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SPINOZA 24 KASIM 1632’DE AMSTERDAM’DA DOÐDU.* Genç Spinoza’nýn (Portekizce Bento, Latince’de Benedictus ve Ýbranice’de Baruh
(ki “Kutlu” anlamýna gelir)) babasý, Michael de Spinoza Portekiz’den
gelen ve dinsel baskýlardan kaçmak üzere Hollanda’ya sýðýnan Hýristiyanlaþtýrýlmýþ Yahudilerden biriydi. (Bir zamanlar sürgünlere sýðýnak
sunmuþ olan Ýtalya çoktandýr güvenilir olmaktan çýkmýþ, ve Ýngiltere’nin kendisi ise kendi Yahudi nüfusunu üç yüzyýl önce sürgüne göndermiþti.) Aile dili Portekizce idi. Ailenin bu özelliði ona Ýberya yarýmadasý ve Hollanda arasýndaki tecim iliþkileri açýsýndan bir üstünlük saðladý
ve giriþtikleri genel dýþalým iþleri ailenin parasal durumunu güçlendirdi.
Portekiz Yahudileri 1616’da Amsterdam’da ‘Talmud Torah’ (‘Yasa Ýncelemesi’) adýyla bilinen bir okul kurmuþlardý ve genç Spinoza orada
eðitim gördü. Okulun küçükler ve büyükler için olmak üzere iki bölümü vardý. Belgeler Spinoza’nýn ileri çalýþmalara katýlmadýðýný gösterir.
Bu durum Spinoza’nýn Talmud üzerine çok derin bir bilgi edindiðini
ve bir rabbi olmayý amaçladýðýný düþünmek için güçlü bir kanýt saðlamaktan uzaktýr. Babasý çocuklarýnýn tecim iþine girmelerini istiyordu
ve gerçekten de ölümünden sonra Bento ve kardeþi Gabriel bir süre için
aile iþini sürdürdüler.
*Bu yazýda aktarýlan olaylar, kiþiler ve tarihler için baþlýca kaynak Lahey’deki Alman topluluðunun Lutherci rahibi Johannes Colerus’un (Köhler) ilk olarak 1705’te Amsterdam’da Hollanda dilinde yayýmlanan Benedict Spinoza’nýn Yaþamý baþlýklý yaþamöyküsüdür. Spinoza’nýn
düþüncelerine ve felsefesine duygudaþ olmayan Colerus dahaçok onun yaþamýnýn olgularýyla
ilgileniyordu. Bunun dýþýnda Pollock, Parkinson ve Gutmann’ýn çalýþmalarýna baþvuruldu.
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Spinoza Latince’yi ilkin bir Alman öðretmenden ve daha sonra Francis van den Ende adýnda kültürlü bir doktordan öðrendi. (Spinoza’nýn
Yunanca bilgisi daha sýnýrlýydý. Modern dillerden Fransýzca, Almanca
ve Ýtalyanca’yý biliyordu. Portekizce ve Ýspanyolca’nýn her ikisini ya da
en azýndan birini anadil düzeyinde biliyordu. Buna karþý Hollandaca’yý bir yabancý dil olarak gördü ve bu dilde ancak güçlükle yazabiliyordu.) Giordano Bruno ve Descartes ile tanýþýklýðý Van den Ende ile iliþkisi
yoluyla kazanýlmýþtýr. (Van den Ende’nin çalýþmalarýnda babasýna yardým eden kýzý Clara Maria ile Spinoza arasýnda doðan bir aþk öyküsü
vardýr; ama olay üzerine görüþler çok çeliþkilidir.)
Spinoza dinsel çalýþmalarýný Ýtalyan doðumlu rabbi Saul Levi Morteria’nýn önderliðindeki bir çevrede sürdürdü. Ama uyumlu bir üye deðildi ve topluluðun dinsel önderleri tarafýndan kýnanan Descartes’ýn
felsefesi üzerine çalýþmasýndan vazgeçmedi. O sýralar görüþleri daha sonrakiler denli köktenci olmasa da, ruhun ölümsüzlüðünü yadsýyordu ve
kendini doða yasalarýnda belirten bir Tanrý anlayýþý geliþtirmiþti. Sinagog bir ateiste hoþgörü ile baktýðý izlenimini vermemek ve topluluðu
konuk eden ülkeye karþý kötü bir duruma düþmemek için sorunu bir
skandala yol açmadan düzeltmeye çalýþtý. Ýlkin Spinoza’yý yola getirmek
için yýlda 1000 florinlik bir rüþvet teklif edildi. Spinoza bunu kesin olarak reddetti. Sonra büyük olasýlýkla kendi baþýna davranan bir üyenin
saldýrýsýna uðradý. Bu tür olaylar üzerine kenti terkederek ‘Collegiant’lardan bir arkadaþý ile birlikte kalmaya baþladý. Spinoza’nýn dostluklarý derin ve saðlamdý. Kendileri Dordrecht (Dort) Konseyi tarafýndan kýnanan ‘Collegiantlar’dan Jan Rieuwertsz yalnýzca 1663’te Spinoza’nýn
Descartes üzerine ilk kitabýný, onun Felsefenin Ýlkeleri’nin ilk iki bölümü
üzerine geometrik çözümlemesini yayýmlamakla kalmadý, ama 1677’de dostuna baðlýlýktan öte bir de yüreklilik gerektiren bir kararla Opera
posthuma’yý da yayýmladý. Ýlk kitaba önsöz yazan Lodewijk Meyer ise ayrýca
ikinci çalýþmanýn editörlük iþlerini paylaþtý. Jarig Jelles ikinci çalýþmanýn önsözünü yazdý. Simon de Vries ölümünden önce Spinoza’ya tüm
mülkünü býrakmayý istiyordu ama Spinoza bu isteði kabul etmedi. Ve
son olarak önerilen 500 florinlik yýllýk geliri de ancak 300 florine indirilmesi koþuluyla kabul etti.
27 Temmuz 1656’da, Van den Ende’nin okulunu kurmasýndan dört
yýl sonra, 23 yaþýndaki Spinoza “yanlýþ görüþleri” ve “korkunç heretiklikleri” nedeniyle afaroz edildiðini öðrendi. Kendilerine zulmeden Ýspanyol Engisizyonunun davranýþýna benzer bir kararla topluluðundan
dýþlanan Spinoza bu durumu soðukkanlýlýkla karþýladý. Olaylar aþamalý olarak geliþmiþti. Aslýnda bir bakýma kendisi Yahudi topluluðunu reddetmeyi düþünüyordu, ve haberi “Bu beni baþka bir durumda yapmayacak olduðum herhangi birþeye zorlamýyor” sözleriyle karþýladý.
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(Descartes da benzer olarak kendini sürgüne göndermiþ ve yabancýsý
olduðu bir ülkeye, Spinoza’nýn da yaþamakta olduðu Hollanda’ya yerleþmiþti.) Spinoza’nýn ayrýca dinsel önderlere yazdýðý (ama yitik) bir ‘savunma’ mektubunda daha sonra Tanrýbilimsel-Politik Ýnceleme’deki eleþtirel düþüncelerini önceleyen görüþler ileri sürdüðü söylenir. Colerus’a
göre Spinoza sinagogdan kovulduktan sonra Van den Ende’nin okulunda
öðretmen oldu ve tanrýbilimi býrakarak kendini bütünüyle fiziðe verdi.
(Kendisi sonunda Fransa’da asýlarak öldürülen Van den Ende’nin Spinoza’nýn toplumsal ve politik görüþleri üzerinde çok önemli etkisi oldu.)
Genç bir insan için kendi toplumundan sürülmek yaþanabilecek en
acý olaylardan biri olmalýdýr. Gene de Spinoza geleneksel topluluktan
kurtulmakla yalnýzca daha büyük bir özgürlük kazanmýþ oldu. Descartes da kendi kültürünün benzer engellemelerinden kurtuluþu Spinoza’nýn
yaþadýðý Hollanda’ya sýðýnmada bulmuþtu. Avrupa’da modern Felsefenin doðuþunu yine bu kýtada modern özgürlüðün en erken çiçeklenmesi olan Hollanda tininde bulmasý mantýksýz deðildir.
Spinoza fiziksel saldýrýlara koþut düþünsel saldýrý payýný görgücü
yazarlardan aldý. Bunlarýn Spinoza’ya karþý tutumlarý ve yorumlarý
onlardan beklenebileceði gibidir: Tümü de ateist Spinoza’ya karþý teizmden yana geçerler, tümü de dini, dindarlýðý, Hýristiyan Tanrý tasarýmýný
savunmada kendi aralarýnda yarýþ ederler. Ýngiltere’de Locke onu “haklý
olarak kýnanan (justly decried)” yazarlar arasýnda görürken, Berkeley onda
“yabanýl bir imgelem” bulur; ve Dadiv Hume’a gelince, yorumu baþtan
savmadýr. Spinoza baþlýklý çalýþmasýnda (1880) Pollock’un sözünü ettiði
bir Profesör Huxley’in sözlerine göre, Hume kendi çalýþmasýný ilgilendiren
noktalarda bile felsefe metinlerini okuma konusunda her zaman tembellik
gösterirdi. Kavramsal düþünceyi hiçbir zaman anlamayan Hume misolojisini açýk sözlülükle dile getirir ve mantýksal yapýsýna bir anlam
veremediði dizgeden “iðrenç önsav” (hideous hypothesis) olarak söz eder.
— Fransýzlarýn Spinoza’ya ilk yaklaþýmlarý Ýngilizlerden daha iyi deðildi.
Bayle’in Sözlüðü Spinoza üzerine öykü, dedikodu ve eleþtiri karýþýmý
grotesk bir makale kapsar, ve Spinoza’nýn “tepeden týrnaða ateist,” ve
felsefesinin “çok saçma ve canavarca” bir kuram olduðu belirtir.
Diderot’nun Ansiklopedi için hazýrladýðý yazý zamanýn biricik kaynaðý olan
bu çalýþmadan çekilmiþtir (Davide Hume da ayný çalýþmaya gönderme
yapar). Buna karþý Törebilim’i anlamada güçlük çekmesine karþýn, Voltaire
Spinoza’dan ikircimli bir saygýyla ve övgüyle söz eder ve onu bir erdem
örneði olarak gösterir. Kendisi Spinozacýlýkla suçlanan Montesquieu ise
suçlamanýn saçma olduðunu göstermede güçlük çekmez. — Spinoza’yý
yeniden dirilten ussalcý Alman çabalarla karþýtlýk içinde, onun
ussalcýlýðýndan ve “kamutanrýcý”lýðýnýn zorunlu iyimserliðinden nefret
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eden irrasyonalist ve kötümser Schopenhauer’den söz edilebilir. Spinoza’yý “bilinçsiz bir özdekçi” olarak gören Schopenhauer ona karþý
sövgülerinde Hegel’e karþý olanlardan daha ölçülü deðildi. Ona ilkin
bir Yahudi, ikinci olarak bir iyimser olduðu için dayanamýyordu. Öte
yandan Kant Spinoza’ya ve onun rasyonalizmine yabancý olan tüm bu
Aydýnlanma tinini paylaþýr ve kuþkucu bakýþ açýsýnýn gerektirdiði gibi
Spinoza’nýn tanýtlama ve yöntem kaygýlarýný bütünüyle göz ardý eder.
17’nci yüzyýlda Spinoza’nýn yaþadýðý Avrupa birçok bakýmdan 20’nci
yüzyýl Avrupasý gibiydi. Kuzeyde Otuz Yýl Savaþlarýnýn ortasýnda kentler ve kasabalar yakýlýp yýkýlýyor, insanlar yokediliyordu. Ýspanya’dan
baðýmsýzlýðýný kazanan Hollanda bir duyunç özgürlüðü ilkesine sarýlarak bir ölçüde savaþlarýn dýþýnda kalmayý ve kendi içinde Kalvinistler
ve Arminius’un (Kalvinist ön-yazgý/predestination kavramýný yadsýyan) izleyicileri arasýndaki mezhep çatýþmalarýný yatýþtýrmayý baþarmýþtý. Bilimde ve ekonomik gönençte ilerleme baþka hiçbir yerde Hollanda’da
olduðundan daha belirgin deðildi. Teleskop ve mikroskop mercekleri
yapýmýnda Hollanda Avrupa’nýn baþka ülkelerinin önündeydi ve Huygens büyük teleskopunu orada geliþtirerek Satürn’ün halkasýný ve dördüncü uydusunu gözlemiþti.
Spinoza Yahudi toplumundan koptuktan sonra bir süre için Collegiant’lar ve ‘Mennonit’ler olarak bilinen iki Protestan dinsel küme ile iliþkiye girdi. Birinci küme Hýristiyan dinadamlarýnýn dýrýltýlarýndan býkýp
“kümeler” ya da collegia olarak toplanan insanlardan ve ikincisi ise politikadan uzak durarak bir Hýristiyan ortaklaþacýlýk düzeni kurmaya çalýþan
barýþçýl Anababtistlerden oluþuyordu. Spinoza’nýn onlarla ortaklýðý Ýsa’nýn
öðretilerine olmaktan çok Descartes’ýn felsefesine gösterdikleri ilgi üzerine
dayanýyordu. Çok geçmeden bir felsefi inceleme grubunun önderi olarak kabul edildi. O sýralar Hollanda’da Descartes’ýn öðretilerine ilgi olaðanüstüyken, tepkiler de eþit ölçüde güçlüydü ve Hollanda üniversite
profesörlerinden antlarýnda Descrates’ýn Hýristiyanlýk ile baðdaþmayan
düþüncelerini öðretmeyecekleri konusunda söz vermeleri isteniyordu.
Spinoza’nýn Descartes’ýn yazýlarýný ne zaman ve nasýl incelemiþ olduðu konusunda çok kesin bilgiler yoktur. Ýlk tanýþýklýk Van den Ende
ile iliþkisine baðlanýr ve ayrýca 1656 ve 1659 arasýnda Leiden Üniversitesinde felsefe derslerine katýlmýþ da olabilir. Ama doðrudan kanýt hiç
kuþkusuz Spinoza’nýn felsefesinin kendisi tarafýndan saðlanýr.
Spinoza dört yýl boyunca Remonstrant’taki Collegiant arkadaþlarýndan biri ile birlikte kaldý. Geçimini mercek iþleyerek kazandý ve 1660/
61’de Leiden yakýnlarýnda küçük bir köy olan Rijnsburg’da yerleþti. Orada
týpký genel kültürden özgür olmayý seçen Descartes’ýn yaptýðý gibi bir
mektuplaþma dünyasýna girdi. Burada tanýþtýðý insanlar arasýnda 1661’de
onu ziyaret eden Alman doðumlu Henry Oldenburg da vardý. Yaþamý-
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nýn çoðunu Ýngiltere’de geçiren Oldenburg bilimlerin savunucusu ve
Royal Society’nin ilk sekreteriydi. Spinoza’yý zamanýnýn birçok bilimcisi
ile tanýþtýrdý ve Spinoza’nýn saklanan mektuplarýnýn yaklaþýk üçte biri
Oldenburg’a yazýlmýþtýr. Leibniz Spinoza’yý 1676’da Lahey’de ziyaret
etti.
Mektuplarýnýn ilk örneði 26 Aðustos 1661’de buradan gönderilen ve
Spinoza’nýn felsefe çalýþan küçük bir kümeye katýldýðýný gösteren bir
mektuptur. Spinoza’nýn saklanan 86 Mektubundan ondokuzu bilimsel
ve matematiksel konularla ilgilidir (dördünün konusu Optiktir), ve Robert
Boyle ile yazýþmalarýnda (6, 11, 13, 16. mektuplar) azot, akýþkanlýk ve
saðlamlýk konularýný, Royal Society Sekreteri Henry Oldenburg ile kuyruklu yýldýzlar üzerine son incelemeleri (29-32) ve Descartes’ýn gezegenler üzerine kuramýný (26) tartýþýr, Descartes’ýn devim yasasý üzerine yorumlarda bulunur ve Huygens tarafýndan ortaya sürülen bir önsav
üzerine yapýlan deneylerin sonuçlarýný sorar (32-33). Spinoza’nýn kitaplýðýndaki 161 kitaptan dörtte biri bilim ve matematik kitaplarýdýr.
1661’de Tractatus de Intellectus Emendatione (Anlaðýn Ýyileþtirilmesi Üzerine Ýnceleme) ve Korte Verhandling van God, de Mensch en deszelfs Welstand
(Tanrý, Ýnsan ve Gönenci Üzerine Kýsa Ýnceleme) burada yazýldý. Tractatus
yöntem üzerine bir çalýþmadýr ve yazýlmayan ikinci bölümünde metafiziðin ele alýnmasý tasarlanmýþtý. Latince’de yazýlmýþ olmasýna karþýn yalnýzca iki Hollandaca eþlemi bulunan Kýsa Ýnceleme bu ikinci bölüm olarak amaçlanmýþtýr, ama çalýþmanýn yayýmlanmaya hazýr olmadýðý açýktýr.
Spinoza’nýn felsefe eðitimi özsel olarak Descartes’ý okumasý üzerine
dayanýr ve felsefi kavrayýþýna antikçað felsefesi ancak dolaylý olarak katýlýr. Spinoza Tractatus’ta ve Kýsa Ýnceleme’de düþünce dizgesini en azýndan anahatlarda oluþturmuþtur. Rijnsburg’da kalýþý sýrasýnda baþladýðý
ve 1663’te Amsterdam’da yayýmladýðý ilk çalýþmasýnda, Descartes’ýn Principia Philosophiae’sinin ilk iki bölümünün sunuluþunda “geometrik” yöntemi kullanýr. Geometrik yöntemin kabul edilmesinde Descartes’ýn kendisinin matematiksel yöntemin duruluk ve pekinliðine hayranlýðýnýn
etkisi vardýr. Spinoza’nýn geometrik yöntemi kullanýmý çalýþmasýna pekçok
felsefe yazýsýnda açýkça eksik olan bir düzeni getirir, ve kendiliðinden
açýk belitler üzerine kurulan çýkarsamalara dayalý doðal tanýtlama yöntemidir. Bunun dýþýnda, geometrik yöntem özellikle vurgulanmaz, ya
da felsefe için biricik geçerli yöntem olarak ileri sürülmez. Hiç kuþkusuz geometrik yöntemin yararý yalnýzca açýmlamayý düzenlemesine sýnýrlý deðildir; tersine, tanýmlarýnýn doðruluðu ve çýkarsamanýn saðýnlýðý ölçüsünde tüm uslamlamanýn doðruluðundan da sorumludur. Ama
eytiþimin felsefenin yöntemine verdiði saltýk eksiksizliðin kabul edilmesi
durumunda, Spinoza’nýn geometrik yöntemindeki tanýmlarýn ve belitlerin doðasý, uslamlamalarýn, çýkarsamalarýn saðýnlýðý üzerine tutarlýk
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ya da tutarsýzlýk tartýþmasý deðerini bütünüyle yitirecektir. Spinoza her
felsefeci gibi mantýksal bütünlüðü olan ve olgusal gerçekliði kendi ilkesinin bakýþ açýsýndan çözümleyen bir dizge kurmuþtur. “Töz”ü
çýkarsanmayan, dolaysýz, iliþkisiz, olumsuzlamasýz bir tür arke olarak
seçmesinin nedeni, Hegel’in belirttiði gibi, Tanrýyý tözsel, sonsuz, dolaysýz
Bir olarak anlama eðilimindeki Doðu kültürünün Spinoza üzerinde
sürmekte olan etkisidir. Felsefenin Avrupa’da doðuþu týpký Ön-Sokratikler
durumunda olduðu gibi tikel bir Kavramýn saltýklaþtýrýlmasý biçimini
alýr. Henüz Tözün, Monadýn vb., giderek daha sonra kendinde-Þey, Ego
gibi tikel Kavramlarýn kendilerini salt zorunlu birer bileþen olarak
kapsayan bütünsel Dizge kavrayýþý yoktur.
Spinoza 1662/3’te Rijnsburg’dan ayrýlarak Lahey’e yerleþti ve 1677
Þubatýnda 44 yaþýnda veremden ölümüne dek orada yaþadý. Törebilim
üzerine çalýþmalarýna görünürde Rijnsburg’da kalýþý sýrasýnda baþlamýþtýr.
Kitabýn ilk önermelerini 1663 Þubatýnda Amsterdam’daki arkadaþlarýna gönderdi (Mektup 8). 1665 Haziranýnda kitabýn bir taslaðý tamamlanmak üzereydi. Ama yýlýn ikinci yarýsýnda Spinoza Törebilim üzerine
çalýþmasýný durdurdu ve beþ yýl kadar ara verdi. Neden döneminin politik
olaylarýydý.
1579’da Protestan Hollanda illeri daha sonra Hollanda Cumhuriyetinin bir ön evresi olacak olan Utrecht Birliði altýnda biraraya toplanmýþlardý. Birliðin 13. Maddesi “Ýller her biri kendi bölgesinde dini düzenlemede özgürdür, ve hiç kimse dinsel inançlarýndan ötürü baský
görmeyecek ya da tüzel bir soruþturmaya konu edilmeyecektir” diyordu. Bu hoþgörü bildirimi boþ bir ideal olarak kalmadý ve edimsel olarak uygulandý. Ama Madde 13 tüm Hollandalý Hýristiyanlarýn eðilimine uygun düþmüyordu ve özellikle “katý” ya da “baðnaz” Kalvinistlerden
güçlü bir karþýtçýlýk gördü. Bunlar Hollanda’da yalnýzca kendi dinlerinin resmi din olarak tanýnmasýný ve Kalvinist olmayanlarýn kamu görevlerinden dýþlanmasýný istiyorlardý. Belli bir ölçüde baþarýlý olmalarýna karþýn Kalvinist olmayanlarýn tümünü görevden uzaklaþtýramadýlar.
Ve 1653 ve 1672 arasýnda Hollanda’nýn politik önderi olan cumhuriyetçi devletadamý Jan de Witt hoþgörü ideallerini savunmayý sürdürdü. (Jan de Witt büyük bir duygudaþlýk gösterdiði Spinoza’yý onun Descartes’ýn Ýlkeleri üzerine kitabýndan tanýyordu.)
Spinoza bu geliþmeler ortasýnda Törebilim’i yazmayý askýya alýp katý
Kalvinistlerin görüþlerine karþý konuþma ve düþünce özgürlüðünü savunan bir kitap yazdý. Tractatus Thelogico-Politicus ya da Tanrýbilimsel-Politik
Ýnceleme 1670’te yazarýn adý verilmeksizin Hamburg’da (aslýnda Amsterdam’da) yayýmlandý ve bunda Spinoza “felsefe yapma” özgürlüðünü (libertas philosophandi) savundu. Spinoza özgür felsefecilikten gerçek
dindarlýða ve toplumsal barýþa bir zarar gelmeyeceðini, gerçekte bu öz-
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gürlük kaldýrýldýðýnda dindarlýk ve barýþýn da ortadan kalkacaðýný yazdý. Ve Spinoza’nýn özgürlük savunusunu Kalvinistler üzerine bir saldýrýyla birleþtirmesi kitabýn önemini arttýrdý. Kalvinistler görüþlerini Ýncil üzerine dayandýrýrken, Spinoza Ýncil’in bilimsel ve felsefi gerçeklikler
içermeyen tarihsel bir belge olduðunu, çok yalýn þeyler öðrettiðini ve
amacýnýn halka belli ahlak ilkelerini, belli bir yaþam yolunu (certa vivendi
ratio) aþýlamak olduðunu yazdý. Latince basýlmasýndan ötürü sýradan
halka kapalý kalmasýna karþýn, kitap birkaç yýl içinde beþ baský yaptý.
Daha önceden de Ýncil eleþtirilerinin olmasýna karþýn, Spinoza’nýn
kitabýnýn kapsam ve gözüpekliði ilk kez karþýlaþýlan bir olaydý. Kalvinistler ateþ püskürdüler ve “dönek bir Yahudi tarafýndan Cehennemde” yaratýlan kitabýn Jan de Witt’in bilgisi altýnda yayýmlandýðýný ileri
sürdüler. (Görgücü saldýrýnýn tonu ile benzerlik otadadýr.) Jan de Witt
erkte oldukça Spinoza güvenlik içindeydi. Ama 1672’de Fransýzlar Hollanda’yý iþgal ettiler ve cumhuriyetçi Witt monarþist bir kalabalýk tarafýndan öldürüldü. 1674’te Spinoza’nýn düþmanlarý Tractatus ThelogicoPoliticus’u yasaklatmayý baþardýlar. Bu arada Spinoza Törebilim üzerine
çalýþmasýna geri döndü ve 1675 Temmuzunda çalýþma tamamlandý. Ama
politik durum kitabýn yayýmlanmasýna uygun deðildi (Mektup 68) ve
sonuçta kitap Spinoza’nýn saðlýðý sýrasýnda yayýmlanamadý.
Spinoza 21 Þubat 1677’de Lahey’de öldü ve Törebilim ayný yýlýn Aralýk ayýnda basýldý. Yaþamýnýn son aylarýnda politik bir inceleme, Tractatus Politicus üzerinde çalýþýyordu.
Ölümünden sonra yayýmlanan Opera posthuma’da þu çalýþmalarý kapsanýr:
Ethica ordine geometrica demonstrata
Tractatus politicus
Tractatus de intellectus emendationes
Epistolae doctorum quorundam virorum ad B. d. S.
et acutoris repsonsiones
Compendium grammatices liguae hebraeae
Katolik Kilisenin Yasaklanmýþ Kitaplar Ýndeksi’ne alýnan TanrýbilimselPolitik Ýnceleme’sinin yayýmýndan üç yýl sonra, 1673’te, Spinoza Elektör
Palatine adýna Heidelberg’den bir felsefe kürsüsü teklifi aldý. Biricik pazarlýk konusu þu sözlerde imleniyordu: “Felsefede en büyük konuþma
özgürlüðünden yararlanacaksýnýz ve prens bunu yerleþik dini rahatsýz
etmek için kötüye kullanmayacaðýnýza güveniyor.” Spinoza bu çaðrýyý
geri çevirirken birincil gerekçe olarak “yerleþik din” sorununu ileri sürmedi. Dinsel duyguya saygýsý vardý, ve giderek Ýnceleme’sinde devletin
ve politikanýn dinsel sorunlara karýþmasýna karþý duyunç özgürlüðünü
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savunmuþtu. Spinoza’nýn kaygýsý Zamandý. Gerekçesi açýktý: “Ýlk olarak eðer bir sýnýfa ders vermek için zaman bulacaksam felsefi araþtýrmadan vazgeçmem gerektiðini düþünüyorum” (Mektup 48).
***
Goethe Spinoza üzerine þunlarý yazdý: “Kitabýn bana neler vermiþ olabileceðini, ya da benim ona kendimden neleri koymuþ olabileceðimi söylemem olanaksýz: Burada heyecanlarý dinginleþtiren birþey bulmuþ olmam yeterlidir. Önüme fiziksel ve törel dünya üzerinde engin ve özgür
bir bakýþ açýsý açýldý. Ama beni Spinoza’ya çeken baþlýca þey her tümcede bencillikten sýnýrsýz bir kurtuluþu anlatan ýþýltýydý. O harika deyiþ,
“Kim Tanrýyý gerçekten severse karþýlýk olarak Tanrýdan onu sevmesini beklememelidir,” onu destekleyen tüm önermeler ile, ondan doðan
tüm sonuçlar ile, tüm düþüncelerimin baþlýca temasý oldu. Herþeyde,
ve öncelikle sevgide ve dostlukta bencillikten uzak olmak en yüksek hazzým, yaþam kuralým ve uyguladýðým þeydi, öyle ki daha sonraki bir zamandaki çýlgýnca deyiþimi — “Eðer seni seviyorsam, bundan sana ne?” —
gerçekten yüreðimde duyarak yazdým. Baþkalarýnda olduðu gibi, bu durumda da en yakýn birliklerin karþýtlýklarýn sonucu olduðu gerçeðini
kabul etmeyi unutmamalýyým. Spinoza’nýn dingin düzlemi tüm yönlerdeki
çabalayýþlarýmýn karþýsýna çýktý; onun matematiksel yöntemi benim þiirsel
gözlem ve betimleme yolumun tümleyicisi oldu, ve onun kimilerinin ahlaksal konulara uygun olmadýðýný düþündükleri biçimsel irdelemesi tam
olarak beni ondan tutkuyla öðrenmeye ve ona sýnýrsýzca hayranlýk duymaya götüren þeydi” (Aus meinem Leben, xiv).
Goethe Spinoza üzerine bir saldýrýnýn nasýl onu Opera Posthuma’yý yeniden ele almaya götürdüðünü, ve bu kez olaðanüstü bir anlýksal görüþ
duruluðuna ulaþtýðýný yazar. Spinoza’da bulduðu ders tüm popüler eðitimin insanlarý vazgeçmeye ve boyun eðmeye zorladýðý olgusudur (Daß
wir entsagen sollen). Yine, Jacobi’nin Spinoza’ya yönelik ateizm suçlamasýna
karþý Goethe’nin yanýtý kesindir:
“Benim doðaya kendi bakýþ yolum Spinoza’nýnki deðildir. Ama bildiklerimin tümü arasýnda benim görüþümle en iyi anlaþan kitabýn adýný vermem gerekseydi, bunun yalnýzca Törebilim olduðunu söyleyebilirim. Ateist olduðu ileri sürülen bu insanla birlikte, Tanrýya tapýnmaya
giderek daha çok sarýlýyorum, ve din adýný verdiðiniz ve vermeniz gereken herþeyi memnuniyetle size ve dostlarýnýza býrakýyorum.”
Goethe yaþamý boyunca tinsel ýþýk ve güç için Spinoza’nýn Törebilim’ine
döndü.
Spinoza’yý gerçek felsefi deðeri içinde yeniden diriltenler Goethe ve
Alman idealistleri oldu. Fichte Spinoza’yý ciddi olarak inceledi ve felsefesinin törel vurgusu Spinoza’yý anýmsatýr. Hegel “Bir felsefeci olmak
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için ilkin bir Spinozacý olmalýsýnýz; eðer Spinozacýlýðýnýz yoksa, hiçbir
felsefeniz de yoktur” derken, Schelling Spinozacýlýðýn derinliklerine dalmamýþ hiç kimsenin felsefede tam ve gerçek bilgiye eriþemeyeceðini söylüyordu. Descartes ile birlikte Spinoza’yý Avrupa’da modern felsefenin
kurucusu olarak, ve felsefesini kendi felsefelerinin ruhu olarak kabul
ettiler. Bilginin bir kez daha keyfi düþünürlerin düþünce uçuþmalarýnýn
ötesinde yattýðýný, Yöntem, Dizge, Tanýtlama sorunlarýnýn Bilginin bütün
bir yazgýsýný ilgilendiren baþlýca sorunlar olduðunu kabul ettiler.
Spinoza’nýn felsefesi Töz mantýðýnýn deterministik çýkarsamalarýndan
daha çoðudur. Etika’nýn temel savý ancak Usun insaný özgür kýlabileceði,
kuramsal bir yeti olarak görülen Usun o denli de Özgürlük yetisi, Duyunç
ve Ýstenç olduðudur (s. 98). Düþüncesiz bir Ýstenç, ya da Ýstençsiz bir
Düþünce hiçbirþeydir. Yoktur. Spinoza’nýn felsefesinde Bilgi Duygu ile,
Us Yürek ile birlikte gider. Onda Bilginin sonsuzluðu Duygunun sonsuzluðuna eþitlenir, çünkü nesnesinde, karþýtýnda kendini bulan Bilgi
özgürdür ve ancak baþkasýnda eþit ölçüde kendini bulan Duygu sonsuzdur.
Özgürlük Sonsuzluktur. Spinoza’da Us Gerçeðin bilgisini Gerçeðe inanç
ile birleþtirir.

