ünlü filozoflarından Leibniz Spinoza’yı ziyaret eder.33 Spinoza bir yıl sonra 

                                                 
28 Cevizci, Ahmet, a.g.e.  , s. 105. 
29 Will, Durant, Felsefe Kılavuzu, çev. Ender Gürol, Milliyet Yayınları, Đstanbul, 1973, s. 138.  
30 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 18. 
31 Herausgegeben von O.Höffe, a.g.e. , s. 339. 
32Seidel, Helmut, a.g.e. , s. 20. 
33 Capleston, a.g.e.  , s. 7. 
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verem hastalığından kurtulamayarak yalnız, fakir ve terk edilmiş şekilde 45 yaşında hiç 

evlenmemiş olarak hayata veda eder.34 

“Spinoza cemaatinden uzaklaştırılmış, hiçbir toplum içinde yer almamış bir Musevi 

olarak Spinoza hep özgür ve yalnız yaşamış, onun hayatının hiçbir döneminde, şu ya da bu 

türden hiçbir bağı olmamıştır. O bilinçli bir tavırla güçlendirmeye ve korumaya çalıştığı bu 

özgürlük ve yalnızlık içinde kendini saf akla dayanarak, kesinlikle nihai ve doğru 

olacağına inandığı bir felsefeyi kurmaya vermiştir. Başka bir deyişle, saf filozofun en 

kusursuz timsallerinden biri olan Spinoza, metafiziksel düşünceye yatkın bir zihin ve 

mizaç sergilemiştir. O evreni anlaşılır hale getirmeyi ve insanın everen içindeki yerini 

açıklamayı, en önemli görevi olarak düşünmüş ve yaşamını, bu tasarıyı gerçekleştirme 

işine adamıştır. Bu amaca ulaşabilmek için yalnızca mantıksal akıl yürütme gücüne 

dayanabileceğini düşünen Spinoza, ne sağduyunun ortak onayına ne ebedi ustalığına ne de 

tutkulara başvurmuştur.”35 

Spinoza’nın eserlerini genel hatları değerlendirdiğimizde kendisinin ne yazık ki pek 

fazla eser ortaya koymadığını görmekteyiz. Bunun nedenlerine baktığımızda en önemli 

sebeplerden bir tanesi bir filozofun tam üretme çağında olduğunda dönemde hayata veda 

etmesidir. Diğer sebeplere gelindiğinde ise kendisi çok zor bir ortamda yetişmiş ve 

yetişmiş olduğu ortamda ne yazık ki ortaya konulan fikirlere ve eserlere karşı ciddi bir 

teyakkuz gösterilmiştir.36  

Spinoza’ nın sadece hayatta iken iki tane eseri yayınlanmıştır. Zaten bu eserlerden 

bir tanesi ise kendi adı ile değil başka bir ad ile yayınlanmıştır.37 Bu eserlere gelince 

bunlardan bir tanesi Kartezyen Felsefe’nin ilkeleri (Principles of Cartesian Philosophy) ki, 

bu kendi adıyla yayınlanmıştır. Bu eserinde Spinoza Descartes’in Felsefesi’nin adlı eserini 

kendi eserinin birinci ve ikinci bölümlerinde geometrik olarak açıklamasını yapmıştır. 
38Spinoza’nın yayımladığı bu ilk eser Descartes felsefesine dair bir açıklama 

niteliğindedir.39 

                                                 
34 Cevizci, Ahmet, a.g.e.  , s. 107.  
35 Cevizci, Ahmet, a.g.e.  , s. 108. 
36 Herausgegeben von O.Höffe, a.g.e. , s. 341. 
37 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 20. 
38 Pierre François Moreau, a.g.e. , s. 11. 
39 Ülken, Hilmi Ziya, a.g.e. , s. 21. 
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Spinoza’ nın diğer bir eseri olan Teolojik–Politik inceleme adlı eseridir bu eser 

Latince olarak ve ilk basımında yazarının adı verilmeden, yayımcısı ve yayım yeri ile ilgili 

bilgiler verilerek yayımlanmıştır. Spinoza bu eserinde; din, devlet ve düşünce özgürlüğü ile 

ilgili olarak ortaya koyduğu düşünceleriyle büyük bir yankı uyandırmış ve tartışma konusu 

olmuştur. Eser yayımlandıktan hemen sonra, eleştiri almış ve kilisenin şikâyeti üzerine 

yasaklanmıştır.40 Spinoza’nın eserinin adında anlaşılacağı gibi teoloji ve politika üzerine 

incelemelerde bulunmuştur. Genel olarak eserinde din ve politikanın karşılıklı amaç ve 

konularını belirleyerek politikanın aklın alanına giren bir konu olduğundan hareketle bu 

araştırmada temelde din ve aklın karşılıklı ilişkilerini inceler.41 Ayrıca bu eserinde Spinoza 

Kutsal metinlerle alakalı incelemelerde ve eleştirilerde bulunmuş olup bundan dolayı da 

kendisinin Kutsal metin biliminin ve Kutsal metin eleştiriciliğinin kurucusu olarak da 

kabul edildiği söylenmektedir.42 

Spinoza, eserinin yazarı belirtmeksizin, yayınevi ve yayım yeri yanlış olarak 

yayımlanmasına rağmen çok aşırı tepki toplamış ve daha önceden uğradığı bıçaklı saldırı 

sebebi ile bir daha hiç eser yayımlamaya karar vermiştir.43 

Spinoza öldükten sonra hayatında en fazla değer vermiş olduğu ve felsefesinin 

tamamı ile o eserde mündemiç olduğu Etika’ sı en yakın dostları tarafından özelliklede L. 

Mayer tarafından yayımlanmıştır.44 Spinoza Etika’da düşüncesinin orijinal biçimde 

şekillenmiş ve geometri usullerine göre hazırlanmış yalın bir eserdir. Spinoza bu eserinde 

âlemle iletişim kurmak yerine bizzat kendisi ile iletişim kurmuştur.45 Etika’ da Spinoza 

tanımlar, aksiyomlar, postülatlar ve önermeler ağıyla örmüş ve ortaya muntazam bir ortaya 

koymuş ve hemen hemen her önermeyi kanıtlamakta ve yeri geldiğinde de şerh 

etmektedir.46 

Ayrıca Spinoza öldükten sonra şu eserleri de yayınlanmıştır;  Anlama yetisinin 

iyileştirilmesi üzerine inceleme ve en önemli çalışmalarından biri olan bu eser daha çok 

metodolojik bir eser niteliği taşıyıp, gerçek bilgiye ulaşmanın metodunu sunan, insanın 

                                                 
40 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 22–23.  
41 Arslan, Ahmet, Đbn-i Sina ve Spinoza’da Felsefe ve Din Đlişkileri, Đslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay. 
Ankara, 1999, s. 116–117.  
42 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 22–23. 
43 A.g.e. , s. 23 
44 Seidel, Helmut, a.g.e. , s. 21. 
45 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 25. 
46Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 25. 
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hakikate ulaşmasında nasıl bir yöntem izleyeceğini belirtir. Ayrıca eserinde felsefe ile ilgili 

bir düşünce sistemi ortaya koyup felsefenin amaçlarını belirtir.47 

 

1.2. Spinoza’ nın Felsefesini Oluşturan Etkenler 

Bir düşünce hiçbir zaman o düşünceyi düşünenden ayrı düşünülemez. O düşünceyi 

düşünende hiçbir zaman yaşamış olduğu ortamdan, kültürden, medeniyetten ve o çağda 

yaşanılan olaylardan ayrı düşünülemez. Bundan dolayıdır ki ortaya atılan her düşünce 

mutlaka kendi çağının çocuğudur diyebiliriz. Spinoza ve düşüncesi de kendi çağının ve 

medeniyetin çocuğudur. Bunun içindir ki Spinoza’yı düşüncesini iyi kavrayabilmek için 

O’nu ve O’nu etkileyen nedenleri tanımak gereklidir.  

Spinoza düşüncesinin temel yapıtaşlarında var olan ana unsur kendisinin doğup 

büyümüş olduğu ve eğitimini aldığı Yahudi kültürü, geleneği ve dini eğitimidir ( Kabala, 

Eski Ahit ve Talmut)48. Yahudi okulunda iki dönem hocası olan Rav Şaul Levi Morteira ve 

Rav Menase ben Đsrael Spinoza’nın zihinsel yaşamının oluşmasında ki belirleyici şahıslar 

olmuştur. Spinoza okuldan sonra da bu hocaları ile de yıllar boyunca görüşecektir.49 

Diğer bir etken ise Yahudi filozofları arasında Spinoza’ yı derinden etkileyen ve 

düşüncesinin oluşmasındaki en önemli Yahudi filozofu olan Maimonides ( Musa b. 

Meymun 1135–1204)’ dir.  Đbranice okunuşu RAMBAM olan bu filozof sadece Yahudi 

düşüncesinde değil Đslam ve Hıristiyan düşüncesinde de önemli etkiler yapmıştır.50  

Spinoza, Moses Maimonides’in çalışmaları ve Đbn Rüşt’ün yorumları sayesinde 

Aristo felsefesi ile tanışmıştır.51 Spinoza daha sonra Ortaçağ Hıristiyan (skolâstik) 

filozoflarının düşünceleri ile tanışmakla beraber Đslam filozoflarının ve Kelamcılarının 

düşünceleri ile tanışacaktır.52 

Spinoza üzerinde başka bir etki kaynağı Rönesans felsefecilerini araştırmasıydı. Bu 

felsefeciler arasında O’ nu en fazla etkileyen Giordano Bruno (1558- 1600)’ dur.53 Bruno’ 

nun yazmış olduğu “ De la Causa, Principio e Uno” (Neden, Đlke ve Bir Üzerine)  adlı eser 

                                                 
47 Cevizci, Ahmet, a.g.e. , s. 106.  
48 Bartuschat, Wolfgang, a.g.e. , s. 20.  
49 Fransez, Moris, a.g.e. ,  s. 49. 
50 A.g.e. , s. 54.  
51 Scruton, Roger, a.g.e. , s. 29. 
52 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 32. 
53 Copleston, a.g.e. , s. 11. 



 34 

Spinoza’nın gençlik yıllarında yazmış olduğu iki denemede de bariz bir şekilde 

gözükmektedir.54  

Son olarak söylenecek şey ise Kartezyenizm’in Spinoza’nın düşüncesine etki 

yaptığını inkâr etmek haksızlık olacaktır. Spinoza felsefesinin belli bir düzeye gelmesinde 

ve biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Đlk olarak bir yöntem ve metot ufku 

sağlamıştır. Đkinci olarak bir Spinoza’ya oldukça geniş bir terminoloji imkânı vermiştir. Ve 

en önemli etkisi ise Descartes’ in belli tikel noktaları irdeleyişinden olumlu olarak 

etkilenmiştir.55 Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir ki Spinoza hiçbir zaman bir 

Kartezyen olmamıştır ve hiçbir zaman Kartezyenizm’e gerçeklik olarak bakmadı. 

Spinoza’nın da mektuplarında belirttiği gibi Descartes ona sadece metot ideali sunmuştu.56 

“Spinoza’nın ontolojiden epistemolojiye, değer felsefesinden, siyaset felsefesine 

uzanan sisteminin ya da felsefesinin, Tanrı hakkındaki düşüncelerde ya da teolojide 

odaklaştığı görülmektedir. Dolayısıyla, Spinoza’da Tanrı merkeze alınmakta ve Tanrı 

bağlamında açıklanmaktadır. Bu nedenle, Spinoza’nın Tanrı anlayışı ya da teolojisi dikkate 

alınmadıkça onun tüm alanlardaki düşüncelerini anlamak oldukça güç olacaktır”57 

 

1.3. Spinoza’ nın Yöntemi 

Bir filozof için felsefesinin düşüncesi ne kadar önemli ise o felsefesini aktarırken ve 

açıklarken kullanmış olduğu metot ve dil çok önemlidir. Neyi “Nasıl anlatmak ?” sorusu 

bir filozof için hayati önem taşımaktadır. Đfade etmiş olduğu düşüncenin düşünce tarihinde 

belli başlıca bir yere konulabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir filozof kendine özgü bir 

yöntembilimi geliştirmek mecburiyetindedir. Đşte bu geliştirilen yöntembilimi sayesinde 

filozof hem düşüncesi hem metodu ve sunmuş olduğu argümanların izdivacın ortaya bir 

felsefi sistem ortaya çıkar. Velev ki bunlardan bir tanesinin eksikliği veyahut ta güdüklüğü 

neticesinde ortaya karmaşık ve anlaşılmayan felsefi düşünce diyemeyeceğimiz bir sistem 

ortaya çıkar. 

Spinoza için felsefesinin temellerini oluştururken metodolojiyi ihmal etmemiş ve 

ikisi ile birlikte ortaya kendisine ait bir felsefi sistem ortaya koymuştur. Spinoza’nın 

                                                 
54 Fransez, Moris, a.g.e. , s. 57. 
55 Copleston, a.g.e.  , s. 9. 
56 A.g.e. , s. 12. 
57 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s.35 
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düşüncesini ortaya koyan Etika adlı eserinde bunu bu sistemi mükemmel tarzda müşahede 

etmekteyiz. Eserinde var olan her önermenin hemen hemen hepsinin bir kanıtlanması 

vardır. 

Etika’da kullandığı yöntem Spinoza’nın kaynağı Descartes’de olan özde 

matematiksel ve daha somut bir ifade ile söyleyecek olursak geometrik bir yöntemdir. 

Bunun sebebine gelince Spinoza Descartes gibi hakikatin rasyonel olduğuna, kâinatın 

evrensel kanunlarla yönetilen ve tüm parçaları arasında bir ahenk ve süreklilik olan, 

bunların hepsinin mükemmel bir sistem oluşturduğuna inanan ve hepsinden de önemlisi 

düşünce düzeniyle varlık düzeninin bir ve aynı olduğuna inanmasıdır. Aynen hakikatin bir 

bütün Tanrı’dan çıkması gibi, bu gerçekliği açıklamaya çalışan felsefi düşüncede Tanrı’ 

nın özü ve varoluşuna dair ispatla işe başlar ve dedüktif bir şekilde ortaya koyar. 58 

Fakat Spinoza’ nın bu yönteminden anlaşılması gerekli olan şey dışsal geometrik 

süslemeler değil de daha çok önermelerin açık ve seçik düşünceleri anlatan tanımlardan ve 

kendiliğinden açıkça ortaya çıkması gereklidir.  Aslında Spinoza’ nın gözünde yöntem 

sadece ve sadece gerçek felsefeyi gerçekleştirmenin yanılmaz bir aracıdır.59 

Spinoza’nın yöntemi akıl temellidir. Bu yüzdendir ki; O, her bilgiyi akıl 

süzgecinden geçirme zorunluluğunu hissetmiştir. Spinoza’nın geometrik metodu 

kullanmasının nedenlerinde bir tanesi de; matematik yönteminin, kesin ve açık sonuçlar 

sağlayıcı özelliğe sahip olmasıdır. Spinoza’ nın temel ilkeleri, rasyonel bir tarzda 

kavramayı amaçlama, felsefeyi bilgiyi Eukleides’ in( öklit geometrisi) elemanlarının 

geometrik modelini kullanarak tam bir dedüktif sisteme dönüştüren matematiksel bir 

yöntem geliştirme isteğidir.60 

Spinoza’nın Tanrı’nın varlığını ispat için matematiksel akıl yürütmede 

Descartes’ten etkilendiği belirtilmektedir. Fakat Spinoza Descartes’ten etkilenmiş olsa 

dahi, Descartes’in düalist töz anlayışından, birci töz anlayışını türettiği iddiası yanlış olarak 

görülmektedir. Çünkü Descartes’ in kendisi birci bir anlayışa sahip değildi. Ama Spinoza 

nın yaptığı şey Kartezyenizm’ in mantıksal imlemlerini birci bir yönde geliştirmek olduğu 

ileri sürülebilir.61 

                                                 
58 Cevizci, Ahmet, a.g.e. , s. 109. 
59 Copleston, a.g.e. , s. 13.   
60 CEVĐZCĐ, Ahmet, Felsefe Tarihine Giriş, Say Yay. ,  Đstanbul, 2002, s. 92. 
61 Copleston, a.g.e. , s. 9.  



 36 

Spinoza, Etika’da en çetrefilli metafizik problemleri bile bu geometrik kalıplar 

içinde işlemiştir.  Spinoza’nın kullandığı geometrik yöntem O’nun öğretisinin temel 

karakterini yansıtır. Spinoza Tanrı’yı, Tanrı’nın tek tek nesneler karşısındaki durumuna, 

geometride uzayın tek tek şekiller karşısındaki durumuna benzetir. Nasıl ki bir geometrici, 

uzayla başlayarak bütün geometrik şekilleri, bunların arasındaki bağlılıkları ve yasaları hep 

uzaydan türetiyorsa, Spinoza’ da bunun gibi her türlü bilgiyi Tanrı’dan türetmek istemiştir. 

O’na göre, yalnız Tanrı’yı bilmek değil, onun ne olduğunu bilmekte önemlidir. 

Geometrinin şekilleri için uzay ne ise, tek tek nesneler için de Tanrı odur. Uzay, geometrik 

şekillerin var olmasının koşuludur; bu şekiller ancak uzay dolayısıyla var olabilirler; çünkü 

onlar uzayın sınırlamalarından ya da uzayın şu veya bu biçimi almasından başka bir şey 

değildir. Bunun gibi bütün nesneler de Tanrısal tözün çeşitli şekiller almasından başka bir 

şey değildirler. Tanrı, bütün var olanların olabilirliğini kendinde bulunduran biricik özdür. 

Nasıl uzay olmadan geometrik şekiller bir hiç iseler, nesneler de Tanrı’sız bir hiçtirler. 

Nasıl geometrik şekiller uzaydan matematik bir zorunlulukla çıkıyorlarsa, tek tek 

varlıklarda Tanrı’nın özünden matematik bir zorunlulukla oluşurlar. Spinoza’ya göre Evren 

bir zorunlu bağlantılar sistemidir.62 

Spinoza, felsefi sisteminin temel varlık ya da varlıklarına ilişkin açıklamalarından 

meydana gelen tanımlarının, hiçbir şekilde keyfi olamadığına inanır. Dahası o konuşmakta 

olduğu şey ya da şeyler hakkında doğru ve uygun bir kavrayışa, upuygun fikirlere sahip 

olan herkesin, ele alınan varlıklara ilişkin kendi tanımlamalarının doğru tanımlar olduğunu 

kabul edeceğini belirtir. Doğru bir fikir ya da düşünce, kendisinin idesi olduğu şeyle 

uyuşan bir düşünce olduğu için tanımlar nesnel varlık ya da varlıklara karşılık gelir; 

onlardan yola çıkan dedüktif bir sistem ise varolanı olduğu gibi yansıtır.63 

Spinoza düşüncesinde bir dizi tanım ve metafiziğin çeşitli temel kavramlarına 

ilişkin bazı açıklamalar ortaya koyar. O bir birbirleriyle mantıksal bir bağlantı içinde 

bulunan temel kavramlar yardımıyla oluşturduğu gerçeklik görüşünde önce Tanrı ya da 

doğayla anlatmak istediği şeyleri tanımlar. Onun sisteminin temelini ve hareket noktasını 

oluşturan tanımlamalarının, kesinlikle keyfi ve uzlaşımsal tanımlar, gelişigüzel 

oluşturulmuş açıklamalar olmadığı çok açık bir şekilde ortadadır.64 

                                                 
62 GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, Đstanbul, Bilge Yay. , 2002, s. 262. 
63 Cevizci, Ahmet, 17. yüzyıl Felsefe Tarihi,  s. 112. 
64 Cevizci. Ahmet, a.g.e. , s.114. 



 37 

Spinoza’nın yöntembilimi hakkında son olarak söylenmesi gerekli olan şey 

Etika’sında ve diğer eserlerinde kullanmış olduğu geometrik yöntemi kullanarak metafizik 

hakikatleri tanımlayarak başlar ve bu hakikatlerde içerilen çeşitli teoremleri ispatlamak 

suretiyle, kendisine göre mutlak olarak kesin olan bir gerçeklik bilimi geliştirir.65 

 

2. SPĐNOZA’DA VARLIK PROBLEMĐ 

Đnsan kâinatta varolduğu günden beri üzerinde düşündüğü ve ele aldığı konulardan 

bir tanesi ve düşünce tarihini Tanrı kavramından sonra belki de en fazla meşgul eden 

konulardan bir tanesidir. Aslında Tanrı kavramı ile Varlık kavramı düşünce tarihinde hep 

yan yana olmuşlar ve hatta ikisini bir birinden ayrı olarak ele alınmayıp bir olarak ele 

almışlardır filozoflar.  

Varlık insanın uğraş alanına girdiğinden beri varlık problemi felsefenin özel bir 

alanı olarak hep varolmuş ve bu alanla alakalıda sayısız bir şekilde düşünce sistemleri de 

oluşturulmuştur. Hemen hemen her filozof varlık meselesini ele alıp kendisine ait düşünce 

sisteminde ona özel bir yer verip onu betimlemiş ve açıklamaya çalışmıştır. Bu yüzden 

varlık problemi düşünce tarihi boyunca hep farklı şekillerde yer almıştır. Mesela bu 

farklılıklardan birisine değinecek olursak; Varlık konusunun metafizik kavramı içerisinde 

değerlendirilip ona göre bir tanımlanmaya gidilmesi olmuştur. Varlık kavramı metafizik 

alanda daha çok dünyaya ya da varolanlara bir bütün olarak gerçekliğe varlığa ya da 

everene ilişkin olarak genel tutarlı ve kapsayıcı bir görüşle formüle edilmiştir.66 

Düşünce tarihine baktığımızda varlık ile alakalı karşımıza şu tarzda görüşler 

çıkmaktadır genel hatları ile; 

1. Varlığı oluş olarak kabul edenler. Bunlara örnek verecek 

olursak, Heraklitos ve Whitehad. 

2. Varlığı idea olarak kabul edenler. Bunlara örnek verecek 

olursak, Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel. 

3. Varlığı Madde olarak kabul edenler. Bunlara örnek verecek 

olursak, Thomas Hobbes, La Metrie, Karl Mars. 

                                                 
65 A.g.e. , s. 114.  
66 Cevizci, Ahmet “ Çağlara göre ya da Farklı Metafizik Anlayışlara Örnekler” Felsefe Dünyası, sayı: 22,  
Türk Fels. Der. Yay. , Ankara,  1996, s. 29.  
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4. Varlığı hem madde hem de düşünce olarak kabul edenler. 

Bunlara örnek verecek olursak, Descartes. 

5. Varlığı fenomen olarak kabul edenler. Bunlara örnek verecek 

olursak, Husserl.67 

Genel hatları ile belirtmeye çalıştığımız gibi Spinoza’ya gelinceye kadar varlık 

problemi ya kendi kendinde veya başka bir şeyde varlık diye tasnif edilmektedir. Yani 

varlık ya kendi kendisiyle veya başka bir şey yardımıyla vardır. Kısacası var olan her şey 

cevher ve araz ya da zorunlu varlık ve mümkün varlık şeklinde adlandırılmaktadır. Söz 

konusu olan bu anlayışlar Spinoza’ya gelinceye kadar geçerliliklerini muhafaza 

etmişlerdir.68  

 

2.1. Varlığın Tanımlanması 

Spinoza kavram olarak varlık kavramının tahliline ve tarifine girmeden bir ontoloji 

oluşturmaya çalışmaktadır. Bu ontolojide ise varolanların kategorik ayrımından başlanarak 

cevher teorisine buradan da Tanrı anlayışına geçilmektedir.69 Spinoza, Etika’ da var olan 

şeyleri kendinde olan ve başka şeyde olanlar diye iki kısma ayırmaktadır. Başka bir ifade 

ile söylenecek olursa kendi başına varolan ve kendi başına varolmayan ayrımı yapmıştır. 

Spinoza’ da kendinden önceki filozofların yaptığı gibi varlığı kategorize ettiği 

görülmektedir. 70 

Spinoza’ nın kendinde olan ve kendinde olmayan varlık ifadeleri ile ne anlatmak 

istediği Etika adlı eserinin Tanrı hakkındaki bölümün üçüncü tanımlamasında kendinde var 

olan varlığı aynen şu şekilde tanımlamaktadır. “Kendi başına varolan ve kendisi ile 

tasarlanan yani kedisini teşkil edecek başka hiçbir fikrin yardımı olmaksızın hakkında fikir 

edindiğimizi şeye cevher diyorum”71 

Burada kendinde var olan diye kastedilen şey varlığın başka bir şey aracılığı ile 

olmaksızın bizzat kendi kendisi ile tasarlanması algılanması ve bilinmesi demektir. 72 

                                                 
67 Shupp, Franz, a.g.e. s. 160. 
68 Arıcan, M.Kazım, a.g.e. , s. 45. 
69 A.g.e. , s. 41.  
70 A.g.e. , s. 43. 
71 Spinoza, Etika, çev. Hilmi Ziya Ülken, s. 31.  
72 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 44. 
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Ve ayrıca Spinoza’ nın kendi kendisinin nedeni olmasından kast ettiği şey ise 

özünün varlığını kuşatması ve tabiatının varlığı olmaksızın algılanamaması demektir. 

Spinoza’ ya göre bu kavramlar kendi başına algılanma ve kendi kendisinin nedeni olma 

nitelikleri yanında özünün varlığını kuşatma özelliğine de sahiptir. Bu varlık kendi başına 

algılanan kendi kendisinin nedeni olan ve özü varlığını kuşatan bir varlıktır. 73 

Spinoza’ nın varlık tanımlamasında ki ikinci husus ise kendinde olmayan yani kendi 

başına varolamayan varlık tasavvurudur. Ona göre bu varlıklar kendinde olan, kendi 

başına var olan varlık dışındaki kalan tüm varlıkları kapsamaktadır. Bundan dolayıdır ki bu 

varlıklar kendi başına algılanamayan ancak ve ancak başka bir varlığın yardımıyla 

algılanabilen kendi kendisinin nedeni olmayan ve özü varlığını kuşatmayan varlıktır.74 

Spinoza’nın varlık hususunda yapmış olduğu bu varlık tasnifi onun Tanrı 

hakkındaki düşüncesinin temellerini oluşturduğu açısından çok önemlidir.  Onun bu 

tasniflerine baktığımız da aslında düşünce tarihindeki varlık tasniflerinden de izler 

görmekteyiz. Fakat Spinoza düşünce tarihinden devir almış olduğu bu düşünceyi kendi 

düşünce havuzunda harmanlayıp kendisine özgü bir varlık tasnifi de ortaya koymuştur. 

Varlık düşüncesinde var olan unsurlar baktığımızda varlık kavramında var olan üç temel 

unsur karşımıza çıkmaktadır. Bunlar Töz veya Cevher (Die Ewigkeit der Substanz), Sıfat 

(der Attribute) ve Modus (der undendlichen Modi)’tur.75 

Spinoza’nın varlığı bu şekilde vasıflandırmasından sonra karşımıza varlık 

kavramında töz veya cevher olarak adlandırılan teori karşımıza çıkmaktadır. Spinoza’ nın 

düşüncesinde töz olarak aldırılan bu teori çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki o bu töz 

teorisinin temel dayanaklarını Etika adlı eserinde ciddi bir şekilde tahlil edip 

betimlemektedir.76 

 

2.2 Varlık Kavramın Unsurları 

2.2.1. Töz (Die Ewigkeit der Substanz) 

                                                 
73 A.g.e. , s. 44.  
74 A.g.e. , s. 44. 
75 Röd Wolfgang, a.g.e. , s. 136. 
76 Herausgegeben von O.Höffe, a.g.e. , s. 346. 
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Töz kavramı genellikle metafizik bir düşünce sistemi ortaya koyan düşünce 

tarihinde ki hemen hemen her filozofun kendi metafizik felsefelerini açıklamaya çalışırken 

başvurmuş oldukları bir kavramdır. Filozoflar töz kavramını bir problem olarak ele alıp 

kendi düşünce sistemlerine uyacak tarzda modifiye etmeye çalışmışlardır.77  

Felsefe tarihine baktığımızda karşımıza sayısız bir şekilde töz kavramı ile ilgili 

sayısız bir şekilde tanımlar çıkmaktadır. Bu hususta yapılan tanımlamalardan yola çıkarak 

şunu söyleyebiliriz ki töz düşünce sisteminde bir başlangıç ve bir ilke olarak ele alınmış 

olup, bir olanaklar ülkesi olarak değerlendirilip, bir şeyin var oluş nedeni ve o şeylerin var 

oluş sebebidir.78 

Töz kavramında nerdeyse tüm filozofları etkilemiş ve töz kavramına şekil vermiş 

bir filozof olarak karşımıza ilk başta Aristoteles çıkmaktadır. Şundan dolayıdır ki filozoflar 

tarafında töz düşüncesindeki olumlu veyahut ta olumsuz düşünceler bir şekilde 

Aristoteles’in töz kavramına verdiği manalar ile ilintilendirilmektedir.79  

Genel hatları ile töz kavramını tanımlaya çalışırsak;  

“Töz tüm olguların gerisinde bulunan dayanak ya da temel olarak kendi başına 

bulunan değişmeyen daima bir yüklemin konusu olup kendisi yüklem olmayan öz varlık 

anlamında ifade edilir. O her şeyin varoluşu bakımından kendisine bağlı olduğu, fakat 

kendisinin varoluşu açısından başka bir şeye ihtiyaç duymadığı varlık olarak ta dile 

getirilir. Bununla birlikte o görünüş ya da yanılsamaya karşıt olarak gerçek var oluş veya 

gerçek olan şeklinde de tanımlanır. Yani kendisi olmadan bir şeyin var olamayacağı 

şeydir.”80  

Spinoza’nın töz kavramına geçmeden onun bu konuda ki düşüncesinin hareket 

noktası olarak Descartes’ in tanımlamış olduğu töz kavramından yola çıktığı aşikârdır.  O 

zaman onun hareket noktası olan bu töz hususunda ki düşünce neyi içermektedir. Đlk önce 

bunun bilinmesi gereklidir.81 

Descartes töz kavramını tanımlarken vasıflandırmaya giderek töz kavramını çoklu 

tözler olarak yaratılmış ve yaratılmamış olarak sınıflandırır. Yaratılmış tözü de kendi 
                                                 
77 Bartuschat Wolfgang, a.g.e. , s. 64. 
78 Çevikbaş, Sabahattin, Töz Sorununa Eleştirel Bir Bakış ( Başlangıçtan Hume’ a Kadar) (Yayımlanmamış 
Dok. Tezi) Atatürk Üni. Sos. Bil. Enst. , Erzurum, 1996, s. 26. 
79 A.g.e. , s. 76. 
80 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 48. 
81 Moreau, Pierre-François, a.g.e. , s. 53. 
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içerisinde ikiye ayırıp bunları; Ruh ve Madde olarak isimlendirir.  Başka bir ifade ile 

söylenecek olursa düşünen töz ve yer kaplayan töz olarak iki tür töz vardır. 82  

Descartes’e göre yaratılmamış töz kavramını tanımlarken, o var olmak için ancak 

kendine muhtaç olan bir şeydir demektedir. Kendine muhtaç olarak ifade edilen cümleden 

şunu anlamamız gerekir ki yalnız Tanrı bu şekildedir ve O’nun gücü ve kudreti tarafından 

tutulup muhafaza edilmeksizin bir tek an bile mevcut olabilecek hiçbir yaratık şey 

yoktur.83 Tanrı var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye bağlı olmayan yaratılmamış 

ve sonsuz bir tözdür. O tüm şeylerin varlığının devam ettiricisi ve onların yaratılışlarının 

bağlı olduğu, mutlak anlamda mükemmel ve zorunlu bir varlık olması yanında, ezeli, 

ebedi, ruhi, maddesiz, değişmeyen, bölünmeyen uzamsal olmayan geçici olmayan her şeyi 

bilen, her şeye gücü yeten, tamamen iyiliksever, âlemin ve diğer tüm tözlerin yaratıcısı ve 

özüne ilişkin olarak tarafımızdan doğuştan bilgisine sahip olduğumuz en yetkin ve en 

gerçek cevherdir.84 

Yaratılmış sonlu olan ruhi töz bireyin zatın maddi olmayan ruhudur. Bu tözün özü 

ise düşünme ve düşüncelere sahip olmasıdır. Ruhi töz yer kaplamayan ya da fiziksel varlığı 

olmayan dolayısıyla bölünemeyen, elle tutulamayan, görülemeyen zamanda bulunmayan 

ve mekânsal olmayan tözdür. Yaratılmış sonlu maddi töz ise cisimler, eşyalar, bedenler, 

âlem gibi yaratılmış tüm cevherleri kapsamaktadır.  Fiziksel, cisimsel tözün özü yer 

kaplamsıdır. O uzayda ve mekânda yer kaplar ve zamanda bulunur, elle tutulabilir, gözle 

görülebilir; değişen bir şey olarak maddi cevher bir şekle sahip olur ve bir yerden hareket 

edebilir.85 

Spinoza Descartes’in bu töz anlayışından hareket etmekle birlikte bu düşünceyi 

kendi akıl süzgecinden geçirerek çok ciddi bir şekilde elemeye tabi tutmaktadır. Descartes’ 

te var olan Düalist-Đkici düşünceyi kendisinin geliştirmiş olduğu Monist-Birci düşünceye 

dönüştürüp kendi oluşturmuş olduğu felsefenin merkezine koymaktadır.86 

Spinoza töz kavramını felsefe tarihindeki geleneksel anlamını kapsayan ve var 

olmak için kendinden başka herhangi bir şeye gereksinim duymayan varlık olarak töz 

tanımını yalnızca, Descartes’in yaratılmamış tözü, yani Tanrı için geçerli olduğunu kabul 

                                                 
82 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. ,s. 51. 
83 Descartes, Felsefenin ilkeleri, Çev. , Mehmet Karasan, M.E. G.S. B. yay. , Đstanbul, 1998, s. 59. 
84 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 52. 
85A.g.e. , s. 52–53.  
86 Röd, Wolfgang, Der Weg Der Philosophie Band 2 17.bis 20. Jahrhundert, s. 52. 
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etmektedir. Ona göre öncelikli olması gerekli olan şey yaratılmış töz düşüncesinin kendi 

kendisiyle çelişik bir fikir olduğunu söyler. Dolayısıyla bir şeyin aynı anda tanım gereği 

varolmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve hem de başka bir şey 

tarafından yaratılmış olması iddia dilemez. Öyleyse Spinoza’ nın metafiziğinde unsurları 

yaratılmış töz ile yaratılmamış töz veya emprik yollarla bilinen varlık ile aşkın varlık tözsel 

düalizme ve bir tözler çokluğunun varoluşunu öne süren tözsel plüralizme karşı çıkmıştır. 

Ve bunların yerine bir tözsel monizm geliştirmiştir. Söz konusu monizmin tözü ise, madde 

ve ruh değil, fakat Tanrı’dır. Çünkü her şey bir yana varolmak için kendisinden başka 

hiçbir şeye ihtiyaç duymayan kendilik tanımına yalnızca Tanrı uyar. Đkinci olarak tüm 

nitelik ve değişimleri, kendi özsel doğasından çıkarsanabilen kendilik fikrine, Spinoza, 

Spinoza’ ya göre sadece o uygun düşer. Bu tek tözün kendi kendisinin nedeni olan varlık 

olarak betimlenebileceği, bu biricik tözün bir bütün olarak anlaşılan everenle 

özdeşleştirilmesi gerektiğidir.87 

Ona göre töz anlaşılması daha derindeki başka bir şeyin anlaşılmasına bağlı oylan 

saf ve gerçek varlıktır. Hâlbuki tüm diğer varlıklar, bu tözün değişimlerinden, 

modifikasyonlarından (Modus) başka bir şey değildir ve anlaşılmaları, tözlerinin de 

kavranmış olmasına bağlıdır. Bir töz zorunlu olarak sonsuzdur ve bundan dolayıdır ki 

doğada birden fazla töz olamaz. Bu zorunlu olarak var olan, özünde varolmak bulunan, 

parçalanmaz, biricik, ebedi töz, Tanrı ya da Doğadır. Tanrı’dan başka hiçbir töz olamaz var 

olan her şey Tanrı’dadır ve Tanrı olmadan hiçbir şey varolmadığı gibi tasavvur dahi 

edilemez88 

Spinoza Tanrı’yı yukarda ki tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi Tanrı’yı  “ her 

biri ebedi ve sonsuz özü ifade eden sonsuz niteliklerden oluşan töz “ olarak tasvir eder ve 

şunu iddia eder, böyle bir varlığın varolmasını engelleyebilecek hiçbir nedenin veya 

düşüncenin verilmediğinden dolayı Tanrı’nın zorunlu olarak var olduğu sonucu çıkar. Eğer 

Tanrı engellenmiş olsaydı Tanrı olmazdı.89 

Buraya kadar tek töz kavramından mantıken çıkarılması gerekli olan sonuçlara 

baktığımızda;  

                                                 
87 Cevizci, Ahmet, a.g.e. , s. 115.  
88 Fransez, Moris, a.g.e. , s. 144–145. 
89 Scruton, Roger, a.g.e. , s. 82. 
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1. Töz bir anda ve ya sonradan ortaya çıkmış ve yok olup sona 

erecek bir şey değildir. 

2. Kendi kendine yeterli, başka herhangi bir varlığa ihtiyaç 

duymayıp kendinden başka her şeyden bağımsızdır. 

3. Töz parçalanamaz, engellenemez ve tek bir tözdür o, onun 

dışında kalan şeyler ondan türemiş onun sıfatlarıdır veya 

nitelikleridir.90 

Buraya kadar Spinoza’nın töz kavramını özetlemek gerekirse tek töz Tanrı’dır. 

Tanrı dışında hiçbir tözden bahsedilemez ve Tanrı dışındaki başka bir tözün 

kavranamayacağını da belirtir. Varolan her şey, Tanrı içinde vardır ve Tanrı olmaksızın 

hiçbir şey ne var olabilir nede kavranabilir. 

 

2.2.2 Sıfat Kavramı (der Attribute) 

Spinoza’ya göre asıl olan şeyin töz olduğunu belirtmiştik ve bundan başka hiçbir 

şeyden bahsedilemezdi. Peki, ona göre Tanrı zorunlu ve sonsuz olduğundan tözün ya da 

Tanrı’nın bölünemez parçalanamaz ve engellenemez olduğunu savunur. Ondan dolayıdır 

mutlak bir biçimde sonsuz olan töz parçalandığı takdirde, onun parçaları ebedi tözün özünü 

ya muhafaza eder veyahut ta muhafaza edemez. Eğer birinci argüman kabul edildiği 

takdirde aynı cinsten, özü aynı olan bir çok töz olur ki. Bu Spinoza’ nın gösterdiği gibi 

evrende varlılığı ve özellikleri itibariyle aynı olan ya da daha fazla tözün varolamayacağını 

öneren önermeye göre yanlış ya da anlamsız olur. Buna karşın tözün bölünen parçaları 

tözün özünü korumazsa,  mutlak bir biçimde sonsuz, ezeli ve ebedi olan töz artık daha 

fazla varolamaz. Tözün varolamayacağını, parçaları tarafından sınırlandırıldığında sonsuz 

olmaktan çıkacağını dile getiren bu sonuç, tözün zorunlu olarak varolmak durumunda 

olduğunu dile getiren doğruya ve varoluşun tözün doğasının ayrılmaz bir parçası olduğunu 

öne süren önermeye ters düşer.91 

Spinoza tözün niteliklerini yani sıfatlarını belirttikten sonra sıfat kavramının ne 

olduğunu açıklar Sıfatlar töze kendisine ait olmakla birlikte hemen onun akabinde 

peşinden gelen şeylerdir. Sıfatlar tözün özünü ve doğasını oluşturan ve aklın akıl edebildiği 
                                                 
90 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 57. 
91 Cevizci, Ahmet, a.g.e. , s. 118. 
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ve kavranabilen önemli belirlemelerdir.  Muhakkak ki sıfatlar bir varlığı belirten en önemli 

işaretler olup aynı zamanda da o varlıkta değişmeden bir bütün halinde de kalabilir.92 

Spinoza “Tözde onun özünü meydana getirmek üzere algıladığımız şeye sıfat ( ya 

da yüklem ) diyorum demektedir.93 Ve her varlık sıfatlar altında tasarlanmakta ve 

sıfatlardan her biri söz konusu varlığın varlığını ve gerçekliğini ifade etmektedir. Spinoza 

sıfatla Tanrı’nın tabiatını oluşturan şeyleri kastetmektedir. O sıfatlar ile Tanrı’nın özünü 

anlatmayı hedeflemektedir. Ve Tanrı’nın özüne ait şeyler sıfatlara da ait olacaktır. Örnek 

verilecek olursa, Tanrı ezelidir denildiği zaman hem O’nun varlığı hem de sıfatları ezelidir 

denilmiş olmaktadır. Tanrı’nın sonsuz olduğunu düşünmek Tanrı’nın sonsuz sıfatlara sahip 

olması olacağı gibi söz konusu sıfatlarının sonsuzluğu sebebiyle, O’nun varlığının 

gerçekliği kuvvetlendirilmiş olmaktadır.94 

Ayrıca Ona göre sıfat “ tam ve yeterli bir Tanrı” düşüncesi ile ortaya konulan ve “ 

yeterliliği” nedeni ile Tanrı’yı özündü olduğu gibi gösteren şeydir. Bu yüzden sıfat temel 

bir özellikten çok daha fazlasıdır. Buradan hareketle Spinoza Tanrı’nın iki önemli sıfatını 

saptamıştır bunlar; düşünce ve uzamdır. Birincisi düşünce sistemi, ikincisi ise fiziksel 

nesneler sistemidir ve bizim bunları kavrayabilmemiz ancak ve ancak sıfatlar sayesinde 

olmaktadır.95 Tanrı’nın yetkin ve sonsuz bir varlık olmasından dolayı birçok sıfatlara 

sahiptir. Fakat insan zihninin sınırlı olmasından dolayı O’nun sıfatlarından sadece bu 

ikisinin kavranıp bilinebileceğini iddia etmektedir Spinoza 96 

Tanrı’nın sıfatı olan fiziksel nesneleri uzam olarak da adlandırabiliriz. Buna göre 

uzam ilahi bir sıfattır ve Tanrı uzamlı bir varlıktır. Dolayısıyla uzam ilahi bir sıfat olarak 

sonsuzdur. Ona göre Tanrı’nın uzamlı bir varlık olması demek O’nun cisimsel bir varlık 

olduğu bu nedenle de bölünebilir olduğu anlamına gelmez. Buradan şu sonucu çıkarmamız 

lazımdır ki Tanrı uzamlıdır, fakat hem cismani değil hem de bölünmesi imkânsızdır. 97 

O halde Tanrı’nın uzamlı olması O’nun bir cisme matuf niteliklerle anlaşılmayıp, 

sınırsız ve her yerde hazır ve nazır olarak anlaşılmalıdır. Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki 

Tanrı için her yerde bulunmayı ve sınırsız olmayı dile getirmektedir. Tanrı’nın bu sıfatının 
                                                 
92 Cihan Mustafa, Spinoza Felsefesinde Varlık ve Bilgi Problemi, (Yayımlanmamış Dok. Tezi) Atatürk Üni. 
Sos. Bil. Enst. Orta Öğr. Sos. Aln. Eğt. A.b.d. , Erzurum, 2001, s. 36. 
93 Spinoza, a.g.e. , s. 32.  
94 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 112. 
95 Scruton, Roger, a.g.e. , s. 54. 
96 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 112. 
97 A.g.e. , s. 116. 
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gereği olarak O’nun cisimlerle irtibatı kaçınılmaz olmaktadır ki cisimler sonsuz olan ilahi 

uzamın bir takım hal ve tavırlarıdır. Söz konusu maddeler ilahi uzamın ortaya çıktığı ve 

varlık âleminde tezahür ettiği görünümüdür. 98 

Tanrı’nın diğer ikinci olan sıfatına gelince o da düşünce sıfatı idi. Spinoza’ ya göre 

Tanrı düşünen bir varlıktır.  Düşünce ve uzam arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Biri 

olmadan diğeri olmaz diğeri olmadan öbürü olmaz. Düşünce uzamın manasıdır ve uzamla 

anlam kazanır. Aynı insan zihni ve bedeni arasında ki ilişki gibidir. Bu ilişki her varlık 

derecesinde gözükmektedir. Buradan hareketle Spinoza her cisimde bir ruh olduğu 

kanaatine varır. O halde uzama ait nitelik ve oluş söz konusu cisimlerde söz konusu 

olurken; düşünceye ait olanlar ise ruhlar da söz konusu olmaktadır. Uzam yer kaplama ve 

fiziksel tavırlar olarak, düşünce de zihinsel tavırlar olarak algılandığı takdirde bu algılanan 

şeyler farklı gibi gözükse de bu nitelikler sıfatlar, her şeyi kendinde barındıran Tanrı’nın 

tezahürleridir veya görünümleridir.99 

Görüldüğü gibi; 

“Spinoza’nın kendisi uzam ve düşünce sıfatları altında evreni onun bir tezahürü ya 

da değişimi olarak algılamaktadır. Panteizme ve pan-enteizme imkân tanıyan bu kanaate 

göre, Tanrı âlemde her yerde mevcut olan bir ilke durumuna gelmektedir.  Böyle O her 

şeyin nedenidir. Öyle ki Tanrı her şeyin etkin nedeni veya özü olarak yaratıcı tabiat olduğu 

için âlemdeki nesneler ya da tavırlar da O’nun etkileri ve ya söz konusu sıfatlarının 

tavırları olan yaratılmış tabiattır. Bu anlamda insan zihni sübjektif olarak Tanrı’nın 

tabiatının mahiyetindedir, O’ na iştirak eder. Dolayısıyla âlemde olup biten her şey 

Spinoza’ ya göre, Tanrı’nın bir ifadesidir. Zira O’ nun tek ve ezeli ebedi olması bunu 

gerektirmektedir. ”100 

Spinoza Tanrı’nın veya Tözün bu iki önemli sıfatını belirttikten ve tözün tarifini 

yaparken tabiatı doğası gereği her şeyden önce ve ancak kendisi ile kaim olan tözün 

evrende bu vasfa ait başka bir töz olup olmadığının sorusunu sorar. Bu soruyu sorduktan 

sonra kendisi bu soruya hemen şu şekilde cevap verir, “aynı tabiatı ya da sıfatı olan iki 

cevher olamaz” de.101  

                                                 
98 A.g.e. , s. 117.  
99 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 118. 
100 A.g.e.  s. 119. 
101 A.g.e. , s. 60. 
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Fakat kendisi vermiş olduğu cevaptan dolayı mutmain olmadığı için bu sorunun 

cevabını daha da irdelemektedir. Burada ki cevapta hangi sebepten dolayı tözün bir olduğu 

ya da birden fazla olamayacağı tam manası ile belirtilmemiştir. Ve kendisi bu muğlâklığın 

peşinden koşmaktadır. Ona göre hiçbir şey mesnetsiz olamaz ve muğlâk bırakılamaz 

geometrik yöntemde olduğu gibi. 

Spinoza tam manası ile izah edilmemiş olan sorunun cevabında eksik kalan kısmı 

kendisi mantıksal bir akıl yürütme ile izah etmektedir. Kendisine göre eğer birden fazla töz 

olsaydı ve onların birbirlerinden ya sıfatları veya tavırlarının farklılığı ile ayrılmış olmaları 

gerekecektir. Sıfatlarının farklılığı ile ayrılmış olacaklarsa bu durumda iki veya daha fazla 

şeyin aynı sıfata sahip olması mümkün olmayacaktır. Tavırlarının farklılığı ile ayrılmış 

olacaklarsa hesaba katılması gerekli olan bir şey vardır ki o da bir töz kendi tavırlarından 

doğası itibari ile öncedir. O halde aynı tabiata ve sıfata sahip iki veya daha fazla töz 

olamaz.102 

Spinoza’ya göre töz ile kendisine ait sıfatlar arasındaki ilişkiyi 

değerlendirdiğimizde bu ikisi arasındaki ilişkiyi geometride varolan uzayın boyutlarına 

olan ilişkisine benzemektedir. Nasıl boyutları olmak uzayın önünde bulunan özü ile ilişkili 

olan bir nitelik ise bunun gibi ana nitelikler de tözün özü ile ilişkilidir. Töz ile sıfatları 

arasında zorunlu bir şekilde ilişki vardır.103 

Spinoza felsefesinin temellerini metot olarak Descartes’ten almış olduğu felsefeyi 

onun tözsel düalizmini sistemli bir şekilde niteliksel bir düalizme dönüştürmüştür. Bu 

dönüştürmüş olduğu sistemde sıfatlar tözün adi yani basit bir şekilde nitelikleri değil 

aksine onun öz ve ana nitelikleridir. Sıfatlar töz ile birlikte verilmiştir. Bu şu demek oluyor 

ki; nasıl ki geometride uzayda üç boyut bağımsız değillerse ve nasıl yalnız uzay yapısının 

temel bir niteliğini gösteriyorlarsa sıfatlarda başlı başına şeyler değildir ancak tözün 

özünün geliştiği doğrultulardır.104  

Spinoza’ya göre sıfatların töz olmaları düşünülemeyeceği gibi tözsüz sıfatların 

olamayacağı ve kavranamayacağı kabul edilmektedir. Spinoza’nın düşüncesinde tözün 

varlığını ortaya koyabilmesi için sıfatlar gereklidir.  

 
                                                 
102 A.g.e. , s. 61. 
103 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 31. 
104 Cevizci, Ahmet, Felsefe Tarihi, s. 803. 
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2.2.3 Modus Kavramı  

Spinoza töz ile sıfatlar arasındaki ilişkiyi açıkladıktan sonra onun düşünce 

sistemine göre sadece bir tane töz olduğundan dolayı evrende ondan başka varlık olamaz. 

Peki, bu olamamanın neticesinde “kâinatta var olan diğer varlıklar nedir?” sorusu akıllara 

gelmektedir. Daha önceden de belirttiğimiz gibi Spinoza felsefesini oluştururken o 

sistemini bir matematik ağı gibi örmek istemiştir ona göre felsefesinde cevaplanmamış 

veya muğlâk kalmış olan herhangi bir düşünce veya soru olmamalıdır. Đşte o bu soruya 

aynen şu şekilde cevap verir. 

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

varolan ( in alio) ve ancak bu başka yardımıyla tasarlanan şeye tavır diyorum.”105 

Spinoza bu tanımında ifade ettiği tavır kelimesi “Modus” olarak 

isimlendirilmektedir. Ona göre varolan her şey Tanrı’da vardır ve Tanrı olmadan hiçbir şey 

var olamaz ve tasarlanamaz. Spinoza Modusu bu tanımın içerisinde cevaplandırmaktadır. 

Tanrı’da başka hiçbir şey varolamayacağına göre varolan şeyler Tanrı’nın durum ve 

değişimleri veyahut ta tezahürü olan bir tavır ( Modus )   olmak durumundadır. 106  Bu 

tanımdan da anlaşılacağı gibi Spinoza burada Tanrı’dan evrene geçip düşünce sisteminde 

büyük önem arz eden Tanrı-doğa-evren ilişkisinin bağını kurmaya çalışmaktadır. Bu ilişki 

mutlaka ve mutlaka sistemli bir şekilde oluşturulması gerekli olan bir konudur ona göre. 

Yaratıcı doğadan yaratılmış olan doğa ya geçme fikri ve bu konuda sorulacak olan sorulara 

töz kavramını merkez alıp ona göre bu problemi çözmeye çalışmaktadır.107  

 Evren veya doğa diyebileceğimiz tüm varlıklar Tanrı’nın bir tezahürü ve tavrı ise, 

yani Modus ise ona göre bu kavram nasıl açıklanmaktadır.  

Spinoza ya göre moduslar “ kip (Modus) ile tözün değişikliklerini (affectiones), ya 

da kendisinin de onun yoluyla kavranacağı başka bir şeyde olanı anlıyorum.”108  Başka bir 

ifade ile söyleyecek olursak ancak kavranılabilmesi için başka bir şeye ihtiyaç olan 

varlığını başka bir varlığa gereksinimi olan ve kendi kendine varolabilecek güçte ve 

kudrette olmayan şeyler manasındadır.  

                                                 
105 Spinoza, a.g.e. s. 32.  
106 Röd, Wolfgang, a.g.e. , s. 130. 
107 Bartuschat, Wolfgang, a.g.e. , s. 79.  
108 Spinoza, Törebilim, Bir Sunuş Đle Çev. Aziz Yardımlı, Đdea yay. , Đstanbul, 2000, s. 1. 
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Moduslar tözden doğası ve varlığı itibari ile farklılık arz etmesine rağmen onlar 

tözün varlığını oluşturan sıfatlar tarafından meydana getirilirler. Buradan hareketle 

moduslar meydana getirildiği yer itibari ile sıfatlardan başka varlığa sahip olmayan 

varlıklar anlamındadır. Çünkü tözün doğasını açıkça ortaya çıkaran her sıfat sayısız 

değişmeleri ya da modusları ile ortaya çıkmaktadır. Yani moduslar tözün sıfatları 

içerisinde meydana çıkan ve varolan tavırları halleri ve tezahürleri olup başka şekilde 

düşünülmesi de imkânsız olan şeylerdir.109 

Yukarıda ki tanımlamalara ve açıklamalara göre Modus hem Tanrı’nın bir hal ve 

değişimini ifade etmekte hem de Tanrı olmadan varolamayan, kavranamayan, 

açıklanamayan ve anlaşılamayan bir varlığı ifade etmektedir. Varolan her şey Tanrı’nın bir 

Modus’u ise yani tavrı ise ve bu Tanrı’da mündemiç ise ancak onun sayesinde var 

olabiliyorsa Tanrı varolan her şeyin aşkın ve geçici nedeni olamayıp ancak ve ancak 

mutlak bir şekilde içkin ve kalıcı nedenidir. Bundan dolayıdır ki tüm var olan şeyler tüm 

özellikleri ve doğası itibariyle Tanrısal bilincin bir parçası ve olarak belli bir tavrı ve 

tezahürüdür.110 

Spinoza modusları sonsuz modus ve sonlu modus olmak üzere iki kısma ayırıp o 

şekilde incelemektedir. Spinoza bu ayrımını hemen sonlu modus geçiş yapmak 

istemediğinden dolayı ilk önce sonlu modusu açıklamakla işe başlar. Ona göre tözün 

durumları ya da modusları evrenin zorunlu ve evrensel özellikleri olarak doğrudan sonsuz 

ve ezeli-ebedi modusları ile başlayan mantıksal bağlılık düzeni içerisinde sınıflandırılabilir. 

Ve oradan doğanın bozulma (çürüme) ve geçici (fani) farklılaşmaları ile sınırlandırılmış 

sonlu moduslara inilir.111  

Fakat ortaya şöyle bir problem çıktığı görülmektedir ki bu problemde kolay kolay 

çözülebilecek gibi de gözükmemektedir. Bir şey için hem sonlu hem sonsuz ifadesi 

kullanılabilir mi?  Ve bu hususta hem sonlu modustan hem de sonsuz modustan söz etmek 

acaba ne kadar mantıklı bir şeydir?112 

Çünkü buraya kadar yapılan açıklamalardan ve izahlardan da anlaşılabileceği gibi 

modus varolmak için başka bir varlığa ihtiyaç duyan kendi kendine varolamayan bir şey 

                                                 
109 Delueze, Gilles, Spinoza: Pratikal Philosophy, Trans. By Robert Hurley, City Lıghts Books,  San 
Francisco, 1998, s. 91. 
110 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 104. 
111 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 34. 
112 Herausgegeben von O.Höffe, a.g.e. , s. 347. 
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olarak tanımlanmıştı. Kendi kendine var olmak için yetemeyen bir varlık acaba nasıl olur 

da sonlu olur? 

Onun sonsuz modus düşüncesi Tanrı’nın uzam ve düşünce sıfatına dayanmaktadır. 

Yani sonsuz tavırlar, Tanrı’nın uzam ve düşüncesinin sıfatlarından tezahür eden tavırlardır.  

Uzam sıfatı belirli şekildeki yapılarla ortaya çıkarken, düşünce sıfatı da kendisini belirli 

fikirlerle ortaya koymaktadır.  Đlki bireysel reel tavırlar, ikincisi ise bireysel zihni tavırlar 

olarak belirirler. Birincilerin en temel unsuru hareket ve sükûn iken, ikincilerin ki ise fikir 

ve düşüncedir. Söz gelişi, insan, reel varlığı açısından uzam sıfatının bir tavrı iken, insan 

fikri ya da insanla ilgili bir şiir, düşünce sıfatının tavrıdır. Ama sonuçta, her şeyin 

Tanrı’nın bir ifadesi olması gibi insanla ilgili her iki hususta Tanrı’nın bir ifadesidir. 113   

Spinoza sonlu ve sonsuz modus diye ikiye ayırmasında ki asıl amaç; “hareketin 

ezeli ve ebedi olduğunu oysa onun oluşturduğu cisimsel şekillerin başı ve sonu olduğunu 

ezelden beri zekâ ve iradelerin bulunduğunu ama her bireysel zekânın sınırlı süresi 

olduğunu”114 ifade etmektedir.  

Spinoza, Tanrı ile Modus arasında var olan ilişkiyi en bariz ve net olarak, natura 

naturans ve natura naturata kavramları ile açıklamaya çalışmaktadır. Natura naturans 

kavramını yaratan yaratıcı meydana getiren tabiat yani Yaratıcı Doğa diye 

isimlendirebileceğimiz Tanrı’yı ifade eder. Natura naturata Yaratıcı Doğa tarafından 

meydana getirilmiş yaratılmış, Yaratılmış Doğa diye tarif edebileceğimiz şeylerdir.115 

Spinoza’ da ki natura naturans ve natura naturata ayrımı, Tanrı âlem ilişkisini 

ortaya koymaktadır. Bir taraftan Tanrı âlemin özü diğer taraftan âlem Tanrı’nın özüdür. 

Yani biri etki ya da sonuç (âlem) diğeri nedendir (Tanrı).  Arada varolan bu ilişki vesilesi 

ile Tanrı âleme hem içkin hem de aşkın olmaktadır. Bu husus şu meseleyi doğurmaktadır 

ki işte bu meselede zaten Spinoza Felsefenin en fazla üzerinde tartışıldığı konudur ki bu 

ayrımdan kaynaklanan Tanrı evren arasındaki ilişki aslında temelinde özünde dini bir 

sistem olan ve hem Tanrı’nın içkin hem de aşkın olduğu ilkesine dayanan bir panteizmi 

savunmuş olduğu iddia edilmektedir.116 

                                                 
113 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 106. 
114 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 34. 
115 A.g.e. , s. 105. 
116Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 105. 
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Bu izah ve açıklamalardan anlaşılmaktadır ki Spinoza’nın düşünce sisteminde en 

zorlandığı ve düşünce tarihi açısından da bakıldığında en fazla eleştiri topladığı düşünce 

modus kavramında ki belirsizlik olmuştur. Kendisi ile çelişik kavram ve tanımlamalardan 

da anlaşılacağı gibi henüz tam manası ile Spinoza’nın bu hususta tam neyi ifade etmek 

istediği anlaşılmamıştır. Ama modus kavramından çıkarılması gerekli olan şudur ki 

Spinoza Tanrı’dan evrene geçiş sürecinde ve varolan her şeyi Tanrı’ya icra etmesinde çok 

önemli bir fonksiyona sahiptir. 

 

3. SPĐNOZA’ NIN TANRI ‘YI TANIMLANMASI 

3.1. Tanrı Kavramının Anlamı 

Düşünce tarihinde Tanrı kavramı ile alakalı sayısız tanımlar yapılmış olup 

tanımların neticesinde yapılmış olan Tanrı kavramını ispatı için Tanrı kavramının felsefesi 

yapılmıştır. Her din veyahut ta inanç kendisine ait ve kendi kültürünün ve medeniyetinin 

izlerini taşıyan Tanrı tanımlamaları yapmışlardır. Bu durumda akla şöyle bir soru 

gelmektedir. Gerçektende mutlak manada herkesin kabullenebileceği bir Tanrı tanımlaması 

yapılabilir mi?  Tanrı nedir? Kimdir? Nasıldır? Evrenle irtibatı ne durumdadır? Bu 

soruların sayısını artırabiliriz. O halde karşımıza Tanrı ile alakalı bu kadar soru çıkmasını 

doğal karşılayıp sorulmuş ve sorulacak olan soruların cevaplarını teker teker herkes kendi 

düşüncesine, inancına, kültürüne ve dinine göre cevaplamalıdır? Yoksa sadece Tanrı’nın 

ilahi kitaplarda kendisini bize bildirdiği ile yetinip sınırlı olan bir varlığın sınırsız olan bir 

varlığı idrak etmesi imkânsızdır deyip elimizde var olan verilerle mi yetinilmelidir.  

Yukarıda karşımızda duran problemleri mutlak manada cevaplayabilmek her halde 

bu zamana kadar gerçekleşmedi yapılan tanımlamalar ve açıklamalar ne yazık ki herkesin 

kendisinin inanmış olduğu bir Tanrı tasavvurunun bir tezahürü olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Fakat Spinoza bun konuya farklı bir şekilde yaklaşmaktadır. Buraya kadar izah 

edilen konulardan da anlaşılacağı gibi o her şeyi bir geometrik yani herkesin 

kabullenebileceği bir şekilde bir tanımlamaların peşinde olmuştur. Daha başka bir ifade ile 

söyleyecek olursak geometrik şekil olan üçgenin tarifi;  Bir üçgenin üç köşesi ve bu 

köşeleri birleştiren, doğru parçalarından  oluşan üç kenarı vardır. Bir Üçgenin iç açılarının 

toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir. Ve bu tanımlama evrenin neresine giderseniz 
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gidin her tarafta aynıdır. Đşte Spinoza kendi felsefesinin temellerini oluştururken yapmış 

olduğu tanımlamaların herkes tarafından kabul edilebilecek tanımlamalarda bulunmayı 

iddia etmiştir. Peki, bu mümkün müdür sorusu karşımıza çıkmaktadır. O bu soruya evet 

cevabını vermektedir. 

Spinoza’nın felsefi düşünce sisteminin ana dayanak noktası Tanrı merkezlidir. 

O’nun tüm hayatı boyunca onun hayatına ve düşünce sistemine yön veren etken Tanrı 

düşüncesidir. Tanrı düşüncesi onda ilk olarak eğitimini aldığı ve inandığı Yahudi din 

kültürü çerçevesinde başlamıştır. Fakat çok zaman geçmeden O, Yahudilikte varolan Tanrı 

anlayışını eleştirerek kendi Tanrı anlayışını ortaya koyma gayretine girişmiştir. Belli başlı 

Yahudi, Đslam, Hıristiyan filozoflarını ve Rönesans düşünürlerini incelemiş olmasından 

dolayı Spinoza’nın, onların düşüncesinden etkilendiği söylenebilir. Bununla birlikte, 

Spinoza sistemini geliştirirken Skolastizm’ den ve Kartezyenizm’den türetilmiş terminoloji 

ve kategorilerden yararlanmıştır.117  

O halde Spinoza’ ya göre Tanrı nedir ve nasıl bir varlıktır sorusunu o üzerinde 

yıllarca çalıştığı fakat hayatta iken belli nedenlerden dolayı yayımlanmayan Etika adlı 

eserinin ilk bölümünde Tanrı kavramını izah etmeye çalışmaktadır. 

Spinoza “ 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” 

diye tanımlamaktadır Tanrı’yı.118  

Tanrı ona göre kendinin ve varolan her şeyin ilk nedenidir. Fakat Tanrı, evrende var 

olan her şeyin, ilk nedeni olmakla kalmaz; aynı zamanda var olan her şeyin özü, her şeyin 

altında yatan saf varlık ya da tözdür. Tanrı anlaşılması daha derindeki başka bir şeyin 

anlaşılmasına saf ve gerçek varlıktır. Tanrı zorunlu olarak sonsuzdur, dolayısıyla everende 

birden fazla töz veyahut ta tanrı olamaz. Bu zorunlu olarak varolan, özünde varolmak 

bulunan bölünmez tek ve sonsuz töz Tanrı ya da Doğadır. Tanrı’dan başka hiçbir töz 

olamaz var olan her şey Tanrı’dadır ve Tanrı olmadan hiçbir şey varolamaz, hatta tasavvur 

bile edilemez. Evrende varlığına şahit olduğumuz şeyler, bir tek ortak ana malzemenin bir 

                                                 
117 COPLESTON, Frederick, a.g.e. , s. 18. 
118 Spinoza, a.g.e. , s. 33. , Tanım 6 
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tek temel varlık ya da tözün çeşitli görüntüleri değişik kombinasyonlarda karşımıza 

çıkmasından başka bir şey değildir. 119 

Buraya kadar yapılmış olan Tanrı kavramı maddeler halinde özetleyecek olursak 

1. Tanrı kendi kendisinin nedenidir. Bundan dolayıdır ki O’nun 

varlığı başka bir varlığa bağlı değildir. 

2. Tanrı sonsuzdur. Eğer Tanrı sonlu olsaydı zaten Tanrı 

olmazdı. 

3. Tanrı tek ve biriciktir. Şayet Tanrı iki veya daha fazla olsaydı 

bunlar birbirlerini sınırlayacak ve birbirlerinden bağımsız 

olamayacaklardı. Fakat Tanrı ne sınırlanabilir ne de başka bir 

varlığa bağımlı olabilir. Tanrı olmanın özelliğidir bu zaten 

aksi, düşünülemez. 

4. Tanrı mutlak olarak hürdür. O her şeyi kendisi tarafından 

belirler başka bir varlığın tesiri altında değildir kararlarını 

verirken.120 

 

 

3.2 Tanrı’nın Varolması 

Spinoza Etika adlı esrinin ilk bölümünde Tanrı ve Var olan nedir? Soruları üzerinde 

durduktan sonra bu sorulara 14. ve 15. önermelerde açılamalarda bulunarak 

cevaplandırmaya çalışmaktadır. Tanrı dışında hiçbir tözden bahsedilemez ve varolamaz 

dedikten sonra bu şaşırtıcı cevapların hemen akabinde bunların ispatına girmeye çalışır.121 

Nasıl ki dört köşeli bir dairenin varolduğu düşünülemediği gibi Tanrı’nın yok 

olduğu da tasavvur dahi edilemez. Tanrı’ nın varlığının inkâr edilememesi O’nun 

varlığının kesinliğine ve bu kesinliği ispat edecek bazı kanıtların varolduğunu işaret 

etmektedir. Acaba Spinoza’ ya göre böyle bir kanıt var mıdır? Şayet böyle bir kanıt varsa 

bunlar ne tür kanıtlardır? Tanrı’nın varlığının inkâr edilememesi aynı zamanda Tanrı’nın 

                                                 
119 Fransez, Moris, a.g.e. , s. 144. 
120 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 58. 
121 Scruton, Roger, a.g.e. , s. 44. 
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varlığının kanıtlanabilir olması manasındadır. Tanrı’nın varlığını kanıtlamak ona göre iki 

tarzda olmaktadır. A priori ve a posteriori’ dir. Bilindiği üzere bunlar ontolojik ve 

kozmolojik kanıt olarak ta ifade edilmektedirler. Çağdaş din felsefesinde a priori kanıt 

ontolojik kanıt olarak a posteriori kanıt da kozmolojik kanıt olarak açıklanmaktadır. 

 

a) A priori- Ontolojik Kanıt 

“Ontolojik kanıt, ya da ontolojik veri, teoloji de ve Tanrı'nın felsefe alanında 

kanıtlanma girişimlerinde öne sürülen bir kanıtlama biçimidir. Ortaçağda Tanrı’nın varlığı 

kanıtlamaya yönelik tartışmalarda ve temellendirmelerde önemli bir mantıksal dizge olarak 

rol oynamıştır. Ontolojik kanıtı öne sürenler, Tanrı'nın kavramsal bir zorunlulukla en 

yetkin varlığı belirttiğinden hareket ederler; böylece, eğer tanrı varolamasaydı, en yetkin 

varlık olmasının söz konusu olamayacağını belirtirler. Varlık yüklemine sahip olmaksızın, 

Tanrı’nın en yetkin iyi olması söz konusu olamaz. Buradan çıkan sonuç, eğer tanımı gereği 

Tanrı en yetkin varlıksa, varolduğunun kanıtı bizzat burada ortaya çıkmaktadır.”122  

Daha önceki filozoflar ontolojik veriye en azından bir şeyin (Tanrı’nın) varlığını 

kanıtlamak için başvururlarken, Spinoza bu veriyi en iyi ihtimalle bir şeyin varolduğu ve 

bu yüzden var olan her şeyin bir anlamda Tanrı “için” var olduğunu kanıtlamak üzere 

kullanır. 123 

Kısacası ontolojik kanıtı açıkladıktan sonra Spinoza ontolojik kanıtı iki kaideye 

dayanarak açıklar 

1. Tanrı kavramının bizatihi kendisine  

2. Var olabilmenin bir güç olmasına 

Birinci kaideye göre Tanrı kavramının bizatihi kendisi Tanrı’nın varlığını 

onaylamayı gerektirmektedir. Çünkü varolamayan kusurlu bir varlık fikri kendi içinde 

çelişkilidir. Varlığı zorunlu olan ve tüm mükemmellikleri kendinde bulunduran Tanrı, 

varlığı ile gerçekliği için gerekli olan kesinlik ve güveni tabii olarak ifade etmektedir.124 

                                                 
122 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ontolojik_kanıt 
123 Scruton, Roger, a.g.e. , s. 44. 
124 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 98. 
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Spinoza’nın düşüncesine göre “Tanrı düşünülüyorsa, O’nun varolması zorunlu 

olarak gereklidir.” Mantıksal ilkesine dayandığı görülmektedir.125   

Đkinci kaideye göre ise ontolojik kanıtlamada var olabilmek güç prensibinden 

hareket ettiği görülmektedir kendisinin. Ona göre varolmamak veya varolamamak bir 

güçsüzlüktür.  Aksine varolabilmek tam manası ile bir gücü temsil eder ve güçlülüktür. 

Sonsuz ve zorunlu olan Tanrı’nın tabiatı, bir gücü temsil etmektedir. Buradan hareketle 

doğası itibariyle varolmayı gerektiren, mutlak olarak sonsuz olan Tanrı, bu kaide gereğince 

zorunlu olarak vardır ve sonsuz mutlak gücü kendinden geldiği için o mutlak olarak 

vardır.126 

b) A posteriori - Kozmolojik Kanıt  

Kozmolojik kanıt genel olarak şu şekilde izah edilmektedir ki;  “Evrenin gerçekten 

var olduğu görülmektedir. Yani evrenin varlığı hayal veya rüya değildir. Ancak evren 

kendi başına var olamaz bir nesneler yığınıdır. Sonradan var olmuştur. Evreni varkılan ve 

ona hayat veren de Tanrı'dır. Evrenin ezelden beri var olduğunu düşünmek imkânsızdır. 

Çünkü âleme baktığımızda sonuçta onun maddî bir varlık olduğunu ve kendi kendine var 

olma gücüne sahip olmadığı görülmektedir. Bu durumda onu yaratan bir gücün varlığı 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu güç de Tanrı'dır. 

Varlıklar kendi kendilerine var olma gücüne sahip değildir. Ayrıca bu varlıklar, var 

olmalarını da kendileri gibi bir varlığa borçlu olamazlar. Bu durumda da evren dâhil bütün 

sonlu varlıklar varolmalarını kendileri dışındaki bir varlığa (Tanrı'ya) borçludurlar. 

Dolayısıyla âleme ve bizlere hayat veren bir varlığın mevcudiyeti kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu varlık Tanrı'dır. Evrenin var olması da, zorunlu varlığın yani Tanrı'nın varlığının 

kanıtıdır.”127 

Spinoza felsefesinin terminolojisini temellendirirken çok fazlaca başvurmuştu bu 

kanıta. Ona göre bir ben bire var olan şey yine birden bire öylece ne yok olup gidecektir. 

Dış etkenlerle oluşan şeyler bu şekildedir. Bu şeyleri meydana getiren ancak kendisi her 

hangi bir dış nedenlerden hiç biriyle meydana gelmeyen ve onların dışında varolan mutlak 

töz vardır. Bu varolan töz sayesinde meydana getirilmiş olan şeylerin yetkinlikleri ve var 

olmak için gerekli olan şeyleri, bu dış nedene ya da kuvvete ihtiyaç duyar. Töz ise 
                                                 
125 A.g.e. , s. 99. 
126Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 99. 
127 http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=13&yid=6 
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yetkinliği ve kendisi için gerekli olan şeyleri hiçbir dış nedene borçlu değildir. Varlık 

âleminde her şeyin ortaya çıkmasında ve varolan varlıklarını devam ettirmelerine neden 

olan, mutlak olarak sonsuz varlık olan Tanrı, varolmasından asla şüphe edilemeyen 

varlıktır.  O halde herkesin kabul edeceği üzere, Tanrı’nın varlığına dair elimizde mutlak 

kesinlik var demektedir.128  

Bu ifadelerden sonra Spinoza âlemdeki her şeyin Tanrı’nın sonsuzluğu ve onun 

üstün yetkinliği ile oluştuğu fikrine, yani mutlak olarak yetkin olan Tanrı’nın varlığının 

kesinliğine varılmış olacaktır. Fakat bu sonuca evrene bir budala gibi hayrete düşerek 

bilgisizce ulaşmak yerine, evrende varolan ve olacak şeylerin Tanrı’nın ilahi tabiatının 

zorunluluğuyla ve üstün bir yetkinlikle meydana geldiğinin bilincinde olarak bilgince ya da 

ince bir bakış ve derin bir düşünce ile ulaşmak gereklidir. Çünkü insan Tanrı’nın 

mükemmelliğinin ve varlığının bilincine varmak zorundadır.129  

Buradan da anlaşılacağı gibi yukarıda da izah ettiğimiz üzere Spinoza tüm 

tanımlamalarını ve ispatlarını matematiksel bir işlev kullanarak açıklamaya çalışmaktadır. 

 

3.3 Tanrı’nın Nedenselliği 

Spinoza Tanrı’nın nedenselliği önemle durmuş olduğu noktaların başında töz ile 

moduslar arasındaki ilişkiden elde etmiş olduğu verilerin neticesinde onların bir yorumu 

olarak konu nedenselliği izah etmeye çalışmaktadır. Zor gibi görünürse de moduslar ve töz 

arasında ki ilişkiden nedenselliğe geçme Spinoza’ nın yönteminin vermiş olduğu kolaylıkla 

ve açıklılıkla meseleyi çok net bir şekilde izah ettiği görülmektedir.130 

Spinoza’ nın Tanrı’nın nedenselliğine olan yaklaşımına gelince ana hatları ile şu 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta kendisi Etika adlı eserinin ilk on beş önermesinde 

Tanrı’nın tek ve sonsuz olduğu ifade ettikten sonra ilerleyen bölümlerde Tanrı’nın aynı 

zamanda düşünülebilecek olan her şeyin her türlü olayın etkileyici ve ilk nedeni olduğunu 

kanıtlamaya çalışır.  Evrende var olan hiçbir modus ( tavırlar) onsuz düşünülemez ve var 

olamazlar. Ancak ve ancak onunla kavranabilirler ve anlaşılabilirler. Tanrı varolan tek töz 

                                                 
128 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 100. 
129 A.g.e. , s. 102. 
130 Gebhardt Carl und Gawlick Günter, a.g.e. , s. 68 
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olduğundan dolayı ve modusları da asla töz olmayacağına göre bu moduslar ancak tanrısal 

tözün tezahürleridir.131 

Spinoza töz ile modus arasındaki ilişkiyi bu şekilde izah ettikten sonra bir takım 

sonuçlara varır; 

 “ Tanrı’nın tabiatının zorunluluğundan, sonsuz tavırlar halinde sonsuz şeyler, yani 

bir aklın bütün tasarlanabileceği şeyler çıkmalıdır.”132   

“ Buradan da şu sonuç çıkar ki, Tanrı sonsuz bir aklın kavrayabileceği şeyin etker 

nedenidir. ( cause efficiente)”133  

“ikinci olarak şu sonuç çıkar ki, Tanrı ilenekli olarak ( accidentel) değil kendisi ile 

nedendir ( pers e et non per accidens) “134  

“üçüncü olarak da şu sonuç çıkar ki, Tanrı mutlak surette ilk nedendir”135   

“ Tanrı hiçbir baskıya bağlanmadan, sırf kendi tabiatının kanunlarıyla tesir eder ve 

etkindir.”136  

“ Tanrı’nın yalnızca tabiatının zorunluluğundan, ya da aynı şey demek olan 

yalnızca kendi tabiatının kanunlarından mutlak olarak sonsuz şeyler çıkabilir; başka bir 

yönden kanıtladık ki, hiçbir şey Tanrısız olamaz ve Tanrısız tasarlanamaz; fakat tersine, 

her şey Tanrıdadır.  Buradan şu sonuç çıkar ki, onun dışında onun etkisini zorlayan ve tesir 

etmesini gerektiren hiçbir şey olamaz; öyle ki o hiçbir baskıya uğramadan, sırf kendi 

tabiatının kanunlarıyla tesir eder.137 

“Buradan ilk önce şu sonuç çıkar ki, Tanrının dışında ya da Tanrıda onun etki 

yapmasına sebep olabilecek kendi tabiatının yetkinliğinden başka hiçbir neden yoktur.”138 

“Buradan ikinci olarak şu sonuç çıkar ki, gerçekten hür neden olarak yalnız Tanrı 

vardır (önerme 11 ve onun sonucu önerme 14) Çünkü kendi tabiatının zorunluluğu ile 

                                                 
131 Russel, Bertrand, a.g.e. , s. 585. 
132 Spinoza, a.g.e. , s. 50, ön. 15 
133 A.g.e. , s. 50, 16. Ön. son. 1 
134 A.g.e. , s. 51, 16. Ön. son. 2 
135 A.g.e. , s. 51, 16. Ön. son. 3 
136 A.g.e. , s. 51, 17. Ön. 
137 A.g.e. , s. 51. , kanıtlama 
138 A.g.e. , s. 51. , 17. Ön. son.1  
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yalnız Tanrı vardır( önerme 17) ve yalnız o kendi tabiatının zorunluluğuyla tesir eder; öyle 

ise( tanım 7) hür bir neden olarak yalnız odur.”139 

Spinoza’nın buradaki ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi Tanrı’nın yalnızca 

tabiatının zorunluluğundan ve gerekliliğinden dolayı kendi tabiatının kanunlarından mutlak 

olarak şeyler çıkabilir.  

Spinoza’da Tanrı ve şeyler, nesneler arasında ki nedensellik bağlantısı sadece 

zorunlu bir bağlantı değil aynı zamanda bu zorunluluğun bir mantıksallığa da sahip 

olduğudur. Burada ifade edilen mantıksallık ise zamansızlıktır. Bu ifadeden de anlaşılacağı 

gibi Tanrı’nın nedenselliği zamansız olmalıdır. Zira sonsuz yolda sonsuz olan şeyler yani 

her şey Tanrı’nın sonsuz gücü ya da onun sonsuz doğasınca zorunlu olarak meydana 

gelmiştir. Ya da aynı zorunlulukta ondan çıkmıştır. Buna göre varolan her şey onun 

doğasının zorunlu sonucudur. Nasıl ki üçgenin doğasından da iç açılarının iki dik açıya eşit 

olduğu sonucu ezeli olarak çıkarılacaktır. Böylece Tanrı’nın evrensel gücü fiil halindedir 

ve ezeli olarak fiil halinde kalacaktır.140   

Spinoza Kısa Denemeleri adlı eserinde de Tanrı’nın varolan her şeyin nedeni 

olduğunu ve her hangi bir töz tarafından ise üretilmediğini söyler. Tanrı’nın bütün 

varolanların, şeylerin nedeni olmasının bir anlamı da O’nun içkin bir neden olduğudur. 

Tanrı varolan her şeyin geçici nedeni değil “ içkin” bir nedenidir. Bu ifadelerle Spinoza 

geleneksel “ yaratıcı ve yaratılan”  şeklindeki ayrıma ve dolayısıyla “aşkın” bir şekilde 

Tanrı’nın nedeni olması görüşüne de katılmadığı görülmektedir.141 

Spinoza’ ya göre Tanrı’nın gücü kendi özüdür. Yani Tanrı’nın özünün zorunluluğu 

sonucu kendi kendisinin nedenidir ve her şeyin de nedenidir. Böylece her şeyi var ve etkin 

kılan kendisini var kılan Tanrı’nın gücü onun kendi özüdür. Tanrı gücünde tasarladığımız 

her şey zorunlu olarak vardır. Bu açıdan bakıldığında Tanrı hem kendi kendisinin nedeni 

hem de her şeyin nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.142 

Tanrı’nın nedenselliği konusunda zorunluluk fikrinin kabul edilmesi bütün 

zorunsuzlukları ortadan kaldırır. Dolayısıyla şansa ve rastlantıya da yer bırakmaz bu 

yüzden Tanrı’nın hükümlerinde bir keyfilik ve irrasyonellikten bahsedilemez bu bağlamda 

                                                 
139 A.g.e. , s. 51. , Ön. 17 son. 2 
140 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 43. 
141 A.g.e. , s. 44. 
142 A.g.e. , s. 46. 
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doğa kanunları tanrının hükümleri ile aynıdır. Şöyle ki doğa da zorunsuz olan hiçbir şey 

yoktur, fakat orada olan her şeyin şu ya da bu tarzda varolması ve bir sonuç meydana 

getirmesi tanrısal doğanın zorunluluğu ile gerçekleşmiştir. O halde doğada asla bir 

zorunsuzluktan bahsedilemez. 143 

 

4 SPĐNOZA’DA TANRI ĐLE DOĞA ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ 

Düşünce tarihimizde Tanrı kavramından sonra üzerinde yoğunlaşılan en fazla 

konulardan bir tanesi de “doğa” kavramı olmuştur. Doğa ile alakalı bir sürü farklı farklı 

yaklaşımlar olmuştur. Bu hususta doğa ile alakalı düşünce sistemlerinde üç evreden 

bahsedilmektedir.  

a) Doğa tasarımının düşüncenin merkezine girdiği 

dönem  

b) Doğanın sürekli ve yoğun bir şekilde düşünmenin 

konusu olduğu dönem 

c) Her biri onun üzerine kurulan ve doğa bilimine yeni 

bir dönem kazandırılmış olduğu dönem144 

Eski Grek felsefesinde doğa denilen varlık alanının akılla dolu olduğu ya da her 

yanına aklın sinmiş olduğu ilkesine dayanır. Bu şekilde Yunan filozofları doğa da aklın 

bulunuşunu doğada bir kurallığın ya da düzenliliğin kaynağı olarak görüyorlardı. Yine bu 

dönem filozofları doğa dünyasının hareket halindeki cisimler dünyası olarak da 

görüyorlardı. Kısacası onlara göre doğa dünyası sadece sürekli hareket halinde ve canlı 

olan değil aynı zamanda düzenli ve kurallı bir hareket dünyasıydı. Başka bir ifade ile 

söylenecek olursa doğa, her yere yayılan bu canlılık ve akılsallığın adeta kendine özgü 

yerel bir örgütlenişini temsil ediyordu.145 

Fakat ilerleyen zamanlarda ve doğa ile ilgili yeni gelişmeler neticesinde Yunan 

düşüncesinin Rönesans döneminde değişmekte olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu 

düşünceye göre ise; Copernicus’un Telesio’nun ve Bruno’nun eserlerinde doğa ile alakalı 

varolmakta olan Yunan düşüncesine karşı bir görüş zuhur etmişti. Bunun sebebi olarak ise 

                                                 
143 A.g.e. , 45. 
144 Collinwood, R.G. , Doğa Tasarımı, çev. Kurtuluş Dinçer, Đmge Kitapevi,  Ankara, 1999, s. 9. 
145 A.g.e. , s. 11–12. 
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doğa dünyasının bir organizma olarak kabul edilmeyişi ve onun hem zekâdan hem de 

yaşamdan yoksun olduğunun ileri sürülmesi yer almaktadır. Bu yüzden doğa dünyası kendi 

hareketlerini akılsal biçimde düzenleyemez, hatta kendi kendini harekete geçiremez. 

Doğa’da gerçekleşen hareketler ona dışarıdan gelir bu hareketlerin düzenliliği de aynı 

şekilde dışarıdan gelir ve bunlara da doğa yasası adı verilir.146 

17. yüzyıla gelindiğinde ise bambaşka bir doğa anlayışı karşımıza çıkmaktadır. 

Spinoza’nın Tanrı ve Doğa, Doğa ve Tanrı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir düşünce 

koymasında da 17. yüzyıl da hâkim olmuş olan Tanrı ve Doğa hakkındaki düşünceler 

olmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki hâkim olan düşünce ile Spinoza’ nın ortaya koymuş 

olduğu tamamıyla birbirlerinden zıttırlar. O halde 17. yüzyıla hâkim olmuş olan doğa 

düşüncesine şöyle bir göz attığımızda karşımıza şunlar çıkmaktadır. 

Tanrı ilk neden ya da ilk hareket ettirici olarak evreni ve evreni yöneten değişmez 

yasaları yaratmıştır. Tanrı yaradılışa, yarattığı evrene hiçbir şekilde içkin olmayıp, tıpkı bir 

saatçinin, saatini imal edip kurduktan sonra, saatiyle bir ilişkisi kalmamsı gibi evrene aşkın 

bir varlıktır ve evrene hiçbir şekilde müdahale etmez, bundan dolayı varlık alanındaki 

değişmeye ilişkin açıklamalarımızda, değişimleri onların ilk nedenine geri götürdüğümüz 

zaman dışında Tanrı’yı dikkate almamız gerekmez. Tanrı’nın yaratma eylemi dışında kalan 

zamanlarda evereni mekanik bir tarzda açıklayabiliriz.147 

“Spinoza’nın bu görüşe bütünüyle karşıt olan içkin neden olarak Tanrı anlayışı, 

Tanrı’yı her şeyin ezeli ve ebedi olarak anlaşılması gerektiğine işaret eder. Buna göre, o 

Tanrı’nın nedensel faaliyetini ya da yaratma eylemini belli bir tarihe bağlamaz. Spinoza 

içkin bir neden olarak Tanrı görüşüyle doğal şeylerin ya da olayların, aşkın nedenlerle ya 

da aşkın bir nedenle açıklanamayacağını belirtir. Bu çerçeve içinde Tanrı’nın her şeyin 

içkin neden olduğu söylemek gerçekte, varolan ya da ortaya çıkan her şeyi doğa ya da 

evren adı verilen ve Tanrı ile özdeş olan biricik ve her şeyi kapsayıcı sistemin bir parçası 

olarak açıklanmak durumunda olduğunu ve hiçbir nedeninin, hatta Tanrı’nın bile doğa 

düzenin bir şekilde dışında olan ya da doğa düzeninden bağımsız olan bir neden olarak 

anlaşılamayacağını söylemenin başka bir yoludur. “148  

                                                 
146 Collinwood, R.G., a.g.e. , s. 14. 
147 Cevizci, Ahmet, a.g.e. , s. 122. 
148 A.g.e. , s. 123. 
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Spinoza’ nın doğa hakkındaki görüşlerini bu şekilde izah ettikten sonra onun Tanrı 

ve doğa düşüncesinde varolan iki önemli kavram izah edilmeden Spinoza’ nın bu konu 

hakkındaki görüşleri tam sağlam bir zemine oturtulması imkânsızdır. Bu iki kavram ise 

şunlardır.  

Birincisi, Yaratıcı Doğa Kavramı (Natura Naturans):  Özgür neden olarak, yani 

sade doğasındaki zorunlulukla üreten neden olarak Tanrı’yı ifade eder   

Đkincisi ise, Yaratılmış Doğa Kavramı (Natura Naturata): Tanrı’nın ya da tözün 

değişkilerini (modus, tavır)  girdiği biçimleri diğer bir değişle tüm varlıkları ifade eder.149 

 

4.1 Yaratıcı Doğa Kavramı (Natura Naturans) 

Spinoza’nın felsefi düşünce sisteminde buraya kadar izah edilmiş olan ifadelerden 

de anlaşılacağı gibi Tanrı doğadan, doğada Tanrı’dan ayrık değil tam tersine doğa ile 

özdeştir. Doğada rastlantısal hiçbir şey yoktur doğada her şey tanrısal bir gücün ve 

kudretin tezahürüdür. Bundan dolayıdır ki doğadaki her şey bir sistem, düzen ve ilahi bir 

ahenk içerisinde işlemektedir.150  

Natura Naturans olarak Tanrı, natura naturata olan tavırların her anında etkindir. 

Çünkü mutlak töz olan Tanrı’nın etkisiyle meydana gelen her bir tavır, ancak O’nunla 

varolabilir ve anlaşılabilir. Dolaysıyla, natura naturata da denilen tüm tavırlar; natura 

naturans olarak isimlenen tek ve sonsuz töz ya da Tanrı’ nın belirlenimleri ya da 

tezahürleridir.  

Spinoza Etika adlı eserinde bu kavramı aynen şu şekilde tarif etmektedir;  “kendi 

başına varolan ve kendi başına tasarlanan şeyi başka bir ifade ile ezeli ve sonsuz bir özü 

ifade eden tözün sıfatlarını ya da özgür neden olarak göz önüne alınması bakımından 

Tanrı” dır.151 

Şu halde bütün gerçekliğin kaynağı ya da etken nedeni olarak Tanrı natura 

naturansdır. Tanrı’nın kendi içindeki kendi olmasıdır; ebedi ve sonsuzdur.152 

                                                 
149 Fransez, Moris, a.g.e. , s. 148. 
150 Seidel, Helmut, a.g.e. , s. 23. 
151 Spinoza, Törebilim, çev. Aziz Yardımlı,   s. 22. Ön. 29 
152 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. ,  s. 105. 
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Spinoza’ ya göre “ Tanrının bir sıfatının mutlak doğasından çıkan bütün şeyler, 

hem sonsuzdur hem de her zaman vardırlar ve böyle olmaları gerekir. Yani, onlar bağlı 

oldukları sıfata göre sonsuz olabilmektedirler.” Bu amaçla Spinoza, Tanrı’nın bir 

sıfatından ya da bu sıfatın mutlak doğasından çıkan bütün şeylerinde sonsuz olması 

gerektiğini vurgular. 153 

Bir töz yani Tanrı ya da doğa sonsuz olarak gösterilir. Tanrı’nın temel doğası ise 

sıfatların sonlu listesinden tüketilen ilkeler olarak tasarlanmaz. Sonsuz ya da bir bütün 

olarak, Tanrı ya da doğayı tasarlamak Spinozacı söylemde sonsuz sıfatlara sahip olarak 

Tanrı’yı tasarlamakla aynı anlamdadır. Tanrı’nın temel doğası sonsuz olduğu için zihin 

tarafından onun tasarlanabilmesinde sonsuz birçok yol vardır.154 

“Tanrı’nın özünü ifade eden sıfatların sayısına gelince bunlar sonsuz sayıdadır. 

Çünkü bir şeyin ne kadar varlığından ve gerçekliğinden bahsedilirse o kadar sayıda sıfattan 

bahsedilir. Buna göre Tanrı’nın bütün var olan içkin nedeni olduğunu düşünürsek, aynı 

oranda Tanrı’nın sıfatlarının da varolanlarla doğrudan bir bağlantısı olduğunu düşünürüz. 

Bu bağlamda Tanrı’nın her sıfatının nihai karakteri altında, Tanrı bütün doğasını ifade 

eder. Böylece hiçbir sıfat herhangi bir diğer sıfattan üstün değildir ve ondan da türetilemez. 

Kısacası Tanrı’nın her sıfatı ancak kendisiyle tanımlanabilir. Tanrı’nın sonsuz sıfatlarına 

rağmen insan aklı ancak bunlardan iki tanesini bilebilir bunlar; Düşünce ve Yayılım 

sıfatlarıdır.”155 

Spinoza Tanrı ile sıfatları arasındaki ilişkiyi bu şekilde belirtikten düşüncesinde 

sonra bir geçiş aşaması olan Tanrı’nın sıfatları ve tavırları ( modus) arasında ki ilişkiyi izah 

etmektedir. Çünkü ona göre bu çok önemlidir. Nasıl ki sıfatlar Tanrı’nın sonsuz özünü 

belli bir biçimde ortaya koyuyorsa; tavırlar da her bir sıfatın sayısız değişimlerini ve 

görüşlerini açığa çıkarmaktadır. Yani ayrı ayrı görünüşler ve nesneler olarak tavırlar, tözün 

ya da Tanrı’nın sıfatları çerçevesinde ki çeşitli halleridir ve tezahürleridir. 156 

                                                 
153 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 56. 
154 A.g.e. , s. 57. 
155 A.g.e. , s. 58. 
156 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 104. 
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“Tanrı sayesinde var olan tekil varlıklar ve canlılar olarak tavırlar, kendi 

varlıklarını kendi kendi güçleriyle sürdüremeyecek olan varlıklardır. Bu nedenle tavı, sonlu 

sınırlı tekil ve mümkün varlık olarak varlığını sonsuz varlık olan Tanrı’ya muhtaçtır.”157 

 

4.2 Yaratılmış Doğa Kavramı (Natura Naturata) 

Yaratılmış doğa, natura naturata ve doğalanan doğa kavramları farkı şekilde ifade 

ettiğimiz bu tanımı kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz; Tanrı’nın ya da tözün tüm 

değişikliklerini (modifikasyonlarını), girdiği biçimleri, diğer bir değişle varlıkları ifade 

etmektedir.158 

Spinoza’nın felsefi düşüncesinde varlık kavramı üzerinde yapılmış olan 

düşüncelerden sonra, mantıksal çıkarsama sürecinde, ebedi ezeli sonsuz bir töz olarak 

Tanrı ile O’nun özünü oluşturan sıfatlarının incelenmesinden sonra, zihin, Natura naturans 

’tan, Natura naturata’ ya geçer.159 O’na göre,  tavırlar (modus) veya varolan her şeyi, yani 

varoluşu kendinde değil başka bir şeyde olan her şey, Natura naturata’ dır. Natura naturata 

doğalaştırılan doğadır, yani yaratılan doğadır. Bu geçiş doğanın Tanrı’dan ayrı bir varlık 

olarak düşünülmesi anlamına gelmez. Çünkü O’na göre doğa, Tanrı tarafından yaratılmış 

olmayıp ondan bir zorunlulukla meydana getirilmiştir. Böylece, Tanrı aşkın olmamakta 

aksine içkin bir biçimde doğanın kendisi olmaktadır.160 

Spinoza felsefesinde yapmış olduğu bu tarzdaki ayrımdan dolayı natura naturans ve 

natura naturata ayrımıyla Tanrı-âlem ilişkisi anlayışıyla, özünde dini bir sistem olan ve 

Tanrı’nın hem içkin hem de aşkın olduğu ilkesine dayanan bir Panteizmi savunmuş olduğu 

dile getirilmektedir.161 

Yukarıda ki ifadelerden de anlaşılacağı gibi bütün hakikatin ve varolanların 

kaynağı veya sebep noktası olarak Tanrı, natura naturanstır; O’nun etkisi sonucunda 

meydana gelmiş olan tavırlar ise natura naturatadır. Başka bir ifade ile söylemek gerekli 

ise, natura naturans Tanrı’nın kendi içindeki kendi olmasıdır; ebedi ve sonsuzdur. Natura 

                                                 
157Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 106.   
158 Fransez, Moris, a.g.e. , s. 148. 
159 Copleston, a.g.e. , s. 19.   
160 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 63. 
161 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 105. 
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naturata ise, Tanrı’nın açılımı ve gelişimidir. Yani zorunlulukla Tanrı’nın tabiatından 

nesnelerin ve tavırların toplamıdır.162  

Natura naturata düşüncesinde Tanrı ile aynı şey olan doğa, kendi kendisinin ve her 

şeyin nedenidir. Tanrı mutlak olarak sonsuz varlıktır; ama bu sonsuzluk statik ve durgun 

bir yücelik değildir. Tanrı, kendinin nedeni olarak kendi öz üretimindeki devinimin de ta 

kendisidir. Başka deyişle, Tanrı kendinde olan tüm şeylerin üretici dinamiğidir. Tanrı aynı 

zamanda hem üreten hem de üretilendir.163 

“Spinoza’ya göre natura naturata (yaratılmış doğa), Tanrı’nın doğasının 

zorunluluğu, yani sıfatlarının her birinin zorunluluğu ile ya da Tanrı’da olan ve Tanrısız ne 

varolabilen ne de tasarlanabilen şeyler gibi görülen Tanrı’nın sıfatlarının bütün 

moduslarının zorunluluğundan çıkmış olan her şey olup bu bağlamda genel olarak natura 

naturata, Tanrı’ya doğrudan bağlı ya da var edilmiş olan yaratılmış doğadır. Bu bakımdan 

moduslar veya yaratıklar söz konusu olduğunda biz yalnızca ikiden fazlasını bilemeyiz: 

maddedeki hareketi ve düşünen şeydeki kavrama gücünü gerek hareket gerekse kavrama 

gücü, sıfatlardan çıkan sonsuz moduslardır. Bunlar da birbirlerinin nedeni olarak sonsuzca 

gelişen “ sonlu modusla” lara dönüşerek, dünyamızı ya da doğamızı oluşturacaktır.”164  

Spinoza’nın düşüncesinde ki zorunluluk anlayışından kaynaklanmakta olan varolan 

her şeyin Tanrı’nın ezeli-ebedi özünden çıktığı için sonsuz ve sonlu moduslar şeklinde iki 

ayrı modus türü düşünmek de söz konusu olmasa gerektir. Her ne kadar sonsuz moduslar 

Tanrı’nın özünden doğrudan doğruya çıkmayı; sonlu moduslarda bir başka modus ya da 

sonuz modusla meydana gelmeyi ifade ediyor gözükse de, sonuçta üçgenin tanımından 

üçgenin açılarının iki dik açıya eşit olduğunun matematiksel ve mantıksal olarak çıkması 

gibi, Tanrı’nın dışında varolduğu düşünülen her şey ya da tüm moduslar O’nun özünden bu 

şekilde çıkarlar. Ancak onlar, Tanrı’ nın sahip oldukları niteliklere sahip olamazlar.165 

Spinoza’nın düşünce sisteminde “Tanrı ya da Doğa” sonsuz sayıda sıfatlara sahip 

olup bu sonsuz sayıda sıfatların da sadece ikisi bizim tarafımızdan bilinebilmektedir. Yani, 

bir yandan düşünce ya da bilinç, diğer yandan yayılım ya da yer kaplama sıfatları 

bulunmaktadır. Buradan şu anlaşılmaktadır ki yerel ve zamansal meydana gelişlerin, tek 

                                                 
162Arıcan, M. Kazım,  a.g.e. , s. 106. 
163 Moris, Fransez, a.g.e. , s. 147.  
164 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 63. 
165 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 108. 
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tözün her şeyi ihtiva eden bütünsel dokusunda, bir elbise kırışıkları gibi birden bire ortaya 

çıkmaktadırlar. Đşte bu kırışıklıklar ise Spinoza’ da moduslar ya da “varlık tarzları” adını 

alırlar. Bu varlık tarzları ise Spinoza açısından “masalar, sandalyeler, kendimiz ve 

dostlarımız ve Himalayalar gibi, normalde kendinde kaim şeyler diye düşündüğümüz 

varlıkların gerçek doğalarıdır. Tıpkı denizdeki dalgalar veya elbise kırışıkları gibi.  Buna 

göre Spinoza’ da natura naturata, moduslar ya da varlık tarzlarından başkası değildir.166   

Kâinatta varolan bütün şeyler tek bir tözün ya da Tanrı’nın tabiatından zorunlu 

olarak ve kaçınılmaz bir ayrılık ile çıkmalarına rağmen, onlar gerçekliğin ya da yetkinliğin 

dereceleri açısından birbirlerinden farklıdırlar. Gerçekte sadece mevki de veya derecede 

değil türde ve çeşitte de kendisini göstermektedir. Örneğin fare ve melek, kızgınlık ve neşe 

Tanrı’ya eşit olarak Tanrı’ya bağlı olmalarına rağmen, bir fare meleğin özel bir türü 

olmadığı gibi, kızgınlıkta neşenin bir türü olamaz. Fakat bir şey ne kadar yetkinliğe sahipse 

o kadar tanrısal doğaya katılır ve Tanrı’ nın yetkinliğini o derece ifade eder. Bu bağlamda 

natura naturata düzeyinde gerçekliğin ya da yetkinliğin dereceleri sergilenir. Tanrı’nın 

doğasından çıkan modusların sıralanışında bir düzen vardır. Bu düzen ise, onların 

yetkinliğinin dereceleri ile ilişkilidir. Düzen geçici değildir, fakat mantıksaldır. Nitekim 

bütün moduslar, Tanrı’nın nedenselliğinin ezeli-ebedi sonuçları olarak mantıksal öncelik 

ve sonralıkları vardır. Bu da onların gerçekliğine bağlı olan dereceleri ile ilişkili bir 

durumdur.167  

Spinoza açısından nesneler ve olgular dünyası açısından nesneler ve tavırlar, varlık 

tarzları veya sonsuz moduslar nasıl ortaya çıkmaktadır? Bunların Tanrı ile olan ilişkileri 

nedir? Sonlu olan ve gerektirilmiş varlığı olan her şeyin diğer sonlu varlıklarla olan 

bağlantısı nasıldır? Buradan hareketle fiziki dünyada bir değişimden bahsedilebilir mi? 

“Her şeyden önce Spinoza, sonlu tikel şeylerin varoluşu konusunda şöyle işe başlar: 

Herhangi bir tikel şey ya da sonlu olan ve belli bir varoluşu olan her şey kendisi de sonlu 

olan ve belirli bir varoluşu olan bir başka neden tarafından varolmaya ve bir eser meydana 

getirmesi gerektirilmedikçe varolamaz ve eseri meydana getiremez. Ve yine bu neden 

kendisi de sonlu olan ve varolmaya ve bir eser meydana getirmeye gerektirilen bir başka 

neden olmadıkça varolamaz ve bir eser meydana getiremez, bu sonsuza kadar böyle gider. 

Çünkü varolması ve bir eser meydana getirmesi gerektirilmiş olan her şey Tanrıca 

                                                 
166 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 64. 
167 A.g.e. , s. 65. 
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gerektirilmiştir. Fakat sonlu olan ve belirli bir varoluşu olan bir şey Tanrı’nın herhangi bir 

sıfatının mutlak doğasından doğan her şey sonsuz ve ezelidir. Öyleyse bu şeyin Tanrı’dan 

ya da onun bir tavırlaşmaya uğramış gibi görülmesi bakımından sıfatlarından birinden 

çıkması gerekir.  Nitekim Spinoza’ da töz ve tözün moduslarının dışında evrende hiçbir 

şeyden bahsedilemez.”168 

Spinoza Tanrı ve doğayı birbirinden ayırmaz ve bu iki kavramın birbiriyle özdeş 

olduğu söylemektedir. Bununla birlikte Spinoza açısından doğa’yı iki bakımdan 

düşündüğümüzde onu ya sonsuz bir töz olarak ya da bu tözün tezahürü olarak ortaya çıkan 

moduslar olarak kabul edilebilir. Bu durumda eğer doğayı natura naturata olarak ele 

aldığımızda kâinatta varolan her modus-tavır önceki modus tarafından ortaya çıkarılmış ve 

bunlarda başka moduslar tarafından meydana getirilecektir. Örneğin tikel bir cisim başka 

bir cisim tarafından meydana getirilecek ve bunlar da başkaları tarafından ve bu sonsuza 

kadar böyle gidecek. Ancak tikel bir cisim ya da zihni meydana getirmek için de “işe 

karışan doğadan ayrı aşkın bir Tanrı söz konusu değildir. 169 

Sonuç olarak Spinoza’nın varlık sisteminde modusların varoluşu moduslar 

sistemindeki nedensel etmenlerle ilişkili olduğu gibi aynı şekilde sonsuz töz ya da Tanrı ile 

ilişkilendirilmektedir. Zira Spinoza’nın çokluğu birliğe indirgeme konusunda sonlu 

şeylerin varoluşunu nihai noktada tek bir en son nedensel etmen olarak Tanrı ile 

açıkladığını şimdiye kadar yaptığımız açıklamalar göstermektedir. Bu şekilde Spinoza’da 

tikel şeyler ile bir nedensel bağlantı içerisine girebilecekleri kabul edilmektedir. Fakat, 

onda moduslar sistemi yani natura naturans ya da natura naturata (Tanrı ya da doğa)’ dan 

ayrı bir töz olarak kabul edilemez. Çünkü Spinoza’nın felsefi düşüncesinde varlık 

sisteminde tek bir varlık sistemi vardır.170 

Son olarak belirtilmesi gerekli olan bir mesele vardır ki o da şudur; Sonlu moduslar 

mutlak töz olan Tanrı tarafından belirlenmiş olmaktadır. Her belirlenme bir sınırlandırma 

ya da yoksama olduğu için tavırlar yokluğu mümkün olan varlıklardır. Tanrı ise sonsuzdur, 

belirlenmemiştir ve kendi kendisinin nedeni olduğu için hiçbir sınırlandırmayı ya da 

yoksamayı kendinde barındırmamaktadır.171 

                                                 
168 Cihan, Mustafa, a.g.e. , s. 68. 
169 A.g.e. , s. 71. 
170 A.g.e. , s. 75.  
171 Arıcan, M. Kazım, a.g.e. , s. 108. 
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Tanrı kavramı düşünce tarihinde üzerinde en fazla tanımlaya, açıklamaya ve 

yorumlamaya maruz kalmış olan bir kavramdır. Tanrı kavramı üzerinde sayamayacağımız 

kadar araştırmalar ve incelemeler yapılmış olup bu yapılmış olan araştırmaların neticesinde 

elde edilen bilgiler çerçevesinde Tanrı ile alakalı sistemler oluşturulmuştur. Her medeniyet, 

kültür ve din kendisine ait Tanrı sistemleri meydana getirmişler veyahut ta Tanrı’yı yok 

sayıp O’nun öyle bir varlığın olmadığını iddia etmişlerdir. 

Düşünce tarihinde Tanrı ile alakalı oluşturmuş olduğu sistemden dolayı en fazla 

eleştirilmiş ve anlaşılamamış olan Spinoza’dır. Kendisinin oluşturmuş olduğu felsefi 

sisteminde Tanrı’ yı merkeze koymuş ve ona göre sistemini onun üzerine bina etmiştir.  

Spinoza sistemini oluştururken bir düşünce sisteminde olması gerekli olan en 

önemli şeyin metot olduğunu vurgulamaktadır. O ne olursa olsun hangi konu ele 

alınacaksa alınsın mutlaka herkes tarafından kabul görecek bir metot ve yöntemle anlatmak 

istediği şeyi ifade etmek istemektedir. Bunun içinde başvurulması gerekli olan metot ise 

geometrik yöntemdir. Geometrik yöntemden kasıt mesela üçgenin açılarının dünyanın her 

tarafında aynı olduğu gibi aynen onun sistemindeki düşüncelerinde dünyanın her tarafında 

geçerli olabilmesi için bu metoda başvurmuştur. Çünkü ona göre doğru bir felsefeyi 

gerçekleştirebilmenin ve ifade edebilmenin tek yolu ancak bu yöntemle olabilir. Bu metot 

ile hareket eden bir kişi mutlaka bir kesinliğe varabilir ve sonucunda sağlam verilere 

ulaşabilir. 

Spinoza yöntemini izah ettikten sonra varlık çözümlemelerine girer fakat bu 

çözümleye girmeden evvel elindeki metot sayesinde varlık tanımlamalarında bulunur. Ona 

göre evrende kendinden varlık ve kendinden olmayan varlık olarak sınıflandırmaya gider. 

Bu sınıflandırmanın neticesinde kendinden varlık kavramı ile her şeyin özü olan ondan 

başka varlık olmayan diğer var olanların ancak ve ancak onun bir tezahürü, tavrı, tarzı ve 

modusları olan Töz yani Tanrı kavramına ulaşır. 

Ona göre evreni gerçekçi ve rasyonel bir izahını verme gayretinden dolayı evrende 

varolan çokluğu birliğe indirgeme eğilimindedir. Kendisi bundan dolayı töz kavramından 

hareket ile varolmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan varlık olarak 

ifade ettiği töz kavramın Tanrı ile özdeşleştirmektedir. Bu şekilde kendisi monist 

metafiziğinin temeline Tanrı’yı yerleştirmektedir. Çünkü ona göre Tanrı, düşünce planında 

ilk, ezeli ebedi hür ve zorunlu olan varlıktır. 
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Kendisinin oluşturmuş ve Tanrı-töz kavramını merkeze yerleştirdiği sisteminde töz 

kavramının özelliklerini kısaca ana hatları ile ifade temek gerekirse: a) Töz kendi 

kendisinin nedeni olup başka bir varlığa bağlı değildir. b) Töz kavramından üstün bir 

kavram olmayıp diğer bütün şeyler ancak onun varlığı sayesinde bir anlam kazanabilir. c) 

O mutlaka ezelidir, ebedidir ve zorunludur. 

Buradan şu sonuç çıkmaktadır ki Tanrı’nın zorunluluğundan kâinatta varolan her 

şey Tanrı’da ki bu zorunluluktan dolayı ortaya çıkmaktadır. Kâinatta varolan her şey Tanrı 

tarafından belirlenmiş olup her şey bir kader perspektifinde cereyan edip kâinatta tesadüfe 

tesadüf edilmez her şey bir sevk-i ilahi vasıtası ile yönlendirilmiş olup kâinat tevafukların 

yurdu olmuştur.  

Spinoza kendi kendisinin nedeni olarak vasıflandırdığı mutlak tözün yani Tanrı’nın 

bir bütün olarak doğa ile özdeş olduğunu kabul etmektedir. O her şeyi içine alan bu sisteme 

“ Tanrı ya da Doğa” adını vermektedir. Bu düşüncenin onun felsefinde çok önemli bir yeri 

olmaktadır. Kendi kendisinin nedeni olan Tanrı ayrıca evrendeki her şeyinde nedeni 

olduğunu belirten Spinoza bu neden olmanın bir aşkınlık şeklinde değil de bir içkinlik 

şeklinde tezahür ettiğini belirtmektedir.  Tanrı’nın evrende ki içkinlik meselesinden şu 

sonucu çıkarmaktadır: Evren Tanrı’nın yoktan yarattığı bir varlık alanı değildir. O direk 

kendisi ile özdeştir kendisinden ayrı düşünülemez. 

O halde evren nasıl bir varlık alanıdır? Spinoza’ya göre Tanrı’nın bir insan zihninin 

anlayamayacağı ve sayamayacağı kadar sayısız tarzda sıfatları vardır. Bir şey ne kadar çok 

sayıda sıfata sahip olursa onun gerçekliği de o kadar fazla olacaktır. Sıfatlar Tanrısal tözün 

özünü oluşturan ana niteliklerdir. Đnsan bunlardan sadece ikisini bilebilmektedir. Bunlar ise 

“ Yayılım ve Düşünce” sıfatlarıdır.   

Tanrı’nın yayılım sıfatından dolayı evrende varolan ve gördüğümüz temaşa 

ettiğimiz maddi âlem Tanrı’nın yayılım sıfatının bir tezahürü ve görüntüsü durumundadır. 

Tanrı’nın düşünce sıfatının gereği ise Tanrı’nın düşünce sahibi olmasından dolayı varolan 

her şeyin Tanrı’nın zihninde varolduğu ve O’nunla tasavvur edilmesi gerektiğidir. Kısacası 

şu şekilde söylemek gerekirse bu iki Tanrısal sıfatlar maddi âlemin ve ruhi âlemin 

nedenleridir. 
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Buraya kadar izah edilmiş olan Tanrı, doğa, sıfatlar kavramlarından sonra karşımıza 

şöyle bir soru çıkmaktadır. Spinoza’nın Tanrı tasavvuru ilk bölümde izah edilen deizm, 

teizm ve panteizm olarak açıklanmış olan Tanrı tasavvurlarından hangisi ile örtüşmektedir? 

Spinoza’nın yaşamış olduğu dönem itibari ile yani 17. yüzyıl düşüncesine 

baktığımızda üzerinde en fazla yoğunlaşılmış olan ve bir sistem haline getirilmeye çalışılan 

Tanrı anlayışı deizm olmuştur. Yaşanılmış olan çağın gereksinimlerinden (gelişmekte olan 

bilime yer açabilmek için) ve bir tepki (skolâstik düşüncesi içerisinde yüzen kiliseye) 

olarak sistemleştirilmeye başlamıştır.  

Bu düşünce sisteminde Tanrı ve âlem sadece sebep sonuç ilişkisinden ibaret olup 

Tanrı âlemi ilk başta yaratmış ve bir daha âleme karışmamıştır. Tanrı’ya ilahi saatçi vasfını 

biçmişlerdir. O saatini ilk başta inşa edip, kurup bırakmıştır ve bir daha da ona müdahale 

etmemiştir. Deizm düşüncesinde Tanrı tamamı ile aşkın bir varlıktır. Tanrı herhangi bir 

şekilde sürece müdahale etmekle kalmaz, yaratması, peygamber göndermesi, vahyetmesi 

ve mucizeye imkân tanıması gibi hususlar söz konusu olmamaktadır. 

Yukarıda deizmle alakalı yapılmış olan tanımlamalardan yola ve Spinoza’ nın Tanrı 

anlayışı ile kıyaslandığında sadece tek benzerlik olan nokta şudur ki Tanrı âlemin 

yaratıcısıdır ilk nedenidir. Fakat diğer noktalara baktığımızda tamamen farklıdır. Tanrı 

âlemden aşkın bir varlık değil tamamı ile içkindir. Ve hatta Tanrı ile doğayı özdeş 

tutmuştur. Tanrı devamlı bir şekilde âleme müdahale etmekle kalmayıp onda vahiy 

peygamber ve mucize olayları onun Tanrı anlayışının birer parçasını oluşturur. Ona göre 

biz şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki Spinoza deist bir düşünce yapısına sahip değildir. 

Kendisini bir deist olarak tanımlayamadığımıza göre acaba kendisi bir teist midir 

sorusunun cevabına gelince ise o meseleye de şu zaviyeden bakmak gerekli olacaktır. 

Teizm ilâhi dinlerin Tanrı inancının özünü oluşturmaktadır. Bu dinlerde Tanrı 

olarak "ezelî ve ebedî olan, her şeyi yapmaya gücü yeten, her şeyi bilen evreni yaratan, 

düzenleyen ve koruyan, daima iyiliği isteyen ve fiillerinde özgür olan zatî bir varlığa" 

inanılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu niteliklere sahip bir Tanrı’nın varlığını iddia etmek 

bir anlamda teizmdir. Teist de doğal olarak teisttik Tanrı kavramına inanan ve onu savunan 

kişidir. 

Yukarıda ki tanımlamalara ilaveten bu hususta şu noktayı da belirtmek gereklidir. 

Teizm; Tanrı’yı aşkın ve her şeye hâkim olan, gücü yeten ve yaratıcı bir varlık olarak 
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algılamakta olup Tanrı’nın tabiatüstü bir Zat oluşu O'nun kâinatta var olan her şeyden ve 

insanın zihnine gelebilecek herhangi bir varlık türünden tamamıyla değişik olması 

demektir. 

Teizm düşüncesinde Tanrı aşkın bir varlık olmakla kalmayıp aynı zamanda içkin 

bir varlıktır. Tanrı'nın içkin olması O'nun etken bir neden olarak her yerde ve her şeyde 

hazır bulunmasıdır. Bu anlayış Tanrı'nın varlıklar dünyasında bulunması veya onların bir 

parçası olarak yer alması biçiminde anlaşılmamalıdır. Tanrı’nın içkin olması, doğadaki 

varlıklarda bir yaratıcı, düzenleyici veya hayat verici olarak bulunmasıdır. 

Buraya kadar teizmle alakalı özet bilgilerden de anlaşılacağı gibi teizm ile Spinoza 

düşüncesi arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu benzerliklerin kaynağına baktığımızda 

kendisi çocukluktan gençliğine kadar Yahudi geleneği ile yetişmiş olup ayrıca Hıristiyan 

kültüründen de etkilenmiştir. Şunu da biliyoruz ki Spinoza Đslam düşüncesine alaka 

duymuş ve bu hususta da okumaları olmuştur. Bu üç ilahi dinin teistik olmasından dolayı 

kendisi bu düşüncelerden etkilenmiş olup düşünce sisteminde de onlara yer vermiştir. 

 Fakat kendisi tamamı ile Tanrı’ya herhangi bir aşkınlık düşüncesi atfetmemiş olup 

teizmdeki içkinlik meselesinde ise farklı izah noktalarına gidilmiştir. Tanrı ve Doğa bir 

bütün olup kâinatta ne var ise her şey Tanrı’dan ve Tanrı’dır kâinatta ne varsa ve onun ilahi 

iki sıfatının sonulu modusları ifadesi ile tamamı ile teizmden ayrılmaktadır. Bu ifadelerden 

de anlaşılacağı gibi Spinoza yer yer teist olsa da genel hatları itibari ile kendisine teist 

diyememekteyiz. Bu hususu bu şekilde izah ettikten sonra ise karşımıza şu soru 

çıkmaktadır. “Spinoza panteist midir? “ 

Spinoza’nın panteist mi değimli tartışmaları hala güncelliğini taşıyan bir konu 

olmakla beraber kendisine çoğunluk itibari ile “Pantezimin peygamberi” tabiri uygun 

görülmekle birlikte farklı çevrelerce ise Panteizmin farklı bir formu olarak Pan-enteizm 

düşüncesini de benimsediği söylenilmektedir.  

Panteizm düşüncesinde Tanrı ve kâinat aynıdır, aralarında fark yoktur. Tanrı 

dünyadan ayrı düşünülemez, önemli olan onların ayrı birbirinden ayrı düşünülmemesi 

onların ikisinin aynı sıfata sahip olmalarıdır. Dolayısı ile yaratılmış olan her şeyin 

içerisinde Tanrı’nın vasıfları vardır.  Panteist Tanrı anlayışında Tanrı her şeydir ve her şey 

Tanrı’dır. Tanrı insan, Tanrı kâinat ayrımı yoktur. Panteizm düşüncesinin temel yapı taşı 

olarak Tanrı’nın evren den ve insandan herhangi bir ayrılığı ve bağımsızlığı yoktur. Her 
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şey Tanrı’dır, Tanrı doğadadır, evrendedir, eşyalardadır ve insanın doğasında bile vardır. 

Tanrı ile evreni özdeş kabul eden bir düşüncedir 

Spinoza eserlerinde bazı kısımlarında Tanrı ile alakalı düşüncelerini ifade ederken 

şu yorumlamada bulunmuştur; Tanrı varolan her şeyin aşkın ve geçici değil de, içkin ve 

kalıcı nedeni olduğunu ifade eder. Ona göre varolan her şey Tanrı’da varolmak Tanrı’nın 

bir yansıması, bir tezahürü, bir modusu, tarzı, tavrı ve biçimidir. Kendisi Tanrı ile doğayı 

özdeş saymaktadır. Tanrı ve doğayı birbirinden ayrı düşünmemiz imkânsız olup ikisi 

birbiri ile mündemiçtir. Tanrı doğanın kendisindedir.  

Tanrı’nın her şeyin içkin nedeni olduğunu söylemek hakikatte varolan ya da 

meydana çıkan her şeyin doğa ya da evren adı verilen ve Tanrı ile özdeş olan biricik ve her 

şeyi kapsayıcı sistemin bir parçası olarak açıklanmak durumunda olduğunu ve hiçbir 

nedenin hatta Tanrı’nın bile, doğa düzeninin bir şekilde dışında olan ya da doğa 

düzeninden bağımsız olan bir neden olarak anlaşılamayacağını bir ifadesidir.  

Bu ifadelerden ve açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Spinoza genel hatları ile 

Panteist bir düşünce yapısına sahip olmakla beraber kimi zaman ise teistik özelliklere 

sahiptir. 
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