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BÖ LÜM ÜÇ

Duyguların Kökeni ve Doğası

Önsöz

Duy gu lar ve insan la rın yaşam yol la rı üze ri ne yaz mış olan-
la rın çoğu ev ren sel doğa yasa la rını izle yen doğal şey le ri 
değil, ama doğa nın dışın da olan şey le ri ele alı yor görü-
nür ler. Aslın da, doğa da ki insa nı bir kral lık içer sin de ki 
kral lık ola rak tasar lı yor görü nür ler. Çün kü insa nın doğa 
düze ni ni izle mek ten çok boz du ğu na, ken di eylem le ri 
üze rin de sal tık bir gücü oldu ğu na, ve ken di sin den baş ka 
hiç bir şey tara fın dan belir len me di ği ne ina nır lar. Daha sı, 
insan güç süz lü ğü nün ve tutar sız lı ğı nın nede ni ni doğa nın 
ev  ren sel gücü ne değil, ama insan doğa sı nın sızlan  dık la rı, 
gül dük le ri, küçüm se dik le ri ya da, daha da yay gın ola rak 
görül düğü gibi, tik sin dik le ri bilin mez bir kusu ru na yük-
le me ye geçer ler; ve bu ara da anlı ğın güç süz lü ğü nü en 
güzel ve en kur naz söz ler le çekiş tir me yi bilen le re tan-
rı sal ola rak ba kı lır. Ge ne de, doğ ru yaşam yolu üze ri ne 
eşsiz pek çok şey yaz mış ve ölüm lü le re sağ gö rü lü öğüt ler 
ver miş olan de ğer li insan lar eksik değil dir (ve onla rın 
emek ve çalış mala rı na ne den li borç lu oldu ğu mu kabul 
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edi yo rum); ama bil di ğim den li siy le hiç kim se duy gu la rın 
doğa la rı nı ve güç le ri ni, ve anlı ğın onla rı denet le me de 
onla ra kar şı nele re yete nek li oldu ğu nu belir le miş değil-
dir. Aslın da ünlü Des car tes, anlı ğın ken di eylem le ri üze-
rin de sal tık bir gü cü ol du ğu na inan mış olma sı na kar şın, 
gene de boş yere insan duy gu la rı nı ilk neden le ri yoluy la 
açık la ma ya ve aynı zaman da anlı ğın onlar üze rinde sal tık 
ege men lik kaza na bil me si nin yolu nu gös ter me ye çalış tı; 
ama benim görü şüm de, yeri gel di ğin de açık ça gös te re-
ce ğim gibi, büyük anlı ğı nın kes kin li ğin den baş ka bir şey 
gös ter me di. Bura da insan duy gu la rı nı ve eylem le ri ni 
anla mak tan çok onla rı küçüm se me yi ve onlar la alay 
etme yi yeğ le yen le re geri döne ce ğim. Böy le le rine insan-
la rın kusur ve saç ma lık la rı nı ge o met rik yolla ince le me ye 
giriş mem ve onla rın her zaman usa aykı rı diye, boşu na 
diye, saç ma ve tik sin di rici diye hay kır dık la rı şey le ri pekin 
bir uslam la ma yoluy la tanıt la ma yı iste mem hiç kuş ku suz 
tuhaf görü ne cek tir. Ama nede nim şudur. Doğa da onun 
her han gi bir kusu ru na yük le ne bi le cek hiç bir şey olmaz; 
çün kü o her zaman aynı dır, kuv veti ve etkin lik gücü her 
yer de bir ve aynı dır; baş ka bir deyiş le, her şeyin olma sı-
nı ve bir biçim den bir baş ka sı na değiş me si ni belir le yen 
ya sa la rı ve ku ral la rı her yer de ve her zaman aynı dır, öyle 
ki tüm şey le rin doğa sı nı anla ma nın yolu da bir ve aynı 
ol malı, eş deyiş le, her şey do ğa nın ev ren sel yasa ve kural-
la rı yo luy la anla şıl ma lı dır. Öy ley se nef ret, öfke, haset duy-
gu la rı, ken di le rin de alın dık la rın da, geri kalan her tekil 
şey gibi, doğa nın aynı zorun luk ve kuv ve tin den doğar lar; 
dola yı sıy la anla şıl ma la rı nı sağ la yan bel li neden le ri kabul 
eder ler, ve salt görül me le ri bize haz veren baş ka her şeyin 
özel lik le ri den li bilin me ye değer bel li özel lik ler taşır lar. 
Bu yüz den duy gu la rın doğa ve kuv ve ti ni ve anlı ğın onlar 
üze rin de ki gücü nü ir de le me de Tan rı ve anlık üze ri ne 
bun dan önceki bölüm ler de kul lan dı ğım aynı yön te mi 
izle ye ce ğim, ve in san eylem ve itki le ri ni tıp kı çiz gi le ri, 
yüzey le ri ya da cisim le ri ele alı yor muş gibi ir de le ye ce ğim.
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TA NIM LAR

1. Etki si ken di si yoluy la açık ve seçik ola rak algı la na bi len 
nede ne ye ter li neden diyo rum. Öte yan dan, etki si yal nız-
ca ken di si yoluy la algı la na ma yan nede ne yeter siz ya da 
bölüm sel neden diyo rum.

2. İster içi miz de ister dışı mız da yeter li nede ni biz olan 
her han gi bir şey yer aldı ğı zaman, baş ka bir deyiş le (ön-
ce ki Tanı ma göre), ister dışı mız da is ter içi miz de olsun, 
doğa mız dan yal nız ca o doğa yoluy la açık ve seçik ola rak 
anla şı la bi len herhangi bir şey doğ du ğu zaman et kiniz dir 
diyo rum. Bu na kar şı, ancak bölüm sel nede ni oldu ğu muz 
bir  şey şey içi miz de yer aldı ğı ya da doğa mız dan doğ du ğu 
zaman e dil gin ol du ğu mu zu söy lü yo rum.

3. Duy gu [af fec tus] ile beden de onun ken di si nin etkin lik 
gü cü nü art tı ran ya da azal tan, ona yar dım cı ya da engel-
le yi ci olan değiş ki le ri, ve aynı zaman da bu değiş ki le rin 
ide a la rı nı an  lı yo rum.

Öy ley se, eğer bu değiş ki le rin her han gi biri nin yeter li 
nede ni biz ola bi lir sek, duy gu yu bir ey lem [ac ti o] ola rak, 
yok sa bir tut ku [pas si o] ola rak anlı yo rum.

KO NUT LA MA LAR

1. İnsan bede ni etkin lik gücü nü art tı ran ya da azal tan 
bir çok yol da, ama ayrı ca etkin lik gücü nü ne büyül ten ne 
de küçül ten baş ka bir çok yol da da etki le ne bi lir.

Bu konut la ma ya da belit Bölüm 2, Ön. 13’ü iz le yen 
Kon. I ve Yard. Ön. 5 ve 7 üze ri ne daya nır.

2. İnsan bede ni bir çok deği şi me uğra ya bi lir, ve gene de 
nes ne le rin izle nim ya da izle ri ni (Bö lüm 2, Kon. 5), ve 
dola yı sıy la şey le rin aynı imge le rini sak la ya bi lir; imge le rin 
tanı mı için bkz. Bölüm 2, Ön. 17’ye Not.
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Ö NER ME 1
An lı ğı mız kimi zaman etkin, ama kimi zaman edil gin dir: daha 
açık ola rak, yeter li ide a la rı oldu ğu süre ce zorun lu ola rak etkin, 
ve yeter siz ide a la rı oldu ğu süre ce zorun lu ola rak edil gin dir.

Ta nıt. Her insan anlı ğın da ide a lar dan kimi leri yeter li, 
baş ka la rı ise sakat ve karı şık tır (Bö lüm 2, Ön. 40’a Not). 
Ama her han gi bir anlık ta yeter li olan ide a lar Tan rı nın o 
anlı ğın özü nü oluş tur ması ölçü sün de Tan rı da ye ter li dir 
(Bö lüm 2, Ön. 11’e Sonur gu); ama her han gi bir anlık-
ta yeter siz olan lar da Tan rı nın yal nız ca o anlı ğın özü nü 
değil, ama aynı zaman da baş ka şey le rin an lık la rı nı [a li
a rum rerum ‘men tis’]*  ken din de kap sa ma sı ölçü sün de 
onda yeter li dir (ay nı So nur gu ya göre). Daha sı, ve ri li her-
han gi bir idea dan bel li bir etki zorun lu ola rak doğ ma lı-
dır (Bö  lüm 1, Ön. 36), ve son suz oldu ğu süre ce değil ama 
veri li idea ile etki len miş ola rak görül dü ğü sü re ce (Bö lüm 
2, Ön. 9) Tan rı bu etki nin zorun lu nede nidir (Bö lüm 3, 
Tan. 1). Ama Tan rı nın her han gi biri nin anlı ğın da yeter li 
olan bir idea tara fın dan etki len di ği süre ce ne de ni oldu ğu 
etki nin yeter li nede ni aynı anlık tır (Bö lüm 2, Ön. 11’e 
Sonur gu). Öyley se, anlı ğı mız (Bö lüm 3, Tan. 2) yeter li 
ide a lar taşı dı ğı süre ce zo run lu ola rak etkin dir, ki tanıt-
la ma yı iste di ği miz ilk nok ta buy du. Yine, eğer Tan rı nın 
ken di için de yal nız ca tek bir insa nın anlı ğı nı değil ama 
aynı zaman da bu insa nın anlı ğı ile bir lik te baş ka şey le-
rin anlık la rı nı da [men tis] kap sa ma sı öl çü sün de onda 
yeter li olan bir ide a dan zorun lu ola rak doğan her han gi 
bir şey var sa, o zaman o in sa nın anlı ğı (Bö lüm 2, Ön. 
11’e Sonur gu) o şe yin yeter li değil ama ancak bö lüm sel 

*[Paulus, Bruder, Van Vloten ve Land yayımlarında “mentes”; Ja-
cob Stern “Geister anderer Dinge” olarak, G. H. R. Parkinson “minds 
of other things” olarak, Charles Appuhn “Ames d’autres choses” ola-
rak çeviriyor. James Gutmann Bölüm 2, 11S’ye dayanarak “mentis” 
yerine “ideas” olarak okunması gerektiğini belirtir. “Başka şeylerin 
anlıkları” aşağıda bir kez daha yinelenecektir.]
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nede nidir, ve dola yı sıy la (Bö lüm 3, Tan. 2), anlık yetersiz 
ide a lar taşı dı ğı süre ce zorun lu ola rak edil  gin dir. Ki tanıt-
la na cak ikin ci nok tay dı. Öy ley se anlı ğı mız vs.—Q.E.D.

So nur gu. Bun dan şu çıkar ki anlık ne den li yeter siz idea 
taşır sa o den li edil gin olma ya açık tır, ve buna kar şı ne 
den li yeter li idea taşı yor sa o den li etkin dir.

Ö NER ME 2
Ne beden anlı ğı düşün me ye, ne de anlık bede ni de vim ya da 
din gin li ğe, ya da baş ka her han gi bir şey var sa, baş ka her han gi 
bir şe ye belir le ye bi lir.

Ta nıt. Tüm düşün me kip le ri baş ka bir yük lem tara fın-
dan açık lan dı ğı değil ama düşü nen bir şey oldu ğu süre ce 
Tan rı yı bir neden ola rak alır (Bö lüm 2, Ön. 6); öyley se 
anlı ğı düşün me ye belir le yen şey bir düşün me kipi dir, 
bir uzam kipi ya da (Bö lüm 2, Tan. 1) beden değil—ki 
tanıt la na cak ilk nok tay dı. Yine cis min devim ve din gin-
liği bir baş ka cisim den doğ ma lı dır ki, bu da devim ya 
da din gin li ğe bir baş ka sı tara fın dan belir len miş olma-
lı dır; ve, sal tık ola rak, be den de doğan her şey her han gi 
bir düşün me kipi tara fın dan değil ama bel li bir uzam 
kipi tara fın dan etki leni yor ola rak görü len Tan rı dan doğ-
muş olma lı dır (Bö lüm 2, Ön. 6); baş ka bir deyiş le, bir 
düşün me kipi olan anlık tan doğ muş ola maz (Bö lüm 2, 
Ön. 11), ki tanıt la na cak ikin ci nok ta buy du. Öyley se ne 
beden anlı ğı vs.—Q.E.D.

Not. Bu öner me Bölüm 2, Ön. 7’ye Not ta söy le nen ler-
den daha açık ola rak anla şı la cak tır: anlık ve beden kimi 
zaman düşün ce yük le mi altın da, kimi zaman uzam yük-
le mi altın da kav ra nan bir ve aynı şey dir. Bu neden le dir 
ki, şey le rin düze ni ya da bağ la nış la rı bir dir, ya da doğa 
kimi zaman bu, kimi zaman o yük lem altın da tasar la nır, 
ve buna göre bede ni mi zin etkin lik ve edil gin lik düze ni 
doğa da anlı ğın etkin lik ve edil gin lik düze ni ile eşza man-



SPİNOZA12

lı dır; ki ayrı ca Bölüm 2’de Ön. 12’yi tanıt la ma yolu muz-
dan da açık tır. Ama duru mun böy le olma sı na ve kuş ku 
için hiç bir zemin kal ma mış olma sı na kar şın, gene de 
soru nu dene yim yoluy la doğ ru lama dık ça insan la rın bu 
söy le nen le ri soğuk kan lı lık la tart maya götü rü le ce ği ne pek 
inan mı yo rum; çün kü bede nin yal nız ca anlı ğın bir buy-
ru ğu ile devin di ği ne ya da din gin lik te kal dı ğı na ve yal nız-
ca anlı ğın isten ci üze ri ne ve düşün ce nin bece ri si ne 
bağım lı bir dizi şeyi yap tı ğı na katı bir biçim de ina nır lar. 
Çün kü bede nin neler yapa bi le ce ği şim di ye dek hiç kim-
se tara fın dan belir len miş değil dir; baş ka bir deyiş le, 
dene yim şim di ye dek hiç kim se ye bede nin, an lık tara fın-
dan belir len miş ol mak sı zın, yal nız ca cisim sel olarak 
görül dü ğü süre ce, doğa nın yasa la rı na göre nele ri yapa-
bi le ce ği ni ve nele ri yapa ma ya ca ğı nı öğret miş değil dir. 
Çün kü şim di ye dek hiç kim se bede nin yapı sı nı tüm işlev-
le ri ni açık la ya bi le cek den li doğ ru ola rak anla mış değil dir, 
üste lik hay van lar da insa nın anla yış kes kin li ği ni çok çok 
aşan bir çok şeyin göz len miş olma sı, ve uyur gezer le rin 
uyku la rında uya nık ken yap ma yı göze ala ma dık la rı bir çok 
şeyi yap ma la rı gibi olgu lar bir yana; ve tüm bun lar bede-
nin ken di si nin anlı ğın hay ran lık duya cağı bir çok şeyi yal-
nız ca ken di doğa sı nın yasa la rın dan yapa bi le ce ği ni gös te-
rir. Yine, hiç kim se anlı ğın bede ni han gi yol da ya da han-
gi araç la devin dir di ği ni bil mez, ne de bede ne ile te bi le-
ce ği kaç devim dere ce si oldu ğu nu ve onu han gi hız la 
devin di re bi le ce ği ni bilir. Bun dan şu çıkar ki, insan lar 
bede nin şu ya da bu eyle mi nin onun üze rin de gücü olan 
anlık tan kay nak lan dı ğı nı söyler ken ne dedik le ri ni bil mez-
ler, ve yal nız ca gös te riş li söz ler le eyle min nede ni konu-
sun da hiç  bir şey bil me dik le ri ni ve onda hay ret edi le cek 
hiç bir şey gör me dik le ri ni itiraf eder ler. Ama, anlı ğın 
bede ni han gi araç yoluy la devin dir di ği ni bil sin ler ya da 
bil me sin ler, her şe ye kar şın insan anlı ğı düşün me ye yat kın 
olma mış olsay dı, bede nin eylem siz ka la cak oldu ğu nu 
dene yim yoluy la bul duk la rı nı söy le ye cek ler dir. Yine, yal-
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nız ca anlı ğın hem konuş ma hem de ses siz kal ma gücü nü 
taşı dı ğı nı, ve bu neden le anlı ğın kara rı na bağım lı gör dük-
le ri baş ka bir çok şeyi yapa bil di ği ni dene yim yoluy la bil-
dik le ri ni söy ler ler. Ama ilk nok ta üze ri ne, on la ra dene-
yi min, ter si ne, beden de vim siz ken anlı ğın aynı za man da 
düşün me ye yat kın oldu ğu nu öğre tip öğret me diği ni sora-
rım. Çün kü beden uyku da din gin ken, anlık da onun la 
bir lik te uyku ya dalar ve uya nık ken olan dü şünme gücü nü 
gös ter mez. Yine ina nı yo rum ki, her  kes anlı ğın aynı nes ne 
üze rin de düşün me ye her zaman eşit ölçü de yat kın olma-
dığı nı, ama bede nin onda şu ya da bu nes ne nin imge si-
nin yara tıl ma sı için yat kın lı ğı ile oran tı lı ola rak anlı ğın şu 
ya da bu nes ne yi düşün mek için daha yatkın ola ca ğı nı 
deneyimlemiş olma lı dır. Ama diye cek ler dir ki yapı la rın, 
tab lo la rın ve yal nız ca insan sana tı nın ürün le ri olan bu 
tür şey le rin ne den le ri nin salt cisim sel ola rak görü len 
doğa nın yasa la rın dan çıkar san ma sı diye bir şey ola maz; 
ve insan bede ni, anlık tara fın dan belir len me dik çe ve 
güdül me dik çe, örne ğin bir tapı nak yap ma yı başa ra maz. 
Ama şim di gös ter di ğim gibi, bede nin neler yapa bi le ce-
ği ni bil mez ler, ne de yal nız ca do ğa sı nın irde le me sin den 
çıkar sa na bi le cek olan la rı bile bi lir ler, ve anlı ğın yöne ti mi 
olmak sı zın ola nak lı ola ca ğı na hiç bir zaman inan ma ya-
cak la rı bir çok şeyin yal nız ca doğa nın yasa la rı na göre 
oldu ğu nu kendi dene yim le riy le bulur lar, örne ğin uyur-
ge zer le rin uyku la rın da yap tık la rı ve uya nık ken ken di le-
ri nin hay ret ettik le ri şey ler gibi. Bura da işçi lik te insan 
sana tı tara fın dan yapı lan her şeyi çok çok aşan insan 
bede ni nin yapı sı nın ken di si ne dik ka ti çeke bi li rim—üs-
te lik daha önce tanıt la mış oldu ğum gibi, han gi yük lem 
altın da düşü nü lür se düşü nül sün doğa dan son suz sayı da 
şeyin doğ ma sı olgu su bir yana. İkin ci nok ta la rı na gelin ce, 
belirt mem gerek ki, eğer ses siz kal mak ve konuş mak eşit 
ölçü de insa nın gücü için de olsay dı, durum insan so run-
la rı açı sın dan çok daha sevin di ri ci olur du. Ama dene yim 
yete rin den öte gös te rir ki, hiç bir şey insan dene ti min den 
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dil den li uzak değil dir, ve insan lar baş ka hiç bir şey de itki-
le ri ni denet le me de oldu ğun dan daha az başa rı lı değil dir; 
bu yüz den dir ki bir çok la rı yal nız ca çok az iste di ği miz şey-
leri yap ma da özgür oldu ğu mu za ina nır lar, çün kü bu tür 
şey ler için itki kolay ca sık sık anım sa dı ğı mız bir baş ka 
şeyin anım san ma sı yoluy la kısıt la na bi lir; bu na kar şı, bir 
baş ka şeyin anım san ma sı yoluy la yatış tı rı la ma ya cak den-
li büyük bir heye can la iste nen şey ler açı sın dan hiç bir 
biçim de özgür deği liz dir. Ama daha son ra yap mış ol mak-
tan üzün tü duy du ğu muz bir çok şeyi yap tı ğı mı zı, ve sık sık 
çatı şan duy gu lar tara fın dan heye can lan dı rıl dı ğı mız da 
“da ha iyi ola nı görüp gene de daha kötü sü nü izle di ği mi-
zi”* görme miş ler se, hiç bir şey her şe yi özgür ce yap tı ğı mı-
za inan ma la rı nın önü ne geçe mez. Böy le ce bebek meme-
yi özgür ce ara dı ğı nı, öfke li çocuk öç alma yı, kor kak ise 
kaç ma yı özgür ce iste di ği ni sanır. Ayyaş ayık ken ken di ne 
sak la ya cak la rı nı anlı ğı nın özgür bir buy ru ğu ile söy le di-
ği ni sanır; böy le ce bir deli, bir geve ze, bir çocuk ve bu 
tür den baş ka la rı tümü de an lı ğın özgür bir buy ru ğu ile 
konuş tuk la rı na ina nır ken, buna kar şı ger çek te konuş ma 
dür tü le ri ni kısıt la ya cak güç le ri yok tur, öy le ki dene yi min 
ken di si, ustan daha az açık olma mak üze re, insan la rın 
yal nız ca ey lem le ri nin bilin cin de iken buna kar şın onla rı 
belir le yen neden ler konu sun da bil gi siz olduk la rı için 
özgür olduk la rı na inan dık la rı nı öğre tir; yine, anlı ğın 
karar la rı nın itki le rin ken di le rin den baş ka bir şey olma dı-
ğı nı, ve bun la rın bede nin deği şik yat kın lık la rı na göre 
değiş ti ği ni de öğ retir. Çün kü her kes her şe yi duy gu la rı na 
göre yönetir; çatı şan duy gu lar dan ötü rü heye ca na ka pı-
lan lar ne iste dik le ri ni bil mez ler; öte yan dan hiç bir duy gu 
tara fın dan etki len me yen ler ko lay ca ora ya bura ya sürük-
le nir ler. Tüm bun lar açık ça gös te rir ki, anlı ğın kara rı, 
itki, ve bede nin be lir le ni mi doğa da eşza man lı dır; ya da 
daha doğ ru su bir ve aynı şey dir ki, düşün me yük le mi 

*[Ovid, Başkalaşımlar, VII, 20-21. “video meliora proboque, de-
teriora sequor.”]
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altın da görül dü ğün de ve onun tara fın dan anla tıl dı ğın da 
karar [dec re tum] ola rak, ve uzam yük le mi altın da görül-
dü ğün de ve devim ve din gin lik yasa la rın dan çıkar san dı-
ğın da belir le nim [de ter mi na ti o] ola rak adlan dı rı lır; ama 
bun lar konu üze ri ne söy le ne cek olan lar dan daha iyi 
anla şı la cak tır. Çün kü bura da özel lik le belirt me yi iste di-
ğim bir baş ka nok ta daha var: anlı ğın bir kara rı ile bir 
şeyi yapa bil mek için onu önce den yap mış oldu ğu mu zu 
anım sa ma mız gere kir. Örne ğin önce den öyle yap tı ğı mı zı 
anım sa ma dık ça bir sözcü ğü kul la na ma yız. Ama her han gi 
bir şeyi anım sa mak ya da unut mak anlı ğın gücü için de 
değil dir. Bu yüz den anım sa dı ğı mız şey üze ri ne anlı ğın 
kara rı na göre ses siz kal ma nın ya da ko nuş ma nın yal nız ca 
anlı ğın gücü için de oldu ğu na ina nı lır. Ama düşü müz de 
konuş tu ğu muz zaman, bunu anlı ğın özgür kara rı na göre 
yap tı ğı mı za ina nı rız, ve gene de konuş ma yız, ya da eğer 
konu şu yor sak, bu bede nin ken di li ğin den bir devi mi nin 
sonu cu dur. Daha sı, düşü müz de in san lar dan bir şey ler 
giz le riz, ve bunu anlı ğın uya nık ken bil di ği miz şey ler üze-
ri ne ses siz kal ma mı zı sağ la ya na ben zer bir kara rı ile yap-
tı ğı mı zı sanı rız. Yine, düşü müz de anlı ğın bir kara rı ile 
uya nık ken yap ma yı göze ala ma ya ca ğı mız şey leri yapa rız; 
ve bu yüz den anlık ta biri düş lem sel ve öte ki özgür olan 
iki tür karar olup olma dı ğını bil mek iste rim. E ğer bu çok 
büyük bir saç ma lık sa, anlı ğın özgür oldu ğu na ina nı lan 
bu kara rı nın imge lem ya da anım sa ma dan ayır de di le mez 
oldu ğu nu, ve bir idea tara fın dan, bir idea oldu ğu ölçü de, 
zorun lu ola rak içe ri len doğ ru la ma dan baş ka bir şey olma-
dı ğı nı zorun lu ola rak ka  bul etme li yiz (Bö lüm 2, Ön. 49). 
Anlı ğın bu karar la rı öyley se anlık ta edim sel ola rak varo-
lan şey le rin ide a la rı ile aynı zorun luk tan doğar lar. Buna 
göre, anlı ğın özgür bir kara rı na göre ko nuş tuk la rı nı, sus-
tuk la rı nı sanan lar, ya da baş ka her han gi bir şe yi yap tık la-
rı na ina nan lar göz le ri açık düş gören ler dir.
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Ö NER ME 3
An lı ğın eylem le ri yal nız ca yeter li ide a lar dan doğar; tut ku lar 
ise yal nız ca yeter siz olan la ra bağım lı dır.

Ta nıt. Anlı ğın özü nü oluş tu ran ilk şey edim sel ola rak 
varo lan bir bede nin ide a sın dan baş ka bir şey değil dir (Bö-
lüm 2, Ön. 11 ve 13); ve bu idea (Bö lüm 2, Ön. 15) bir 
dizi baş ka ide a dan olu şur ki, bun lar dan kimi le ri yeter-
li (Bö lüm 2, Ön. 38’e Sonur gu) ve baş ka la rı yeter siz dir 
(Bö lüm 2, Ön. 29’a Sonur gu). Öyley se anlı ğın doğa sın-
dan doğan ve anlı ğın yak la şık nede ni oldu ğu ve bu neden 
yoluy la anla şıl ma sı gere ken her şey zorun lu ola rak yeter li 
ya da ye ter siz bir ide a dan doğ ma lı dır. Ama anlık (Bö lüm 
3, Ön. 1) ye ter siz ide a lar taşı dı ğı süre ce zorun lu ola rak 
edil gin dir; dola yı sıy la anlı ğın eylem le ri yal nız ca yeter li 
ide a lar dan doğar, ve buna göre anlık yal nız ca yeter siz 
ide a lar taşı dı ğı için edil gin dir.—Q.E.D.

Not. Böy le ce görü rüz ki anlık olum suz la ma içe ren bir-
şey taşı ma dık ça, baş ka bir deyiş le, do ğa nın baş ka şey ler 
olmak sı zın ken di başı na açık ve seçik ola rak algı la na ma-
yan bir par ça sı ola rak görül me dik çe, tut ku lar onun la 
iliş ki li de ğil dir; ve bu uslam la ma yoluy la, tut ku la rın tekil 
şey lerle tıp kı anlık ile oldu ğu gibi iliş ki li olduk la rı nı, ve 
baş ka her han gi bir yol da algı la na ma ya cak la rı nı gös te re bi-
lir dim; ama ama cım yal nız ca insan an lı ğı nı irde le mek tir.

Ö NER ME 4
Hiç bir şey dış sal bir neden yoluy la olmak sı zın yoke di le mez.

Ta nıt. Bu öner me ken di li ğin den-a çık tır, çün kü veri li 
her han gi bir şeyin tanı mı şeyin özü nü doğ ru lar, ama yad-
sı maz; baş ka bir deyiş le, şeyin özü nü orta ya koyar, ama 
orta dan kal dır maz. Öy ley  se dış sal neden le ri değil ama 
yal nız ca şeyin ken di si ni göz önü ne aldı ğı mız süre ce, onda 
onu yoke de bi le cek hiç bir şey bula ma yız.—Q.E.D.
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Ö NER ME 5
Şey ler biri öte ki ni yoke de bil di ği süre ce aykı rı doğa lı dır lar, eş 
deyiş le, aynı özne de ola maz lar.

Ta nıt. Eğer bir bir le ri ile bağ da şa bil se ler di, ya da aynı 
özne de aynı zaman da ola bil se ler di, o zaman o özne de 
onu yoke de bi le cek bir şey olur du, ki (Bö lüm 3, Ön. 4) 
saç ma dır. Öyley se şey ler vs.—Q.E.D.

Ö NER ME 6
Her şey, ken din de oldu ğu ölçü de, ken di var lı ğın da sür me ye 
çaba lar.

Ta nıt. Birey sel şey ler Tan rı nın yük lem le ri ni bel li ve belir-
li bir yol da anla tan kip ler dir (Böl.1, Ön. 25), eş deyiş le 
(Bö lüm 1, Ön. 25’e Sonur gu), Tan rı nın bel li ve belir li 
bir yol da var ve et kin olma sı nı sağ la yan gücü nü anla tan 
şey ler  dir; ne de bir şey ken din de onu yoke de bi le cek ya da 
varo lu şu nu orta dan kal dı ra bi le cek bir şey taşır (Bö lüm 3, 
Ön. 4); ter si ne, varo lu şu nu orta dan kal dı ra bi le cek her şe ye 
kar şıt tır (Bö lüm 3, Ön. 5); öyley se elin den gel di ği ve ken-
din de oldu ğu süre ce var lı ğı nı sak la ma ya çaba lar.—Q.E.D.

Ö NER ME 7
Her şeyin ken di var lı ğın da sür me ye çalış ma çaba sı şe yin ken
di si nin edim sel özün den baş ka bir şey değildir.

Ta nıt. Her bir şeyin veri li özün den bel li şeyler zorun lu 
ola rak doğar (Bö lüm 1, Ön. 36), ne de şey ler belir li doğa-
la rın dan zorun lu ola rak do ğan dan baş ka bir şe yi yapa bi-
lir ler (Bö lüm 1, Ön. 29); öyley se bir şeyin ya ken di başı na 
ya da baş ka la rı ile bir lik te her han gi bir şe yi yap ma sı nı ya 
da yap ma ya çalış ma sı nı sağ la yan güç ya da çaba [po ten tia 
sive cona tus], baş ka bir deyiş le (Bö lüm 3, Ön. 6), ken di 
var lı ğın da sür me ye çaba la ma sı nı sağ la yan güç ya da çaba 
şeyin ken di si nin veri li ya da edim sel özün den baş ka bir-
şey değil dir.—Q.E.D.
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Ö NER ME 8
Her şeyin ken di var lı ğın da sür me ye ‘ça ba la ma sı nı’ sağ la yan 
çaba son lu değil ama belir siz bir zama nı içerir.*

Ta nıt. Eğer bu çaba şeyin süre si ni belir le yen sınır lı bir 
zama nı içer sey di, o zaman yal nız ca şeyin varol ma sı nı sağ-
la yan o güç ten şeyin o sınır lı zaman dan son ra varo la ma-
ya ca ğı, ama yokol ma sı gerek ti ği sonu cu çıkar dı; ama bu 
(Bö lüm 3, Ön. 4) saç ma dır; öyley se bir şeyin varol ma sı nı 
sağ la yan çaba belir li bir zaman içer mez; ama ter si ne (Bö-
lüm 3, Ön. 4), eğer şey hiç bir dış sal ne den tara fın dan 
yoke dil mez se, şim di varol ma sı nı sağ la yan aynı güç yo luy la 
her zaman varol ma yı sür dü re cek tir; öyley se bu ça ba belir-
siz bir zama nı içe rir.—Q.E.D.

Ö NER ME 9
An lık, hem açık ve seçik hem de karı şık ide a lar taşı dı ğı süre ce, 
belir siz bir süre var lı ğın da sür me ye çaba lar, ve bu çaba sı nın 
bilin cin de dir.

Ta nıt. Anlı ğın özü yeter li ve yeter siz ide a lar dan olu-
şur (yu ka rı da Bölüm 3, Ön. 3’te gös ter di ği miz gibi), ve 
dola yı sıy la (Bö lüm 3, Ön. 7), hem birin ci le ri hem de 
ikin ci le ri taşı dı ğı süre ce var lı ğın da sür me ye çaba lar ve 
bunu belir siz bir süre için yapar (Bö lüm 3, Ön. 8). Ama 
anlık (Bö lüm 2, Ön. 23) bede nin değiş ki le ri nin ide a la rı 
yoluy la zorun lu ola rak ken di nin bilin cin de, ve dola yı sıy la 
(Bö lüm 3, Ön. 7) çaba sı nın bilin cin de dir.—Q.E.D.

Not. Bu ça ba, yal nız ca anlık ile iliş ki li oldu ğu zaman, 
is tenç ola rak adlan dı rı lır; ama aynı za man da hem anlık 

*[“Conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur ...” 
şu biçimlerde karşılanır: “Das Bestreben, womit jedes Ding in sei-
nem Sein zu verharren strebt, ... :: The effort by which each thing 
endeavours to persevere ... :: The endeavour wherewith a thing en-
deavours to persist... :: L’effort par lequel chaque chose s’efforce 
de persévérer ...”]
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hem de beden ile iliş ki li oldu ğu zaman it ki ola rak adlan-
dı rı lır ki, buna göre insa nın özün den baş ka bir şey değil dir 
ve insa nın sakı nı mı na yar dım eden şey ler zorun lu ola rak 
onun doğa sın dan doğar; buna göre insan bun la rı yap ma ya 
belir le nir. Bu yüz den is tek ve itki ara sın da ki biri cik ayrım 
iste ğin genel lik le insan lar la onlar itki le ri nin bi lincin de 
olduk ları süre ce iliş ki li olma sı dır, ve buna göre şöy le ta-
nım la na bi lir: İs tek bilinç li itki dir [=it ki nin bilin ci ile itki dir]. 
Böy le ce tüm bun lar dan açık tır ki, bir şe ye yöne lik çaba mız, 
isten ci miz, itki miz, iste ğimiz o şeyi iyi say dı ğı mız için değil-
dir; ama ter  si ne bir şe ye yöne lik ça ba mız, isten ci miz, itki-
miz, iste ği miz oldu ğu için dir ki o şeyi iyi ola rak yar gı la rız.

Ö NER ME 10
Be de nin varo lu şu nu dış la yan bir idea anlık ta bulu na maz; 
böy le br idea ter si ne ona aykı rı dır.

Ta nıt. Bede ni mi zi yoke de bi le cek bir şey onda ola maz 
(Bö lüm 3, Ön. 5), ve dola yı sıy la bede nin ide a sı nı taşı dı ğı 
süre ce Tan rı da böy le bir şeyin ide a sı ola maz (Bö lüm 2, 
Ön. 9’a Sonur gu); baş ka bir deyiş le (Bö lüm 2, Ön. 11 ve 
13), böy le bir şeyin ide a sı anlı ğı mız da ola maz, ama, ter si-
ne, (Bö lüm 2, Ön. 11 ve 13) anlı ğın özü nü oluş tu ran ilk 
şey edim sel ola rak varo lan bir bede nin ide a sı oldu ğu için, 
anlı ğı mı zın ilk ve baş lı ca çaba sı bede ni mi zin varo lu şu nu 
doğ ru la mak tır (Bö lüm 3, Ön. 7); buna göre bede ni mi zin 
varo lu şu nu yad sı yan idea anlı ğı mı za aykı rı dır vs.—Q.E.D.

Ö NER ME 11
Be de ni mi zin etkin lik gücü nü art tı ran, azal tan, ona yar dım 
eden ya da onu kısıt la yan ne olur sa olsun, o şeyin idea sı anlı
ğı mı zın düşün me gücü nü art tı rır, azal tır, ona yar dım eder ya 
da onu kısıt lar.

Ta nıt. Bu öner me Bölüm 2, Ön. 7’den ve ayrı ca Bölüm 
2, Ön. 14’ten açık tır.
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Not. Böy le ce anlı ğın büyük deği şim le re uğra ya bil di ği ni, 
ve şim di daha büyük ve son ra daha küçük bir eksik siz li ğe 
geçe bil di ği ni görü rüz; bu ‘e dil gin lik ler’ bize haz [la e ti ti a] 
ve a cı [t ris ti a] duy gu la rı nı açık lar. Bu na göre, aşa ğı da haz 
ile an lı ğın daha büyük bir eksik siz li ğe geç me si ni sağ layan edil
gin li ği anlı yo rum. Buna kar şı, a cı ile daha küçük bir eksik
siz li ğe geç me si ni sağ la yan edil gin li ği. Yine, eş za man lı ola rak 
hem anlık hem de beden ile iliş ki li haz duy gu su na hoş laş ma 
[ti til la tio] ya da ne şe [hi la ri tas], ama a cı duy gu su na ise 
keder [do lor] ya da hü zün [me lanc ho li a] diye ce ğim. Ama 
belirt mek gerek ki, hoş laş ma ve keder bir insan ile ancak 
onun par ça la rın dan biri geri ka lan lar dan daha çok etki-
len di ği zaman iliş ki li dir; ama neşe ve hüzün ise tüm par-
ça lar eşit ola rak etki len di ği zaman. İs te ğin ne oldu ğu nu 
Bölüm 3, Ön. 9’a Not ta açık la dım; ve bu üçü dışın da hiç-
bir birin cil duy gu tanı mı yo rum, çün kü tüm baş ka la rı nın 
bun lar dan kay nak lan dı ğını aşa ğı da gös te re ce ğim. Ama 
daha öte iler le me den önce, Bölüm 3, Ön. 10’u daha tam 
ola rak açık la ya ca ğım, öyle ki bir ide a nın bir ide a ya han  gi 
yol da aykı rı oldu ğu nu daha açık ola rak anla ya bi le lim.

Bö lüm 2, Ön. 17’ye Not ta gös ter di ği miz gibi anlı ğın 
özü nü oluş tu ran idea bede nin ken di si varol du ğu süre ce 
bede nin varo lu şu nu içe rir. Yine, Bölüm 2, Ön. 8’e Sonur-
gu ve Not tan çık tı ğı gibi, anlı ğı mı zın şim di ki va ro lu şu 
yal nız ca anlı ğın bede nin edim sel varo lu şu nu içer me si ne 
bağım lı dır. Son ola rak gös ter dim ki, anlı ğın şey le ri imge-
le me si ni ve anım sa ma sı nı sağ la yan gücü ayrı ca bede nin 
edim sel varo lu şu nu içer me si ne de ba ğım lı dır (Bö lüm 2, 
Ön. 17, ve 18 ve Not). Bun dan şu çıkar ki anlı ğın şim-
di ki varo lu şu ve imge le me gücü an lık bede nin şim di ki 
varo lu şu nu doğ ru la ma ya son verir ver mez orta dan kal-
kar. Ama anlı ğın bede nin bu va rolu şu nu doğ ru la ma ya 
son ver me si nin nede ni anlı ğın ken di si ola maz (Bö lüm 
2, Ön. 4); ne de bede nin varol ma ya son ver me si ola bi lir. 
Çün kü (Bö lüm 2, Ön. 6) anlı ğın bede nin varo lu şu nu 
doğrula ma sı nın nede ni bede nin varol ma ya baş la ma sı 


