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Türkiye’de filozoflara, dü!ünürlere, entelektüel-
lere dönü!, belirgin bir ilgi gösterme, kitaplarını 
pe! pe!e yayımlama real-politi"in içine dahil et-

me siyasal alanın geldi"i düzlemle alakalı. Siyasal 
alanda öne çıkarılan de"erler, uygulamalar, kav-

ramlar ya bunları destekleyecek ya da kar!ı çıka-
cak fikir adamlarını, ideolojileri, dü!ünceleri, fel-

sefeleri popülerle!tirir.
AK Parti döneminde solun tüm renklerinden 

sa"ın, #slamcı ve milliyetçili"in her bir !ubesine ka-
dar matbuatın çe!itli yüzleri parladı, parlatıldı; ter-
cümelerle aktüel siyasal alana dahil edildi. Öyle ki 
sol liberaller Gezi’ye kadarki neoliberal siyasallı"ı 
desteklerken de sonrasındaki geli!melere kar!ı du-

rurken de çok sayıda eser tercümesi yaptı.
Esasına bakılırsa çeviriler Türkiye’nin te-

mel dinamiklerini etkisizle!tirmek, nomosunu boz-
mak, de"er örgüsünü çözmek için gerçekle!tiril-

di. Son yıllardaki müphemlik tartı!malarından mi-
nör siyasete, istisna halinden özgürlük ve popü-

lizme kadar pek çok sahada AK Parti dönemi ge-
li!melerini desteklemeye ya da muhalefet etmeye 
matuf yönelimler tartı!maya açıldı. Her ne kadar 

bu dönem özellikle Gezi sonrası kısır fikri hareket-
lilik görülse de 2000’lerde dü!ünce hayatı çok can-

lıdır; günyüzüne çıkmamı! pek çok e"ilim, müte-
fekkir, kavram, model bu dönemde piyasaya çıktı, 
tartı!ıldı, örnek alındı. Makyavel’den Agamben’e 

Fuat Sezgin, #bn Haldun’a kadar her yönelimde 
hatırlanan, güncellenen isimlere kar!ın Spinoza, 

Carl Schmitt, Fanon, Bourdieu, Derrida, Eagleton, 
Baumann gibi dü!ünürler yeniden üretildi.

Dini yapıbozum
AK Parti döneminde ke!fedilen isimlerin ba-

!ında Spinoza gelir. 2000’lere kadar Hilmi Ziya 
Ülken’in Etika, Aziz Yardımlı’nın iki çevirisi dı-
!ında eserleri, üzerine yazılan yazı ve kitap nere-

deyse yok gibidir. 2002 sonrasında ise Spinoza ça-
lı!malarında âdeta patlama ya!anır; burada belirt-

mek gerekir ki Spinoza üzerine yazılanlar Gezi’ye 
kadar daha çok yapıbozumculu"u, dini fikirle-

ri üzerineyken sol liberallerin çevreye, muhale-
fete itilmesiyle siyasi görü!leri, demokrasi, yö-

netim modelleri, ifade özgürlü"ü, özgürlükler gi-
bi kanaatleri merkeze yerle!ti. Artık son yıllarda 

Spinozacı tözcülük, mü!terek fikri, tikelden toplu-
ma geçi! ve mücadele azmi ve “sevinç” gibi kav-
ramlar aktüel muhalefette yerini aldı. Spinoza’nın 
teoloji ve siyasi kar!ı çıkı!ları sol-liberallerin AK 

Parti döneminde çok benzer süreçleri ya!ar.
Spinoza teorik ve siyasi konularda tam mana-

sıyla bir yapıbozumcudur… Evvela teoloji saha-
sında genel dini e"ilimlere, cemaatlere, dinlerin te-
mel itikadi ögelerine, ibadetlerine en ba!ta da Tanrı 

inançlarına kar!ı çıkar. Hristiyanlık, Yahudilik, 
#slam ayrımı gözetmeden cari Tanrı-Peygamber-

ahret-ibadet-$eriat-cemaat anlayı!larını yok sayar. 
Dini tutumların bu hususiyetlerinin yanında döne-

minin yani 17. yüzyılın siyasi e"ilimlerine, monar-
!iye, güçlü devlet fikrine muhalefet eder. Yerle!ik 

kanıların, inançların, fikirlerin, siyasal alanın bütün-
lü"ünü bozar, yapıbozumunu üstlenir.

‘Sevgi filozofu’ imajı
Spinoza okumaya ba!layan Türkiye’de de AK 

Parti iktidara gelmi!, dindar-muhafazakar kesim 
merkeze yerle!mi! akabinde laiklik, ba!örtüsü, dini 
görünürlük ile beraber dünyada 11 Eylül !artlarının 
do"urdu"u atmosferde #slam, Müslümanlar bir ta-

kım örgütler, terör eliyle dü!man ilan edilmi!tir.
Spinoza ilgisinin do"masında bu konjonktü-

re eklenen “sevgi filozofu” imajının etkisi bulunur-
ken onun söylemi “inanç adına !iddete ba!vurulma-
sının kar!ısında” konumlanmayı, “Tanrı kisvesi al-
tında kavga-nefret yayma”ya kar!ı olmayı gerekti-

rir. Hem dinin kamusal alanda görünmesine, #slami 
yönelimlere, #slamofobiye hem sonraki yıllardaki 

ifade özgürlü"ü, tiranlık, dost-dü!man ve istisna ha-
li durumuna kar!ı Spinoza’ya gidilir.  Bu manada 

erken dönemlerde daha çok Etika okunsa da sonra-
ki yıllarda ba!ta Teolojik Politik #nceleme, Politik 
#nceleme ve mektupları üzerinde durulmu!tur.

Felsefesini olu!turan !artlar
Spinoza’nın yapısökümüne büyük oranda ço-

cukluktan gençli"e geçi! a!amasında ailesi, için-
de bulundu"u Yahudi cemaati, e"itim süreçleri et-

ki eder. #srail kuruldu"unda bir ara devletin fikir ba-
bası sayılması konusunda teklifler gelse de aforoz 

edildi"i için tepkiler üzerine vazgeçilir.
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Sa$lık çalı!anları ile ilgili iki husus çok mühim: #lki, ceza politikasında 
bir paradigma de$i!ikli$i; fiziksel ya da duygusal !iddete uygulanan 

cezaların yenilenmesi ve kararlı olarak uygulanması. #kincisi ise 
“pandemi nedeniyle vefat eden sa$lık çalı!anlarının durumu”.

Koronav!rus pandem!s! !le b!rl!kte 
hayatımızın her alanda salgını 
durdurmak, engellemek ve 
yayılmasını yava"latmak !ç!n 
düzenlemeler yapıldı. Salgın 
ve hukuk !l!"k!s! ba#lamındak! 
yazılarımla, s!zler! b!lg!lend!r-

meye çalı"tım. Sürec!n böyle devam edece#!n! 
öngördü#ümüz bugünlerde, zaman zaman 
y!ne bu salgın ba#lamında hukuk! konulara 
de#!nece#!z. Daha önce, cezaları, !dar! tedb!r-
ler!, yurtdı"ına ve soka#a çıkma yasaklarını, 
çalı"ma türler!ne etk!s!n!, uluslararası hukuk-
ta Ç!n’!n durumunu, bula"tırmanın öldürme 

ve yaralama suçlarını olu"turup olu"turmaya-
ca#ı konularını tartı"mı"tık.

Salgın döneminde !iddet
Bu yazımızda, özell!kle sa#lık çalı"anları-

nın son dönemde u#radıkları ve h!çb!r b!ç!mde 
anlam veremed!#!m!z, tüm toplum olarak kar"ı 
çıktı#ımız “f!z!ksel/ duygusal "!ddet!n”, salgın 
dönem!ndek! hukuk! durumunun b!r anal!z!n! 
yapmak !st!yoruz. Sa#lık çalı"anlarının ya"adı#ı 
sorunların nasıl çözüleb!lece#!ne !l!"k!n öne-
r!ler payla"mak !st!yoruz.  Salgının ba"langıç 
evres!nde (N!san 2020) sa#lık çalı"anlarına 
yönelen "!ddete da!r düzenleme yapıldı. Türk 

Ceza Kanundak! bu kapsamdak! cezalar arttırıldı. 
Ver!lecek hap!s cezalarının ertelenemeyece#! ka-
yıtlandı. Özel sa#lık kurumlarında çalı"an sa#lık 
çalı"anları da ceza yasası anlamında “memur ola-
rak” kabul ed!ld!. Ayrıca, ek ödeme uygulaması 
!le de madd! anlamda b!r nebze olsun destek 
ver!lmeye çalı"ıldı. Ancak Ankara, Keç!ören’de 
ya"anan son olayda; sa#lık çalı"anlarının kend!-
ler!n! koruma görüntüler! neden! !le bu öneml! 
ve hassas meseley! en!ne boyuna ele almamız 
gerekt!#!n! dü"ündüm. C!dden, kan donduran ve 
üzen görüntülerd!. Bu, geçm!"te olan, gelecekte 
olacak n!celer!… Bu meseley! etraflıca ve efekt!f 
b!ç!mde ele almak "art.
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Spinoza Talmud derslerini, ailesini, ce-
maatini, inancını, parayı, kariyeri ve 
tensel zevkleri reddeder; dini görü!le-
rini saklaması, dini ibadetleri yapma-
sı kar!ılı"ında getirilen para teklifleri-
ni de yok sayar. Açıkçası nefrete kar-

!ı nefretle cevap vermeyi, istihzayla bakanlara kar!ı 
küçümseyici davranmayı, sevdi"inin iste"ine ra"-
men kaybetme pahasına Hristiyanlı"a geçmeyi, ha-
inlik etmeyi eti"ine yediremeyen filozof kitaplarını 
her an bir tehditle kar!ıla!aca"ı korkusuyla yayım-
lamayı da göze alamaz. Ömrünce “caute”nin izin-
de gitti yani temkinlili"i elden bırakmadı.

Felsefesinin temeli tüm Yahudi itikadı, ce-
maatinin uygulamaları, Hristiyan tanrı anlayı-
!ı, #slam’ın manevi-dünyevi dünya ayrımına ba"-
lıdır. Din kisvesi altında, kendini Tanrı’ya dayan-
dırarak siyasal me!ruiyeti sa"lamaya, ibadetlerin 
açıkça yapılması üzerinden dünyevi iktidar kurma-
ya, Tanrısal hak kavramına, halkı cahil bırakan din 
adamlarına, ibadet biçimlerine, siyasi yönetim bi-
çimlerine, monar!iye, dinlerin emir ve yasaklarına, 
Peygamberlere, !eriatlara ve o dinlerin müntesiple-
rine kar!ıdır. Onun felsefesi deizmi, laikli"i, mater-
yalist ruhçulu"u, siyasal ço"ulculu"u, liberalizmi, 
ilkesel manada sosyalizmi, demokrasiyi içerir.

Deizm-ateizm-sekülarizm
Spinoza Hristiyanlıktaki gibi insanla özde! 

Tanrı, #slam’daki “yaratıcı Tanrı” fikirlerine kar-
!ı çıkar. Tanrı’nın !eriat göndermesi olgusu, ruhun 
bedenden sonra devam edece"i ve Tanrı’nın va-
hiy indirdi"i ö"retisi onun felsefesine taban taba-
na zıttır. Spinoza’nın Tanrısı, do"aya yani kosmo-
sa, evrenin genel görünü! ve kanunlarına içkin bir 
Tanrıdır; kararını do"a ile veren, “tabiatın her!e-
yi ortaya çıkaran, belirleyen yasaları Tanrı’nın ebe-
di kararladır” diyen bir anlayı!ı geli!tirir. Tanrı do-
"adaki tözdür; ruha içkin tabiat yani Tanrı aynı za-
manda !eylerde, insandadır… güç içinde, sloga-
nı tikel varolu!un me!ruiyetini olu!turur. Böylece 
do"aya içkin Tanrının gücünü tözünde bulan in-
san güçlenir ve özgürle!ir. Spinoza bu yüzden “di-
ni metinlerin yorumlanmasında en yüksek merci-
nin ki!inin kendisi” ilkesiyle insanı en yüksek oto-
rite konumuna yerle!tirir.

#nsanın Tanrısal tözü sevinç, sevgi, umut il-
kesi, barı!, ruh e!itli"i, iyi niyet ve tatlılıkla geli!ir. 
Siyasal manada bilhassa Gezi ve sonrasındaki sü-
reçte bu kavramların “direni! cephesi”nin mater-
yalist tinselli"in moral de"erleri olu!turdu"u gö-
rülür. Peygamberlere özgü delilleri sorgulayan, 
Peygamberlerin öteki insanlardan üstün olmadı"ını 
dile getiren Spinoza, dini otorite fikrini âdeta “im-
ha eder.” #nancın gereklerini yani ibadetleri, $eriatı, 
emir ve yasakları, iyi ve kötü telkinlerini yerine ge-
tirmenin de"il de Tanrı bilgisine sahip olmanın, 
Tanrıyı sevmenin en üstün iyiyi ikmal etti"ini be-
lirtir. Mesele sevmek… Spinoza’da Tanrı inancı ve 
ona uymak, “inanmak ve sevmekle” iktifa etme-
yi gerektirir; “her mutluluk yahut mutsuzluk yalnız 
sevgiyle ba"landı"ımız nesneye ba"lı”dır; paraya, 
!ana-!öhrete, tensel zevklere de"il.

Peygamberleri insanlarla aynı düzeyde gör-
mesi deizmi, Tanrı’yı materyalist tine indirge-
mesi, Tanrının emir ve yasaklarının bulunmadı-
"ını zikretmesi, kadir-i mutlak Tanrıyı reddi ate-
ist ve laik anlayı!ı besler.

Türkiye’de okunma biçimi
Spinoza’nın hem ilahiyat alanında hem 

siyasal alandaki de"inileri, yapıbozumu 
Türkiye’ye çok rahatça intikal edebilecek çe!it-
lilikteydi. #slam-Türk-ehli sünnet-gaza omurga-

sından olu!an Türkiye’nin Nomosu’na, gündelik 
hayatını #slami olana göre düzenleyen millet ba-
"ına kar!ı temelden getirilen ele!tiriler için elve-
ri!li argümanları bulunuyordu.

Son yıllarda aileye, cinsiyet e!itli"ine, tarz-ı 
hayat tartı!malarına, sekülarizme, e!cinsel yö-
nelimlere kar!ı, Teolojik Politik #nceleme’deki 
“Gerçekten de !atafat dü!künlü"ü, kıskançlık, cim-
rilik, sarho!luk ve benzeri ba!ka kusurlar ne çok 
belaya neden olur. Ama yine de onlara katlanılır. 
Çünkü gerçekten birer kusur olmalarına ra"men, 
yasal buyruklarla yasaklanmaları mümkün de"il-
dir.” yakla!ımı bir kılavuz niteli"indedir.

Kadınların do"al hukuk gere"i zayıf yaratıl-
dı"ını, Politik #nceleme’de örneklerle açıklayarak 
oy haklarının imkansızlı"ını anlatır. Fakat varolu!-
çu olumsal bir psikoloji ile birlikte anılan filozofun 
bu yönüne, kadınlara bakı!ına özelikle yo"unla!an 
Spinoza üzerine yazılan yazılarda pek de"inilmez.

Esasında bakılırsa Spinoza bir yönüyle “ar-
zu filozofu”dur; Tanrı’nın kimseyi sevmeyece"i, 
nefret de etmeyece"i, “içimizdeki Tanrısal özden 
ba!ka özgür ruh” geli!meyece"i yargısı üzerin-
den arzuyu temellendirirken onu da insanın özü-
ne ili!tirir. Çünkü arzu eksiklik de"il kudrettir, 
de"i!im arzuyla ba!lar, insan bir !eyi iyi oldu"u 
için arzulamaz tam tersi arzuladı"ı için onu “iyi”-
le!tirir. Bu onun etik anlayı!ıyla yakından ili!ki-
li… gerçek devrimi içeride gerçekle!tirmeyi salık 
veren filozof, kederden uzakla!tırıp sevinci ebedi 
saadet ile birle!tiren aklî bir düzeni öngörür. Bu 
da ya!ama etki etme eti"i ve siyasallı"ı do"urur. 
Etika’da irade ve zihnin aynılı"ını, ruhun kendi 
gücünü ve bedenin kuvvetini azaltan !eyi hayal 
etmekten nefret etti"ini vurgular, bu Tanrı ve do-
"al olarak insan yapısını izah eder. Günümüzde 
yapılan siyasal alana, hayata daha çok tesir etme 
ça"rısı Spinoza’nın sevinçli, içi içine sı"maz do-
"aya katılımıyla ilgili; aktif ilahi güç, performan-

sı öne çeker, çünkü Tanrı pasif de"il aktiftir, mü-
dahildir, olaylara etki eder, kendili"ini katar. Bu 
materyalist varolu!la ba"lantılı elbette; çünkü in-
san dünyayı yalnız teninin de"di"i yani fiziki ya-
pısıyla vâkıf olabilir, ona tesir gösterir.

Neoliberal Spinoza!
Özellikle Gezi’den sonraki siyasal yöne-

limlerde, ifade özgürlü"ü, hukuk ve adalet vur-
gusu, ötekine saygı, demokrasi, istisna durumu, 
tek adamlık gibi temalar ba"lamında Spinoza’ya, 
Teolojik Politik #nceleme’deki ifade özgürlü"ü 
bölümüne müracaat edilir. Burada tabii ço"ulcu-
luk kavramı da gündeme gelirken bilhassa son 
siyasi geli!melerde minör siyasetin majöre akta-
rımı, tekillerin mü!terekle!mesi ve örgütlü müca-
dele kavramları, materyalist ilahiyatın, Tanrının 
do"asının “her tekilde, tek tek her !eyde bulun-
ması”, Tanrısal özün özgürlü"ü kalgıtması, her-
kesin dü!ündü"ünü ifade etmesinin Tanrısallıkla 
ba"lantılandırılması yoluyla kar!ılanır.

Devletin bekasını ifade özgürlü"ünde bulur 
Spinoza! Yine bugün çokça okunmasını anlatabi-
lecek biçimde !iddete dayalı düzenin uzun sürme-
yece"i, ifade özgürlü"ünün bulunmadı"ı ortam-
da dalkavukların ço"alaca"ı vurgusu da buna ek-
lenebilir. Buradaki kritik durum, Spinoza’nın ifa-
de özgürlü"ünü de bireysel özgürlükleri de sınır-
sız görmemesinde… Teolojik Politik #nceleme’de 
çok net sözlerle ifade hürriyetinin üstün gücün 
hakkını tehlikeye atmadan kullanılmasını savunur. 
Herkesin kendi iradesine göre ya!aması gerekti-
"i anlayı!ını da “kı!kırtıcılık”la kar!ılar. Çünkü 
Spinoza do"al hukuk ile toplumsal ya!am ara-
sında geçi! yapmayı, do"al ya!amın her ne kadar 
özgürlü"e kapı aralasa bile devlet ve toplum ya-
!amında karga!aya yol açaca"ını bu yüzden de 
mü!terekler ve sözle!me etrafında bir sosyal ya!a-
mın kurulması gerekti"ini belirtir. Herkesin kendi 

iradesi mucibince davranması do"al hukuka uy-
gun fakat sözle!me temelli toplum hayatına teh-
like arz eder. Do"al olanı Tanrısallıkla içkin gör-
dü"ünden ifade özgürlü"üne atfı yine bu zaviye-
den ve kusur eksenindedir; gizli kalması gereken-
leri bile if!a etmeden duramayan insanın söz söy-
lemesini hiçbir güç kısıtlayamaz çünkü!

Yahudi cemaatinin katı kuralları, ailede dü-
zeni, Kalvinist dini müdahalecili"in bunaltması, 
aristokratik yönetimin hırslı liderli"inin güç ara-
yı!ı onu siyasal üzerine dü!ünmeye iter. #lahiyat 
ile siyasalı ili!kilendirerek kendine özgü tutarlı 
bir felsefe de geli!tirir. Kölelik, despotluk ve din 
adamlı"ı ile töreler filozofun yapı bozumunun 
yöneldi"i yeri gösterir.

Sert, katı, müdahaleci ve güçlü devlet arayı-
!ına kar!ı hep liberal, ço"ulcu, ifade özgürlü"ü-
nü öne çeken siyasi yapıların yanında durur; Genel 
Vali Witt’e yakınken onun, toplum tarafından linç 
edilmesi üzerine yine benzer görü!leri payla!an 
Conde Prensi’nin tarafına geçer. Filozofun bu ço-
"ulcu, çok kültürlü, tikele ehemmiyet veren, libe-
ral, özgürlükçü, ifade hürriyetine ve serbest tarz-ı 
hayata yöneli!i serbest bırakmaya özgü siyaset fikri 
1980 sonrası belirginle!en, günümüzde sol liberal-
lerin ideoloji haline gelen neoliberal siyasallı"ın er-
ken dönem yakla!ımlarını kar!ılar.

Devletin amacının korkutmak de"il korkudan 
azade kılmak oldu"u tezi, en iyi yönetim biçiminin 
bireysel özgürlü"ün ve ifade hakkının mü!terekle!-
mesine, böylece do"al hukukun gerektirdi"i kendi 
ve sevdiklerinin ya!amı için her !eyi yapabilecek, 
!iddete, nefrete, kavgaya, çatı!maya açık anlayı!tan 
toplum sözle!mesine yatkın bir modele geçi!e mü-
temayildir. Politik #nceleme’de yurtta!ların site ku-
rallarına uyulmasını zorunlu görür. Elbette bu a!a-
maya geldikten sonra Spinoza’nın monar!i kar!ıtı 
demokrasi taraftarlı"ını anmak mecburiyetindeyiz.

Her ne kadar onun demokrasi sevgisi hep 

müspet sözlerle anlatılsa da gerçekte demokrasiyi 
“erdemli yönetim” kabul etmez; “yurtta! uyumu-
nu en iyi sa"layan” bu sebeple en iyi i!leyen yö-
netim tarzı vasfı yüzünden demokrasiyi öne çeker.

Görmezden gelinen Spinoza
Spinoza üzerine yazılan makale ve kitapların, 

tercih edilen çevirilerin genelinde günümüz siyasal 
alanına atıfların bulunmasına özen gösteriliyor.

Antonio Negri kitabında “Spinoza’ya dönü!ü, 
komünizme dönü!” ile e!itler.

Bu derece iddialı ve cesur sayılmasa da ak-
tüel sol liberal tavır benzer üretime özgü geli-
!ir; belki tüm bu yakla!ımların erken dönem 
vurgularını Ulus Baker yapmı!tı Yüzeybilim 
Fragmanları’nda… Tabii aktüel siyasete muhale-
feti Spinoza üzerinden entelektüel manada yürüt-
mek ve örgütlemek bir tutumu gösterir ama onun 
modernlik kar!ıtlı"ı, Baker’in dedi"i gibi sürek-
li Tanrı demesine ra"men ateist diye yaftalanması 
“Spinoza okuma”larının taraflılı"ını belirler.

Kadın, demokrasi, özgürlük, ifade hürriyeti-
nin otoriteyi yıkıcı tarzda geli!memesi gibi kanaat-
leri gözlerden kaçırılır mesela… Sahici bir Spinoza 
okuması Teolojik Politik #nceleme’deki “uyru"u 
uyruk yapan itaattir” temellendirmesini de “siya-
si bütün ortadan kaldırılırsa, iyi olan hiçbir !ey kal-
maz”, “#nsanların dü!ündüklerini söyleme özgürlü-
"ü elinden alınamaz. Bu özgürlük, üstün gücü kul-
lananların hakkı ve otoritesi (ve dine ba"lılı"ı) teh-
likeye atılmadan, her insana tanınabilir.” cümleleri-
ni de tartı!ma sahasına katar.

Bugün Spinoza ilgisi geli!tirenlerin öncelikle 
onun !u cümlesini kendileri namına yazabilecek ol-
gunlu"a ula!abilmeleri gerekir: “Söylediklerimden 
bir parçanın bile vatanın yasalarına aykırı ya da or-
tak esenli"e zararlı oldu"u yargısına varılırsa, söy-
lenmemi! sayılmasını isterim.”

ercnyldrm1@gmail.com

# slam felsefesi dendi"inde ak-
la gelen ilk üç isimden biri-
dir #bn Sina (di"er ikisi elbette 
Farabi ve #bn Rü!d’dür). Beytu’l 
Hikme’de sürdürülen tercüme 

çalı!malarının besledi"i fikri bir ortam-
da el-Kindi ile !ekillenmeye ba!layan 
felsefi dü!ünmenin me!!ai formunun 
muallim-i evvel sayılagelen Aristoteles 
sonrası muallim-i sani (ikinci ö"retmen) 
unvanıyla da anılan Farabi’nin bir takip-
çisi olarak dü!ünülse de, #bn Sina’nın 
manevi üstadı Farabi’yi birçok bakım-
dan a!arak Me!!ai felsefenin zirvesine 
yerle!ti"ini ve sonrasında “$eyhur’reis” 
unvanıyla da anılmaya ba!ladı"ını bi-
liyoruz. #bn Sina için bu unvanı sa-
dece felsefeyle ilgili ki!ilerin de"il, 

Sadreddin Konevi vb. sufilerin de aynen 
kullanmaları onun yakla!ımının, fikri 
çaba ve eserlerinin itibarını göstermesi 
bakımından önemlidir.

#bn Sina’nın felsefi bakımdan ken-
disinden önceki tüm dü!ünme e"ilim ve 
yakla!ımlarının zirvesini temsil etti"i, 
ondan sonra yeni bir felsefi sistem olu!-
turmaya çalı!anlar için de hem bir kay-
nak hem de bir hesapla!ma zemini sun-
du"u söylenebilir. Öyle ki, Ebu Hamid 
Gazzali, felsefecileri üç konuda tekfir 
edip, ba!ka bazı konularda da ele!tirile-
rini sıralarken aklında elbette Farabi ve 
#bn Sina ile temsil edilen Me!!ai felse-
fe vardır; ancak, Gazzali’nin filozofların 
görü!lerini ele!tirirken esas aldı"ı me-
tinler #bn Sina’nın eserleridir.

Do!ruluk ve tutarlılık
Ortaça" felsefe dünyasında benze-

ri olmayan bir isimdir belki de #bn Sina. 
Gazzali, Fahreddin Razi, $ehristani 
gibi isimlerin ele!tirilerine kar!ın 
#bn Sina’nın klasik dönem sonrası 
Müslüman entelektüel dünyada önem-
li bir rol oynadı"ı da ku!kusuzdur. #bn 
Sina belki #slam dü!ünce tarihi açısın-
dan kav!akların bulu!ma noktası adde-

dilebilir. Onun, kendisinden önce var 
olan bazı dü!ünme e"ilimlerini reddetti-
"ini biliyoruz; bu e"ilimler #bn Sina’dan 
sonra varlıklarını sürdürememi!lerdir. 
#bn Sina’dan önce felsefe ve kelam ara-
sında herhangi bir münasebet yokken 
#bn Sina ile birlikte ço"u kez çatı!ma-
cı da olsa bir ‘ili!ki zemini’ ortaya çık-
mı!, #slam dü!ünce gelene"inin kendine 
ait bir modus vivendi icat edilebilmi!-
ti. Gazzali’nin #bn Sina’yı ele!tirmesiy-
le birlikte ve bu ele!tirilere ra"men, #bn 
Sina sonrası kelamın, #bn Sina metafi-
zi"iyle #slam ö"retisinin ba"da!tırılması 
ya da bu ba"da!ıllıkların ele!tirisi etra-
fında !ekillenen bir seyir çizdi"ini bili-
yoruz. Yine öyle ki, #bn Sina’nın meta-
fizik alanda yaptı"ı katkılar ondokuzun-
cu yüzyıla kadar kelamcıların eserlerin-
de yer bulmu!, tartı!ılmı!tır.

#bn Sina’nın metafizi"inin kalbi-
ni te!kil eden ve ço"u kelamcının !im-
!eklerini üzerinde toplayan “Tanrı-Alem 
ili!kisini” ve $ehristani’nin bu ba"lamda 
#bn Sina’ya yöneltti"i ele!tirileri ele alan 
kitabında NEÜ Ö"retim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin Bircan, $ehristani’nin 
hedefinin #bn Sina’da buldu"u çeli!kile-
ri, özellikle onun metinlerinden hareket-

le ortaya koyarak #bn Sina’yı insanlar se-
viyesine indirmek oldu"unu vurguluyor. 
Felsefenin geçerlili"i ya da geçersizli"i 
gibi bir meselesi olmayan $ehristani’nin, 
zaman zaman #bn Sina’yı son derece sert 
bir !ekilde ele!tirse de, Gazzali’nin aksi-
ne onu hiçbir !ekilde bidatle ya da tek-
firle suçlamadı"ına dikkat çeken Bircan, 
onun #bn Sina’yı ele!tirmek için yazdı"ı 
Musaraa adlı kitabında bazı E!ari ref-
leksler olmakla birlikte #smaili e"ilimin 
a"ır bastı"ını, dolayısıyla $ehristani’nin 
bu eserde bizde “eklektik Batıni bir fi-
lozof” olarak göründü"ünü vurguluyor. 
Kitabında $ehristani’nin #bn Sina’ya 
yöneltti"i ele!tirileri do"ruluk/uygun-
luk ve tutarlılık/yerindelik kriterleriy-
le irdeleyen Bircan, aynı zamanda #bn 
Sina’nın metafizik görü!lerinin panora-
masını da ortaya çıkarıyor.

@uzakkoku

Kitabında !ehristani’nin "bn Sina’ya yöneltti#i ele$tirileri do#ruluk/uygunluk 
ve tutarlılık/yerindelik kriterleriyle irdeleyen Hasan Hüseyin Bircan, aynı za-
manda "bn Sina’nın metafizik görü$lerinin panoramasını da ortaya çıkarıyor.
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!bn Sina’da 
Tanrı-Evren 
!li"kisi ve 

#ehristani’nin 
Ele"tirileri

Hasan Hüseyin 
Bircan

Çizgi Kitabevi, 
2020

!ehristani’nin "bn Sina’da 
buldu#u çeli$kiler

27 Mayıs 1960’ta Demokrat Parti’ye yapılan darbe öncesi 
hükümete kar!ı yürütülen gizli yapılanmalarda önemli rol oy-
nayan ve bir döneme damgasını vuran Talat Aydemir’in me-
sai arkada!larından biri Bahtiyar Yalta. Talat Aydemir’in 22 
$ubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde giri!ti"i ve ba!arı-
sız oldu"u darbelerde de etkin roller üstlenip olayların mer-
kezinde yer aldı"ını biliyoruz onun. 22 $ubat 1962’deki ba-
!arısız darbe giri!imi neticesinde görevli oldu"u Kara Harp 
Okulu II. Ö"renci Taburu komutanlı"ın-
dan kurmay kıdemli binba!ı olarak emek-
li edilen Bahtiyar Yalta’nın anılarının ge-
rek darbe mekaniklerinin nasıl olu!turul-
du"unu gerekse de Türkiye’deki asker-si-
vil ili!kilerinin serencamını kavramak ba-
kımından önemi büyük. 

Bir Darbeci subayın Hatıraları, 
Bahtiyar Yalta, Kronik, 2020

Rene Descartes’le ba!ladı"ı kabul edilen modern felse-
fe içinde en dingin dü!ünür oldu"u ifade edilebilecek 
Benedict (Baruch) Spinoza sapkınlık suçlamasıyla Yahudi 
cemaatinden aforoz edildi"inde sadece 23 ya!ınday-
dı. Hayattayken bazı çekinceler sebebiyle yayınlamadı"ı 
Ethica adlı !aheseriyle felsefede devrim yaptı"ı ileri sürü-
len Spinoza’nın amacını “üstün ve daimi bir sevincin haz-
zını kendisine sonsuza dek verecek” gerçek iyiyi bulmak 
oldu"unu kaydeden Lenoir, Spinoza’nın 
dü!ünceleri ile hayatı arasındaki sıkı 
ba"ları gözeten bir biyografiyi bize su-
nuyor. Spinoza’nın sadece kendi zama-
nının de"il, bizim zamanımızın da ileri-
sinde oldu"unu ileri süre Lenoir’e göre 
Spinoza mucizesi de bu. 

Spinoza Mucizesi, Frédéric Lenoir, 
çev. Aslı sümer, !" Bankası, 2020

"kisi ba$arısız 
üç darbenin subayı

Üstün, dingin ve 
daimi bir sevinç arayı$ı
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Bugün Spinoza ilgisi geli"tirenlerin öncelikle 

onun "u cümlesini kendileri namına yazabilecek 
olgunlu!a ula"abilmeleri gerekir: “Söylediklerimden 

bir parçanın bile vatanın yasalarına aykırı ya da 
ortak esenli!e zararlı oldu!u yargısına 

varılırsa, söylenmemi" sayılmasını isterim.”
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