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BÖ LÜM BİR

Tan rı Üze ri ne

TA NIM LAR

1. Ken di nin nede ni ile özü varo luş içe re ni, ya da, va rol ma-
dık ça doğa sı kav ra na ma ya nı anlı yo rum.

2. Aynı doğa da baş ka bir şey tara fın dan sınır la na bi le-
nin ken di türün de son lu oldu ğu söy le nir. Ör ne ğin bir 
cis me her zaman daha büyük olan bir baş ka sı nı kav-
ra dı ğı mız için son lu de nir. Böy le ce düşün ce bir baş ka 
düşün ce tara fın dan sı nır  la nır. Ama bir cisim dü şün ce 
tara fın dan sınır lanmaz, ne de bir düşün ce cisim ta   ra fın-
dan sınır la nır.

3. Töz ile ken din de olan ve ken di si yoluy la kav  ra  na bi-
le ni, baş ka bir deyiş le, kav ra mı bir baş ka şeyin onu oluş-
tur ma sı gere ken kav ra mı na ge rek  sin me ye ni anlı yo rum.

4. Yük lem ile anla ğın töz de onun özü nü oluş  tu ru yor 
ola rak algı la dı ğı şeyi anlı yo rum.

5. Kip ile tözün değiş ki le rini, ya da ken di si nin de onun 
yoluy la kav ra na ca ğı baş ka bir şey de ola  nı anlı yo rum.

6. Tan rı ile sal tık ola rak son suz Var lığı, eş de yiş le, her 
biri ben gi ve son suz özü anla tan son suz yük lem den olu-
şan tözü anlı yo rum.

A çık la ma. Sal tık ola rak son suz diyo rum, ken  di türün de 
değil; çün kü salt ken di türün de son  suz ola na son suz yük-
le mi yad sı ya bi li riz; ama özü anla tan ve hiç bir olum suz la-
ma içer me yen her  şey sal tık ola rak son suz ola nın özü ne 
aittir.
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7. Yal nız ca ken di doğa sı nın zorun lu ğun dan varo lan ve 
eyle me yal nız ca ken di si tara fın dan belir le nen şeye öz gür 
denir; öte yan dan, bir baş ka sı tara fın dan değiş mez ve 
belir li bir yol da va rol ma ya ve etkin olma ya belir le nen 
şeye zo runlu ya da daha doğ ru su zor lan mış denir.

8. Ben gi lik ile zorun lu ola rak salt ilksiz sonsuz bir şeyin 
tanı mın dan geli yor ola rak kav ran dı ğı süre ce varo lu şun 
ken di si ni anlı yo rum.

A çık la ma. Çün kü böy le bir varo luş, tıp kı şeyin özü gibi, 
ilksiz sonsuz bir ger çek lik ola rak kav ra nır, ve dola yı sıy la 
süre ya da zaman tara fın dan açık la na maz, üste lik süre bir 
baş lan gıç ya da son ol mak sı zın kav ran sa bile.

BE LİT LER

1. Olan her şey ya ken din de ya da baş ka sın da dır.
2. Baş ka sı yoluy la kav ra na ma yan ken di si yo luy la kav-

ran malı dır.
3. Veri li bir belir li ne denden et ki zorun lu ola rak do-

ğar; ve, buna kar şı, eğer hiç bir belir li ne den yok sa, bir 
etki nin doğ ma sı ola nak sız dır.

4. Etki nin bil gi si nede nin bil gi si ne bağım lı dır, ve onu 
içe rir.

5. Kar şı lık lı ola rak ortak la şa hiç bir şey le ri ol ma yan şey-
ler kar şı lık lı ola rak bir bi ri yoluy la an la şı la maz, ya da, biri-
nin kav ra mı öte ki nin kav ra mı nı içer mez.

6. Ger çek idea ide a sı oldu ğu şey ile bağ daş ma lı dır.
7. Varol ma yan ola rak kav ra na bi le nin özü va ro luş içer-

mez.

ÖNER ME LER

Ö NER ME 1
Töz doğal ola rak değiş ki le ri ne önsel dir.

Ta nıt. Bu Tanım 3 ve 5’ten açık tır.



I. TANRI ÜZERİNE 9

Ö NER ME  2
De ği şik yük lem le ri olan iki töz ara sın da ortak hiç bir şey yoktur.

Ta nıt. Bu da Tanım 3’ten açık tır. Çün kü her töz ken-
din de olma lı ve ken di si yoluy la kav ran ma lı dır, ya da, biri-
nin kav ra mı öte ki nin kav ra mı nı içer  mez.

Ö NER ME  3
E ğer iki şey arasın da ortak hiç bir şey  yok sa, biri öte kinin nede
ni ola maz.

Ta nıt. Eğer bir bir le ri ile ortak hiç bir şey le ri yok sa (Be -
lit 5’e göre) bir bir le ri yoluy la anla şı la maz lar; do la yısıy la 
(Be lit 4’e göre) biri öte ki nin nede ni ola maz.—Q.E.D.

Ö NER ME 4
İ ki ya da daha çok deği şik şey bir bir le rin den ya töz le rin yük
lem le ri nin ayrı mı yoluy la ya da değiş ki le ri nin ayrı mı yoluy la 
ayır de di lir.

Ta nıt. Olan her şey ya ken din de ya da baş ka sın da dır 
(Be lit 1’e göre), eş deyiş le (Tan. 3 ve 5’e göre), anla ğın 
dışın da töz ler ve değiş ki le rin den baş ka hiç bir şey yoktur. 
Öyley se anla ğın dışın da bir çok şeyin bir bi rin den ayır de-
di le bil me si için töz ler den, ya da, yine aynı şey (Tan. 4), 
onla rın yük lem ve değiş ki le rin den baş ka hiç bir şey yok-
tur.—Q.E.D.

Ö NER ME 5
Þey le rin Doğa sın da [= evrende] ay nı doğa yı ya da aynı yük le mi 
taşı yan iki ya da daha çok töz ola maz.

Ta nıt. Eğer deği şik bir çok töz var sa, bun lar bir bir le-
rin den ya yük lem le ri nin ayrı lı ğı yoluy la ya da de ğiş ki-
leri nin ayrı lı ğı yoluy la ayır de dil me li dir (Ön. 4). Eğer 
yal nız ca yük lem le ri nin ayrı lı ğı yo luy la ayır de di lir ler se, 
aynı yük le mi taşı yan birden çok tözün olamayacağı kabul 
edil ecektir. Eğer değiş ki le ri nin ayrı lı ğı yoluy la ayır de di-
lir ler se, o zaman bir töz doğal ola rak değiş ki le ri ne önsel 
oldu ğu için (Ön. 1), değiş ki ler bir yana bıra kı lıp töz ken-
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din de, eş deyiş le (Tan. 3 ve Bel. 6) doğ ru ola rak irde le-
nirse, o zaman baş ka bir töz  den ayrı olarak kav ra na maz, 
e.d. (ön ce ki Ön.), ay nı doğa yı ya da yük le mi taşı yan iki ya 
da daha çok değil ama yal nız ca bir töz ola bi lir.—Q.E.D.

Ö NER ME 6
Bir töz bir baş ka töz tara fın dan üre ti le mez.

Ta nıt. Þey le rin Doğa sın da aynı yük le mi olan (ön ce ki 
Ön.), eş deyiş le, bir şe yi ken di ara la rın da ortak la şa taşı-
yan (Ön. 2) iki töz ola maz. Dola yı sıy la (Ön. 3) biri öte-
kinin nede ni ola maz, ya da öte ki tara fın dan üre ti le mez. 
—Q.E.D.

So nur gu. Bun dan şu çıkar ki bir töz baş ka birşey tara-
fın dan üre ti le mez. Çün kü, Belit 1 ve Tanım 3 ve 5’ten 
açık tır ki, Þey le rin Doğa sın da töz ler den ve değiş ki le rin-
den baş ka hiç bir şey yok tur. Ama bir töz bir baş ka töz 
tara fın dan üre ti le mez (ön ce ki Ön.). Öyley se bir töz sal tık 
ola rak baş ka bir şey tara fın dan üre ti le mez.—Q.E.D.

Bir Baş ka Tanıt. Bu aykı rı nın saç ma lı ğı yoluy la daha 
kolay tanıt la na bi lir. Çün kü eğer bir töz baş ka bir şey ta ra-
fın dan üre ti le bi lir se, bil gi si ne de ni nin bil gi si ne ba ğım lı 
olma lı dır (Bel. 4); ama buna göre (Tan. 3) ken di si bir 
töz olma ya cak tır.

Ö NER ME 7
Va rol mak tözün doğa sı na özgü dür.

Ta nıt. Bir töz baş ka bir şey tara fın dan üre ti lemez (ön ce-
ki Öner me ye Sonur gu); öyley se kendi nin nede ni dir, e.d. 
(Tan. 1), özü zorun lu olarak varo luş içe rir, ya da, varo luş 
doğa sı na özgü   dür.—Q.E.D.

Ö NER ME 8
Her töz zorun lu ola rak son suz dur.

Ta nıt. Tek yük lem li töz tek bir töz olmak sı zın varol maz 
(Ön. 5), ve varol mak tözün doğa sı na özgü dür (Ön. 7). 
Öy ley se doğa sın dan ötü rü ya son lu ya da son suz ola rak 
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varo la cak tır. Ama son lu ola rak varo la maz. Çün kü (Tan. 
2) o za man zorun lu ola rak varol ma sı gere ken (Ön. 7) 
ve aynı doğa da olan baş ka bir töz tara fın dan sınır lan ma-
sı gere ke cek tir; ve böy le ce aynı yük le mi taşı yan iki töz 
varo la catır, ki saç ma dır (Ön. 5). Öyley se son suz ola rak 
varo lur —Q.E.D.

Not 1. Son lu olmak ger çek te her han gi bir do ğa nın 
varo lu şu nun bölüm sel olum suz la ması, ve son suz olmak 
sal tık olum la ma sı oldu ğu için, bu na göre, yal nız ca Ön. 
7’den, tüm töz son suz ol ma lı dır.

Not 2. Hiç kuş kum yok ki şey le ri karı şık bir yol da yar-
gı la yan ve onla rı ilk neden le ri yoluy la an la ma ya alı şık 
olma yan her kes 7. Öner me nin ta nı tı nı kav ra ma yı güç 
bu la cak tır, çün kü bun lar töz le rin değiş ki le ri ile töz le rin 
ken di le ri ara sın da hiç bir ayrım yap maz lar, ve şey le rin 
han gi yol da üre til di ği ni bil mez ler. Bu nedenle yan lış lık la 
doğal şey ler de gör dük le ri baş lan gı cı töz le re yük   le dik le-
ri olur; çün kü şey le rin ger çek neden le  ri ni bil me yen ler 
her şe yi karış tı rır, ve en küçük bir ansal tik sin me olmak-
sı zın ağaç la rın insan lar gibi konuş tuk la rı nı tasar lar, ya 
da insan la rın to hum dan doğ duk la rı gibi taş lar dan da 
ya pıldık  la rı nı ve tüm biçim le rin bir bir le ri ne deği şebi le-
cek le ri ni imge ler ler. Böy le ce tan rı sal do ğa  yı in san sal ile 
karış tı ran lar da, özel lik le duy    gu la rın anlık ta nasıl üre-
til di ği ni bil mi yor larsa, kolay ca Tan rı ya insan duy gu la rı-
nı yük ler ler. Ama eğer insan lar tözün doğa sı na dik kat 
eder ler se, Öner me 7 konusun da en kü çük bir kuş ku la rı 
olma ya cak tır; aslın da bu öner me her kes için bir belit 
değe rin de ola cak, ve or tak Kav ram lar [no ti o nes com mu
nes] ara sın da sayı la cak tır. Çün kü o za man töz ile ken din-
de ola nı ve ken di si yoluy la kav ra na nı, e.d. bil gi si baş ka 
bir şe yin bil gi si ni gerek tir me ye ni anla ya cak lar dır. Ama 
değiş ki ler ile baş ka bir şey de ola nı, ve kav ra mı ken di sin-
de ol du ğu şeyin kav ra mı na göre olu şa nı anla ya cak lar-
dır; bu nedenle varol ma yan değiş ki le rin gerçek ide a la-
rı nı edi ne bi li riz, çün kü bun lar an  lağın dı şın da edim sel 
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ola rak varol ma sa lar da, gene de öz le ri baş ka bir şey de 
öyle bir yol da kap sa nır ki, onun yoluy la kav ra nabi lir-
ler. Ama töz le rin ger çek li kleri, anla ğın dışın da, onla rın 
ken dile rin den baş ka  bir yer de değil dir, çün kü ken   di  le ri 
yoluy la kav ra nır lar. Öyley se eğer biri bir tö zün açık ve 
seçik, e.d. ger çek bir ide a sını taşı dı ğı nı, ve gene de bu 
tö zün varo lup ol ma  dığı konu sun da kuş ku lu ol du ğu nu 
söy ler se, aslın da ger çek bir ide a sı oldu ğu nu ve gene de 
bunun yan lış olup olma dı ğı nı me rak etti ği ni söy le yen 
biri gibi ola cak tır (so ru na biraz dik kat eden biri ne açık 
oldu ğu gibi); ben zer ola rak, eğer biri tö zün yara tılmış 
oldu ğu nu söy ler se, aynı zaman da yan lış bir ide a nın ger-
çek oldu ğu nu bil dirmiş ola cak tır ki, bun dan daha saç ma 
bir şey tasar la mak güç tür; ve öy ley se zorun lu ola rak kabul 
edil me li dir ki tö zün varo lu şu, özü gibi, ilksiz sonsuz bir 
ger çek lik tir. Ve bu nedenle aynı doğa da yal nız ca tek bir 
tözün ola bi le ce ği var gı sı na bir baş ka yol dan da ula şa bi li-
riz, ve sanı rım bunun nasıl ol duğu gös ter me ye değer dir. 
A ma düzen li ola rak iler leye bil mek için belirt mek gerek 
ki, (1) her bir şeyin ger çek ta nımı ta nım la nan şeyin doğa-
sın dan baş ka bir şe yi içer mez ve anlat maz. Bun dan şu çı-
kar ki, (2) hiç bir tanım ken di için de bel li bir sayı da bi rey 
kap sa maz ya da anlat maz, çün kü tanım ta nım la nan şeyin 
doğa sın dan baş  ka bir şe yi anlat maz. Ör neğin, bir üçge-
nin tanı mı yal nız ca ve yal  nız ca bir üçge nin ya lın doğa sı nı 
anla tır, bel li bir sayı da üçge ni değil. (3) Belirt mek gerek 
ki varo lan her şey için zorun lu ola rak va rol ma  sı nı sağ la-
yan bir ne den olma lı dır. (4) Son ola rak belir te ce ğiz ki, 
bir şeyin varol ma sı nı sağ la yan bu ne den ya varo lan şeyin 
doğa sı nın ken di sin de ve ta nı mın da kap san ma lı (çün kü 
varol mak şeyin doğa sı na özgü dür), ya da onun dışın da 
bir yer de olma lı dır. Bu kabul edil di ğin de, açık tır ki eğer 
Doğa da bel li bir sayı da birey var sa, zorun lu ola rak her-
han gi bir belir li sayı da bire yin varol ma sı na ve daha çok 
ya da daha az sayı da olma ma la rı na yol açan bir neden 
olma lı dır. Eğer ör  ne ğin Doğa da yir mi insan varo la cak sa 
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(ki, daha büyük bir açık lık uğruna, aynı zaman da varol-
duk la rı nı ve onlar dan önce hiç kim se nin va rol ma dı ğı nı 
söy le ye ce ğim), (yir mi insa nın varol ma sı nın bir nede ni-
ni verir ken) genel de insan doğa sı nı ne den ola rak gös-
ter mek yet me ye cek, ama niçin zo run lu ola rak yir mi den 
daha çoğu nun ya da daha azı nın varol ma dı ğı konu sun-
da da bir neden gös ter mek zorun lu ola  cak tır, çün kü (3. 
Nok ta ya gö re) her biri nin varol ma sı için zo run lu ola rak 
bir neden olma lı dır. Ama bu neden (2. ve 3. nok ta la ra 
göre) insan doğa sı nın ken di sin de kap sa na maz, çün kü 
insa nın ger çek tanı mı yir mi sayı sı nı içer mez; bu nedenle 
(4. nok ta ya gö re) bu yir mi insa nın va rol ma sı nın ve buna 
göre her biri nin varol ma sı nın nede ni zorun lu ola rak her 
biri nin dışın da olma lı dır; böy le ce sal tık ola rak şu var-
gı çıka rıl ma lı dır ki, aynı doğada olan bir çok birey den 
oluşabilen herşey için  zorun lu ola rak dış sal bir neden 
olma lı dır. Þim di (bu not  ta gös ter di ği miz gibi) varol mak 
tözün doğa sı na özgü ol du ğu için, tanı mı zorun lu varo lu-
şu içer me li, ve dola yı sıy la varo lu şu yal nız ca tanı mın dan 
çı ka rıl ma lı dır. Ama (2. ve 3. nok ta lar dan gös ter di ği miz 
gibi) tanı mın dan bir den çok tözün va ro lu şu çıkar sa na-
ma ya ca ğı için, bun dan zorun lu ola rak aynı doğa da bir-
den çok tözün ola ma ya ca ğı sonu cu çıkar.

Ö NER ME 9
Bir şey ne den li olgu sal lık ya da var lık taşır sa, o den li çok 
yük le mi var dır.

Ta nıt. Tanım 4’ten açık tır.

Ö NER ME 10
Bir tözün her yük le mi ken di si yoluy la kav ran ma lı dır.

Ta nıt. Çün kü bir yük lem anla ğın bir töz de onun özü-
nü oluş tu ru yor ola rak algı la dı ğı şey dir (Tan. 4), ve bu na 
göre (Tan. 3) ken di si yo luy la kav ran ma lı dır.—Q.E.D.

Not. Bu nedenle açık tır ki, iki yük le min olgu sal olarak 
ayrı ayrı kav ran ma sı na, e.d. biri nin öte ki nin yardımı ol-
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mak sı zın kav ran ma sı na kar şın, bun dan iki ken di lik ya da 
iki ayrı töz oluş tur duk la rı var gı sı nı çıka ra ma yız; çün kü 
yük lem le rin den her biri nin ken di si yoluy la kav ran ması 
tözün doğa sı na özgü dür, çün kü taşı dı ğı tüm yük lem ler 
on da her zaman bir lik te olmuş lar dır, ve biri nin öte ki 
tara fın dan üre til miş olma sı ola nak sız dır; ama her biri 
tözün olgu sal lı ğı nı ya da var lı ğı nı anla tır. Öyley se tek bir 
tö ze bir çok yük lem yük le mek saç ma olmak tan çok uzak-
tır; ter si ne, Doğa da hiç bir şey şun dan daha açık değil-
dir ki, her var lık bel li bir yük lem altın da kav ran ma lı dır, 
ve ne den li ol gu sal lık ya da var lık taşır sa, hem zorun luk 
ya da ben gi lik hem de son suz luk anla tan yük lem le ri o 
den li çok ola cak tır; ve buna göre hiç bir şey sal tık ola rak 
son suz Var lı ğın zorun lu ola rak (Tan. 6’da gös ter di ği miz 
gibi) her biri bel li bir ilksiz sonsuz ve son suz özü anla tan 
son suz yük lem ler den olu şan Var lık ola rak tanım lan ma-
sın dan daha açık ola maz. A ma gene de töz le rin tür lü-
lü ğü nü han gi belir ti ile ayır de de bi le ce ği miz soru la cak 
olur sa, aşa ğı da Þey le rin Doğa sın da yal nız ca tek bir tözün 
va rol du ğu nu ve bunun sal tık ola rak son suz oldu ğu nu 
gös te re cek olan Öner me ler oku na bi lir ve bunun üze ri ne 
o be lir ti boşu na isten miş olur.

Ö NER ME 11
Her biri ben gi ve son suz özü anla tan son suz yük lem ler den olu
şan Tan rı ya da töz zorun lu ola rak var dır.

Ta nıt. Eğer bu yad sı nır sa, eğer ola nak lıy sa Tan rı nın 
varol ma dı ğı nı düşü nün. O zaman (Be  lit 7) özü varo luş 
içer mez. Ama bu (Ön. 7) saç ma dır: Öyley se Tan rı zo run-
lu ola rak vardır. —Q.E.D.

Bir baş ka Tanıt. Her şe yin varol ma sı ya da va rol  ma ma sı 
için bir neden ya da zemin olma lı dır. Örne ğin bir üçgen 
var sa, varol ma sı nın bir zemi ni ya da nede ni olma lı dır; 
ama yok sa, yine varol ma sı nı engel le yen ya da onu orta-
dan kal dı ran bir zemin ya da neden olma lı dır. Þim di 
bu zemin ya da neden ya şeyin doğa sın da kap san ma lı 
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ya da onun dışın da olma lı dır. Örne ğin bir dai re-kare-
nin varol ma ma sı nın zemi ni ni dai re nin doğa sı nın ken-
di si gös te rir, çün kü bir çeliş ki içe rir. Buna kar şı, tözün 
varo lu şu yal nız ca onun ken di doğa sın dan gelir, çün kü 
doğası varo luş içe rir (bkz. Ön. 7). Ama bir dai re nin ya 
da üçge nin varol ma sı nın ya da varol ma ma sı nın zemi ni 
on ların ken di doğa la rın dan değil, ama evren sel cisim sel 
doğanın düze nin den ge lir; çün kü bun dan ya bir üçge-
nin zo run lu ola rak şimdi den varol du ğu ya da şim di den 
varol ma sı nın ola nak sız oldu ğu sonu cu çık ma lı dır. Ama 
bu kendi li ğin den açık tır. Ve bun dan şu çıkar ki eğer bir 
şeyin va  rol ma sı nı engel le yen hiç bir zemin ya da neden 
yok sa o şey zo run lu ola rak var dır. Öy leyse eğer Tan rı -
nın varol ma sını engel le yen ya da varo lu şu nu or ta dan 
kal dı ran hiçbir zemin ve hiç bir neden yok   sa, bütü nüy le 
açık tır ki zo    run lu ola rak varol du ğu var gı sı nı çıkar ma mız 
ge re kir. Ama eğer böy le bir zemin ya da neden var sa, bu 
ya Tan rı nın doğa sı nın ken di sin de, ya da onun dışın da, 
e.d. bir baş ka doğa da ki baş ka bir töz de olma lı dır. Çün kü 
eğer aynı doğa da ki bir töz de olsay dı, böy le lik le şim di-
den Tan rı nın varol du ğu kabul edil miş olur du. Ama bir 
baş ka do ğa da olan bir tözün Tan rı ile ortak hiç bir şe yi 
ola maz (Ön. 2), ve dola yı sıy la ona ne varo luş vere bi lir 
ne de onu orta dan kal dı ra bilir. Ve Tan rı nın varo lu şu nu 
orta dan kal dı ran ze min ya da neden tan rı sal doğa nın 
dışın da varo la ma ya ca ğı için, eğer tan rı sal doğa varol ma-
say dı, zorun lu ola rak onun doğa sı nın ken di sin de varo lur, 
ve bu doğa böy le ce bir çe liş ki içe rir di. Ama sal tık ola rak 
son suz ve en yük sek düzey de eksik siz Var lık için bunu 
ile ri sür mek saç ma dır; buna göre ne Tan  rı da ne de Tan-
rı nın dışın da onun varo lu şu nu orta dan kal dı ra bi le cek 
her han gi bir zemin var dır, ve dola yı sıy la Tan rı zorun lu 
ola rak var dır. —Q.E.D.

Bir baş ka Tanıt. Varol ma ya bil mek güç süz lük, va ro la-
bil mek ise güç tür (ken di li ğin den açık oldu ğu gibi). O 
zaman eğer son lu şey ler dışın da zorun lu ola rak varo lan 
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hiç bir şey yok sa, bun dan şu çıkar ki son lu şey ler sal tık 
ola rak son suz Var lık tan daha güç lü dür ler; ki bu (ken di-
li ğin den açık oldu ğu gibi) saç ma dır; öyley se, ya hiç bir şey 
yok tur, ya da sal tık ola rak son suz Var lık zorun lu olarak 
var dır. Ama bizim ken di miz ya ken di miz de ya da zo run-
lu ola rak varo lan baş ka bir şey de varo lu ruz (bkz. Belit 1 
ve Ön. 7). Öyley se sal tık olarak son suz Var lık, eş deyiş le 
(Tan. 6), Tan rı zorun lu ola rak var dır.—Q.E.D.

Not. Bu son tanıt la ma da Tan rı nın var lı ğı nı a pos te ri o
ri gös ter me yi iste dim; Tan rı nın varo lu şu aynı temel de a 
prio ri doğ ma ya ca ğı için değil, ama tanıt la ma daha kolay 
kav rana bil sin diye. Çün kü varo la bil me bir güç oldu ğu 
için, bun dan şu çıkar ki, bir şeyin doğa sı na ne den li olgu-
sal lık düşerse, ken di sin den türet ti ği varol ma gücü o den li 
bü yük olur; ve buna göre sal tık ola rak son suz Var lı ğın ya 
da Tan rı nın kendinden sal tık ola rak son suz bir varo luş 
gü cü var dır, ve dola yı sıy la zorun lu ola rak var dır. Gene 
de bel ki de pek çok la rı bu ta nıt la ma nın açık lı ğı nı kolay-
ca göre me ye cek tir, çün kü yal nız ca dış sal neden lerden 
kay nak la nan şey le ri düşün me ye alış mış lar dır; ve bun-
lar dan çabu cak doğan, baş ka bir deyiş le, kolay ca varo-
lan şey le rin kolay ca yokol du ğu nu görür ler; buna kar şı, 
ken di le ri ne daha çok şeyin ait oldu ğu nu dü şün dük le ri 
şey le ri üret me nin ise zor oldu ğu, e.d. bun la rın kolay ca 
varol ma dık la rı yar gı sın da bulu nur lar. Ama bu önyar gı-
la rı gide re bil mek için, bura da bu “Ça buk yapı lan çabuk 
yiter” deyi mi nin han gi anlam da doğ ru ol duğu nu gös ter-
mem ge rek mez; ne de, Doğa nın bütü nü ne baka rak, tüm 
şey le rin eşit ölçü de kolay olduk la rı nı ya da olma dık la rı nı 
gös ter mem gere kir. Ama belirt mek yeter li dir ki, bura-
da dış sal neden ler tara fın dan üre ti len şey ler den değil, 
yal nız ca hiç bir dış sal neden tara fın dan üre ti le me ye cek 
(Ön. 6) töz  ler den söz edi yo rum. Çün kü dış sal ne den-
ler tara fın dan üre ti len şey ler, ister çok is ter se az sayı da 
par ça dan oluş sun lar, han gi eksik siz li ği ya da olgu sal lı ğı 
ta şır lar sa taşı sın lar, tümü nü de dış sal bir nede nin gücü ne 
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borç lu dur lar, ve dola yı sıy la varo luş la rı yal nız ca bel li bir 
dışsal nede nin eksik siz li ğin den doğar, ken di le ri nin değil. 
Buna kar şı, bir töz han gi eksik siz li ği taşır sa taşı sın, bunu 
hiç bir dış sal nede ne borç lu değil dir; dola yı sıy la varo lu şu 
da yal nız ca ken di doğa sın dan gel me li dir ve öyley se ken di 
özün  den baş ka bir şey değil dir. Eksik siz lik o zaman bir şe-
yin varolu şu nu orta dan kal dır maz, ter si ne onu orta ya ko-
yar; ama eksik lik varo lu şu orta dan kal dı rır, ve buna göre 
her han gi bir şe yin varo lu şu üze ri ne sal tık ola rak son suz ya 
da eksik siz Var lı ğın, eş deyiş le Tan rı nın varo lu şu üze ri ne 
duy du ğu muz pekin lik ten daha çoğu nu du ya ma yız. Çün-
kü özü tüm eksik li ği dış la dı ğı ve saltık eksik siz li ği içer di ği 
için, tam bu yol la varo lu şu üzeri ne kuş ku nun tüm ne de ni 
orta dan kal kar, ve en yük sek pekin lik do ğar; ki sanı rım 
en az dik kat li biri tara fın dan bile açık ça görü le cek tir.

Ö NER ME 12
Bir tözün bölü ne bi le ce ği ni imle yen hiç bir yük le mi doğ ru ola rak 
kav ra na maz.

Ta nıt. Çün kü böy le kav ra nan tözün bölü ne bi le ce ği 
par ça lar ya tözün doğa sı nı korur lar, ya da koru maz lar. 
Eğer korur lar sa, o zaman (Ön. 8) her par ça son suz, ve 
(Ön. 6) ken di nin nede ni olur, ve (Ön. 5) deği şik bir 
yük lem den olu şur; öyle ki, tek bir töz den bir çok töz yapı-
labi lir, ki (Ön. 6) saç ma dır. Daha sı, par ça la rın (Ön. 2) 
bü tün le ri ile ortak hiç bir şey le ri olmaz, ve bütün (Tan. 4 
ve Ön. 10) onu oluş tu ran par ça la rı ol mak sı zın ola bi lir ve 
kav ra na bi lir, ki bir saç ma lık oldu ğun dan hiç kim se kuş-
ku duya maz. Ama ikin  ci durum alı nır sa, e.d. par ça la rın 
tözün do ğa sı nı koru ma dık la rı var sa yı lır sa, o zaman bü tün 
bir töz eşit par ça la ra bölün dü ğün de töz do ğa sı nı yiti rir 
ve varol ma ya son verir, ki (Ön. 7) saç ma dır.

Ö NER ME 13
Sal tık ola rak son suz töz bölü ne mez dir.

Ta nıt. Eğer bölü ne bi lir se, bölü ne ce ği par ça lar sal tık 



SPİNOZA. TÖREBİLİM18

ola rak son suz tözün doğa sı nı koru ya cak ya da koru ma ya-
cak lar dır. Eğer korur lar sa, aynı doğa yı taşı yan bir tözler 
çok lu ğu ola cak tır, ki (Ön. 5) saç ma dır. Eğer ikin ci durum 
kabul edi lir se, o zaman (yu ka rı da oldu ğu gibi [Ön. 12]) 
sal tık ola rak son suz töz varol ma ya son vere bi lir, ki (Ön. 
11) saç ma dır.

So nur gu. Bun dan şu çıkar ki, hiç bir töz, ve dola yı sıy la 
hiç bir cisim sel töz, bir töz oldu ğu süre ce, bölü ne bi lir 
değil dir.

Not. Tözün bölü ne mez oldu ğu şu yol da daha kolay an-
la şı la bi lir: Tözün doğa sı son suz ola rak olmak tan baş ka 
tür lü kav ra na maz, ve tözün bir par ça sı ile son lu töz den 
baş ka bir şey anla şı la maz, ki (Ön. 8) açık bir çeliş ki içerir.

Ö NER ME 14
Tan rı dan baş ka bir töz ne ola bi lir ne de kav ra na bi lir.

Ta nıt. Tan rı ken di si ne tözün özü nü anla tan hiç bir yük-
le min yad sı na ma ya ca ğı sal tık ola rak son suz Var lık oldu-
ğu için (Tan. 6), ve zorun lu ola rak varol du ğu için (Ön. 
11), bun dan şu çıkar ki eğer Tan rı nın dışın da her han gi 
bir töz olmuş olsay dı, bunun Tan rı nın bel li bir yük le mi 
yoluy la anla tıl ma sı gere kir ve böy le ce aynı yük le mi taşı-
yan iki töz bulu nur du, ki (Ön. 5) saç ma dır; ve öyley se 
Tan rı dan baş ka hiç bir töz ola maz, ve dola yı sıy la baş ka 
hiç biri kav ra na maz. Çün kü eğer böy le bir şey kav ra na-
bil sey di, zorun lu ola rak var ola rak kav ra nır dı, ve bu (bu 
tanı tın ilk bölü mü ne göre) saç ma dır. Öyley se, Tan rı nın 
dışın da hiç bir töz ola maz ve kav ra na maz.—Q.E.D.

So nur gu 1. Bun dan ilk ola rak açık ça şu çıkar ki, Tan rı 
bir dir, baş ka bir deyiş le, (Tan. 6), Do ğa da yal nız ca bir 
töz var dır, ve bu sal tık ola rak son suz dur—da ha önce Ön. 
10’a Not ta anış  tır dı ğı mız gibi.

So nur gu 2. Dola yı sıy la, ikin ci ola rak, u zamlı şey ve dü-
şü nen şey ya Tan rı nın yük lem le ri ya da (Be lit 1) Tan rı nın 
yük lem le ri nin değiş ki le ri dir ler.
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Ö NER ME 15
Va ro lan her şey Tan rı da dır, ve Tan rı olmak sı zın hiç bir şey ola
maz. ne de kavranabilir.

Ta nıt. Tan rı dan baş ka hiç bir töz ola maz ya da kav ra-
na maz (Ön. 14), e.d. (Tan. 3), Tan rı dan baş ka hiç bir şey 
ken din de değil dir ve ken di si yoluy la kav ra na maz. Ama 
kip ler (Tan. 5) töz olmak sı zın ne ola bi lir ne de kav ra na-
bi lir ler; öyley se ancak tan rı sal özde ola bi lir ler ve yal nız ca 
onun yoluy la kav ra na bi lir ler. Ama töz le rin ve kip le rin 
dışın da hiç bir şey yok tur (Be lit 1). Öyley se Tan rı olmak-
sı zın hiç bir şey ola maz ve kav ra na maz.—Q.E.D.

Not. Tan rı nın bir insan gibi beden ve anlık tan oluş tu-
ğu nu ve tut ku la ra açık oldu ğu nu dü şü nen ler var dır; oysa 
bun la rın ger çek bir Tan rı bil gi sin den ne den li uzak 
olduk la rı daha önce tanıt la nan lar dan yete rin ce açık tır. 
Ama bun la rı bir yana bıra ka ca ğım, çün kü tan rı sal doğa 
üze rine her han gi bir yol da düşü nen le rin tümü de Tan -
rı nın cisim sel oldu ğu nu yad sı mış lar dır. Onun böy le ola-
ma ya ca ğı nı ci sim den bel li bir beti tara fın dan sınır la nan 
ve uzun luk, geniş lik ve derin li ği olan belir li bir nice li ği 
anla dı ğı mı zı gös te re rek kesin ola rak tanıt la mış lar dır; ve 
Tan rı ya, sal tık ola rak son suz bir var lı ğa bun la rı yük le-
mek ten daha saç ma ne ola bi lir? Gene de bu ara da bu 
nok ta yı ta nıt la ma ya çalı şır ken baş vur duk la rı baş ka uslam-
la ma lar dan cisim sel ya da uzam lı tözü tan rı sal do ğa dan 
bütü nüy le ayır dık la rı nı ve onu Tan rı tara fın dan yara tıl-
mış ola rak gör dük le ri ni açık ça gös   te rir ler. Bunun la bir-
lik te, onun hangi tan rı sal güç ten yara tıl mış ola bi le ce ği ni 
bil mez ler, öyle ki ken di söy le dik le ri nin ken di le ri tara fın-
dan anla şıl ma dı ğı açık tır. Ama, en azın dan kanım ca yete-
rin ce açık ola rak tanıt la dım ki, hiç bir töz bir baş ka sın dan 
üre ti le mez ya da yara tı la maz (bkz. Ön. 6’ya Sonur gu, ve 
Ön. 8’e Not). Daha sı Ön. 14’te gös ter dik ki, Tan rı dan 
baş ka hiç bir töz ola maz ve kav ra na maz; ve buna göre 
u zam lı tözün Tan rı nın son suz yük lem lerin den biri oldu-
ğu var gı sı nı çıkar dık. Ama soru nu bü tü nüy le açık kıla bil-
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mek için kar şıt la rı mın uslam la ma la rı nı çürü te  ce ğim ki, 
tümü de şuna varır. İlk ola rak, ci  sim sel tözün, töz oldu ğu 
süre ce, par ça lar dan oluş tu ğu nu kabul eder, ve bu neden-
le son suz ola bi le ce ğini ve dola yı sıy la Tan rı ya ait ola bi le-
ce ği ni yad sır lar. Bunu bir çok örnek le ge lişti rir ler ve bun-
 lar dan bir ka çı nı gös te re ce ğim. İlk ola rak, eğer cisim sel 
töz son suz ise, der ler, o za man onu iki par ça ya bö lün müş 
ola rak düşü ne lim; her par ça öyley se ya son lu ya da son-
suz ola cak tır. E ğer son lu ise ler, o zaman son suz iki son lu 
par ça dan oluş muş ola cak tır, ki saç ma dır. E ğer son suz 
ise ler, o zaman bir baş ka son suz dan iki kat büyük bir 
son suz var dır ki, bu da saç ma dır. Yine, eğer son suz nice-
lik her biri bir ayak olan eşit par ça lar tara fın dan ölçü lür-
se, böy le son suz sayı da par ça dan oluş muş olma lı dır, ve 
eğer her biri bir par mak olan eşit par ça lar tara fın dan 
ölçü le cek olur sa, yine aynı şey geçer li dir; ve öyley se bir 
son suz sayı bir baş ka son suz sayı dan o n i ki kat büyük 
ola cak tır.* Son ola rak, eğer son-
suz bir nice li ğin bir nok ta sın dan 
ilkin bir bir le rin den bel li ve belir-
li bir uzak lık ta olan iki çiz gi nin, 
AB ve AC,  son su za dek uza tıl dı ğı-
nı düşü nür sek, hiç kuş ku suz B ve 
C ara sın da ki uzak lık sürek li ola-
rak arta cak, ve bel lir li bir uzak-
lık tan be lir  le ne mez bir uzak lı ğa ge çe cek tir. Bu nedenle 
bu saç ma lık lar, onla ra göre, son suz bir ni celik var sa yı-
mın dan doğ du ğu için, ci sim sel tözün sonlu olma sı ge-
rek ti ği ve dola yı sıy la Tan rı nın özü ne ait ola ma ya ca ğı 
var gı sı nı çıka rır lar. Tan rı nın en yük sek ek sik siz li ğin den 
ikin ci bir uslam la ma daha türe ti lir. Tan rı, der ler, sal tık 
ola rak eksik siz bir var lık ol du ğu için edil gin ola maz; ama 
cisim sel töz, bölü ne bi lir oldu ğu için, edil gin ola bi lir; 
öyley se Tan rı nın özü ne ait ola maz. Bun lar cisim sel tözün 

*[Sözü edi len ölçü 12 ‘par ma ğa’ bölünen eski Fran sýz ‘a ya ðý’dýr 
(= 324 mm).]
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