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“... Bir yüzeybilim operasyonuna girişeceğiz şimdi. Öyle bir 
noktadan hareket ediyoruz ki, orada, çok özel olarak bir alko-
liğin, ya da bir uyuşturucu bağımlısının, ya da fetih sırasındaki 
bir ordunun, tarihsel olarak belirli bir devletin, toplumsal olu-
şumların başına gelen bir şey – bütün bunlar tek bir eşdeğer-
lik düzlemi üzerinde değerlendirilecek. Bir düzlemden ötekine, 
ardından ilişkiler, şebekeler ortaya çıkacak, öyle ki bu düzlem-
ler arasındaki farklar daha iyi anlaşılacak – demek ki her şeyi tek 
bir düzlem üzerindeymiş gibi ele alacağız: bir şeyler yapmakta 
olan biri... Bir şeyi ele geçirmeye, fethetmeye çıkmış bir göçe-
be... Bütün bunları tek bir ekrana yansıtmamak için hiçbir ne-
den yok. Ama belli bir amaçla, çünkü bunlar kuşkusuz aynı şey 
değiller, ama hepsi arasında örülen dokuyu görmek gerekiyor. 
Neden bütün bunlar sözcelerin üretimi problemine bağlanı-
yorlar? Geçen defa, organsız bedenlerin üzerinde üreyen kat-
man türlerini ayırt etmeye çalışmıştım – bunlar organsız be-
denlerin işlemesini bastırıyorlardı, daha doğrusu bizzat bastır-
mak, engellemek için vardılar. Yeniden oradan yola çıkıyorum. 
Her şey sanki organsız beden bir kez verildiğinde, işlemesi en-
gelleniyormuş gibidir. Yine de nasıl işlediği konusunda bazı fi-
kirlere sahibiz – organsız bir beden... Bu herhangi bir şey ola-
bilir: yaşayan bir beden olabilir, bir yer bir toprak olabilir, ne 
isterseniz o olabilir. Organsız beden bir kullanımı işaretler. Or-
gansız bir bedeni bir kez varsaydığınızda – o hep maruz kalır, 
işte bu yüzden hiçbir zaman verilmiş olamaz, organsız beden 
dediğimiz bir sınır türüdür ki orada, bir arzular mantığı içinde, 
ya toprağa ayak basmak, ya da yörüngesine yaklaşmak gere-
kir. Evet, yapılabilecek en iyi şey ona yaklaşmaktır, çünkü bel-
ki de, ona yönelmekten, yaklaşmaktan fazlası yapılsaydı, o za-
man organsız beden kendi üzerine devrilecek, çökecekti ve bi-
ze ölümcül suratını gösterecekti. Bir organsız beden edinmek 
için çok temkinli olmak gerekiyor, paramparça olmamak için 
son derece temkinli olmak gerekiyor, sabır gerekiyor...”1

1 Gilles Deleuze, Anti Ödip ve Bin Yayla başlıklı Vincennes Ders Notları, 
14/05/73, çev. Ulus Baker. 





OKURA NOT

Elinizdeki derleme, Ulus Baker’in ardında bıraktığı, büyük kıs-
mı basılmamış yazılara dayanıyor.

Metinler, Ulus’un çalıştığı yayınevlerinde, yaşadığı evlerde 
ve arkadaş evlerinde bulunan bilgisayarlarda “bıraktığı” yazı-
ların yanı sıra Korotonomedya, Modvisart, Tarde dersleri, Öz-
gürlükçü sol, Kıbrıs, Rhizomat, Foucault gibi elektronik grup-
lardaki mesajlar taranarak derlendi. Ulus’un dostları Özlem Sa-
rıyıldız, Selda Tuncer, Hakan Topal, Adile Arslan Avar, Ye-
şim Eyüboğlu ve Hakan Serhan Sarıkaya yardımlarını esirge-
mediler... Bütün bu parçaların ve katkıların toparlanması, Ege 
Berensel’in emeğinin ürünüdür.

Daha önce basılmış olan yazıların kaynakları gösterildi.
Bazı yazılar, yukarıdaki açıklamadan da çıkarılacağı gibi, 

uzun elektronik mektuplardır. Buralardaki hitaplar ve anılan 
arkadaş isimleri çıkartıldı.

Çeşitli kaynaklara yapılan atıflar, Ulus’un üslubunca, akade-
mik resmiyetten uzak, bazen de mealendir.

Ulus Baker’in sinema ve montaj konusu başta olmak üzere 
başka yazılarından da derlemeler hazırlanacak.

Birikim Yayınları
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1. “Kederli ruhların desteklemek ve propagandasını yapmak 
için bir despota ihtiyaçları olduğu gibi, despotun da amacı-
na ulaşmak için ruhların kederlenmesine ihtiyacı vardır.” Gil-
les Deleuze

2. Kullanışlı Bir Felsefe: Spinozacılık: Bir Hayat: Spinoza, çağ-
daş yorumcularından Antonio Negri’nin yazdığı gibi çağının 
bir “anomali”sidir. Üstelik 17. yüzyıl Hollandası gibi bir başka 
anomalinin içinde yaşamaktadır – din savaşlarıyla ve despotik-
merkantilist rejimlerin iktidarları altında sarsılan Avrupa’nın 
“en özgür”, dolayısıyla en hoşgörülü diyarı... Spinoza, üçüncü 
kez de anomalidir – o dönemin Amsterdam’ında, birkaç kuşak-
lık bir geçmişe sahip, muhtemelen ya İspanyol ya da Portekiz 
göçmeni bir Yahudi ailesine doğmuştur. Çok değil 23 yaşında, 
dinsel ve ticari eğitim aldığı sinagog mektebinden, dahası ce-
maatten ve hayattan ihraç edilir. Başından geçen bir aforozdur 
– ve korkunçtur, çünkü hiçbir Yahudi genci, “doğal bir tüccar” 
olarak, onunla herhangi bir ticari ilişkiye giremeyecek, sokak-
ta ona dört metreden fazla yaklaşmayacak, yazdığı hiçbir şe-
yi okumaya kalkışmayacaktır. Artık yalnızdır – Avrupa’nın en 
“özgür” ve “hoşgörülü” ülkesi Hollanda’nın sunduğu burjuva 
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şanslarını tadabilen gruplardan Kolejlilere (Collegiates) yakla-
şır önce; ardından da Descartes felsefesinden etkilenen bazı en-
telektüel çevrelere... Amsterdam’ı, özellikle bir Yahudi fanatik 
tarafından uğradığı hançerli saldırının ardından terk etmiştir – 
söylendiği kadarıyla, “hoşgörüsüzlüğün ne mene bir şey oldu-
ğunu” hep hatırda tutabilmek için, hançerle yırtılmış manto-
sunu da yanında taşıyarak. Tek geçim kaynağı öğrencilik yıl-
larında eğitimini aldığı “mercek yontuculuğudur”. Seyyardır 
ve pansiyon benzeri yerlerde yaşamaktadır. Bir dönem kendi-
sini koruması altına alan Van der Ende adlı bir Protestan esnaf 
ve düşünürün kızı Margerita’ya tutulmuş olduğu söyleniyor. 
Bu konular oldukça karışıktır ama Spinoza yine kişiliğine uy-
gun bir anekdot vermektedir bize: Evlenmek üzere kızın baba-
sı ondan Hıristiyanlığı seçmesini talep etmiş, o ise reddetmiş-
tir... Olayın “gerçek” olması pek muhtemel değildir, ama Spi-
noza’nın öz yaşamöyküsünün temel bir özelliğini dışavurmak-
tadır: Bağımsızlık ve zihinsel özerklik... Asosyal biri asla olma-
dığı için, yavaş yavaş, kendi düşüncelerini yayabildiği bir dost-
lar ortamı oluşur çevresinde – her meslekten, tıynetten, dinden 
ve dilden insanlar; hekimler, esnaflar, zanaatkârlar, düşünür-
ler, matematikçiler, tüccarlar... Düşünceleri yavaş yavaş geliş-
meye ve yetkinleşmeye başlamıştır – Descartes felsefesini tar-
tıştığı kısa çalışması ile İlkeler’i... Ardından, Ethica’sını yazmak 
üzere yarım bırakacağı De Emendatione Intellectus (Zihnin Ta-
miratı Üstüne) adlı kitabı... Bu kitaplar “kamuya açık” kılın-
mazlar – bilindiği gibi, sahte adla yayımlanmış Tractatus Theo-
logicus Politicus’undan (Tanrıbilimsel ve Siyasal Otorite Üstüne 
Çalışma) başka hiçbir kitabı sağlığında yayımlanmadı. Çalış-
maları, yine de “dostlarının malıdır.” Yavaş yavaş ün kazanma-
ya başlar. Düşünceleri Avrupa ölçekli yayılmakta ve lanetlen-
mektedir. O sıralar Prusya Elektörü’nün üniversitesinde, özel 
hoca olarak ve iyi bir para karşılığında ders verme üzere bir da-
vet alır: Bir Spinoza anekdotu daha – elektörün danışmanı Fab-
ritius, “değerli bay Spinoza”nın “kamusal olarak kurulmuş dü-
zene ve resmî kamusal dine aykırı düşen öğretilere” rağbet et-
meyeceğinden “emindir”. Spinoza ise nazik cevabında teklifi 
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reddederken anlaşılan bundan hiç de “emin” değildir: “Majes-
telerinin ‘kamusal olarak kurulu’ öğretilerinin ‘sınırlarının’ ne-
reye kadar düşünmesine izin vereceğinden, “kamusal olarak 
ders vermesinin” kendisini adadığı düşünme ve felsefe çabasın-
dan ne ölçüde feragat etmesini gerektireceğinden asla “emin” 
değildir. İkincisi, anlaşılan Elektör hazretleri Spinoza’nın dü-
şüncelerinin “gelecekte ne olacağını” daha şimdiden “bilmek-
tedirler”. Bu yüzden kalkıp gelmesine gerek yoktur. Son ola-
rak, “görüşlerini ve öğretilerini yayma şansı” kendine tanındı-
ğı için verdiği dersler karşılığında para alması hiç de yakışık al-
maz. Öğrencilerinden para almaması gerekir bir öğretmenin, 
aksine onlara para vermelidir... Ve Spinoza’nın cebi her zaman 
delik olmuştur...

Yalnızca dostlarıyla paylaştığı yalnızlığını sürdürür... Ana ki-
tabı Ethica’sını bitirir... Bir ara casuslukla suçlanır. Leibniz ta-
rafından ziyaret edilir ve ona Ethica’sının bir nüshasını verir. 
İleride Leibniz Spinoza’yı ziyareti konusunda sorgulandığın-
da “onun neler yaptığını denetlemek amacıyla” böyle bir ziya-
ret yaptığını söyleyecektir. Koruyucuları De Witt kardeşler, is-
yancı bir güruh tarafından sokakta paralandığı zaman ilk ve 
son kez “soğukkanlılığını kaybederek” sokaklara fırlayıp bağı-
rıp küfretmeye başlar. Evine dönmeye, pansiyon sahibi tarafın-
dan zorlukla ikna edilir...

1677 yılında aniden veremden ya da muhtemel bir akciğer 
hastalığından (cam yontma zanaatının bir mirası) öldüğünde 
geriye belirsiz miktarda yayımlanmamış yazı, kitap ve mektup 
bırakmıştır. Dostları bunların bir kısmını azar azar yayınlaya-
rak onun “kötü ününe” katkıda bulunurlar – Leibniz Spinoza-
cılığı yok etmek için elinden geleni yaparken, Locke, Hume gi-
bi düşünürler de dahil olmak üzere hemen herkes onu lanetle-
mekte ağız birliği içindedirler. Bayle Felsefe Sözlüğü’ndeki Spi-
noza makalesinde son ve kesin darbeyi vurur: Spinoza, bir asır 
boyunca artık “üzerinde düşünülmemesi”, “hatırlanmaması” 
gereken bir düşünürdür.

18. yüzyılın sonlarında Alman Romantikleri Spinoza’yı ye-
niden “keşfederler”: Lessing, özellikle de Goethe... Spinoza ev-
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rensel bir uyumun dünyasıdır artık – Sturm und Drang’ın ce-
hennemi gidişatından ve tinsel aşırılıklarından bunalan Ro-
mantiklerimiz, belli bir yanlış anlama dozuyla, hayranlık duy-
dukları Spinoza’yı yüceltirler – akıl ile duygular dünyası ara-
sındaki uzlaşmanın doruk noktası, hiç değilse anahtarı olarak 
Spinozacılık...

Alman Romantiklerinin çağdaşı Hegel ise, onlardan fark-
lı olarak, iyice ikiyüzlüdür. Spinoza’yı kabul etmiş görünür ve 
her fırsatta “över”: Spinozacı olmadan filozof olunamaz... Spi-
noza erdemin simgesi değil, ta kendisidir... Buna karşın, Je-
na döneminden başlayarak Spinoza’yı ciddi bir takibat altın-
da tutar – ne yapıp edip bu tuhaf ölçüde etkili ve sistemli dü-
şünceyi altetmek, artık onunla işi bitirmek zorundadır. Man-
tık Bilimi’nin “Ölçü” başlıklı bölümünde bütün köprüleri at-
tığına nihayet kanaat getirir: Bu adamın “olumluluğu” o kadar 
ölçüsüzdür ki, hiçbir şeyin “yadsınmasına” olanak bile tanıma-
maktadır. Bu adam her yeri o kadar Tanrı’yla doldurmaktadır 
ki, insanın özgürlüğü gibisinden bir düşünceyi ta baştan yasak-
lamaktadır. Nihayet, Spinozacı olmadan filozof filan olunamaz 
ama, Spinoza’yla kalırsak “modern” olamayız...

Spinoza günümüz düşünce dünyasının içine bir kez daha 
doğmaktadır: Önce, Merleau Ponty’nin deyimiyle “ufak akıl-
cılık” geleneği hatırlar onu.1 Sonra Nietzsche, düşüncelerinin 
bütün önemli noktalarında aslında bunca yıldır Spinozacı ol-
muş olduğunu itiraf eder. Ardından, Althusser (ve ardılı Mac-
herey) Marx için (daha doğrusu Marksizmi ‘Hegelci diyalektik-
ten arındırmak’ için) ünlü “dolaşmasını” Spinoza güzergâhın-
dan geçirir. Toni Negri gibi bir “İtalyan Marksisti” Spinoza’yı 
yalnızca bir “dolaşma aracı” olarak değil, “vahşetin bir çağrı-
sı”, devrimci şiddetin doruğu olarak onaylar. Son olarak Deleu-
ze, Spinoza’nın “tüm filozofların hükümdarı” olduğunu yazar – 

1 Merleau-Ponty Spinoza’nın muhteşem masumiyetinin hakkını verenler arasın-
da ilktir: Spinoza, Descartes ve Leibniz, “büyük akılcılığın” adamlarıdırlar – 
“olumlu bir sonsuzluğu” seyrederler ve çocuklar kadar büyük bir mutlulukla, 
yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan “bilimler” ile “metafizik tinin” arasını, hiç-
birisini örselemeden bulmayı başarırlar (bkz. M. Merleau-Ponty, “Introducti-
on”, Les Philosophes celebres).
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hayatı ve eseri felsefeler arasında bir felsefe değil, felsefe adı ve-
rilen şeyin ta kendisidir...

Felsefe ve Anekdot: Hayatını anlatırken Spinoza’nın anek-
dotlarından bahsedip durduk. Bir filozof için “yaşamöykü-
sü” pek bir şey vermeyecektir. Bir yazar ya da sanatçıyı kavra-
mak için gerekli boyutlardan biri olabilen yaşamöyküsü, genel 
olarak filozoflar hakkında pek bir şey anlatmaz bize. Filozof-
lar için, bize bıraktıkları anekdotlar önemlidir. Sözgelimi Pla-
ton, Syracusa tiranı tarafından defedilir; Herakleitos dağa çe-
kilerek tapınakta çocuklarla oyuna dalar; Empedokles ken-
dini Etna yanardağına atar... Şimdi bir Spinoza anekdotu da-
ha... Spinoza’nın “özel” dostlar çevresinden, biyografisinin ya-
zarı düşünür Tschirnhaus anlatıyor: Spinoza’yı bir gün örüm-
cek ağlarına sinekler atıp, nasıl hayatları için ölümüne müca-
dele ettiklerini seyrederek çocuk gibi kahkahalarla gülerken 
yakaladım... Bu anekdot, Spinoza adlı, 17. yüzyılın “dönek Ya-
hudi”, “lanetli” filozofunun portresinin ana çizgilerini gözle-
rimiz önünde kurmaktadır: Hayat, her şeyin varlığını sürdür-
mek için belirsizce ve sonsuzca harcanan bir çabanın (conatus 
adını verir bu çabaya) süregidişidir... Yani sonsuzca bir akış... 
Tschirnhaus’un bahsettiği çocukluğu bu düşünürün inanıl-
maz güçteki düşüncesinin temel unsuru haline getiren işte bu 
özelliği, yani doğada mutlak bir masumiyeti varsaymasıydı. Bi-
ze belki bir “zalimlik” belirtisi olarak görünebilecek bu anek-
dot, Ethica yazarının asırlar öncesinden bize gönderdiği bir 
mesajdır aslında: Yaşam hiçbir surette “iyilik” ve “kötülük” te-
rimleriyle sorgulanamaz. Hayat sürer... Yaşamın özü, amaçsız-
ca ve belirsizce süregitmesidir.

Aynı anekdot, Ethica’ya ikinci bir anahtar sunar: Hayat, kaçı-
nılmaz bir mücadele, bir kavga, zorunlu ve cebri bir akıştır. Bu 
akış üzerinde Tanrılar bile birbirlerini yemektedirler (Alman-
ların Tanrısı Osmanlıların Tanrısını “yiyecektir”)... Ve biz, sa-
pına kadar “doğanın içindeki” varlıklar olarak, bu cehennemi 
akışa mahkûm görünüyoruz... Din savaşlarından yırtabilirsek, 
belki de iktidarını yeniden kuracak bir despotun egemenliği al-
tına düşeceğiz.




