AKIL VE EYLEM

FELSEFE LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. MEHMET GÜNENÇ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
FELSEFE LİSANS PROGRAMI

AKIL VE EYLEM

Prof. Dr. Mehmet Günenç

İçindekiler
ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 1
KISALTMALAR ....................................................................................................................... 2
YAZAR NOTU .......................................................................................................................... 3
1.KANT VE AKIL ..................................................................................................................... 4
1.1. Yetilerin Bütünü Olarak Akıl ........................................................................................ 10
1.2. Teorik Akıl .................................................................................................................... 10
1.3. Pratik Akıl...................................................................................................................... 12
2. KANT VE TRANSENDENTAL ESTETİK ........................................................................ 17
2.1. Transendental Felsefe .................................................................................................... 23
2.2. Zaman ve Mekân ........................................................................................................... 23
2.3. Deneyim......................................................................................................................... 25
3. TEORİK AKILDA ANLAMA GÜCÜ ................................................................................ 34
3.1. Kategoriler ..................................................................................................................... 40
3.2. Sentetik A Priori Yargılar .............................................................................................. 42
4.AKIL VE TRANSENDENTAL DİYALEKTİK .................................................................. 51
4.1. İdea Kavramı ................................................................................................................. 57
4.2.Aklın Yanılsamaya Düşmesi .......................................................................................... 57
4.3. Antinomi ve Paralogism ................................................................................................ 60
5. AKIL ve METAFİZİK ......................................................................................................... 76
5.1.Geleneksel Metafizik ...................................................................................................... 82
5.2. Aklın Teşrihi Olarak Metafizik ..................................................................................... 84
5.3. Pratik Metafizik Ya Da ahlâk Metafiziği ...................................................................... 85
6. SAF AKLIN BİLME BİÇİMLERİ .................................................................................... 111
6.1. İnanç ............................................................................................................................ 117
6.2. Sanı .............................................................................................................................. 117
6.3. Bilgi ............................................................................................................................. 118
7. PRATİK VEYA ahlâkÎ AKIL ............................................................................................ 125
7.1. Özgürlük ...................................................................................................................... 130
7.2. ahlâk Yasası ................................................................................................................. 131
8. PRATİK AKLIN YAPISI .................................................................................................. 145

8.1. Otonomi ....................................................................................................................... 150
8.2. Heteronomi .................................................................................................................. 151
9. PRATİK AKLIN İŞLEYİŞİ ............................................................................................... 173
9.1. Saygı ............................................................................................................................ 179
9.2. Ödev............................................................................................................................. 180
10. EN YÜKSEK İYİ ............................................................................................................. 193
10.1. Mutluluk .................................................................................................................... 198
10.2. Erdem......................................................................................................................... 198
10.3. ahlâki Çatışkının Aşılması ......................................................................................... 199
11.AHLAKİ YA DA AKILSAL DİN .................................................................................... 210
11.1. ahlâk-Din İlişkisi ....................................................................................................... 216
11.2. Vahiy ......................................................................................................................... 216
11.3. İman ........................................................................................................................... 217
11.4. Kilise ve Etik Cemiyet ............................................................................................... 217
12. KANT VE YARGIGÜCÜ ............................................................................................... 226
12.1. Son Eleştirinin Anlamı .............................................................................................. 232
12.2.Güzel Kavramı ............................................................................................................ 232
12.3.Yüce Kavramı ............................................................................................................. 233
12.4. Gaye Kavramı ............................................................................................................ 233
13. KANT VE SONRASI ...................................................................................................... 247
13.1.

İdealizm................................................................................................................ 252

13.2.

Yeni-Kantçılık...................................................................................................... 253

14.SONUÇ ............................................................................................................................. 276
14.1. Giriş ........................................................................................................................... 281
14.2. Kant ve Modernizm ................................................................................................... 281
14.3. Kant’ın Eleştirilmesi .................................................................................................. 282

ÖNSÖZ
Akıl ve eylem Alman filozof Immanuel Kant’ın felsefesiyle ilgilidir. Bu ilgi modern
bakış açısının nasıl bir felsefe anlayışına sahip olduğunun anlaşılması açısından sizlere ders
kitabı olarak sunulmayı hak eder. Kant’ın yaşadığı Aydınlanma Dönemi Avrupa felsefesinin
doruk noktasına ulaştığı bir dönemdir. Bu açıdan söz konusu dönem, arkaplanında kurucu
Descartes’ın olduğu modern felsefenin temel yapısını iddialı hale getirmiştir. Kant’ın akıl
anlayışını eyleme dönüşme imkânı ve cesareti de bu ilişkiden feyz alır. Dersimizin amacı
günümüze de yansıyan bu yapıyı ortaya koyabilmektir
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KISALTMALAR

2

YAZAR NOTU
Değerli ilgileri için AUZEF fakültesinin tüm üyelerine şükranlarımı sunarım.
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1.KANT VE AKIL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Yetilerin Bütünü Olarak Akıl

1.2.

Teorik Akıl

1.3.

Pratik Akıl

1.4.

Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

1.Kant nasıl bir akıl yapısı tasavvur etmektedir?

2)

Teorik aklın temel unsurları nelerdir?

3)

Pratik Aklın temel unsurların nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Akıl kavramının çeşitli
Kant’ın felsefesinin temel
kullanımlarının
amacı olan aklın anlaşılması gösterilmesiyle
İki
kullanımın
hangi
Aklın teorik ve pratik
noktalarda
farklılaştığının
kullanımlarının anlaşılması
ortaya konulmasıyla
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Anahtar Kavramlar


(Bir bütün olarak) Akıl



Teorik (olarak bilen) Akıl



Pratik (olarak eyleyen)Akıl
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Giriş
Kant’ın felsefesinde akıl kavramı onun bütün felsefesinin yöneldiği bir projede temel
bir rol alır. Aklı bilmek, ona sınırlar çekmek ve onu eyleme yönledirecek şekilde yeniden
donatmak bu rolün yapması gerekenleri ifade eder. Bu bağlamda bu bölümde genel olarak
aklın ne olduğunu gösterdikten sonra teorik ve pratik olmak üzere iki temel kullanımına
ilişkin daha detaylı bir teşhirde bulunacağız.
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1.1. Yetilerin Bütünü Olarak Akıl
Kant’ın aklı tanımlaması modern dönemde olan felsefecinin perspektifinin
anlaşılmasını gerektirir. Metafizik yapan aklın sınırları aşması onun söz konusu akla eleştirel
yaklaşmasına neden olur. Kant’ın eleştirellik kavramı bunu vurgulamaya çalışır. Bunun için
eleştirellik olumlu bir sonuçları olsa da negatif bir tavır sergiler. Bir bakıma ilacın acı olsa da
şifa verici olması gibidir aklın eleştirilmesi. Bunun yanında Kant’ın eleştirme işini yapan
aklının anlaşılması daha önemlidir ve nihai olarak bakıldığında Kant’ın üst bir konuma
yerleştirdiği akıl budur.
Yukarıda yazdığımız yaklaşımın paralelinde Kant bu genel aklı 1 a priori bilgilerin
üretilmesinin amaçlandığı yeti olarak tarif eder. Yalnız bu genel yetinin altında asıl işçilerin
neler olduğunun anlaşılması gereklidir. Bu bağlamda akıl bu yetiler sayesinde üretilen
bilgilerin toplamına sahip olan bir kurummuş gibi düşünülebilir. Nasıl bir kurum çeşitli
işbölümlerinden oluşursa akıl da çeşitli bölümlerden oluşur. Buna karşın aklın kendisi her bir
bölümün bir araya gelmesinden daha fazlasını ifade eder. Bunu bir bakıma, bütün parçaların
toplamından daha fazladır şeklinde de anlayabiliriz.
Kant’ı anlamaya çalışırken onun aklı ele alan yani eleştiren akılsallığını dikkate almak
zorundayız. Bu anlayışın aynı zamanda transendental akıl olarak karşımıza çıkarıldığını da
unutmamalıyız. Kant’ın bu eleştirel seviyeye ulaşmak için aklın dogmatik tarihi olarak
nitelendirebileceğimiz metafizik düşünceyle hesaplaştığını söyleyebiliriz. O halde tarihsel
olarak geçmişin toplamı olan bir aklın yanında aşağıda ortaya koyacağımız şekliyle hem
teorik hem de pratik anlamda Kant’ın sunduğu aklı da düşünmemiz gerekir.

1.2. Teorik Akıl
Teorik olan bilmeye yönelik olan akıldır. Kant için aklın bilme çabası ve elbette
bununla ilgili olarak değerlendirilmesi gereken bilgi edinme eyleminde düşünme önemli bir
yer tutar. Düşünme kavramlarla işgörmesine rağmen bu kavramların işlevi duyu verilerinden
gelen malzemeye bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun için Kant, düşünmeyle yani aklın kendi iç
işleyişinde yer alan kavramların olması ile onların kullanılması arasında bir ayrımda
bulunulması gerektiğini düşünür. Bir diğer deyişle, düşünmek ile bilmek ayrı akıl
eylemleridir. Kant’ın ortaya koymaya çalışacağı husus bunun ayrımında olmayan aklın kendi
kavramlarına 2 zorunluluk yüklemesidir. Bu zorunluluk düşünmedeki zorunluluktur yoksa
gerçeklik olarak ifade edebileceğimiz bir duruma karşılık gelmez. Dolayısıla onların doğru
olduklarını ve bu doğruluklarından hareket ederek varlık hakkındaki bilgi yani gerçeklik
olduklarını söylemek mümkün değildir.

1

Burada kastedilen akıl genel olarak bütün yetilerin toplamıdır. Bunun için zihin olarak da
anlaşılabilir.

2

Bu kavramların aşkın kavramlar olarak idealar adını aldıklarını şimdiden bilmeliyiz.
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Kant düşünmede kavramların önemini küçümsemez. Aksine Kant için düşünme ancak
kavramlarla yapılan bir etkinliktir. Bunun yanında kavramlar duyu verilerine giydirilen
elbiselerdir. Sonuçta onun eleştirelliği kavramların ortadan kaldırılmasına yönelik
olmayacaktır. Kant, bu kavramlara yargıda bulunma biçimleri diyerek değiştirilemez bir
biçimde önem atfedecektir. Buna karşın rasyonalistlerin yaptığı gibi aklın kendi kavramlarını
asıl gerçeklik olarak görmek hatasına da düşmeyecektir. Bunun için aklın teorik anlamda
bilme iddiasını daha farklı bir şekilde ele almak gereklidir. Kant kısaca yukarıda işaret
ettiğimiz gibi duyu verilerinden gelen malzemeye biçim vermesi anlamında kavramların
anlamlılığından bahsedilebileceğini ortaya koyar. Dikkat edilmesi gereken nokta deneyimin
yani duyu verileriyle dolu olan alanın, bize bir şeyin ne olduğunu belirtmesine rağmen asıl
arananın neden zorunlu olarak öyle olması gerektiğidir. Bilimde bir şeyleri bilmemizin;
varsayımlarımızı teori ve yasaya dönüştürmemizin arkasında bu temel zorunluluk arayışı
vardır.
İşte Kant’ın hem duyu verilerine hem de akla ortak olmayı teklif ettiğini
söyleyebiliriz. Bu ortaklık Kant için bütün teorik işlemlerde aklın uyguladığını düşündüğünü
bir eylemin işaretidir. Bu eylem Kant için sentez ya da birleştirimdir. Sadece düşünmenin
değil duyumsamanın olması durumunda birleştirimin olacağını unutmamak gerekir. Bu
bağlamda duyulara konu olan ancak kavramlarla düşünülmesi sonucunda bilmenin meydana
geldiğini söylememiz gerekecektir. Kant’ın bu durumu yani düşünme ile duyum arasındaki bu
ilişkinin önemini vurgulamak için meşhur hale gelmiş olan yukarıda da değindiğimiz ifadesi
şudur: Kavramsız sezgi kör, sezgisiz kavram boştur.
Sezgi daha ileride detaylı bir biçimde işleyeceğimiz bir kavramdır. Buna karşın
yukarıdaki meşhur sözü açıklamak için şimdilik sezginin sadece duyu verileriyle ilgili bir
kavram olarak anlaşılmasının yeterli olacağını belirtelim.
Önemli olan bir diğer husus, Kant’ın teorik anlamda göz önünde bulunduğu
bilgininmodern bilimin yapısı ve sonuçlarıyla uyumlu olması gerektiğidir. Bunun için antik
dönemdeki doğa anlayışının bir sonucu olarak değerlendirilmesi gereken gayeci bilimsellik
anlayışının Kant’ın eleştirisine konu olduğunu bilmeliyiz. Kant bu gayeciliğe karşı gelmez.
Buna karşın gayeciliğin en azından modern anlamda bilimin ortaya koyduğu yapıyla uyum
sağlayamadığını düşünür. Dolayısıyla Kant bu türden kavramların aklın içinde bilmeye
yönelik eylemlerde yanlış olarak kullanıldığını belirtecektir. Bu yanlışlık kaçınılmazdır ama
tam da eleştirel olarak ortaya konulduğunda yanlış olduğunun anlaşılması mümkün olacaktır.
Daha ileride teorik olarak bilmenin sağlıklı ve sağlıksız taraflarını belirteceğiz. Bizim
anlamamız gereken husus duyu ile beslenmiş bir düşünmenin sağlıklı olduğudur. Kant aksi
takdirde aklın kendi içindeki düşünmesinin metafizik adını verdiği bir savaş alanına
dönüşmekten başka bir işe yaramayacağını belirtir.
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1.3. Pratik Akıl
Aklın teorik kullanımının bilmeye yönelik olduğunu belirtmiştik. Bilindiği üzere
zihnimiz sadece bilmeye yönelik olarak işlemez. O halde hislerin, arzuların olduğu bir alanın
da olması gerekir. Buradaki akılsallık duyuların değil ama duyguların, değerlerin ve
eylemlerin kontrol edilmesiyle ilgili olacaktır. O halde pratik akıl deyince kendine ait bir
biçimde bilmeye değil de eyleme yönelik olarak kontrolü ele alması gereken bir yapının
anlaşılması gerekecektir. Burada bir not olarak eklenmesi gereken nokta duyguların kendisine
karşı olmak değil, onlara insanın kendisini kaptırmamak gerektiğidir. Ayrıca ileride
göreceğimiz bir akıl duygusu olarak nitelendirilen saygı da Kant tarafından oldukça
önemsenir.
Aynı teorik akılda çeşitli temel kavramların yani kategorilerin olması gibi pratik aklın
da kendine özgü temel kavramları olacaktır. Bu kavramların yasalılık formunda olduğuna
dikkat etmek gereklidir. Bir bakıma kavramların yasa formunda olması da teorik anlamda
farklı, pratik anlamda farklı bir akıl işleyişinin olduğunun açığa çıkması için faydalıdır. Bu
durumu daha iyi açıklamak için yasanın aslında bir bakıma itaat edilmesi gereken bir yapıya
işaret ettiğinin anlaşılması gerekir. ahlâki olarak bir şeyin yapılması gereklidir. Bu gereklilik
ödev, sorumluluk, saygı gibi kavramlarla Kant tarafından pekiştirilir ve zorunluluğa
dönüştürülür. Ama doğadaki olması gereken zorunluluktan farklı olarak yapılması gereken bir
zorunluluk söz konusudur burada. Böylece pratik akıl çerçevesinde ele alınması gereken
anlayış “Neden böyle eylemde bulunmam gerekmektedir?” şeklinde kendisini ifade eder.
Kant bu yapının ahlâk yasasının temel ilkelerine bizi götürdüğünü iddia edecektir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, özgürlük kavramının bu yasal
zorunluluk altında nerede durduğudur. İlk bakışta özgürlük bir eylem serbestliği içerir gibi
karşımızda durmaktadır. Hâlbuki ahlâk yasası altında özgürlük insanın kendisini belirli bir
yönde eylemde bulunmanın zorunluluğuna dönüştürür. Kant bu zorunluluğu ifade etmek için
ahlâki insanın erdemi yerine ödev kavramını kullanacaktır. Yani iyi bir eylemde bulunacak
bir biçimde özgürlüğümün içini doldurmam benliğimin; ahlâki karakterimin bir ödevi; normal
olarak yapması gereken bir durumundan daha fazla bir şey değildir. Kant bunu bir bakıma
insanın insan olarak olgunluğa kavuşması için olması gereken bir doğal bir ilerleyiş telakki
eder. Aradaki fark bu olması gerekenin insan tarafından yapılması durumunda ancak anlam
kazanacağıdır.
Böylece Kant pratik akıl alanında teorik alanda olduğu üzere bir sınır çekmek istemez.
Daha farklı bir biçimde ifade etmek istersek, buradaki istediğimi yapma serbestliği içindeki
sınırsızlık sınırlandırılmak istenir. Buna karşın eylemde bulunmanın asıl formunun insanın
yapması gerekene işaret etmesi açısından insanı geri çeken değil, ilerleten bir yapıya sahip
olduğunu dikkate almak gereklidir. Onun aydınlamacılığını ilerleme fikrine getirdiği katkının
bu çerçevede anlaşılması uygun olur.
Teorik ve pratik akıl arasındaki ayrım onların farklılığına işaret eder yoksa
ilişkisizliğine değil. Bir diğer deyişle, Kant’ın iki akıl yapısı arasında inşa ettiği bir köprü
12

olduğunu ve bu köprüden bazı kavramların teorik yönden pratik yöne doğru giderek
yerleştiğini belirtmek gereklidir. Bu kavramlar Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük kavramlarıdır.
Aslında bu kavramlar kendilerini en azından felsefi düşünüş içinde teorik alanda kurmak
istemişlerdir. Buna karşın bu isteğin bir sonucu olarak Kant metafizik denilen bir savaşın
düşünce tarihinde yer ettiğini belirtir. Bundan dolayı Kant söz konusu kavramların pratik
alana geçmesi gerektiğini ve orada kurulması gerektiğini iddia edecektir. Bu anlamda Kant’ın
bütünselleştirmeye çalıştığı aklı da karşımıza daha net bir biçimde çıkmaya başlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın felsefesine genel olarak bir giriş yaptık. Bu anlamda aklın
bütünselliğini sağlamak için kendisini nasıl değerlendirdiğini göstermeye çalıştık. Bu
yaklaşımın genel olarak eleştirellik biçimini verdiğine dikkati çektik. Daha sonraki
bölümlerde ise aklın teorik ve pratik olarak kullanımının ne anlama geldiğini belirtmeye
çalıştık. Bu iki ayrı ama ilişkili yapıda bazı temel kavramlara işaret ettik.
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Bölüm Soruları
1)

Kant’ın felsefesi …….. olarak tanımlanabilir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Uzay

b)

Ontoloji

c)

Akıl

d)

Transendental

e)

Postmodern

2)

Kant aklı …….. yoluyla ele almaktadır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İnsan

b)

Neden

c)

Akıl

d)

Gözlem

e)

Duyu organları

3)

Kant hem akılcıları hem de ………… bir araya getirir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İdealistleri

b)

Deneyimcileri

c)

Realistleri

d)

Pragmatistleri

e)

Pozitivistleri

4)

Düşünmek ve ……. ayrı akıl eylemleridir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
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a)

Bilmek

b)

Konuşmak

c)

Varsaymak

d)

Yorumlamak

e)

İnanmak

5)

Kant’ın felsefesinde temel amaç bir …… inşasıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Doğa

b)

Mantık

c)

Akıl

d)

Kozmos

e)

Yargı

6)

Akılnedir?

7)

İnsanın düşünmesi neyle olur?

8)

Düşünmenin ihtiyaç duyduğu diğer şey nedir?

9)

Kant’ın eyleme yönelik aklı hangisidir?

10)

Kant’ın teorik aklı neden sorumludur?

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)a, 5)c
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2. KANT VE TRANSENDENTAL ESTETİK

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Transendental Felsefe

2.2.

Zaman ve Mekân

2.3.

Deneyim

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

1.Transendental felsefe neyi ifade eder?

2)

Zaman ve mekânın yeni felsefe anlayışındaki rölü nedir?

19

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kant’ın
transendental
Kant’ın yeni bir felsefe
kavramı
çerçevesinde
anlayışının bilinmesi
değerlendirmenin yapılması
Bu kavramların metafiziksel
Zaman ve mekânın insanın
açımlanması yapılarak
gerçeklik
kavrayışındaki
rolü
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Anahtar Kavramlar


Transendental Felsefe



Zaman ve mekân
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Giriş
Kant’ın felsefesinde aklın sergilenmesinde başlangıç noktası aldığı yer transendental
estetiktir. Buradaki estetik kavramı bilinen anlamıyla güzelle ilgilenmeyi ifade etmez.
Aşağıda bunun nasıl olduğuna ilişkin olarak detaylara gireceğiz. Bunun yanında zaman ve
mekân kavramları önemlidir. Çünkü tam olarak bu kavramlar çerçevesinde anlaşılması
gereken bir transendental estetik söz konusudur.
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2.1. Transendental Felsefe
Kant’ın transendental kavramına yukarıda kısaca değinmiştik. Tam olarak Kant’ın bu
kavram için tanımlaması bilginin a priori modları olduğudur. Elbette adı geçen a prioriliğin ne
demek olduğunun açık bir biçimde ortaya konulması gereklidir. Bu kavramın yani a
prioriliğin aposteriori kavramıyla beraber anlaşılması gerekir. Aposteriori kavramı deneysel
anlamına gelir. İleride bu kavramı verecek olsak da deneyimsel olan genel olarak duyu
verileriyle ilgili olmaya işaret eder. Kant bu deneyimsel olanın duyu verileriyle ilişkili olma
biçimini deneyimcilerin ele aldığı gibi düşünmez. Onun için deneyim belirli bir etkilenme
biçimi olarak sunar. Bu sunmaysa her zaman deneyimlenen nesnelerin birer görünüş olarak
haline gelmesine yol açacaktır. Deneyimcilerden farklı olarak bu görünüşün zihnin kendisine
ait olan biçimselliği söz konusudur. Buradaki biçimsellik a priori olduğu gibi aynı zamanda
saftır. Bu saflık ise Kant’ın felsefesinde evrensellik ve zorunluluk anlamlarına gelir. İşte
Kant’ın transendental kavramı yukarıda bizzat onun verdiği tanımlamayı dikkate alacak
olursak bilginin zorunlu olmasının açıklanmasıyla ilgilidir. Bir diğer deyişle, deneyimdeki
biçimsellik Kant’a göre tam olarak transendental bir yapının ne olduğunun anlaşılması
demektir.
Transendental kavramının aşkınsal olarak çevrilmesine dikkat etmek gereklidir. Eğer
transendentin olumlanması olarak bu çevirilecekse oldukça yanlış bir değerlendirme yapılmış
olunur. Transendentin aşkın olarak çevrilmesinde bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Buna
karşın Kant için transendental kelimesi aşkınsal olarak yani aşkınımsı anlamında
değerlendirilmez. Aksine bu iki kavram neredeyse birbirlerine zıt olarak teklif edilirler Kant
tarafından. Yukarıda belirttiğimiz gibi transendental bilgi edinmede temel olan deneyimin
biçimselliğini ifade eder. Hâlbuki transendent kavramı deneyimin sınırlarını aşmasından
dolayı bilginin biçimselliğiyle dahi ilgili olma imkânına sahip değildir. Bu anlamıyla
transendental olumlu bir anlama transendent ise olumsuz bir anlama sahiptir.
Bir diğer önemli olan husus transendentalin sadece aşağıda belirteceğimiz kavramlar
çerçevesinde anlamlandırılmaması gerektiğidir. Daha önce belirtildiği gibi bilginin her türlü a
priori kavramlarıyla karşılaşılması durumuda transendentalin olması gerekecektir. Bundan
dolayı daha ileride işleyeceğimiz kategorilerin de bu kavramın altında ele alındığını
göreceğiz.

2.2. Zaman ve Mekân
Zaman ve mekân transendental estetiğin içinde değerlendirilmesi gereken temel, saf
kavramlardır. Estetik kelimesinin Yunanca kaynaklı olup duyumsamayla ilgili olarak
değerlendirilmesi gerekir. Ama bu kavram tarihsel gelişimi içinde güzele ilişkin olarak
duyumsamayla beraber daha da kendine özgü bir konuya sahip olmuştur. Kant’ın bu kavramı
ele almasıysa ilk kullanımına yakın durmaktadır. Yani bu konuyu işlerken Kant’ın kullandığı
estetik kavramındanduyumsamayla ilgili bir durumu anlamak gereklidir. Bunun yanında
transendental olanı eklediğimizde karşımıza biçimsel bir duyumsama gibi bir kavram çıkar.
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Aslına bakılırsa tam olarak Kant’ın belirtmek istediği husus duyumsamanın biçimsel
unsurlarının neler olduğunun belirlenmesidir. Zaman ve mekân duyumsamada bulunan
zihnin formları olarak tanımlanır. Böylece bir nesneye ilişkin olarak elde edeceğimizi
herhangi bir teması önceleyen yapıları göz önünde bulundurulması gerekecektir. Bunun
anlamı herhangi bir nesnenin olabilecek bütün özelliklerin kenara bırakıldığında hala o
nesnenin kendisine değil ama olma; düşünülme imkânına ilişkin olarak bu kavramların geriye
kalmaya devam etmesidir. Kant bunun için bunların nesneye ilişkin olan, nesneden gelmeyen
zihinsel saf apriori kavramlar olduğunu iddia eder.
Kant’ın bu kavramlara verdiği önem o kadar fazladır ki bunların duyu verilerine
biçimsellik kazandırmalarını duyarlılık olarak nitelendirir. Duyu verilerinin geldiği kaynak
olan duyumsamanın temeline duyarlılığın yerleştirilmesi gerekir o halde. Bunun anlamı
herhangi bir şeyin zaman ve mekân üzerine duyumsanmasının başlayabileceğidir. Sonuçta bir
şeyin duyumsanması onun duyarlılığın verdiği biçim çerçevesinde mümkün olmaktadır.
Örnek vererek söz konusu kavramların nasıl bir form olarak işlevsel hale geldiklerini
göstermeye çalışalım. Bir şeyin mekânda olması onun bizim için duyumsanmasının mümkün
olması için gereklidir. Yani elime aldığım elmanın bana duyu verisi olarak etkide bulunması
için onun elimin içinde dediğim bir mekânda olması gerekir. Bir örnek daha verelim. Bir
masanın algılanması için onun bir oda içinde ya da bir sınıf içinde dolayısıyla nihayetinde bir
yerde olması gerekir. Kant işte her ne olursa olsun bir nesnenin olmak için ve dolayısıyla
duyumsanmaya başlaması için mekân denilen bir yere sahip olması gerektiğini düşünür. Buna
ek olarak mekânın kendi biçimselliği de vardır. Mekândaki nesneler yanyanalık şeklinde bize
kendilerini sunmak zorundadırlar. İşte bu biçimsellik nesneye değil, onu duyumsamanın
biçimi olarak duyarlılığımıza ait bir şeydir.
Önemli olan nokta burada mekânın algılanabilir mi olduğu yoksa algılamanın
imkânına ilişkin mi olduğunun anlaşılmasıdır. Mekânda bir şeyin algılanmasına rağmen bizler
mekânın genel olarak algılanmasına sahip değilizdir. Bizlerin sahip olduğunu düşündüğümüz
ve mekânla karıştırdığımız şey mekânın bölümleridir. Mesela elin içi, oda, sınıf v.b. şeyler
mekânın parçalarıdır. Bunun için mekân bir büyüklük imkânı olarak saf bir formdur. Yani
elin de bir büyüklüğü odanın da belirli bir büyüklüğü vardır. Bunlar ise mekânın biçimsel
olan (büyüklük de olduğu gibi) parçalarından ibarettir.
Mekân dışardaki nesnelere ilişkin olarak değerlendirilmesi gereken bir formdur. Kant
buna dışsal duyu adını verir. Buna karşın Kant için içsel duyu olarak adlandırılan ve
mekândan daha işlevsel olan form veya saf, estetik kavram zamandır. Zamanın algılanan her
şeye ilişkin olarak verdiği biçimsellik, ardaradalık ya da eşzamanlılık şeklinde
anlaşılmasından hareketle bu saf kavramın işlevini açıklamak uygun olur. Bir nesnenin
dışarıda yani mekânın bölümlerinde konumlandırılmasının ötesinde bunun şimdilikte
algılanıyor olması gerekir. Bu şimdilik aslında an dediğimiz birimleri ifade etmektedir.
Nitekim zaman anların toplamı olarak tanımlanabilir. Bunun yanında anların kendi içinde
zamanın en küçük birimi olarak tanımlanması bir anlam ifade etmek bir yana kafamızı daha
da karıştıracak bir içeriğe sahip olabilir. Örnek vermek gerekirse anın ne olduğunu; anı
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yakalamaya çalıştığımızda aslında anın içerisindeki ana geçeriz. Dikkatli bir biçimde anı
düşünmeyle yakalamaya çalıştığımızda anın içindeki anın aslında içice gittiğini ve bunun da
devamlı olduğunu fark ederiz. Bunun için anın olmasının yanında anın olma tarzının önemli
olduğunu söylememiz gerekecektir. İşte yukarıda bahsettiğimiz ardardalık özellikle dikkat
edilmesi gereken bir şeydir. Anlar ardarda gelerek zamanın oluşmasını sağladığı gibi bizim
için çok temel olan sayıyı ve dolayısıyla matematiği verirler.3
Mesela anın bir birim olduğunu düşünelim. Bu bir birimi bir sayısıyla belirlediğimizde
ardardalığa göre birin ardından iki gelir ve bu böylece devam eder. O halde zaman iki
husustan dolayı mekânın önüne geçer. Benim burada olmamın ilkönce zamansal olarak
sağlanması gerekir ki mekâna geçiş yapılabilsin. İkinci olarak da özellikle matematik gibi
temel teorik bir bilimin imkânı kendisini zaman aracılığıyla tanımlar.

2.3. Deneyim
Deneyim kavramına şu ana kadar birden fazla değindiğimizi fark etmişsinizdir.
Bundan sonra da karşımıza çıkacak olan bu kavramın anlaşılması önemlidir. Deneyim Kant
için bilme yapımızın genel olarak biçimlediği ama aynı zaman da biçimlendiği bir alandır.
Aslında Kant’ın meşhur bir sözüne bakacak olursak belirttiğimiz bu yargının doğru olmaması
gerekir. Kant bütün bilgimizin deneyimle başlamasına karşın bütün bilgimizin deneyimden
gelmediğini belirtmesine göre deneyim bilginin aranılan formu olarak a priori olanı taşımaz.
Buna karşın Kant tarafından bilginin anlamlılığından yani sadece düşünmeyle işlenen bir
yapının yani kavramın içinin boş olarak nitelendirileceğini de unutmamak gereklidir.
Bu çerçeveden değerlendirmede bulunduğumuzda deneyim akılsal; a priori olan ile
deneysel yani aposteriori olanın birleştiği bir alandır. Deneyimin bilgiyi ifade ettiğini burada
iyice ve açık bir biçimde anlamamız gereklidir. Yani ne anlama gücünün saf kavramları
olarak kategoriler ne de estetiğin yukarıda bahsettiğimiz saf kavramları olarak zaman ve
mekân deneyimin kendisini veremezler. Deneyimin bilgiyi ifade etmesi için bunların ikisinin
birleştirimi/sentezi gereklidir. Kant’ın deneyim kavramı o halde bir bakıma varlık kavramı
gibi düşünülebilir. Bunun belirli ya da özel bir alana karşılık gelmesinden ziyade çeşitli
alanların genel bir kavram altında tanımlanması olarak düşünülmesi gerekir. Bunun için
doğayı bir deneyim alanı olarak düşünebileceğimiz gibi dünyayı da bir deneyim alanı olarak
da düşünebiliriz.
Yapısal olarak zaman ve mekân ile kategorilerin işlevde bulunduğu herhangi bir alan
bizim için deneyimi ifade eder. Tam olarak bu deneyimin durumundan dolayı bilginin elde
edilebildiğini iddia edebiliriz Kant’ın felsefesini kabul ettiğimizde. O halde deneyim zihne ait
olan bir yapının dışarıya ilişkin olarak bilgi vermesini ifade eder. Bunun için deneyime bir
gerçeklik açısından değil de bilgi açısından yaklaşmak gereklidir. Bu durumda Kant’ın
felsefeyi zor bir durum içerisine soktuğunu söyleyebiliriz. Onun ding an sich olarak ifade
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Sayının olması aritmetiğin olduğu anlamına gelse de matamatiğe geçişin anlaşıldığını düşünüyoruz.
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edilen ve kendinde şey olarak çevrilen kavramı varolanların ya da bir nesnenin aslında nasıl
olduğunu bilemeyeceğimizdir. Çünkü gerek zamanla gerek mekânla ve gerekse de kategoriler
zihnimize ait unsurlar olarak tarif edildiğinde kendi düşünme biçimimiz doğrultusunda
nesneyle irtibata geçmemizin söz konusu olduğunu görürüz. Buysa nesneyi olduğu gibi değil,
de yukarıda belirttiğimiz üzere bir görünüş olarak bileceğimizdir. Kant böylece söz konuu
olan bilginin aslolana ilişkin değil de görünüşlere; fenomenal alana ait olduğunu belirtir.
Buysa deneyim alanına ilişkin bir gerçekliğin başından beri karşımızda olduğu anlamına
gelmektedir.
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Uygulamalar

Giriş( Bu kısım Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı kitabından alınmıştır.)
I. Aşkınsal Felsefe İdeası
Deneyim hiç kuşkusuz anlağımızın duyusal izlenimlerin ham gerecini işlemede ortaya
çıkardığı ilk üründür. Tam bu nedenle ilköğretimdir ve ilerlemesinde yeni şeyler öğ- retmede
öylesine tükenmez bir kaynaktır ki, tüm gelecek kuşakların birbirine bağlı ya- şamlarında bu
alanda toparlanabilecek yeni bilgilerde hiçbir zaman eksiklik olmayacaktır. Gene de burası
hiçbir biçimde anlağımızın kendini sınırlayacağı biricik alan değildir. Deneyim hiç kuşkusuz
bize neyin varolduðunu söyler, ama zorunlu olarak niçin başka türlü değil de öyle olması
gerektiğini değil. Bu yüzden bize hiçbir gerçekbaşka hangi yolla uygulamaya geçirilebilirdi?
Öyleyse zamana göre bizde hiçbir bilgi deneyimi öncelemez ve tüm bilgi deneyimle başlar.
Ama tüm bilgimizin deneyim ile başlamasına karşın, bundan tümünün de deneyimden
doğduğu sonucu çıkmaz. Çünkü pekâlâ olabilir ki deneyim bilgimizin kendisi bile izlenimler
yoluyla aldıklarımızın ve kendi bilgi yetimizin (duyusal izlenimlerin yalnızca vesile
olmalarıyla) kendi içinden sağladıklarının bir bileşimidir ve bu son eklentiyi o temel gereçten
ancak uzun alıþtırmalar sonucunda kazanılan dikkat ve beceri yoluyla ayır- dedebiliriz.
Şimdi, özellikle belirtmeye değer ki giderek deneyimlerimize bile kökenleri zorunlu
olarak a priori olan ve belki de yalnızca duyusal tasarımları bağlamaya hizmet eden bilgiler
karışırlar. Çünkü deneyimlerimizden duyulara ait herşeyi uzaklaştırırsak, gene de geriye belli
kökensel kavramlar ve onlardan üretilmiş yargılar kalır ki, deneyimden bağımsız, bütünüyle a
priori ortaya çıkmış olmalıdırlar, çünkü duyulara görünen nesneler üzerine yalnızca
deneyimin öğretebileceğinden daha çoğunu söyleyebilmemize olanak verir ya da ez azından
bizi buna inanmaya götürürler ve önesürümlere gerçek evrensellik ve sağın zorunluk verirler
ki, bunları salt görgül bilgi sağlayamaz.
Bu öyleyse daha yakından araştırılması gereken ve hemen ilk bakışta
yanıtlanamayacak bir sorudur: Deneyimden ve giderek tüm duyu izlenimlerinden bağımsız bir
bilgi var mıdır? Bu tür bilgi a priori olarak adlandırılır ve kaynağınaa posteriori, e.d.
deneyimde bulan görgül bilgiden ayırdedilir.
Bu ‘a priori’ anlatımı gene de önceki sorunun bütün anlamını gösterebilmek için
yeterince belirli değildir. Çünkü sık sık giderek görgül kaynaklardan türetilen pekçok bilgi
için bile onlara a priori yetenekli olduğumuz ya da olabileceğimiz, çünkü onları dolaysızca
deneyimden değil ama evrensel bir kuraldan türettiğimiz söylenir bir kural ki gene de
kendisini deneyimden ödünç almışızdır. Böylece kendi evinin temellerinin oyan biri için evin
yıkılıcağınıa priori bilebilirdi, e.d. edimsel yıkılıcağının deneyimi için beklemesi gerekmezdi
denebilir. Ama gene de bunu bütünüyle a priori bilemezdi, çünkü daha ön- ceden cisimlerin
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ağır olduklarını ve buna göre destekleri uzaklaştırılınca düştüklerini deneyim yoluyla
öğrenmiş olması gerekirdi.
Öyleyse bu noktadan sonra a priori bilgilerden þundan ya da bundan deðil, ama saltýk olarak tüm deneyimden bağımsız olan bilgileri anlayacağız. Ve bunlara karşıt olarak
görgül bilgiler, ya da yalnızca a posteriori, e.d. deneyim yoluyla olanaklı olan bilgiler
dururlar. A priori bilgiler görgül hiçbirþeyle karışmamış oldukları zaman arı olarak
adlandırılırlar. Böylece örneğin Her değişimin bir nedeni vardır önermesi a priori bir
önermedir, ama arı değil, çünkü değişim yalnızca deneyimden türetilebilen bir kavramdır.
II. Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır Ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız
Değildir
Burada gereken şey arı bir bilgiyi görgül olandan güvenle ayırdetmemizi
sağlayacakbir ayırmaçtır. Deneyim hiç kuşkusuz birşeyin bu ya da bu doğada olduğunu
öğretir, başka türlü olamayacak olduğunu değil. Öyleyse, ilk olarak, düşünüldüğünde aynı
zamanda zorunluğu ile düşünülen bir önerme varsa, bu bir a priori yargıdır ve eğer, bundan
başka, kendisi de yine zorunlu olarak geçerli olan bir önerme dışında baþka bir önermeden
türetilmemişse, o zaman saltık olarak a prioridir. İkinci olarak, deneyim yargılarına hiçbir
zaman gerçek ya da sağın değil ama yalnızca varsayımlı ve karşılaştırmalıevrensellik verebilir
(tümevarım yoluyla), öyle ki gerçekte ancak şimdiye dek algılamış olduklarımıza göre bu ya
da bu kurala aykırı hiçbir durum yoktur diyebiliriz. Buna göre, eğer bir yargı sağın evrensellik
içinde, e.d. hiçbir kuraldışına olanak tanımayacak bir yolda düşünülüyorsa, o zaman
deneyimden türetilmiş değildir ve saltık olarak a priori geçerlidir. Görgül evrensellik öyleyse
birçok durumda iþleyen bir geçerliðin keyfi olarak tüm durumlarda işleyen bir geçerliğe geniş
letilmesidi örneğin, ‘Tüm cisimler aðýrdýr’ önermesinde olduðu gibi. Buna karşın, sağın
evrensellik bir yargıya özsel olduğu zaman, bu özel bir bilgi kaynağını, e.d. bir a priori bilgi
yetisini gösterir. Zorunluk ve sağın evrensellik böylece bir a priori bilginin güvenilir
ayırmaçlarıdır ve hiçbir biçimde birbirlerinden ayrılamazlar. Ama bu ölçütlerin kullanımında
zaman zaman görgül sınırlandırılmışlık yargıların olumsallıklarındandaha kolay gösterildiği
için, ya da, zaman zaman olduğu gibi, bir yargıya yüklediğimiz sınırsız evrensellik onun zorunluğundan daha açık olarak gösterildiği için, her biri kendi başına yanılmaz olan bu her iki
ölçütün ayrı ayrı kullanılmaları salık verilebilir.
Şimdi, böyle zorunlu ve en sağın anlamda evrensel ve dolayısıyla arıa priori yargıların
in- san bilgisinde edimsel olarak bulunduklarını göstermek kolaydır. Eğer bilimlerden bir
örnek - isteniyorsa, yalnızca matematiğin tüm önermelerine bakmak yeterlidir; eğer en sıradan
anlak kullanımından bir örnek isteniyorsa, ‘Tüm değişimlerin birer nedeni olmalıdır’
önermesi bu amaç için işe yarayacaktır. Bu son durumda bir neden kavramının kendisi bir etki
ile bağındtısının zorunluğu ve bir kuralın sağın evrenselliği kavramını öylesine açıkça kapsar
ki, kavram eğer onu, Hume’un yaptığı gibi, olmakta olanýn önceden olanla yinele- yerek
birleştirilmesinden ve bundan kaynaklanan o tasarımları birbirleri ile bağlama alışkanlığından
(ve buna göre yalnızca öznel zorunluktan) türetseydik, bütünüyle yiterdi. Bilgilerimizdeki arıa
priori temel ilkelerin edimselliğini tanıtlamak için bu tür örnekler gerekmeksizin de, bu
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ilkelerin deneyimin kendisinin olanağı için vazgeçilmez oldukları gösterilebilir ve dolayısıyla
varoluşlarıa priori tanıtlanabilir. Çünkü deneyimin kendisi pe- kinliğini nereden alabilirdi,
eğer ilerlemesinde bağımlı olduğu tüm kurallar her zaman görgül ve dolayısıyla olumsal
olsalardı ve o zaman onları ilk temel ilkeler saymak zor olurdu. Ama burada bilgi yetimizin
arı kullanımının bir olgu olarak göstermiş ve böyle bir kullanımının ölçütlerini ortaya koymuş
olmakla yetinebiliriz. Öte yandan, yalnızca yargılar- da değil ama giderek kavramlarda bile
bunların a priori kökeni kendini gösterir. Bir cisme ilişkin deneyim kavramımızdan onda
görgül olan herşeyi tek tek uzaklaştırsak, örneğin renk, sertlik ya da yumuşaklık, ağırlık,
giderekiçine işlenemezlik, gene de geriye cismin (ki şimdi bütünüyle yitmiştir) kaplamış
olduğu ve uzaklaştırılamayacak olan uzay kalır. Benzer olarak, cisimsel olan ya da olmayan
herhangi bir nesneye iliþkin görgül kavramımızdan deneyimin bize öğrettiği tüm özellikleri
uzaklaştıracak olursak, gene de ondan onu töz olarak ya da bir töze bağlıolarak düşünmemizi
sağlayanı alamayız (üstelik bu töz kavramı genelde bir nesne kavramından daha çok
belirlenim kapsıyor olsa bile). Öyleyse bu kavramın kendini bize dayatışındaki zorunluk
yoluyla a priori bilgi yetimizde yeri olduğunu kabul etmeliyiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın felsefesinde oldukça önemli bir yer tutan transendental
kavramına değindik ilk başta. Daha sonra bu kavramın açtığı yolda karşımıza çıkan diğer
önemli kavramlar olarak zaman ve mekâna geldik. Bunların deneyimin zeminini teşkil etmesi
açısından önemi belirtildikten sonra deneyimin nasıl bir gerçeklik anlayışına tekabül ettiğini
işledik.
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Bölüm Soruları
1)

Kant için a priori bilme moduna ….. denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Metafizik

b)

Deneyim

c)

Transendental

d)

Sezgi

e)

Fizik

2)

Kant transendentali ........ kitabında işler.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Saf Aklın Eleştirisi

b)

Pratik Aklın Eleştirisi

c)

Yargı yetisinin Eleştirisi

d)

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

e)

Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme

3)

Mekân ….. formudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İçicelik

b)

Yanyanalık

c)

Ardardalık

d)

Üstüstelik

e)

Zaman

4)

Mekanın önünde olan form …… dır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
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a)

Gözlem

b)

Deney

c)

Varsayım

d)

Zaman

e)

Yer Kaplama

5)

Deneyim …….. oluşum alanıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Bilginin

b)

Mantığın

c)

Kavramın

d)

Ruhun

e)

Varlığın

6)

Deneyim nedir?

7)

Deneyimin hangi iki unsurun birleştimi olduğunu düşünebiliriz?

8)

Mekânın parçalarına ilişkin sizler ne gibi örnek verebilirsiniz?

9)

Aritmetik ile matemetik arasındaki ilişki nedir?

10)

Kant estetiği güzelden nasıl ayırabilir sizce?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)a
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KAYNAKÇA
Özlem, Doğan:Bilim,Tarih,Yorum, İnkilap Yayınları, 1998.
Saf Aklın Eleştirisi, Çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi
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3. TEORİK AKILDA ANLAMA GÜCÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Kategoriler

3.2.

Sentetik A Priori Yargılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kategoriler olarak ifade edilen saf kavramların işlevi nedir?

2)

Sentetik a priori yargıların oluşumunu açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yargılarla düşünmenin nasıl
olduğunu görmek
Bilimsel bilginin inşası
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Söz konusu yargılardaki
temel yapıyı oluşturan
kavramların ortaya
koyulmasıyla
Sentetik a priori yargıların
analiziyle

Anahtar Kavramlar


Yargı



Bilgi



Sentetik a priori kavramlar
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Giriş
Anlamagücü bilgiyi oluşturmada motor görevinigörür. Bilgi yargılarla işlenir ve
yargılar da kavramlarla oluşur. Bu bölümde bu sürecin yargı ve kavram kısmını göstermeye
çalışacağız. Dikkatimizi yoğunlaştıracağımız husus bunların bütün işlevlerinden ziyade nasıl
çalıştıklarına ilişkin olarak bazı temel kavramlar üzerinde olacaktır.
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3.1. Kategoriler
Kategori kelimesi yunanca olup etimolojik olarak mahkemede verilen karar anlamına
gelmektedir. Istılahi anlamını düşünce tarihinin içine sokan Aristoteles olmuştur.
Aristoteles’in kategorileri yüklemlerdir. Bu yüklemler birincil cevher olarak anlaşılması
gereken öznenin varoluşuna ilişkin nitelikleri ifade eder. Dolayısıyla ontolojik işlevleri vardır.
Kant bu ontolojik bir işlevde olan kategoriler varlığa değil de düşünmeye dayalı olarak ele
almaya çalışmıştır. Elbette oldukça farklı biçim ve içerikte bu ele alma oluşturulacaktır. Ama
öncelikle iki kategori kullanımı arasındaki farklılığın ontolojik yaklaşımdan ziyade
epistemolojik olduğunun unutulmaması gerekir.
Kant içinkategoriler yargıların belirli bir biçimde olmasını sağlayan saf kavramlardır.
Çünkü Kant yargıların belirli bir biçimde düşünme olduğunu kabul eder. Böyle olduğunda her
bir saf kavram olarak kategoriler çeşitli düşünme biçimlerine(yargılama biçimlerine) tekabül
eder. O halde bilgiye giden yolda kullanılan yargılamanın zorunlu mantığı olarak anlaşılabilir
kategoriler. Kant bunların dört başlık altında sınıflara ayırır. Daha sonra da bunların her
birisine üç kavram yerleştirir. Dikkat edilmesi gereken noktayı vurgulayalım. Kant yargıların
düşünmedeki işlevi ile bu işlevi gerçekleştiren kavramların ayrı ayrı tablosunu oluşturur.
Yargıların mantıksal işlevindeki tablo şudur:

1.Yargıların Niceliği
Evrensel
Tikel
Tümel

2.Niteliği

3.İlişki

Olumlu

Kesin

Olumsuz

Varsayımlı

Sonsuz

Ayrık
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4.Kiplik
Muhtemel
Önesürümlü
Belgitli

Bunların işlevleri yukarıda her bir kısmın başındaki kavramları dikkat alırsak anlaşılır.
Yani yargılarımız niceliksel, niteliksel ilişki ve kip durumuna göre biçimlenmişlerdir. Bu
biçimlerin nasıl olduklarını her birinin altındaki üç çeşitten de anlayabiliriz. Şimdi
düşünmenin işlevlerini ortaya koyduktan sonra hangi kavramlarla bu işlevlerin gerçekleştiğini
görmek için ayrı bir tabloya daha sahip olmak gereklidir. İşte bu tablo da aşağıdaki gibidir:

1. Yargıların Niceliği
Birlik
Çokluk
Tümlük

2.Niteliği

3.İlişki

Olgusallık

İlintilik ve Kalıcılık

Olumsuzlama
ve Etki)

Nedenselik ve Bağımlılık (Neden

Sınırlama
arasındaki karşıtlık)

Ortaklık(Etken
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ve

edilgen

4.Kiplik
Olanak-Olanaksızlık
Varlık-Yokluk
Zorunluk-Olumsallık
Dikkat edilirse ikinci tablo bilginin kullanıma ilişkin olarak daha açıklayıcı
olmaktadır. Genel olarak bakıldığında varlığa ilişkin olarak düşünmemi bu kavramların
sunduğu biçimde yapmak zorundayızdır. Örnek vermek gerekirse, nicelik açısından bir yargı
ya tekildir (Ahmet akılldır gibi) ya tikeldir (Bazı insanlar akıllıdır gibi) ya da tümeldir (Bütün
insanlar akıllıdır gibi). Aynı örnekleri diğer biçimlere yani nitelik, ilişki ve kiplik başlıkları
altındaki kavramlara göre rahatlıkla çoğaltmak mümkündür. Zaten bizim düşünmemizin bu
yapısı ortaktır. Bunun için düşünmenin yani anlama gücü kısmına denk gelmesi gereken
evrensel yapılarıdır.
Kant için kavramların yargıdaki formu aslında bir bakıma derleyiciliktir. Kavramlarla
duyu verilerindne gelen malzemeyi derleriz. Böylece derlediğimiz duyu verilerini de yargıda
biçimleyip anlaşılır hale sokarız. Bu şekilde düşünmemiz anlamaya dönüşür. Dikkat edilmesi
gereken nokta anlamanın bir şeyin anlaşılır hale getirilmesi olarak duyuma ve duyarlılığa
ihtiyaç duymasıdır. Yani bir şeyin tekilliğinden, olanağından etken ya da edilgenliğinden
bahsedilmesi gerekir. Buradaki anlama kendisini böylece bilgiye dönüştürme imkânına sahip
olur. Şimdi bu bilginin ne anlama geldiğini biraz daha açıklamak için bir sonraki başlığa
geçmek gerekir.

3.2. Sentetik A Priori Yargılar
Kant’ın yukarıdaki başlıkta ifade ettiği kavramları açıklayarak bu konuya
başlamamızın faydası vardır. Öncelikle bir yargının yapısına ilişkin olarak bilgi vermek
gerekir. Sentetik yargılar bir özne hakkında yüklemin bilgi verdiği cümlelerdir. “Ahmet evli
bir erkektir.”dediğimde Ahmet’in evli olmasına ilişkin olarak bir bilgi veriyorumdur. Bu bilgi
Ahmet kavramından çıkarılamayacak bir bilgi olması nedeniyle önemlidir vebu yapısıyla
sentetik bir önermedir. Bunun yanında sentetik olan analitik olanın karşıtıdır. Analitik olan
yargıda bilgi vermez. Mesela “bekâr, evli olmayan erkek ya da kadındır” yargısında bilgi
verilmez. Dikkat ederseniz ilk yargı sentetik olmasına rağmen zorunlu değilken ikincisi
analitik olup zorunludur. O halde sentetik yargıların bilgi vermek açısından artısının olduğunu
söyleyebiliriz. Buna karşın analitik önermelerin de zorunluluk vermesi artı olan taraflarıdır.
Örneğimizi dikkate alacak olursak evli olmamak bekâr kavramında zorunlu olarak
içerilmektedir. Şimdi Kant’ın bütün derdi bir yargının hem bilgi vermesi hem de zorunlu
olmasıdır. İşte bu arayışın ifadesi olarak Kant karşımıza sentetik a priori yargıları çıkarır.
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Sentetik a priori yargıların bir önceki başlık altındaki kategorilerle ilişkisinin
açıklanması gereklidir. Çünkü bu kategoriler yargıların hem sentetik hem de a priori olmasını
sağlayan hususlar olacaktır. Örnek vermek gerekirse, duyularımız bize güneş ışınlarının taşa
vurduğunu söyler. Buradan çıkarılacak sonuç ise anlama gücünün devreye girmesiyle
mümkün olacaktır. Yani anlama gücünün kavramları olarak kategorilerle yargıda bulunan
düşünmemiz bu duyu verisi olan durumu “güneş taşı ısıtır” şeklinde idrak etmeye
dönüştürecektir. İşte bu türden bir nedensellik yukarıdaki tabloda ilişki kurma biçimi altındaki
başlığın 2. Maddesini oluşturmaktadır.
Duyu verileri tasavvurgücünün formlarına yani zaman ve mekâna dayandıkları için
tümüyle dağınık olmasalar da çeşitli ve çok olma özelliklerine sahiptirler. “Güneş ışınları taşa
vurmaktadır” gördüğümüz bir durum iken, bu durumun gözlem konusu olup bilgi çıkaracak
şekilde “Güneş taşı ısıtmaktadır” yargısına varılması anlama gücünün bir işlevidir. anlama
gücü duyuverilerine yansıyan çok çeşitliliği bilgi çıkartmak için nedensellik gibi bazı
kavramsal formlar altında yeniden üretir; oluşturur. Biraz daha ileri giderek nedenselliğin
bilginin formu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir durumun nedenini anladığımızda onun bilgi
yönünü anladığımızı söylemek yerine, bir duruma ancak nedensellik yüklediğimizde onu bilgi
haline getirdiğimizi söylemek daha doğru olur.
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Uygulamalar
1. Aklın İşleyişi ve Fakülteler
Kant, saf aklı pratik ve teorik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Pratik akıl, nesnesine
gerçekleştirmek için yönelirken; teorik akıl, bilmek için yönelir. Teorik akıl, “Bütün cisimler
ağırdır.” yargısında bulunduğunda, cisimlerin ağır olduğu bilgisini vermektedir. Pratik akıl ise
kendi kavramlarından bir tanesi daha doğrusu temeli olan özgürlüğü bilmek değil,
gerçekleştirmek ister. Bu anlamda özgürlük, sadece pratik akılda yer alan bir kavram olmanın
ötesine geçerek, gerçekleştirilmeye çalışılan ve gerçekleştirildiğinde de pratik aklın nesnesi
âline gelen bir yapıya kavuşur. Bir diğer deyişle, özgürlüğün kendisi, bir şey yapmanın ve
dolayısıyla bir şeyi gerçekleştirmenin imkânına işaret eder. Aslına bakılırsa, teorik aklın
nesnesi özneyle karşılaştığı için bilgi konusu olan bir şeydir. Pratik aklın nesnesi olarak
özgürlükse, nesne imkânına sahip olmayı özneden bekler. Bunun için pratik akıl kendi
nesnesini eylem olarak yaratır daha doğrusu eylemle yaşar. Şu halde, teorik akıl kendisinde
yer alan kavramlarla nesnenin gerçekliğini bilmeye çalışırken, pratik akıl kendi kavramlarını
eylemle gerçek kılarak nesneleştirmeye çalışır. İşte, teorik aklın nesnesinin bütünlüğüne doğa,
pratik aklın nesnesinin bütünlüğüne ise yaşam adını veririz.
Bu hususu, Kant’ın teorik akıl olanla ilgilenirken pratik akıl olması gerekenle ilgilenir
düşüncesiyle değerlendirmek gereklidir. Olanın kavramsalllaştırılması aslından uzaklaştırmak
yani ding an sich/kendinde şey anlamına gelir. Özellikle Kant’ın felsefesinin bilginin bu öznel
yanıyla ilgilendiğini göstereceğiz. Öznellik durumunun öznenin duygularından ve
duyularından ayrılmış katışıksız bir akıl sahibi olması durumunda aşılabileceği iddia
edilebilir. Buysa bir bakıma felsefeyi “Aslolan akılsal olandır” gibi bir idealist duruma
kaymakla sonlandırmaya götürebilir. Bir diğer deyişle, aslında olan görüldüğü biçimiyle
değil, kavrandığı biçimiyledir denilerek, öznenin sıkıntılı durumu tam da özne önalana
çıkarılarak aşılmaya çalışılır. Aklın pratik kullanımındaysa durum kısmen değil, tamamıyla
kavramın gerçekleştirilebilir kılınmasıdır. Aradaki fark, teorik akılda bilmek üzerinden,
pratiklikteyse eylem üzerinden bir gerçeklik inşasının olmasıdır. Burada nesnenin, mesela
özgürlüğün, mutluluğun ya da iyinin ne olduğu değil, öznenin bunları nasıl eyleme dökeceği
yani gerçekleştirebileceği söz konusudur. Bu durumda öznellik yerine özne aranılan bir şart
haline gelir. Bu ayrıma rağmen, her iki akıl da içlerinde birtakım saf kavramlar
barındırmaktadır. Bu kavramların saf olmasının nedeni, tecrübeyle karışmamış
olmalarındandır. Ayrıca teorik aklın saf kavramları tecrübeye içkinken yani tecrübe için iken,
pratik aklın saf kavramları tecrübeyi aşkındırlar ve tecrübe dünyası bu kavramlar için vardır.
Her iki akılda yer alan saf kavramlar birbirinden farklı olsa da bunların hepsi saf aklın
içinde yer almaktadırlar. Konumuzu oluşturan Tanrı kavramı teorik aklın saf bir kavramıdır.
Teorik akıl kendisinde yer alan bu kavramı ispatlayamazken, pratik akıl ispatlayabilmektedir.
Tanrı kavramını anlamak için söz konusu kavramın her iki tarafta da çalışmasına yani hem
teorik hem de pratik işleyişine bakmak gereklidir. Bu anlamda ilk aşamada, bu kavramın
teorik, sonrasındaysa pratik akıldaki işlenişi incelenmelidir. Yalnız kavrama göre aklın
anlaşılması değil de akla göre kavramın anlaşılması gerekli olduğundan genel olarak teorik
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aklın bilgiye yönelik yapısının anlaşılması gereklidir. Çünkü Kant Tanrı kavramının olmasını
değil, bilgiye yönelik olmasını soru konusu eder.
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Uygulama Soruları
Kategorilerin her bir sınıfı için örnek önermeler neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde transendental analitiğin kısmına giren yapıyı anlamaya çalıştık. anlama
gücü denilen yetinin ne işe yaradığını kategoriler ve sentetik a priori yargıların ortaya
konulmasıyla ifade etmeye çalıştık. Özellikle vurgulamaya çalıştığımız husus bu kategorilerin
anlama gücünün saf kavramları olarak düşünmenin bilgi üretmede temelini teşkil ettikleridir.
Yargılama kavramlarla iş görürken yargılamanın yöneldiği alan deneyimdir. Bu yönelimden
bilgi denilen sonucun çıktığını göstermeye çalıştık.
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Bölüm Soruları
1)

Kant için saf kavramlara ….. denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Empirik

b)

Kategori

c)

Bilgi

d)

Deneyim

e)

Transendental

2)

Kant kategorileri ....... başlık altında işler.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Dört

b)

Yedi

c)

Üç

d)

Beş

e)

İki

3)

Yargı ....... yapılır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Duygularla

b)

Hislerle

c)

İzlenimlerle

d)

Kavramlarla

e)

Önermelerle

4)

Bilgi vermeyen yargılara ......... denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
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a)

Analitik

b)

A priori

c)

Kıyas

d)

Önerme

e)

Tümevarım

5)

Bilgi veren yargılara ...... denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Önerme

b)

Kıyas Mantık

c)

Sentetik

d)

Analitik

e)

Tümdengelim

6)

Analamgücünün işlevi nedir?

7)

Kategorinin etimolojik anlamı nedir?

8)

Kant’tan önce kategori terimini kullanan ilk filozof kimdir?

9)

Sentetik a priori yargıların yapısı nasıldır?

10)

Anlamagücü ile deneyim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)a, 5)c
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4.AKIL VE TRANSENDENTAL DİYALEKTİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

İdea Kavramı

4.2.

Aklın Yanılsamaya Düşmesi

4.3.

Antinomi ve Paralogism
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

1.Transendental Diyalektiği önceki bölümlerden ayıran hususlar neleridir?

2)

İdeayı kavramda ayıran özellikler nelerdir?

3)

Antinomilerin oluşumu nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Aklın işleyişinin
Aklın olumsuz taraflarının
transendental biçimde analiz
anlaşılması
edilmesiyle
Bu kavramın altında nelerin
İdea kavramının modern
işlendiğinin gözler önüne
anlayışta yerinin anlaşılması serilmesi
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Anahtar Kavramlar


Diyalektik



İdea



Antinomi
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Giriş
Kant anlama gücüne bilgi edinme rolünü verirken aklı bu bilgiyi tahrif etme rolünü
verir. Bunun nedeni bilginin anlama gücü tarafından işlenişinde kullanılan kavramların içini
duyumdan almasıdır. Akıl ise kendi kavramlarını duyumdan almaya tenezzül etmez. Bunun
sonucu olarak akıl kavram yerine idealarla işini görmeye çalışır. Bu türden kavramlar ise
sınırlar içinde kalarak bilgi vermek yerine sınırları aşarak yanılsamaya düşmek zorunda
kalırlar. Yanılsamanın sonucunda da karşımıza antinomiler çıkarlar.

56

4.1. İdea Kavramı
Kant idea için felsefe tarinde Platon’un kullanımının aksi bir anlam düşünür. Platon’da
idea tam olarak ulaşılmak istenen numenal alan için bir anlam ifade ediyordu. Bir bakıma
sınırların yani fenomenal dünyanın aşılması için önemliydi bu idealar. İşte tam olarak bu
anlamı doğruluğunu kabul edip bu anlamlılığı farklı bir biçimde yorumlayan Kant olmuştur.
Onun için Platon’un numenal alanı deneyimin ( o halde elde edilebilir bilginin) sınırlarının
aşılmasını ifade ettiğinden negatif bir anlama sahiptir.
Kant tarafından, aklın saf kavramı olarak idealar, anlama gücünün saf kavramlarından
daha soyut olarak nitelendirilmiştir. Çünkü“...işaret ettiği varolanlar bulunmadığından,
ideaların tasvir ciheti yoktur.” 4 Şu halde idealar, somut olma imkânına sahip değildirler.
İdeanın soyut olması sorun teşkil etmez, ama tecrübe alanında herhangi bir şekilde
karşılığının bulunmaması sorun teşkil eder. Mesela sayılar soyut kavramlardır, ama tecrübe
alanında kullanılır olduğundan sorun teşkil etmezler. Benzer şekilde anlama gücünün
kavramları tecrübeden gelmeseler de karşılıklarını tecrübede bulduklarından sorun teşkil
etmezler. Saf aklın kavramlarının ise tecrübede karşılığı olmadığından herhangi bir şekilde
somutlaşabilme imkânı bulunmamaktadır. Şu halde, ideaların, anlama gücünün kavramlarında
olduğu üzere nesnel çıkarımı yapılamamakta veya herhangi bir karşılığı bulunamamaktadır.5
Nitekim Kant, ideaların rasyonel olmaktan ziyade, sözde rasyonel olduklarını söylemektedir.
Bu idealar belirli bir insanın icadı değil, genel olarak insan aklının ürünüdürler:
Bu sonuçlar rasyonel olmaktan ziyade sahte rasyonel olarak adlandırılmalıdırlar.
Bunlar tesadüf eseri ya da hayal ürünü değil, insan aklının doğasından kaynaklanmaktadırlar.
Çünkü bunlar bir insanın değil, saf aklın sofistike düşünceleridir.6
O halde Kant bu ideların aklın bir nevi hayali olduğunu ileri sürmüş olur. Nasıl bir
hayal dünyasında sınırların aşılması (mesela insanın uçmasını hayal etmesi gibi) söz
konusuysa akıl da bu idealarla bilginin en yüksek formunun elde edilmesi hayalini kurar.
Metafiziğin yani fizik/fenomen/görünen ötesininyapılması bu açıdan Kant için olumsuz bir
anlama sahiptir.

4.2.Aklın Yanılsamaya Düşmesi
Nasıl bilgi anlama gücü ile tasavvurgücü ilişkisi sonucunda oluşturuluyorsa, akıl da
anlama gücü ile olan ilişkisi sonucunda, bilginin ilerleyişini daha farklı bir şekilde devam
ettirmek ister. 7 Akıl, tecrübe alanındaki nesnelere değil, bu bilgiyi üreten anlama gücüne

4

Duralı, Sorun Nedir, s. 115. Burada idea yerine fikir kullanılsa da tezle uyum sağlaması
için idea olarak yazdık.

5

KrV, B393/A336.

6

Sözde rasyonel/Vernünftelnde/Pseudo-rational. A.e., A339/B397.

7

Jonathan Bennett, Kant’s Dialectic, Cambridge University Press, 1974, s. 264.
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yönelik tasarrufta bulunur. Bu türden bir ilişkide, aklın fonksiyonu bilgi elde etmek değil,
bilgiye birlik kazandırmaktır. Dolayısıyla buradaki birlik, tecrübede ya da anlama gücünde
olduğundan daha farklıdır:
Anlamagücünü, görünüşlerin birliğini kurallar aracılığıyla sağlayan yeti, aklı ise
anlama gücünün kurallarının birliğini ilkelerle sağlayan yeti olarak değerlendirebiliriz.
Dolayısıyla, akıl doğrudan ne tecrübeye ne de herhangi bir nesneye başvurur. Akıl, anlama
gücünün birlik ve formundan farklı olan ve kendi birliği olarak adlandırılabilecek bir birliği,
anlama gücünün bilişinin çokçeşitliliğine a priori birlik vermek için başvurur…8
Kant’a göre ilkelerle, bir önermede tikelin evrensel bir biçimde kavramlar aracılığıyla
oluşturulması sağlanır. 9 anlama gücü, evrensel ve a priori bilgiye yargılarla ulaşmaya
çalışmaktadır. Bu yargılar tecrübe alanı içerisinde kaldığından içkindirler.10Buna karşın, akıl
farklı türden bir evrenselliğe ulaşmaya çalışmakta, yargılar yerine kıyasları kullanmaktadır.
Kıyastaki evrensellik 11 Kant tarafından birbirleriyle bağlantılı iki terimle ifade edilmiştir.
Buna göre, akıl evrensellikle mutlaklığı ve tümlüğü aramaktadır. 12 anlama gücü, tecrübe
alanı hakkında bilgi verirken bu iki niteliği aramaz. Bu görevi yerine getirmek isteyen akıldır.
Bu anlamda, anlama gücünün evrenselliği akıl tarafından bu iki niteliğin aranmasıyla daha üst
bir seviyeye çıkarılmak (bu nedenle tecrübenin sınırları aşılmaktadır) istenir.13 Daha sonra,
akıl bu iki unsurun şartsız olanı bulmakla elde edileceğini düşünür.14
Anlamagücü ile akıl arasındaki ilişkide yanılsama üzerinde yoğunlaşmışken, idea ve
ideal olanın açıklanmasındaysa transendent üzerinde yoğunlaşmalıyız. Çünkü yanılsamayla
beraber transendentteriminin anlaşılması, idea ve ideal olan arasındaki farklılığın anlaşılır
kılınması için gereklidir. Kant’a göre, anlama gücünün kavramları transendental, 15 aklın
kavramları (idealar) ise transendenttir. Her iki yetinin kavramları saf olsa da, anlama
gücünün kavramları tecrübenin mümkün sınırlarına ilişkin olması nedeniyle transendental

8

KrV, B359.

9

A.e., B357.

10

İçkin/İmmanent ve aşkın/transendent ayrımlarını aşağıda detaylı bir biçimde açıkladık.

11

Evrensellik/Allgemeinheit/Universalitas/Universality.

12

Mutlak/Absolut/Absolute. Tamlık/Totalität/Totality.

13

A.e., A323.

14

Şartsız/Unbedingte. Şart/Bedingten.

15

Transzendent/Transendental. Tanımı için Kant “Nesnenin mümkün a priori modları”
demektedir. A.e., A12/B25. Transendentin karşılığı olarak aşkın kelimesini kullanmayı
uygun görsek de transendentalin karşılığı olarak aşkınsalı kullanmayı, anlamını yeterli
derecede vermediğini düşündüğümüzden, uygun bulmadık. Bu nedenle transendentali
orjinal haliyle kullandık.
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iken, aklın kavramları (idealar) tecrübenin sınırlarını aşması nedeniyletransendenttir.16 anlama
gücünün saf kavramları ya da kategoriler, transendental olarak, bilginin sınırları içinde
kaldıklarından immanent17 iken, saf aklın kavramları yani idealar bilginin sınırları dışında
olduklarından transendenttirler.
Kant’ın felsefesinde oldukça önemli bir rol oynayan transendental aynı zamanda
transendent’i de belirler. 18 Transendental, tecrübeyi aşmaktan ziyade tecrübeyi önceleyen
akla ait bir kullanımı ifade eder. Bu durumda öznel olan anlama gücünün kavramları nesnel
bir yapı kazanırken transendental olan a priori bilginin modları karşımıza çıkarılır. Daha önce
de belirttiğimiz üzere, anlama gücüne akıl tarafından sağlanmak istenen birlik, tecrübe
dünyasına sınırları ihlal etme olarak yansımaktadır. Şu halde, transendental olanın aynı
zamanda transendent olmasının nedeni, bu ideaların aklın arzusu nedeniyle sınırları
aşmasıdır. 19 Bunun gibi, aklın arzusu ile tecrübe nesnesinin imkânları uyuşmayınca ortaya
yanılsamalar çıkmakta, yani transendental kullanım transendent kullanıma dönüşmektedir.20
anlama gücü ve akıl arasındaki ilişkide vurgulandığı üzere yanılsama, aklın tamlık arayışı
sonucunda ortaya çıkmaktaydı. Yanılsamanın ortaya çıkmasının nedeni aklın kendi
kavramının da karşılığı olduğunu düşünmesindendir. Kant idea adını verdiği bu transendental
kavramın tecrübe dünyasında karşılığı olmadığından transendent olduğunu düşünmektedir:
İdeayla zorunlu bir akıl kavramını anlıyorum ki, duyuda ona karşılık düşen hiçbir
nesne verilemez. Öyleyse şimdi irdelenen saf akıl kavramlarımız transendental idealardır.
Bunlar saf aklın kavramlarıdır; çünkü tecrübede kazanılan bütün bilginin şartların mutlak
tümlüğü aracılığıyla belirlendiğini gösterebilirler. Keyfi olarak uydurulmuş değildirler; tersine
aklın kendi doğası yoluyla verilmişlerdir ve buna göre zorunlu olarak bütün kullanımıyla
ilişkidedirler. Son olarak transendenttirler; tüm tecrübenin sınırlarının ötesine geçerler ve
buna göre tecrübede hiçbir zaman transendent ideaya yeterli olacak bir nesne bulunamaz. 21
Kant, gerek anlama gücünün gerekse duyumlamanın yapıları gereği böyle bir
yanılsamaya imkân vermediğini belirtmektedir. 22 Yanılsamalar aklın yapısından
kaynaklanmaktadır ve burada bir mantık hatasından ziyade, transendental yanılsama söz

16
17

Aşkın/Transzendent/Transendent.
İçkin/Immanent.

18

Kant transendental olanın aynı zamanda transendent olmasını şöyle ifade etmiştir: “Son
olarak, onlar (transendental idealar) transendenttirler ve tecrübenin sınırlarının dışına
çıkarlar;deneyimde transendental ideaya yeterli gelecek bir nesne yoktur.” KrV,
A327/B384. s. 319.Alıntıdaki parantez bize aittir.

19

Önemle belirtilmesi gerekir ki transendental ideaların transendent olması transendental ile
transendent’in aynı anlama geldiklerini göstermez.

20

Duralı, a.g.e., s. 111.

21

KrV, B384.

22

A.e., B350/ A294.
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konusudur. Yani yanlış yapılmış bir çıkarımdan ziyade, zorunlu olarak yanlış hale dönüşen bir
çıkarımdan bahsedilmesi gerekmektedir. Transendental yanılsama, Kant’a göre, ne kadar
takip edilirse edilsin kaçınılmaz olarak yapılan bir hata olarak akılda mevcuttur:
Bundan dolayı transendental diyalektik transendent yargıların açığa çıkarılması ve
aynı zamanda bunlar tarafından kandırılmamak için önlemler alınmasını içerecektir. Bu
yanılsamanın, mantıki yanılsamada olduğu gibi kaybolması ve takip edilerek sonlandırılması
asla başarılamaz. Çünkü öznel ilkelere dayanmasına rağmen nesnel olarak tanıtan doğal ve
kaçınılmaz yanılsamalar söz konusudur.23

4.3. Antinomi ve Paralogism
Aslına bakılırsa antinomiler yukarıda bahsettiğimiz işleyişin birer ürünüdürler. Buna
karşın yanılsamalar sadece antinomilere değil, paralogismlere de yol açarlar. Önemli olan
nokta aklın farklı biçimlerde ve farklı idealarla yanılsamaya düştüğünün anlaşılmasıdır.
Antinomiler aklın aynı mesele hakkında iki farklı ve eşit inandırıcılıkta iddiada
bulunuyor olmasıdır. Dünyanın başlagıcının olduğu ve olmadığı sorunu antinominin temelini
teşkil eder. Burada mesele sadece dünyanın başlangıcıyla sınırlı kalmaz. Çünkü dünyanın
başlangıcı bir açıdan bakıldığında maddenin başlangıcı sorununa dönüşmek durumunda kalır.
Bu başlangıç sorunuysa nasıl başladığı, kim tarafından başlatıldığı ve nihayetinde ezelilik
sorununa kadar gider. Bu sorulara evet bir başlangıcı ve başlatanı; yaratıcısı vardır diye
verebileceğimiz gibi hayır ne bir başlangıcı ne de bir yaratcısı vardır diye de cevap verebilme
imkânımız vardır Kant’a göre.
Paralogismler ise ruh kavramıyla ilgili olarak meydana çıkarlar. Burada bir ruhun olup
olmadığı hususı da aynı biçimde akıl tarafından iddia edilebilir.
Gerek paralogismlerde gerekse antinomilerde önemli olan nokta bunlara nihai bir
cevap verilemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Böylece bu aklın üzerinde aklın bir farkındalık
oluşturabilir. Bu oluşturulduğunda da bu hatalara uygun bir akıl ortadan kaldırılmasa da bu
yargıların bir yanılsamayla sonuçlanacağını akıl fark edilebilir. O halde Kant’ın kitabımızın
başında belirttiğimiz iki aklının daha üstünde yer alan aklı bu farkı yakalayabilen akıldır.
Hataya düşen aklın üstüne bu bilinçsel aklı yerleştirerek Kant aklı bir nevi içinde düştüğü
olumsuz durumdan kurtarır.
Yukarıda idea kısmında belirttiğimiz aşkınlık/transendent durumu özellikle Tanrı ve
ruh kavramlarında karşımıza çıkmasını unutmamamız gereklidir. Çünkü bu kavramlar aklın
sınırları aşan işleyişi içinde olumsuzdurlar. Bu kavramlar bir bakıma inşa edici/oluşturucu
olduklarını sandıkları için bilgi verme iddiasında olurlar. Yukarıda belirtildiği gibi sisemlilik
ya da bilgiye en yükse sistematik birlik verme iddiası aklın imkânlarının üstündedir. Çünkü
Kant’a göre, aranlılan mutlaklığı ve tümlüğü deneyimin içinde bulmak eşyanın tabiatına

23

A.e., A298.
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aykırıdır. Bu bir bakıma Tanrı’yı nesneleştirmek veya ruhu maddeleştirmek anlamlarına gelir
ki iki kavram da buna karşıt anlamlara sahiptir.
Daha ileride belirtecek olsak da antinomi ve paralogism ile aklın yanılsamaya düşmesi
teorik aklın bir eksikliği ya da durumudur. Kant genel olarak aklın bu durum için başvurması
gereken yöntemin bunların teorik anlamda değil de pratik anlamda ele alınması gerektiği
şeklindedir. Şimdilik bütün bu olumsuzluklara karşın aklın bu kavramlarının bertaraf
edilmediğini, pratik alanda kullanmak için bekletildiklerini bilmek yeterlidir.
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Uygulamalar
Kant’ın Varlık Kavramı Üzerine
İlhan İnan
Saf Aklın Eleştirisi’nde Kant, Descartes’in Tanrı’nın varlığı üzerine onotolojik
tanıtlamasına karşı çıkarken “varlık gerçek bir yüklem değildir” der. Bu yazıda bu savın ne
anlama geldiğini, Kant’ın ne tür argümanlarla bu sonuca vardığını ve varlığın nesnelere değil
kavramlara yüklenen ikinci düzey bir kavram olduğuna dair Frege/Russell görüşüne Kant’ın
ne denli yaklaşmış olduğunu irdelemeye çalışacağım.
I. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında filizlenip, yirminci yüzyıl felsefesinde büyük bir
etki bırakmış olan Dilsel Dönüş döneminden bize miras kalan önemli bir görüş “varlık”
yükleminin nesnelere değil kavramlara uygulandığı savıdır. Frege, varlığı “ikinci düzey bir
kavram” olarak niteleyerek, “F vardır” formundaki bir önermeyi “F kavramının altına düşen
en az birşey vardır” şeklinde, “F yoktur” formundaki bir önernmeyi de “F kavramının altına
düşen bir nesne yoktur”, ya da “F kavramı boştur” şeklinde çözümler. Russell ise varlığın
nesnelerin değil önermesel fonksiyonların bir niteliği olduğunu savunur. Frege’ye göre
kavram bir yüklemin göndergesi olan bir tür fonksiyon olduğundan, Frege’nin “kavram”ları
Russell’in “önermesel fonksiyon” dediğinden farklı değildir. En yalın haliyle iki filozof da,
varlık önermelerinde nesneye değil kavrama gönderme yapıldığını ve varlığın kavramların bir
niteleği olduğunu söylerler. Örneğin “Tanrı vardır” tümcesinde Tanrı’ya değil, Tanrı
kavramına gönderme yapılır. Aksi takdirde birşeyin var olmadığını söylemek olanaklı olmaz.
Eğer “Tanrı vardır” savı Tanrı kavramı değil de Tanrı’nın kendisi hakkında olsaydı, aynı
durum “Tanrı yoktur” tümcesi için de geçerli olması gerekirdi. Bu durumda herhangi birşeyin
var olmadığını iddia etmek olanaklı olmazdı, zira varlığını reddettiğimiz nesneye gönderme
yaparak onun varlığını peşinen kabul etmemiz gerekeceğinden çelişkiye düşerdik. İşte bu tür
bir argüman sonucu, Russell ve Frege, varlık savlarının nesneler hakkında değil kavramlar
hakkında olduğu sonucuna varırlar. Günümüzde bu görüş farklı açılardan eleştirilere maruz
kalsa da, “varlık” yükleminin en azından bir anlamının bu olduğunu neredeyese tüm filozoflar
kabul ederler.
II. Felsefe tarihinde genel bir görüşe göre Frege ve Russell birbirlerinden bağımsız
olarak bu sonuca varmışlar ve ikinci dereceden bir kavram olarak varlığı bir niceliyici olarak
ele alan bu etkili görüşün kurucuları olmuşlardır. Acaba bu iki filozof ilk eserlerini daha
vermeden yüz yıldan daha fazla bir süre önce yayımlanmış olan Saf Aklın Eleştirisi’nde Kant
benzer bir görüşe varmış mıdır? Bu sorunun yanıtlanması için Kant’ın varlık üzerine özellikle
A599-B627 bölümünde yoğunlaşan tartışmasını irdelemeye geçelim. Bu bölümün yer aldığı
Saf Aklın İdeali’nde Kant’ın asıl amacı varlığın ne olduğunu sorgulamak değil, Tanrı’nın
varlığına dair verilen bazı tanıtlamlardaki hatayı göstermektir. Burada doğrudan gönderme
yaptığı Descartes’in tanıtlaması olsa da, Anselm’inki gibi tüm ontolojik tanıtlamalara karşı
çıkmaya çalışır. Tüm bu tür tanıtlamalarda Tanrı kavramından yola çıkılarak Tanrı’nın varlığı
a priori olarak gösterilmeye çalışılır. Descartes’in tanıtlaması basitçe şöyledir: “Tanrı, tanım
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gereği, tüm mükemmelliklere sahiptir; var olmak bir mükemmelliktir, dolayısıyla Tanrı
vardır.” İşte Kant bu ve benzer argümanlardaki hatanın varlığın nesnelere yüklenebilecek
gerçek bir yüklem olduğu varsayımı olduğunu söyler. Aslında bu düşünce Kant’tan önce
değişik biçimlerde Gassendi ve Hume tarafından da dile getirilmiştir. Örneğin Hume,
doğrudan Tanrı’nın varlığı konusu ile ilişkilendirmese de, varlık hakkında şöyle der: Varlık
düşünces bir şeyin var olduğunu kavramamızla aynıdır. Bir şeyi basitçe zihnimizde
canlandırmak ile o şeyi var olarak canlandırmamız arasında bir fark bulunmaz. Bu düşünce
[varlık düşüncesi], bir nesnenin ideası ile birleştirildiğinde ona bir ekleme yapmaz.
Gassendi ise doğrudan Descartes’in tanıtlamasına karşı çıkarak şöyle der: Varlık ne
Tanrı’ya ne de başka birşeye ait bir mükemmelliktir; tersine onun olmadığı durumda
mükemmellik olamaz. Dolayısıyla varlığın ne mükemmellik gibi bir şeyin içinde var
olabilecek birşey olduğunu, ne de bir şey varlığa sahip değil ise o şeyin mükemmel
olmadığını (ya da bir mükemmelliğinin eksik olduğunu) söyleyebiliriz, zira o hiçbirşeydir.
(Haldane & Ross, 186) İki filizof da, açıkca dile getirmesler bile, Kant’ın temel savını
kuşkusuz ki öngörmüşlerdir. Ancak göreceğimiz üzere, Kant’ın bu savı tartışırken sunduğu
gerekçeler hem Hume’un hem de Gassendi’nin ötesine geçer. Kant’ın bu tartışmasına
geçmeden, savda kullanılan “yüklem” ve “varlık” terimlerinin açımlamasını yapmaya
çalışalım.
III. “Varlık” terimi Türkçe de dâhil olmak üzere birçok dilde birden çok anlamda
kullanılır. Örneğin “insan düşünen bir varlıktır” tümcesindeki kullanımı ile “Düşünen insanlar
vardır” tümcesindeki kullanımında “varlık” aynı anlamda olamaz. İlkinde “varlık” şey, ya da
nesne anlamında kullanılırken, ikincisinde “varlık”, en azından görünüşte bir şeye nitelik
atfeden bir yüklem olarak yer alır. Bu iki anlamı Türkçe’de “varlık” ile “var olma” şeklinde
ayırabiliriz. Benzer şekilde İngilizce’de “being” ve “existence” ayrımı, Almanca’da da “sein”
ile “dasein” ayrımları bulunur. Ancak bazı filiozoflar “varlık” (ya da İngilizce’de “being”, ya
da Almanca’da “sein”) terimini var olma anlamında, hatta bazen de (ki burada özellikle
Heiddger ve Meinong’u anabiliriz) üçüncü bir anlamda kullanırlar. Konumuz açısından
önemli olan Kant’ın temel savında yer alan “varlık” teriminin ne anlama geldiği. Eğer Kant
bu terimi şey ya da nesne anlamında kullanmış olsaydı, temel savını şu şekilde dile
getirebilmemiz gerekirdi: “Şey ya da nesne geçek bir yüklem değildir.” Elbette bu bir ulam
hatası içeren saçma bir tümce olurdu. Dolayısıyla Kant’ın temel savını “Var olma gerçek bir
yüklem değildir” şeklinde yorumlamanın doğru olacağı kanısındayım. Diğer yandan
“yüklem” terimi de Kant tarafından tek bir anlamda kullanılmaz. Zaman zaman Kant bu terim
ile tümcenin bir parçasını kastettiği gibi, bazı durumlarda ise bu terimi nitelik ya da özellik
anlamında kullanır. Örneğin birazdan daha ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, Kant yüklemleri
“gerçek” ve “mantıksal” olarak ikiye ayırırken, “yüklem” terimini nitelik anlamında
yorumlayamayız. Zira mantıksal bir yüklem, bir tümcenin öznesine eklenen sentaktik bir
unsurdan ibarettir ve Kant’a göre “öznenin kavramını genişletmez.” Bu savı matıksal bir
yüklemin nesnelere yüklenebilecek bir nitelik ifade etmediği şeklinde yorumlamak gerektiğini
düşünüyorum ve eğer bu yorum doğru ise, o halde mantıksal bir yüklem, yer aldığı tümce
içinde bir nitelik ifade etmeyeceğinden, bu ayrımı yaparken Kant’ın “yüklem” terimini nitelik
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olarak değil, tümcenin sentaktik bir parçası olarak kullandığını söylemek gerekir. Diğer
yandan birçok yerde Kant’ın “yüklem” terimiyle nesnelere yüklenebilen bir niteliği kast
ettiğini söyleyebiliriz. Kanımca Kant uzmanaları arasında da yaygın olarak kabul gören bir
yorumdur bu. Bu durumda şu soru karşımıza çıkıyor: Kant “varlık gerçek bir yüklem
değildir” şeklinde dile getirdiği savında “yüklem” bir tümcenin sentaktik bir parçası
anlamında mı, yoksa basitçe nitelik anlamında mı kullanıyor? Bu sorunun açık bir yanıtını
Kant’ın metinlerinden, özellikle ele alacağımız bölümden, çıkramanın olanaklı olmadığını
düşünüyorum. Bir yüklem ile o yüklemin gönderme yaptığı şey arasındaki ayrımı bildiğim
kadarıyla ilk yapan Frege olmuştur. Bu ayrımın Kant’ta bulunduğuna dair bir işaret omadığını
sanıyorum. Dolayısıyla Kant’ın “yüklem” terimini belki de farkında olmadan çift anlamlı
olarak kullandığını söylemek yanlış olmaz. O halde bu çift anlamlılığın Kant’ın “varlık
gerçek bir yüklem değildir” savı için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki anlamı şu
şekilde dile getirebiliriz: Varlık gerçek bir nitelik değildir. “Varlık” bir tümce içinde gerçek
bir yüklem olarak kullanılamaz. İlki varlığa dair metafizi bir sav iken, ikincisi tümcelere dair
sentaktik/semantik bir savdır. Her ne kadar bu iki sav birbirlerini mantıksal olarak içermesler
de, kuşku yok ki, ilkini savunan ikinciyi, ikinciyi savunan da ilkini savunur. Kısaca Kant’ın
savının çift anlamlı olmasının, en zaından konumuz açısından, herhangi ciddi bir felsefi
soruna yol açacağını sanmıyorum. Tüm bu söylediklerime karşın, tabii ki savı “varlık gerçek
birnitelik değildir” şeklinde ele almak savın metafiziksel içeriğini ortaya çıkarması açısından
daha iyi olur. Aksi takdirde, Kant’ın tüm tartışmasının semantik ve sentaktik alanda yer
aldığını varsayamamız gerekir ve bu da tartışmanın felsefi içeriğine gölge düşürür.
IV. Kant’ın Argümanları Kant’ın “varlık gerçek bir yüklem değildir” şeklinde dile
getirdiği temel savını Saf Aklın Eleştirisi’nin Saf Aklın İdeali bölümünün A 592/B 619 ile A
603/ B 631 paragrafları arasında ve özellikle A 599/ B 627 paragrafında tartışır. A 599’daki
tartışmada birbirinin içine geçmiş üç farklı argüman çıkarabiliriz. Ancak bunların hiçbiri
açıkca dile getirilmez, dolayısıyla bu argümanların açığa kavuşturulması için bazı kullanılan
temel termimleri yorumlamamız gerekir. Kuşku yok ki bu kilit terimlere getireceğimiz
yorumlar ve bunun sonucunda ifade edeceğimiz bu üç argüman tartışmaya açık olacak.
Dolayısıyla bu üç argümanı yeniden kurarken, bunların mutlak olarak Kant’ın görüşleri
olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak bu yorumların Kant’ın genel felsefesinin ruhuna en
uygun yorumlar olduğuna inanmaktayım. Epistemik Argüman Kant’ın A599’daki
tartışmasından ilk çıkarabileğimiz argümanın epistemik bir temele dayandığını söyleyebiliriz.
Ancak, görüleceği üzere, bu argüman açıkca dile getirilmediği gibi, tartışmada, “öğrenme”,
“bilme”, “anlama” gibi epistemik terimler yer almaz.
Önce argümanı kendi yorumladığım biçimiyle dile getirip tartışmasına sonra
geçeceğim: Bir nesne hakkında bilgimizi genişletmek, o nesnenin daha önce bilmedeğimiz
gerçek bir niteliğini öğrenme yoluyla olur. Bir nesnenin var olduğunu öğrenmek o nesne
hakkında bilgimizi artırmaz. Dolayısıyla “var olma” gerçek bir nitelik değildir. Daha önce de
belirttiğim gibi, A599’da Kant herhangi açık bir epistemik terim kullanmadığı gibi, tartışma
yüzeyde kavramalar üzerine, kısmen semantik, kısmen de sentaktik bir tartışmadır. Paragrafın
başında “Varlık tabii ki gerçek bir yüklem değildir, yani bir nesnenin kavramına ekleme
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yapacak bir kavram değildir” der. Bir kaç satır sonra da, bunu şöyle örnekler: “Özneyi (Tanrı)
ele alıp, Tanrı’nın var olduğunu söylediğimde, Tanrı kavramına bir şey eklemiş olmam.” Bir
sonraki paragrafta aynı görüş farklı bir şekilde dile gelir: “Dolayısıyla bir şeyi düşünürken, o
şeyi ne kadar çok yüklemi aracığıyla düşünürsem düşüneyim (bu o şeyin tüm
determinasyonu3 bile olsa), bunun üzerine ek olarak o şeyin var olduğunu söylediğimde o
şeye hiçbir şey eklemiş olmam.” Ve yine birkaç tümce sonra da Kant şöyle der: “Bir şey
hakkında biri dışında tüm gerçekliği düşünsem bile, bu şeyin var olduğunu söylediğimde bu
eksik gerçeklik eklenmiş olmaz.” Bu alıntılarda farklı biçimlerde dile getirilen ortak bir terim
bulunuyor: “birşeyin kavramına ekleme yapma”. Bu ve benzer terimleri Kant özellikle
analatik/sentetik önermeler, ya da yargılar arasındaki ayrımına yönelik tartışmalarında sık sık
kullanır. Bir şeyin kavramına ekleme yapılması, ya da bir kavramın genişlemesi ne demektir?
Bir nesnenin kavramı balon gibi genişleyip küçülebilen bir şey olabilir mi? Günümüzde
özellikle dil felseficeleri arasında neredeyse hiç kabul görmeyecek bir kavram anlayışıdır bu.
Ancak Kant’ın kavramlar üzerine öne sürüdğü bu savı, semantik olarak değil epistemik olarak
yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani Kant’ın sıklıkla kullandığı “bir kavramın
genişlemesi” terimini metaforik olarak kullandığını ve gerçekte “kişinin bir nesne hakkındaki
bilgisini artırması” ya da “kişinin bir nesnenin yeni bir niteliğini Kant’a göre “bir şeyin tüm
determinasyonu”, o şeyin tüm niteliklerini barındıran kavramıdır. Bu yorum Kant’ın
analatik/sentetik ayrımı için de geçerlidir. Temelde önermeleri sınıflandıran semantik bir
ayrım gibi gözükse de, en azından Kant için analtik/sentetik ayrımının yargılara uygulanan
epistemik temelli bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca özne/yüklem formundaki bir
önermeyi öğrendiğimizde, yüklemin kavramı (yani ifade ettiği nitelik) öznenin kavramınının
içinde olmayan bir nitelik içerdiği için, öznenin gönderme yaptığı nesne hakkında daha önce
bilmediğimiz bir niteliğini öğreniriz. Kant bunun gibi öğretici olan yüklemlere “gerçek
yüklem”, bazen de “belirleyici yüklem” diyor. Kısaca gerçek ya da belirleyici bir yüklem
gerçek bir niteliğe gönderme yapar. İşte bu şekilde yorumladığımızda, “varlık gerçek bir
yüklem değildir” savıyla Kant’ın kastettiğinin varlığın gerçek bir nitelik olmadığını görürüz.
Peki, varlık bir nitelik değil ise nedir? Kant bu soruya açık bir yanıt getirmez. Hatta bu sorun
bir paradoks olarak karşısına çıkar. Zira gerçek olmayan bir yüklem Kant’a göre “mantıksal”
bir yüklemdir ve öznenin kavramını genişletmez. Buradan yüklemlerin gerçek ve mantıksal
olarak iki sınıfa ayrıldığı sonucuna varamayız, zira gerçek bir yüklem bazı durumlarda
mantıksal olarak kullanılabilir Kant’a göre. “Herşey mantıksal bir yüklemin işlevini görebilir,
hatta istenirse özneyi kendine yükleyebiliriz.” (A598) Örneğin kırmızılık yüklemi normalde
gerçek bir yüklem olarak kullanılabilirken, “kırmızı kırmızıdır” gibi bir tümcede hem özne
hem de yüklem konumunda olduğundan, Kant’ın deyimiyle, mantıksal bir yüklem olarak yer
alır. Bir yargıdaki yüklemin mantıksal olarak kullanılması, öznenin kavramını genişletmediği
için, o yargı analitik olur. Ancak, kırmızılık gibi yüklemlerden farklı olarak, Kant’a göre,
varlık yüklemi hiçbir yargı önermesinde gerçek bir yüklem olarak kullanılamaz. Kant üçüncü
bir yüklem ulamından bahsetmediği için, bu durumda doğal olarak varlık yükleminin
mantıksal bir yüklem olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak varlık yüklemi öznenin kavramını
genişletmeyen salt mantıksal bir yüklem olduğunda varlık yargılarının analitik olması
beklenirdi. Hâlbuki Kant’ın temel görüşlerinden biri varlık yargılarının hep sentetik
olduğudur: Size soruyorum: bunun ya da şunun var olduğu önermesi analitik mi yoksa
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sentetik bir önerme midir? Eğer ilkiyse, varlık o şey hakkındaki düşüncenize birşey eklemez.
Eğer, aksine, her varlık önermesinin sentetik olduğunu kabul ederseniz ki aklı başında herkes
bunu kabul eder, bu durumda çelişkiye düşmeden varlık yükleminin iptal edilmesini nasıl
savunabilirsiniz? (Kant, A598) Kant’ın sorduğu bu son sorunun retorik olarak sorulduğu
kanısındayım. Yani Kant bir varlık önermesinin mantıksal değilinden bir çelişki çıkmadığını
düşündüğü açıktır. Dolayısıyla Kant’ın göstermesi gereken diğer mantıksal yüklemlerden
farklı olarak bir varlık yargısını inkâr etmenin çelişkiye yol açmayacağı, dolayısıyla bu tür
yargıların hep sentetik ve öğretici olduğudur. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda,
şu sonuca varabiliriz: bir şeyin var olduğunu söylediğimizde o şey hakkında bilgimizi
artırmayız, ancak yine de bu varlık yargısı ile yeni bir şey öğrenebiliriz. Kant’ın bu soruna ne
yanıt getirdiği, hatta bir çözümü olup olmadığı bile açık değil. Yine de satır aralarını
okuduğumuzda muğlak da olsa Frege/Russell görüşünün ruhuna yakın bir çözüm önerdiğini
söylemek belki mümkün olacak. Buna daha sonra geleceğim. Kant’ın tartışmasından
çıkardığım bu argümanı destekleyeci örnekler verilebilir. Bildiğimiz bir nesneyi ele
aldığımızda, o nesne hakkındaki bilgimizi geliştirmek için o nesnenin yeni bazı niteliklerini
öğrenmemiz gerekir. Örneğin, bir masanın boyutlarını ve rengini bildiğinizi düşünün, daha
sonra o masa hakkında yeni bazı bilgiler size sunulmuş olsun: sekiz çekmecesi var, 1934
yılında yapıldı, İngiliz stilinde vs. bunların hepsi o masanın birer niteliği olacaktır. Ancak size
bir de “bu masa vardır” dendiğinde, o masa hakkında yeni bir şey öğrenmezsiniz. Dolayısıyla
var olma nesnelere yülenebilen bir nitelik olamaz. İşte Kant “varlık yüklemi öznenin
kavramını genişletmez” derken buna benzer bir epistemik argümanı varsaydığını
düşünüyorum. Kant’ın temel savına yönelik Epistemik Argümandan farklı iki ayrı argümanı
daha olduğu kanısındayım. Birbirleriyle iç içe geçmiş bu argümanlar özünde kavramlara ve
özellikle kavram/nesne ilişkisine yönelik olduğundan epistemik değil semantik argümanlar
olarak değerlendirilebilir. Şimdi sırasıyla bunlara bakalım.
Kant, Ortaçağ felsefesinde yapılmış olan ve kendisinin de büyük ihtimelle farkında
olduğu de re/de dicto ayrımını kullanarak, varlık yargılarının nesne hakkında (de re) değil,
önerme hakkında (de dicto) olduğunu söyeleyebilirdi. İnan, İlhan, "Kant'ın Varlık Kavramı
Üzerine", Cogito, Kant Özel Sayısı, 2005. İkinci argümanda Kant bizden birbirlerinden farklı
gibi görünen kavramları kıyaslamamazı ister. Ulaşmamız gereken nokta bu kavaramların
aslında farklı olmadığı sonucudur ve buradan da varlığın gerçek bir yüklem olmadığı sonucu
çıkar. Açıkca dile getirilmeyen bu argümanı şu şekilde kurabiliriz: Herhangi bir şeyin
kavamını ele alalım ve o kavrama var olma niteliğini ekleyelim. Bunun sonucunda elde
ettiğimiz kavram ilkinden farklı olmayacaktır. Aynı şekilde ilk kavramı alıp bu sefer ondan
var olma niteliğini çıkardığımızda yine yeni bir kavram elde etmiş olmayız. Var olma gerçek
bir nitelik olsaydı bu kavramlar farklı olurdu, dolayısıyla var olma gerçek bir nitelik değildir.
Bu argümannın yer aldığını düşündüğüm bölüm Kant’ın yorumu oldukça zor görünen Yüzdolar örneğini tartıştığı paragrafta ve özellikle de şu tümcesinde yer alıyor: “…yüz gerçek
dolar, yüz mümkün dolardan daha fazla para içermez.” (A599) Tabii bu tümcede Kant
doğrudan varlık yükleminden bahsetmediği için, kullandığı “gerçek” ve “mümkün”
terimlerini yorumlamak gerekiyor. İlkin şöyle diyebiliriz: bu tümcede “gerçek” “var olan”
anlamında, “mümkün” ise “var olmayan” anlamında kullanılmıştır. Burada iki sorun var:
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Kant’a göre birşeyin gerçek olduğunu söylemek ile var olduğunu söylemek arasında önemli
bir fark yatar. Gerçek olan şey şemalaştırılabilir, yani sezgide yer alabilir, ama var olan her
durumda şemalaştırılamayabilir. Yani sezgide yer alamayacak numenal bir dünyanın şeyi, var
olsa da, bizim için gerçek olmayabilir. Bir anlamda gerçek olma bize görece bir kavram iken,
var olma böyle değildir. Diğer yandan “mümkün” ile “var olmayan” kavramlarını da Kant
eşanlamlı kullanmaz. Salt mümkün olan bir şeyin var olmadığını söyleyebiliriz, ancak var
olmayan herşey mümkün değildir. Yani var olmayan ve mümkün de olmayan şeyler vardır
Kant’a göre. Dolayısıyla ne “gerçek” tam tamına “var olma”, ne de “mümkün” tam tamına
“var olmama” demektir. Yine de en azından A599’daki tartışma bağlamında bu yorumun
hatalı olacağı kanısında değilim. Zira Kant burada şemalaştırma konusundan bağımsız olarak
“varlık” yükleminin semantik işlevini tartışıyor. Göstermeye çalıştığı bu yüklemin nesneye
bir nitelik atfedecek türden bir yüklem olmadığıdır. Dolayısıyla bu önemli tümceyi şu şekilde
ele almanın yanlış olmayacağı kansındayım: “var olan yüz dolar, var olmayan yüz dolar ile
aynı miktarda para içerir.” Her ne kadar metindeki tümce ile eşanlamlı olmasa da, en azından
metindeki tümcenin, Kant’ın felsefesi içinde, bu tümceyi mantıksal olarak içerdiğini
söyleyebiliriz. Ancak bu şekilde ele alındığında bile, salt bu savdan bu bölümün başında
verdiğim argümana hemen erişemeyiz. Bu tümce yanlış yorumlanmaya çok açıktır kuşkusuz
ve hatta burada Kant belki de sözcükleri biraz niyetinin dışında kullandığını da söyleyebiliriz.
Ne de olsa bu sav kimsenin öyle kolay kolay kabul edebileceği türden değildir. Yüz gerçek
dolar, tabii ki bir miktar para içerir, ama salt mümkün olan ve dolayısıyla var olmayan yüz
doların aynı miktarda para içerdiğini hangi temelde kabul edebileceğimiz açık değil. Zaten
Kant da bu savının yanlış anlaşabileceğini öngörmüş olacak ki, aynı paragrafın sonunu şöyle
bitiriyor: “yüz gerçek dolar mali durumumu yalnızca kavramından (yani mümkünlüğünden)
daha fazla iyileştirir.” Kant burada bir kavram ile o kavramın nesnesi arasındaki ayrımını
varsayıyor kuşkusuz. Bizim mali durumumuza etki eden para kavramı değil, paranın
kendisidir. Birşeyin salt mümkün olduğunu söylemek, bir kavramın nesnesinin olmadığını
ama olduğunu varsaymamızın da çelişki doğurmayacağını söylemektir. Tabii bu durumda
yine sorabiliriz: nasıl oluyor da, mümkün dolarlar gerçek dolarla aynı miktarda para
içeriyorlar? Eğer yorumum doğruysa bu sav ile Kant’ın söylemeye çalıştığı şu: Var olan yüz
dolar ile var olmayan yüz dolar kavramları görünüşte farklı kavramlar gibi görünseler de, ikisi
de aynı miktarda paranın kavramlarıdır. Yani aslında tek bir kavram vardır, o da yüz dolar
kavramı, buna “var olma” ya da “var olmama” yüklemlerini eklememiz bu kavramı
değiştirmez. Bu şekilde yorumlandığında Kant’ın bu argümanının (yukarıda alıntılanan)
Hume’un görüşünden çok da farklı olmadığını görürüz. Kant’tın bu tartşmasından çıkardığım
bu argümanı bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Bir nesnenin kavramını zihnimizde
canladırdığımızı düşünelim, diyelim ki bir tavşan düşünüyoruz. Bu düşünceyi mümkün kılan
tavşan kavramına şimdi pembe niteliğini ekleyelim ve pembe bir tavşan düşünelim. Açıkca
kavramımız Kant’ın deyimiyle “genişlemiş” olur. Şimdi bu kavrama varlık yüklemini
ekleyerek bu sefer var olan bir pembe tavşan düşünelim. Bu eklemenin bir öncekinden
oldukça farklı olduğunu görürüz. Bir anlamda varlık niteliğini ekleyerek yeni bir şey
katmamışızdır düşüncemize: pembe bir tavşan ile var olan pembe bir tavşan kavramları
arasında bir fark yoktur. Tabii buradan bir kavramı düşünmek onun nesnesini var ettiğimiz
sonucunu doğurmaz. “Yani pembe tavşanlar vardır” yargısında bulunmak ile “var olan pembe
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tavşanlar” kavramını düşünmek aynı şey değildir. Bu ayrımı Kant’ın nasıl yaptığı konusuna
geçmeden önce üçüncü argümana bakalım. Bu şekilde ele aldığımızda bu argüman konuyu
daha önce derinlemesine düşünmemiş biri için ikna edici olsa da, varlığın gerçek bir nitelik
olduğunu savunan filizofları ikna edemez. Zira bu düşünürler nesnelerin var olanlar ile var
olmayanlar şeklinde ayırlabileceklerini ve ilk ulamdaki nesnelerin varlık niteliğine sahip
ikincindekilerin ise sahip olmadığını savlarlar. Dolayısıyla var olan bir tavşan ile var olmayan
bir tavşan düşünmek bu görüşte olanlar için farklı olabilir.
Daha önce de söylediğim gibi Kavramsal Argüman ile şimdi tartışacağım ve Farklı-nesneler
Argümanı adını verdiğim üçüncü uslamalamanın tartışması içi içe geçmiştir. Bu üçüncü
argüman ikinciyi destekleyen ve onun ötesine geçen bir yapıya sahip. Dolayısıyla Kavramsal
Argüman bir anlamda geçişi sağlayan ve Farklı-nesneler Argümanına zemin hazırlayan bir
yapıda olduğu kanısındayım. Bu üçüncü ve son argümanı şu şekilde dile gitirebiliriz: Eğer var
olan F ve var olmayan F farklı kavramlar olsaydı, farklı nesnelerin kavramları olurlardı. Aynı
nesnenin kavramları olduklarına göre, bu iki kavram aynıdır. Dolayısıyla, var olma bir
kavrama yeni bir şey katmaz ve varlık gerçek bir yüklem değildir. Aklımda özellikle A.
Meinong (1914), T. Parsons (1979) ve N. Salmon (1987) bulunuyor. Bu üç düşünürün varlık
anlayışları birbirlerinden çok farklı olsa da, üçü de var olmayan nesnelerin bulunduğunu ve
varlığın nesnelere yüklenebilen bir nitelik olduğunu savunurlar. Burada da Kant yüz dolar
örneğinden yararlanır. Saçmaya indirgeme yöntemiyle önce gerçek yüz dolar ile mükün yüz
dolar kavramlarının bir an farklı kavramlar olduklarını varsayalım. Bu noktada Kant şöyle
der:“…eğer ilki ikincinden daha fazla içeriğe sahip olsaydı, kavramım nesnenin tümünü ifade
etmemiş olur ve dolayısıyla onun uygun bir kavramı olmazdı.” Bir sonraki paragfta da: “aksi
takdirde var olan şey kavramımda düşündüğümle aynı şey olmazdı”. Yüzeyden baktığımızda
bu argüman hiç de ikna edeci görünmüyor. Bir kavrama yeni bir nitelik kattığımızda farklı bir
kavram elde etsek bile, nesnesi tabii ki aynı kalabilir. Örneğin “dinleyiceler arasındaki en
genç kişi” kavramıma “erkek olma” kavramını eklediğimde, “dinleyiceler arasındaki en genç
erkek” kavramını elde ederim, ancak eğer en genç kişi zaten erkek ise, iki kavramın
birbirlerinden farklı olmasına karşın nesneleri aynıdır. Yani görünüşte Kant burada kavram
nesne ilişkisine dair bir hata yapıp, iki kavram farklı ise, nesneleri de farklı olmak zorunda
olduğu yanılgısına düşüyor. Ancak dediğim gibi bu yüzeysel bir okumada ortaya çıkan bir
hata ve daha derinde Kant’ın bu yanlış savı varsaymadan da argümanını verebileceğini
söylemek belki mümkün olabilir. Bunun için şu örneğe bakalım: Diyelim ki dinleyiceler
arasında hiç Kant okumamış kimse olup olmadığını merak ediyorum. Bu merakımı gidermek
için tek tek her dinleyiciye Kant okuyup okumadığını sorarım. Böyle bir meraka sahip olmak
için zihnimde dinleyiceler arasında hiç Kant okumamış kişiler kavramını öncelikle kurmam
gerekir. Şimdi bu kavrama varlık yüklemini eklediğimde merakımı gidermek için yapacağım
araştırma farklı olur mu?. Yani ben tek tek dinleyicilere “Hiç Kant okudun mu?” sorusunu
sormanın yanısıra, bir de “Sen var mısın?” diye sormam gerekir mi? Bu tabii ki çok saçma
gibi göründüğünden, dinleyicler arasında hiç Kant okumamış kişiler kavramı ile dinleyicler
arasında hiç Kant okumamış var olan kişiler kavramları arasında belirledikleri nesne itabiriyle
hiçbir fark bulamayız. Halbuki var olma gerçek bir yüklem olsaydı böyle bir fark en azından
mümkün olacaktı. Örneğin ilk kavrama “erkek olma” yüklemini eklediğimde nesne
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değişmese bile, bu bir zorunluluk değildir. Yani dinleyicler arasında hiç Kant okumamış
kişiler ile dinleyicler arasında hiç Kant okumamış erkekler tesadüfen aynı kişiler çıkabilir,
ama farklı çıkmaları da mümkündür. Var olma yükleminin eklenmesi durumuda böyle bir
farklılık olanaklı olmaz. Dolayısıyla varlık gerçek bir yüklem, yani gerçek bir nitelik değildir.
Bu üç argüman da varlığın ne olduğuna değil ne olmadığına dair olduğundan, salt bu
tartışmalardan Kant’ın varlık üzerine pozitif bir savı çıkmaz. Varlık gerçek bir yüklem değilse
o halde nedir? Bu soruya Saf Aklın Eleştirisi’nde açık bir yanıt olduğunu sanmıyorum. Bu
sorunun yanıtsız kalması da daha önce değindiğim gibi varlık yargılarının nasıl olup da
sentetik oldukları sorusunu da yanıtsız bırakıyor. Hatta bunun paradoksal bir sonuç
doğurduğunu bile söyleyebiliriz. Bunu şöyle açımlamaya çalışalım. Kant yüklemleri gerçek
ve mantıksal olarak ikiye ayırt eder ve üçüncü bir yüklem türünden bahsetmez. Bu durumda
Kant için iki seçenek ortaya çıkıyor: varlık ya mantıksal bir yüklemdir, ya da yüklem değildir.
Daha önce de değindiğim gibi yüklemi bir tümcenin sentaktik bir öğesi olarak alırsak, varlığın
bu anlamda mantıksal bir yüklem olduğunu söyleyemek durumundayız, zira tümcenin
yüklemi konumunda yer alır. Ancak yüklemi nitelik anlamında ele alırsak varlığı manıtksal
bir nitelik olarak yorumlamanın anlamlı olacağı kanısında değilim. Bu durumda Kant’ın
görüşünü şu şekilde dile getirebiliriz: varlık mantıksal açıdan tümcenin yüklem konumunda
yer alabilir, ancak nesnelere yüklenebilen bir nitelik ifade edemez. Bundan dolayı mantıksal
açıdan varlık yüklemi bir nitelik ifade etmediği için, bir yargıda yer aldığında öznenin
kavramını genişletmez. Ancak bu durumda varlık yargılarının analitik olması gerekmez mi?
Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nin Giriş bölümünde, “analitik yargılar yüklem aracılığıyla öznenin
kavramına birşey eklemez” der. O halde varlık yargıları da analitik olmazlar mı? Kant’ın
felsefesinde varlık yargılarının hiçbir koşulda analitik olamayacağı barizdir ve “aklı başında
kimse”nin böyle birşeyi kabul etmeyeceğini Kant açıkca ifade eder. (A598) Bu durumda
varlık yargılarının nasıl olup da sentetik olduğunun bir açıklaması gerekiyor. Analitik
yargılarda yüklemin kavramı öznenin kavramını genişletmez; bunun nedeni yüklemin
kavramının öznenin kavramının içinde olmasıdır. Yani özneyi düşündüğümüz kavram
içindeki niteliklerde, yüklemin ifade ettiği nitelik de bulunur. Örneğin “tüm cisimler yer
kaplarlar” önermesinde cisim kavramı yer kaplama niteliğini de barındırır. Ancak Tanrı vardır
gibi bir varlık yargısında, varlık yükleminin öznenin kavramını genişletmemesinin nedeni bu
olamaz. Zira varlık nesnelere yüklenebilen bir İnan, İlhan, "Kant'ın Varlık Kavramı Üzerine",
Cogito, Kant Özel Sayısı, 2005. nitelik değildir. Yani Tanrı kavramının barındırdığı nitelikler
arasında var olmayı koyamayız. Bu şekilde varlık yargılarının neden analitik olmadığına bir
açıklama da getirmiş oluruz. Ancak bir varlık yargısı normal bir sentetik yargıya da
benzemez, zira yüklemin kavramı öznenin kavramını genişletmemektedir. O halde Kant’ın
varlık yargılarının sentetik ve dolayısıyla öğretici oluşlarını başka bir biçimde açıklaması
gerekir. İşte bu temel soruna Kant’ın genel felsefesi içinde açık bir yanıta rastlayamayız. Yine
de A599 bölümünde yer alan şu ifadenin çözüme yönelik önemli bir ipucu verdiğini
sanıyorum: özneyi (Tanrı) tüm yüklemleri ile ele alıp ‘Tanrı vardır’ dediğimizde, Tanrı
kavramına birşey eklemiş olmayız, sadece öznenin tüm yüklemleri ile var olduğunu, yani
kavramımıza karşılık gelen bir nesnenin var olduğunu söylemiş oluruz. (A599) Eğer Kant bu
düşüncelerini bir adım daha ileri götürmüş olsaydı, varlığın nesnelerin değil kavramların bir
niteliği olduğu sonucuna varabilir ve bu örneğinde görüşünü şu şekilde dile getirebilirdi:
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Tanrı vardır önermesi Tanrı’ya varlık niteliğini atfetmez, Tanrı kavramına karşılık gelen bir
nesne olduğunu söyler. Bu durumda varlık önermelerinin sentetik yapısını ve dolayısıyla
neden öğretici olabileceklerini açıklamak için bir zemin de hazırlanmış olurdu. Ancak bu
görüşe Kant’ın varamadığını ikinci edisyona eklenen bir dipnotta Descartes’in cogitosuna dair
tartışmasında varlık üzerine asrfettiği şu satırdan anlıyoruz: [varlık yüklemi] kavramına sahip
olduğumuz ve bu kavram dışında var olup olmadığını bilmek istediğimiz bir nesneye
uygulanır (B423) İlginçtir ki Kant uzun uzadıya varlık yükleminin neden nesnenlere
uygulanmadığını savunmasına karşın, yine de varlık yükleminin (bu özel biçimde) nesnelere
uygulandığını söylemek zorunda kalır. Bunun en önemli nedeni, sanırım, yüklemlerin
kavramlara nitelik atfeden şekilde bir kullanımının olabileceği düşüncesine Kant’ın
varamamış olmasıdır. Yine de Kant’ın varlığı kavramlara yüklenen ikinci dereceden bir
kavram olarak gören Frege/Russell görüşüne çok yaklaştığını söylemek de yanlış olmaz. Tabii
Kant bunu açıkca görmüş olsaydı, “varlık gerçek bir yüklem değildir” yerine, “varlık
kavramlara yüklenen özel bir tür yüklemdir” demesi beklenirdi.
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Uygulama Soruları
Dünyanın başlangıcına ilişkin olarak metafiziğin tarihi içinde neler söylenmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde transendental diyalektik başlığı altında ideaların, yanılsamaların ve
bunların birer örneği olarak antinomi ile paralogismelerin incelemesini yaptık. İdealar
kısmında bu kavramların anlama gücünün kavramlarından nasıl farklılık arzettiklerini
göstermeye çalıştık. Yanılsamalar kısmındaysa aklın idealarla sınırları aşma çabasının ne
türden hatalara yol açtığını ifade ettik. Aslında yanılsamalar aklın en yüksek birlik verme
arzusunun bir sonucudurlar. Bu arzunun sonucundaysa bilgi değil son kısımda bahsettiğimiz
üzere antinomi ve paralogismler meydana gelir.
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Bölüm Soruları
1)

Akıl kavramlarına ........ denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İdea

b)

Terim

c)

Diyalektik

d)

Form

e)

Biçim

2)

İdealar sınırları aştığı için ......... olarak nitelendirilir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İçkin

b)

Aşkın

c)

Transendental

d)

Problematik

e)

Varlıksal

3)

Dünyanın başlangıcına ilişkin yanılsamalara ………, denir

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Paralogism

b)

Antinomi

c)

Saçma

d)

Spekülatif

e)

İmgelem

4)

İdealar bulunduğu yetiye ...... denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
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a)

Anlamagücü

b)

Hayalgücü

c)

Akıl

d)

Duyum

e)

Mekân

5)

Akıl ....... sınırlarını aşar.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Deneyimin

b)

Düşünmenin

c)

Yargılamanın

d)

Hissetmenin

e)

Çıkarımların

6)

Kant’ın ideaların sınırları aşmasına karşın önerdiği yol neydi?

7)

Akıl hangi yetiyle ilişki içinedir?

8)

Akıl ile anlama gücü arasındaki fark nedir?

9)

İdeal ile ideal olan arasındaki fark nedir?

10)

İdea ve kavrama birer örnek vermek gerekirse neleri seçerdiniz?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)b, 4)c, 5)a
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5. AKIL ve METAFİZİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Geleneksel Metafizik

5.2.

Aklın Teşrihi Olarak Metafizik

5.3.

Pratik Metafizik ya da ahlâk Metafiziği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kant’ın akıl anlayışında metafiziğin yeri nasıl değişmiştir?

2)

Kant’ın teklif ettiği ahlâk metafiziğinin yapısı nasıldır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kant’ın metafizik anlayışını
kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kant’ın metafizik eleştirisi
aklın analizi üzerinden
açmak

Kant felsefesinde akıl
yapısını analiz etmek

Kant’ın aklı hangi
kavramlara ayırdığını
görerek

Kazanım

Kant’ın ahlâk metafiziğini
öğrenmek
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Kant’ın ahlâk felsefesinin
temel kavramlarını görerek.

Anahtar Kavramlar


Metafizik



Ahlâk



Akıl
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Giriş
Kant’ı akıl eleştirisi genelde negatiftir. Çünkü anlama gücünün tersine aklı deneyimin
sınırlarını aşmak isteyen bir yeti olarak ortaya koyar. Bununla paralel olarak aklın en büyük
etkinliği olan metafizik de olumsuzlanır. Buna karşın Kant ne metafiziği ne de aklı tümüyle
zararlı olarak değerlendirmek istemez. Aslında Kant aklın imkânlarını teorik anlamda değil de
pratik anlamda kullanmayı teklif eder. Böylece Kant metafiziğin ahlâk alanında doğru
kullanıma kavuşacağını düşünür. Aynı biçimde aklın da bu pratik işleyişte olması gerektiği
gibi hareket edeceğini iddia eder.
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5.1.Geleneksel Metafizik
Geleneksel metafiziğin özgürlük ölümsüzlük ve Tanrı konularında özellikle görüş
belirtmek istediğini söyleyebiliriz. Kant için bu üç konu da aklın deneyim içine sığmayan
kavramları; idealarıdır. Buna ek olarak geleneksel metafizik anlayışı belirli bir tarihel döneme
ya da gruba ait değildir. Bu anlayış aklın kendi işleyişinde kaçınılmazcasına içine düştüğü
durumla ilgilidir. Önceki bölümlerde transendental estetik kısmında deneyimin zaman ve
mekândan ibaret olan biçiminden bahsetmiştik. Bilgi bu biçimsellik içinde bilgiye dönüşme
imkânına sahipti. Gerçi zaman ve mekânın yanında anlama gücünün saf kavramı olarak
kategoriler de vardır. Ama hatırlayacağınız üzere kategoriler kavram olsalar da deneyimden
gelen verilerle birleştikleri; sentezlendikleri için içleri boş bir kavram olmaktan öteye geçip
bilgisel anlam kazanabilirler. İşte tam olarak anlama gücünden farklı olarak aklın kavramları
olan idealar böyle bir anlam kazanma imkânına sahip değildirler. Bir önceki bölümde
bahsedildiği gibi akıl bu durumda sınırları aşmaya çalışarak yanılsamalara düşer.
Bu yanılsamaya düşme Kant’a göre belirli bir filozofun eseri olmaktan ziyade aklın
kaçınılmaz hatasıdır. Böylece bütün felsefeciler metafizik yaptıklarındabirbirlerine karşıt
olacak şekilde yukarıda bahsedilen üç kavram hakkında görüş beyan ederler. Metafiziğin bu
olumsuz bir nitelendirme kazanmasının nasıl olduğu Kant’ın Saf Aklın Eleştirisinin
önsözündeki kendi sözlerinden anlamaya çalışalım:
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Aslında Kant’ın metafiziği özellikle kötülemek gibi bir derdi yoktur. Onun akıl
bağlamında ortaya koyduğu işleyişin bu sonuca götürdüğünü düşünmek gerekir. Aşağıda
belirteceğimiz gibi bu akıl yapısının çeşitli aşamaları vardır. Bu aşamalara göre aklın sınırları
aşmasına neden olan idelarının ne anlamda kullanılması gerektiği ilkönce gösterilecektir. Bu
gösterme henüz pratik alandaki kullanıma karşılık gelmez. O halde teorik anlamda da aklın
idealarının bir anlamı olabilir. Bunun yanında aklın pratik kullanımında söz konusu idealar
oldukça merkezi bir öneme sahip olacaklardır.

5.2. Aklın Teşrihi Olarak Metafizik
Yukarıda belirtildiği üzere aklın eleştirilmesi üzerine metafizik üzerine yargıda
bulunulur. Aslında eleştiri aklın kendi imkânlarının gücünün anlaşılması; analiz edilmesidir.
Analizden farklı olarak eleştiri bir yargıda bulunma imkânı verir. Bu yargının daha çok bir
hüküm verme şeklinde anlaşılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Kant’ın aklın eleştirmesi iki kısma ayrılır. İlk kısım transendental estetik ve
transendental analitik bilginin meydana getirilmesinde genel olarak zihin unsurların;
yetilerinin analizidir. İkinci kısım ise aklın yöntemine ayrılmıştır. Bir önceki bölümde bu
kısmın transendental diyalektik olarak analiz edildiğini göstermiştik. Şimdi Kant’ın bu
analizden sonra metafiziğin olamayacağını belirtmesine dikkat etmek gereklidir. Bir diğer
deyişle giderek Kant’ta akıl eleştirisinin kendisini bir tür metafizik haline getirdiğini görürüz.
Söz konusu akıl eleştirisinde Tanrı, ölümsüzlük ve özgürlük gibi kavramlar oluşturucu değil
de düzenleyici olarak ortaya koyulmaya çalışılacaklardır.
Düzenliyicilik bilgiyi genişletme anlamında değil bu bilgiye sistematik bütünlük
verme anlamındadır. Aklın yanılsamaya düştüğü nokta bu aşkın kavramlarla beraber bilgisini
arttırdığını düşünmesi bunların asıl bilginin kaynağı haline geldiğini iddia etmesidir. Halbuki
aklın bu ideaları ancak düzenleyici olabilirler. Yani elde edilen bilgiyi daha nitelikli hale
getirmeye yararlar.
Örnek vermek gerekirse Tanrı kavramı ya da onun Latince kullanımıyla ens
realisimum, doğa üzerine bilgimizin sanki bir mükemmel Tanrı’nın elinden çıkmışçasına
varsayılarak incelenmesi sonucu daha anlamlı; manalı hale geldiğini görebiliriz. Böylece
bilgimiz artmasa da bu bilginin daha anlamlı bir kazanımı olduğunu söyleyebileceğiz Kant’a
göre.
Kant’ın aklı bir kavramlar sistemi olarak düşündüğünü biliyoruz. Kavramların olması
değil, onların bir sistem içinde olmasıyla akıl denilen yetinin yetkinliğinden bahsedilebilir.
Buna karşın sistemler her bir yetinin içindeki kavramlara göre değişir. Yani her bir kavramlar
sisteminin işleyişinin bir yetiyi diğer yetilerden ayırdığını görürüz. Ama en sonunda da bütün
yetilerin birarada olmasını sağlayan bir sistemin de olmasından bahsetmek gerekecektir.
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5.3. Pratik Metafizik Ya Da ahlâk Metafiziği
Pratik terimini günlük kullanımımızla ya da pragmatik terimiyle karıştırmamız
gerekmektedir. Pratik kelimesinin en azından Kant’ın felsefesi içinde ahlâk kavramına
karşılık olarak anlaşılması gerekmektedir. Çeşitli şekillerde Kant’ın teorik anlama karşılık
olarak gelen bilmeye ve deneyim içindeki bilgiye eleştirel yaklaştığını göstermeye çalıştık.
Bunun için Kant’ın pratik yani eyleme yönelik olarak aklın işleyişi üzerine bir metafiziğin
kurulması önerisine şaşırmamak gerekir.
Yukarıda Kant’ın aklı bir sistemler bütünü olarak görmesinden bahsettik. Her bir yeti
kendi kavramlarının işleyişine ve işlevine göre aklın yapısını belirler. Böyle olunca da neyin
yapılması veya neyin bilinebileceğine ilişkin elimizde somut bir değerlendirme yapmaimkânı
oluşmuş olur.
Aslına bakılırsa pratik aklın kavramları olan Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük(ruh) gibi
kavramlar teorik akılda da bulunmaktaydı. Buna karşın söz konusu kavramların teorik akılda
sorun çıkarttığını gördük. Eğer aklın kavramlarının boş bir biçimde akılda olması söz konusu
olamazsa o zaman bu kavramların başka bir amaç için kullanılması gereklidir. Kant için bu
alanda yani ahlâk alanında temel kavramın özgürlük olduğunu görürüz. Bunun yanında
ahlâkın içinde yer alan ve teorik akılla hiç ilgisi olmayan ahlâk yasası gibi temel bir kavramın
olduğunu da hatırlatmak gerekir.
Buraya kadar anlatılanlardan hareketle metafiziğin ahlâka kaydırılması üzerinde
durmak gerekir. Metafiziğin temel kavramlarının anlamlılığının insan için olması lazımdır.
Kant’ın, Tanrı’nın olmasını kutsal metinler ya da dinler üzerinden tartışmak yerine akıl
üzerinden anlamak istemesi başından beri bütün filozofların kullandığı ya da eleştirdiği bir
yoldur. Kant Tanrı’nın akılda olmasını değil, O’nun nasıl kullanılması gerektiği üzerinde
durduğunu belirtmeliyiz. Bu kullanım insanın ahlâki olması gereken yaşantısında anlamlı hale
getirilmelidir. Teorik anlamda bilinmeye çalışılan bir Tanrı’nın aşkın olmasından dolayı
sıkıntı yaratması değildir sadece mesele. Gerçekten de bilinse böyle bir Tanrı’nın bizim için
gerçek değeri ahlâki anlamda bir yasakoyucu olmasına dayanmalıdır. Antik Yunan
düşüncesinde yer alan Tanrı anlayışını bunun için mimar ya da pasif bir Tanrı olduğunu
belirtebiliriz. Yani bu Tanrı o derece aşkın hale getirilmiştir ki O’nunla insan arasında bir
irtibat- mesela O’nun insana emretmesi gibi- kurulması mümkün olmaktan çıkarılmıştır.
Metafiziğin bu bağlamda ahlâka kaydırılması iyi gibi gözükmektedir. Buna karşın
Kant’ın aydınlanma atmosferi içinde aklı fazlasıyla insan için olan ve insana göre olan haline
getireceğine dikkat etmek gereklidir. Bir diğer deyişle, mesele sadece akıl sisteminin açığa
çıkarılması değildir. Mesele bu sistemin kendisinin de insanın merkeze alınacak şekilde
değerlendirilecek olmasıdır. Nitekim geleneksel metafizik aklın sınırlarının zorlanması olarak
gördüğü noktada imanı devreye sokmanın güvencesinden hareket ettiği için Tanrı lehine bir
etkinlik olarak metafiziğin değerli olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi bu değerlilik çoğu zaman
baskıcı; skolastik bir yaklaşımın olmasına neden olmuştur. Buna karşın insanın ve özellikle
Kant’ın metafiziğe getirdiği yeni yaklaşımda Tanrı’nın yerinin insanla değiştiğini gözardı
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edemeyiz. Bir başka deyişle, artık Tanrı’nın insanı nasıl görmek istediği değil, insanın
Tanrı’yı nasıl görmek istediği önemli hale gelmiştir.

86

Uygulamalar
DAVID HUME VE IMMANUEL KANT’IN KESİN BİLGİ ANLAYIŞI
Ülker ÖKTEM*

Özet

Bu makalede, bir ampirist filozof David Hume ile bir rasyonalist filozof Immanuel
Kant’ın kısaca kesin bilgi anlayışları ve çıkmazları söz konusu edilecek ve yeri geldikçe
karşılaştırılacaktır. Hume, bilindiği üzere, klasik İngiliz felsefesinin John Locke ve George
Berkeley’den sonraki temsilcisidir. O, kendisinden önce gelen bütün filozofların sistemlerini
yıkıp, deneye dayalı ‘insan doğası bilimi’ kurmaya çalışmış ve bu uğurda “İnsan Doğası
Üzerine Bir İnceleme” adlı eserini yazmıştır. O, esasında, insan zihninin bilgisi üzerinde
durmuştur. Özellikle, nedensellik kavramına ilişkin çalışmalarıyla Kant’ı dogmatik
uykusundan uyandıran Hume, bilimin ve felsefenin yönünü değiştirmiş ve ele aldığı
problemleri çözüm tarzlarıyla felsefe tarihinde kendisine apayrı bir yer edinmiştir. İnsan
aklına son derece önem veren, aklın doğuştan muhtevalı bilgilerle donatılmış olduğuna
inanan, 18.yy Alman Aydınlanma filozofu Immanuel Kant da aklı kendisine inceleme konusu
yapmıştır. Bunun sonucunda “Salt Aklın Kritiği”, “Pratik Aklın Kritiği” ve “Reflexionlu
Aklın Kritiği” adlı eserlerini kaleme alarak bilime, felsefeye, özellikle metafiziğe, ahlâka ve
san’ata yeni ufuklar açmıştır.
Anahtar sözcükler: Kesin Bilgi, Nedensellik, A priori, A posteriori, Analitik, Sentetik,
Sentetik a priori, Transandantal.

Modern felsefenin kurucusu Descartes’la birlikte bilginin kaynağı, imkânı ve
sınırlarıyla ilgili meseleler ön plana çıkmış ve bilgi kuramı (epistemoloji) özel bir uğraşı alanı
olarak felsefenin ağırlık merkezini teşkil etmiştir. Bundan böyle, filozoflar, nesne yerine
özneyle ilgilenmişler, öznenin bilgisini sorgulamışlar; bu bilgiden ya şüphe etmişler ya da
onun varlığını tasdik etmişlerdir. Kısacası, tıpkı Descartes gibi, özne ya da bilinç felsefesi
yapmışlardır. İşte, inceleyeceğimiz bu filozoflardan birisi David Hume, diğeri Immanuel
Kant’tır. David Hume (1711-1776), bir ampirist filozof olmakla birlikte, yaşadığı dönemde
bütün ihtişamıyla kendisini gösteren rasyonalizmin de etkisiyle, bazı filozoflarca bilginin
kaynağı olarak kabul edilen insan zihnini kendisine araştırma konusu yapmış, bu hususta
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kaleme aldığı “An Enquiry Concerning Human Understanding” (“İnsan Zihni Üzerine Bir
Araştırma”) adını taşıyan son derece önemli eserinde, aklın, dolayısıyla insanın kavrayış
kabiliyetinin sınırlarını ortaya çıkartmak amacıyla, özellikle, bilgi meselesi üzerinde
durmuştur. Hume, rasyonalizmden olduğu kadar, aynı zamanda, döneminin son derece etkili
bilim adamı Newton’un “insanın bilgisi temelde kanıtlanabilir varsayımlara dayanmalıdır”
sözünden de oldukça etkilenmiştir. Bu nedenle, Hume, adı geçen eserinde, insan doğası
üzerine kanıtlanabilir varsayımlara dayalı bilgi kurmaya çalışmış, dolayısıyla, zihnin kavrayış
kabiliyetini incelemiştir. O ilkin, bütün akıl yürütmeleri “tanıtlayıcı” veya “fikir bağlantıları”
(relation of ideas) hakkındaki akıl yürütmeler ve “olgu sorunları (olgulara ilişkin şeyler) ve
varlık” (matters of fact and existance) hakkındaki akıl yürütmeler olmak üzere iki gruba
ayırmıştır (Hume, 1975: 31). Ona göre, aritmetik, cebir ve geometrideki akıl yürütmeler
“tanıtlayıcı” veya “fikir bağlantıları” grubuna girer. Çünkü bu bilim dallarındaki önermeler a
podeiktik yani, genel, doğru ve zorunludur; aksini ileri sürmek bizi çelişkiye düşürür. Bu
zorunluluk, bağlantının kendi doğasından ileri gelir. Asıl bilginin konusunu teşkil eden bu
türden önermelerdir. Zira, bunlar a prioridir, yani deneyden gelmezler; sezgi ile ya da
kanıtlama yöntemiyle elde edilirler. O halde, aritmetik, cebir ve geometri gibi, “relation of
ideas” grubuna giren, fikir bağlantılarıyla uğraşan bilimler bize kesin bilgi sağlarlar. Acaba
aynı şeyi, “matters of fact and existance” grubuna giren, yani olgularla uğraşan doğa bilimleri
için de söyleyebilir miyiz? Olgulara ilişkin şeyler, olumsaldır; aksini söylemek bizi çelişkiye
düşürmez. Bu hususta yapılacak bir araştırma, bize, olgulara ilişkin bilgimizin hiçbir zaman
matematikte olduğu gibi kesinlik taşımayacağını gösterecektir. Örneğin, “yarın güneş
doğmayacaktır” önermesi, “yarın güneş doğacaktır” önermesi kadar akıl tarafından
anlaşılabilir bir önermedir; başka deyişle bu önermeler birbirinin karşıtı olsa bile, çelişiği
değildir, dolayısıyla yanlışlığı mantıkça kanıtlanamaz. Öyleyse, olgulardan çıkarılan ve
kanıtlanamayan yani çıkarımsal olmayan bilgilerimiz, kesin değil, olumsaldır; yani olması
kuvvetle muhtemeldir, ama olmayabilir de. Bunun için mantıksal bir zorunluluk yoktur.
Bunlar varlığa ilişkindir ve a posterioridir; gözlem ve deneye1 dayanarak elde edilirler.
Esasında, olgulara ilişkin bilgimiz, her ne kadar gözlem ve deneyle elde edilmiş olsa da,
Hume’a göre, zihinsel alışkanlıkların ürünüdür. O, bu konuda şunları söyler: “Öyle bir kimse
düşünelim ki, en güçlü akıl ve düşünme yetileriyle donatılmış olarak bu dünyaya birdenbire
gelmiş olsun. Gerçekten, nesnelerin sürekli olarak ardarda gelişini ve birbirini izleyen olayları
hemen gözleyecektir; ancak bundan öte bir şey bulamayacaktır. O halde, her ‘a olayı’ndan
sonra bir ‘b olayı’nın gelmesi, bize, bu iki olay arasında zorunlu bir bağlılık olduğunu
göstermez. Bu, zihinsel bir alışkanlıktan ibarettir. Belirli bir durumda, sadece bir olay, bir
başkasından önce geliyor diye birinin neden ötekinin sonuç olduğu fikrine kapılmak akla
uygun bir şey değildir. Bunların bir araya gelmeleri rastgele ve gelişi güzel olabilir.” (Hume,
1975: 36). Aslında, tesadüfü reddeden Hume, bu konuda kendisiyle çelişmekle birlikte,
şunları söyler: “Dünyada tesadüf diye bir şey olmadığı halde, herhangi bir olayın hakiki
sebebi üzerindeki bilgisizliğimiz, idrakimiz üzerinde aynı etkiyi yapıp, aynı çeşitten bir inanç
veya görüş meydana getirir” (Hume, 1964: 47). 1 Gerçi, Hume, doğrudan doğruya gözlem ve
deney yoluyla elde ettiğimiz bilgilerin kesinliğinden şüphe etmez ama, tek tek olguların
bilgisiyle bir bilim kurulamayacağına da inandığı için, aynı türden olgular arasında evrensel
ve değişmez bağlantıların nasıl bir temele dayandığını, bu temelin sağlam olup olmadığını
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araştırmak gerektiğini de söyler. O halde, Hume’a göre, “a, b’nin nedenidir” demek, “a
şimdiye kadar hep b ile birlikte görülmüştür” demektir. Biz, bu “hep birlikte olmak”tan
fazlasını bilemeyiz; yani bu birlikte oluşun sebebine nüfuz edemeyiz. Ona göre, bu, bir
alışkanlıktır. Bu alışkanlık da psikolojik bir olaydır. Biz geçmişte a’nın hep b ile birlikte
ortaya çıktığını görmüşüzdür. Onun için a’nın her yeni izlenimi bizde b fikrini uyandırır. Bu
şekilde her a’yı algıladığımızda, b’nin de onunla birlikte ortaya çıkacağını sanırız; buna
inanırız. Öyleyse, b’ye inancımız aslında şartlandırılmış bir refleksten başka bir şey değildir.
Demek ki, bizim, nesneler arasında varlığını kabul ettiğimiz zorunlu bağ, aslında bu
nesnelerin bizdeki fikirleri arasındaki psikolojik bir bağdan ibarettir. Esasında biz, hiçbir
zaman a’nın b’yi doğurduğunu görmemişizdir, görmemize de imkân yoktur. Bizim
gördüğümüz, sadece a’nın b ile birlikte ortaya çıktığıdır. Öyleyse “nedensellik bağı” diye bir
şey yoktur; ancak bizde böyle bir bağ olduğu inancı vardır. Bu inanç da bir alışkanlık, hem de
kötü bir alışkanlık eseridir. Felsefesinde özel bir yer verdiği teknik terimlerden biri olan
“inanç” hakkında Hume şunları söyler: “…öyleyse derim ki, inanç bir objenin –
hayalgücünün hiçbir zaman ulaşamayacağı – daha renkli, canlı, güçlü, sağlam, dengeli bir
şekilde kavranmasıdır…Felsefede de inancın zihinde duyulan ve yargıgücünün idealarını
hayalgücünün yapıntılarından ayıran bir şey olduğunu ileri sürmekten öteye gidemeyiz. İnanç,
bu idealara daha çok ağırlık verir ve onları daha etkili kılar; daha önemli görülmelerini,
zihinde güçlenmelerini sağlar ve onları eylemlerimizin yönetici ilkesi yapar. Açıktır ki, inanç,
ideaların belirli iç yapı ya da sırasına değil, kavranılma tarzlarına ve zihin tarafından
duyulmalarına bağlıdır. İtiraf edeyim ki, bu duyulma ve kavranılma tarzını tam olarak
açıklamak imkânsızdır. Bunun hakiki ve uygun adı inançtır; bu da herkesin gündelik hayatta
yeterince anladığı bir terimdir.” ( Hume, 1975: 62). “Öyleyse, olguya ait bir şeye veya gerçek
bir varlığa olan inanç, sadece bir objeden ve bu obje ile diğer herhangi bir obje arasındaki
alışılmış bağlantıdan kaynaklanır… Yani, bizde, olayların şöyle ya da böyle olacağına dair bir
“inanç” vardır. Çünkü inanç, fikirlerimize biraz daha kuvvet ve canlılık verir.” ( Hume, 1964:
50; 396). “Gerçi bu inanç, bizdeki bu fikrin varlığını açıklamaya yeter ama onun gerçekten
varolan bir bağlantı ya da zorunlu bir bağlantı olduğunu göstermeye yetmez” (Batuhan, 1959:
128). Bu husustaki fikrini Hume, şu sözlerle dile getirir: “Öyleyse, zorunluluk ve nedensellik
ideamız tümüyle doğanın işlemlerinde gözlemlenen bir örneklikten çıkmadır; burada benzer
nesneler sürekli olarak birarada bulunurlar ve alışkanlık, zihinsel bir objenin ortaya
çıkmasından öbürünü çıkarsamayı belirler. Benzer nesnelerin sürekli biraradalığı ve
dolayısıyla birinden diğerinin çıkarsanması ötesinde, hiçbir zorunluluk ya da bağlantı
kavramımız yoktur.” (Hume, 1975: 67).“Hume neden-sonuç arasındaki bağın zorunlu
olmadığını, alışkanlıktan dolayı öyle göründüğünü söylemekle, yani inkâr etmekle ve
temellendirememekle esasında, problemi askıda bırakmış ve her şeyi, hiç istemediği halde
adetâ Tanrısallaştırmıştır” (Yıldırım, Basılmamış Doktora Tezi: 27). Bu kanaatını Hume, şu
sözlerle pekiştirir: “…yine, aynı şekilde, ben, hareket halindeki bir cismin çarptığı herhangi
bir duran cismin harekete geçtiğini bin defa gördüm. Bu, binbirinci defa da aynı olayın
meydana geleceğini farz etme selahiyetini bana verir mi? Burada, mantıksal hiçbir zorunluluk
yoktur. Bu, sadece alışkanlıktan ibarettir. Hiç bir insan, duran bir cismin hareket halindeki bir
başka cismin çarpmasıyla harekete geçtiğini bir tek defa görerek başka bütün cisimlerin de
benzer bir darbe ile hareket edeceğini çıkarsayamaz. O halde, deneyden doğan bütün
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çıkarımlar, akıl yürütmenin değil, alışkanlığın ürünleridir. Öyleyse, alışkanlık, insan hayatının
yüce kılavuzudur. Deneyimimizi bize yararlı kılan ve gelecekte, geçmiş olaylar zincirine
benzer olaylar beklememizi sağlayan yalnız başına bu ilkedir.” (Hume, 1975: 38-39). Şu
halde, Hume, neden-sonuç ilişkisinin zorunlu olmadığını ileri sürerek, bunu bizdeki
alışkanlığa bağlarken, insanların alışkanlıklarından dolayı aynı zamanda geleceğe de ümitle
baktıklarını iddia etmektedir. O bu hususta şunları söyler: “Alışkanlık olmasaydı biz, duyular
ve hafızada olanın ötesindeki olgulardan habersiz olurduk. Örneğin, boş bir adada herhangi
bir âlet bulan bir kimse, “bu adada önceden insanlar yaşamıştır” sonucunu çıkarır. Aynı
şekilde, boş bir kentte binalar gören birisi de, bunların, burada vaktiyle oturanlar tarafından
yapıldığını düşünür; çıkarsar. Eğer bu kimse, böyle bir durumla önceden karşılaşmamış
olsaydı, bu şekilde düşünemez; böyle bir çıkarımda bulunamazdı. İşte, olgu alanındaki akıl
yürütmelerimiz hep aynı tabiattadır. Kısacası biz, hafıza ve duyular için varolan herhangi bir
olaydan hareket etmezsek, akıl yürütmelerimiz birer varsayımdan öteye geçemez.” (Hume,
1964: 24; 39). Bilindiği üzere, doğa bilimleri, belli olaylar arasında, bazı evrensel ve
değişmez bağlantılarla, doğa kanunlarını dile getiren genellemelerle çalışırlar. Örneğin
“madenler ısıyla genleşir” önermesi, bu türden bir genellemedir. Bu genelleme sayesinde,
madenlerin belli bir özelliği üzerine her zaman için geçerli olan bir bilgi edinmiş oluruz. Bu
bilgiye dayanarak gelecekle ilgili ‘ön-deyi’lerde (prediction) bulunabiliriz, nesnelerin
gelecekteki durumlarını önceden kestirebiliriz. Burada önemli olan mesele, böyle bir
genellemeye nasıl varılabildiğidir. Hume’a göre, böyle bir genellemeye, ne akılla ne de
deneyle ulaşılabilir. Esasında, böyle bir genelleme, birbirinin tamamlayıcısı olan, olaylar
arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu inancı ile bu ilişkinin her zaman aynı kalacağı inancına
dayanmaktadır. Bunlardan ilki, bizi nedensellik problemine, diğeri tümevarım (endüksiyon)
problemine götürür. Nedensellik ilişkisiyle ilgili bilgimiz, ne akla ne de deneye dayanır;
Çünkü nedensellik ilişkisi, akılla kanıtlanamadığı gibi, deneyle de elde edilemez. Hume, insan
aklına olan güvenini kaybetmişti ve bundan müthiş bir üzüntü duyuyordu. Bu yüzden, “ bize,
yalancı bir akıl ve hiçlik arasında bir seçim yapmaktan başka bir seçim hakkı kalmadı”
diyordu. Bundan dolayı, Bayle gibi, aklı bırakıp kör inançla yaşayamadı. Çünkü bu takdirde,
beynini oyan bir soru, “inançlar doğru mudur?” sorusuyla karşı karşıya kalmaktaydı ve ne
kadar açıklarsa açıklasın bu soru hep güncelliğini korumaktaydı. Bu nedenle, denilebilir ki,
Hume, Bayle’in septisizmi tümüyle kabul edilip, çözüm tarzı tamamiyle reddedildiğinde,
dünyanın korkunç boşluğunu ve anlamsızlığını, Aydınlanma devrinin trajedisini kavrayan ilk
düşünür olmuştur (Popkin, 1970: 17). Hume’dan asırlar önce, 11.yüzyılda, İslâm Dünyasında,
Gazâli, nedensonuç ilişkisinin zorunlu bir ilişki olmadığını vurgulamıştır. Şöyle ki: Ona göre,
deney ve gözlem, ateşin daima yaktığına delâlet eder, fakat yanmanın ateş yüzünden olduğuna
delâlet etmez. Gazâli’nin, neden-sonuç bağıntısını kurmakta deneyin de değerine dair vermiş
olduğu bu hüküm, son derece önemli bir noktayı işaret etmektedir. O, bu suretle, bilimin
temel kavramlarıyla ilgili bulunan ve ‘bilgi teorisi ve mantık’ yönünden çok önemli sonuçlara
temas etmiştir. Doğa olaylarını birbirinden ayırıp, onlar hakkında hüküm verirken
dayandığımız temel önerme, aynı şartlar altında, aynı nedenlerin zorunlu olarak, aynı
sonuçları meydana getirecekleridir. Bu önermenin garantisi gözlem ve deney olamaz. Zira
deney, neden-sonuç arasındaki bağıntıyı gösterir. Zorunluluğu ve sonucun nedenden dolayı
meydana geldiğini göstermez. İşte, Gazâli, bu önemli noktayı, yani bütün bilgimizin dayanağı
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olan bu önermenin deneyle temellendirilemeyeceğini ileri sürmüş ve göstermiştir. Eğer, ateşin
yakmasında bir zorunluluk olduğu iddia edilirse, bu iddia deneyle temellendirilemez; çünkü
deney sadece ateşin yaktığına delâlet eder; zorunlulukla yaktığına delâlet etmez. Pamukla
karşılaştığı her defada ateşin yakıp, pamuğun yanacağını beklemek alışkanlık gereğidir; yoksa
bu olay, ateşin zorunlu olarak yaktığına, pamuğun da zorunlu olarak yandığına delâlet etmez.
Ateşin yakmamasını düşünmek zihin için bir çelişki teşkil etmez. O halde, “yakmayan ateş”
kavramı, tıpkı J. Jeans’in “ateşe konulduğunda kaynayacak yere buz tutan su” kavramında
olduğu gibi, sadece alışkanlıklara aykırı bir kavram olup, zihni çelişkiye sürüklemez.
Gazâli’nin itiraz ve reddettiği şey, neden-sonuç arasındaki bağ değil, bu bağdaki zorunluluk
iddiasıdır. O, ateşin zorunlu olarak yakacağına, yakmamasının imkânsız olduğuna delilin ne
olduğunu sorar. Çünkü ona göre, meselenin bütün odak noktası burasıdır. Bunu Renan,
Madkour, Quadri, Saliba ve De Boer gibi çeşitli müellifler de eserlerinde belirtmişler ve
neden-sonuç ilişkisini zorunluluğa değil, alışkanlığa bağlamış olması bakımından Gazâli’nin
Hume’dan önce geldiğini savunmuşlardır. (Türker, 1956: 79-80). Bu da gösteriyor ki, felsefe
tarihinde bir öncekinden etkilenmemiş ve bir sonrakini etkilememiş hiçbir filozof ya da görüş
yoktur. O halde, problem şu sonuca varmaktadır: “Alevle hararet, karla soğuk gibi iki çeşit
objenin daima beraber bulunduklarına şahit olunduktan sonra, tekrar alev veya kar duyulara
arz edilirse, zihin, alışkanlıkla sıcaklık veya soğukluk ümit ederek çıkarımını yapar.” (
Yıldırım, basılmamış doktora tezi: 17). Nedensellik ilişkisi, akılla kanıtlanamadığına, deneyle
de elde edilemediğine göre, bilimin dayandığı nedensellik kanunlarını nasıl
temellendirebiliriz? Yani ‘a’ ve ‘b’ olayları arasında bir nedensellik bağı varsa, bunun
mantıkça temellendirilmesi nasıl olacaktır? Başka deyimle, endüksiyon ilkesi, acaba
mantıksal (logic) bir temele dayanmakta mıdır? Biz, bilindiği gibi, belli olaylar için her
zaman her yerde geçerliliği olan bağlantılara, mantıksal genellemelere, (evrensel doğa
kanunlarına) sınırlı ya da az sayıda gözlem ve deney verilerinden kalkarak endüksiyon
yoluyla ulaşırız. Oysa Hume, sınırlı ve az sayıda gözlem ve deney verilerinden nasıl ve ne
hakla bu deneyleri hattâ mümkün bütün deneyleri kuşatan evrensel bir genellemeye
varabildiğimizi sorar, sorgular. Doğa kanunlarının genel geçerliliğine olan inanç ve
güvenimizin kaynağı ve dayanağı nedir? Eğer bu inancımız gerçekten mantıksal bir
zorunluluğa dayanıyorsa, doğa kanunlarının genel geçerliliğinden şüphe edilemez demektir.
Eğer öyle değilse, onlara olan inancımız öteki inançlarımızdan pek de farklı olamaz. Hume’a
göre, doğa kanunlarına götüren endüktif, yani tümevarımsal çıkarım hiçbir zaman akıl ve
mantıkla temellendirilemez. Çünkü bu çıkarım, a priori önermelere sahip analitik bir çıkarım
değildir. Yani biz, çelişkiye düşmeden pekâlâ bu çıkarımın karşıtını da düşünebiliriz.
Örneğin, şimdiye kadar gördüğümüz bütün kargaların kara olması, bundan sonra göreceğimiz
herhangi bir karganın da kara olmasını gerektirmez ya da şimdiye kadar güneşin doğmuş
olması, yarın da doğacağını gerektirmez. Bunun için mantıksal bir zorunluluk yoktur. Şu
halde, geleceğin geçmişe benzediği inancı, hiçbir mantıksal kanıta dayanmaz; salt alışkanlık
ürünüdür. Doğa kanunlarının dayandığı endüktif çıkarım, akılla temellendirilemediğine göre,
acaba deneyle temellendirilebilir mi? Hume’a göre hayır, bu da bizi bir kısır döngüye götürür.
Bu durumda, zorunlu bir bağlantı, nedensel bir bağ idesi ya da düşüncesi, eğer doğrudan
doğruya hiçbir zaman gözlemlenmiyorsa, acaba nereden gelmektedir? Hume’a göre bunun
kaynağı ‘bilen süje’dir; yani, zihnimiz, bize, bu bağlantıyı sağlayan kaynaktır. O halde,
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zorunluluk, objelerde değil, zihinde bulunan bir şeydir. Oysa, Hume: “Zihin, son derece
büyük bir hızla birbirini izleyen, sürekli bir akış ve hareket içinde olan farklı algılar demeti
veya toplamından başka bir şey değildir. Zihni meydana getiren şey, sadece bu birbirini
izleyen algılardır” der. (Hume,1964: 534). 36 Ülker Öktem Dolayısıyla algılardan müstakil
bir ‘ben’den bahsetmek mümkün değildir. “Zira, eğer ‘ben’ yoksa, zorunluluğu ‘ben’e
yüklemek anlaşılır bir şey değildir. O halde, zorunluluk zihinde değildir. Eğer, zorunluluğun
zihinden kaynaklandığı ileri sürülürse, o zaman algılardan müstakil bir ‘ben’ fikrinin kabul
edilmesi zorunlu olacaktır. Oysa bu, Hume’un görüşüne zıttır” (Yıldırım, Basılmamış
Doktora Tezi: 26). O, bu hususta aynen şunları söyler: “Herhangi bir objeyle karşılaşan bir
kimse, objeyi ne kadar incelerse incelesin, o anda, o objenin ne nedenlerini ne de sonuçlarını
bilebilir. Hiçbir obje bize, duyularımıza arzettiği nitelikler yoluyla, ne kendisini meydana
getiren, ne de kendisinin meydana getirdiği sonuçları hiçbir zaman ortaya koyamaz”
(Hume,1964: 25). Sonuçta, Hume, “matters of fact and existance” la ilgili bütün
usavurmalarımızın hiçbir mantıksal temeli olmadığını, bunların salt alışkanlıktan doğma bir
inanca dayandıklarını gösterir. Böylece, bu tesbitiyle Hume, ünlü Alman filozofu Kant’ı, yine
Kant’ın kendi deyimiyle, doğmatik uykusundan uyandırmıştır. Şu halde, Hume’a göre,
olgulara ilişkin bir yargının her zaman zıddı düşünülebilir. Çünkü her olgu önermesi, bir
olasılığı bildirir. Ona göre, biz, bir objenin varlığından bir başka objenin varlığını çıkarsarız.
Şöyle ki: “Bir olay bir başkasını izler ama, hiç bir zaman biz, aralarında herhangi bir bağ
gözleyemeyiz. Olaylar hiçbir zaman bağlı değil, sadece birarada görünürler. Bir kimse, darbe
ile hareket iletilmesini, söz gelişi, iki bilardo topunun çarpışmasını ilk defa gördüğünde,
olaylardan birinin ötekine bağlı olduğunu ileri süremez; sadece öteki ile birarada olduğunu
söyleyebilir. Bu türden birkaç örnek gözledikten sonra, artık bunların bağlı oldukları kanısına
varır. Çünkü hayalgücünde artık bu olayların bağlı olduklarını duymaktadır ve birinin ortaya
çıkmasıyla rahatlıkla ötekinin de var olacağını önceden söyleyebilir. Öyleyse, bir objenin bir
başkasına bağlı olduğunu söylediğimiz zaman, sadece bunların düşüncemizde bir bağlantı
kazandıklarını ve birbirlerinin var oluşlarının ispatı olmadığını sağlayan bu çıkarıma yol
açtıklarını kastederiz. Bu işlem, mantıksal bir işlem yani bir akılyürütme değil, sadece
psikolojik bir alışkanlıktır.” (Hume, 1975: 62-63). O bakımdan, Hume’a göre, tümevarımın
temeli mantık (logic) değil, psikolojidir. Hume, yukarıda adı geçen eserinde, ideler (fikirler)
arasında “benzerlik”, “bitişiklik” ve “neden-sonuç” olmak üzere üç türlü bağlantı ilkesinin
bulunduğundan söz eder. O, neden-sonuç arasındaki bağlantının zorunlu olmadığını ifade
ederken, esasında göz önünde tuttuğu şey, bu bağlantının mahiyetinin bilinemeyeceğidir.
Çünkü “…bütün tabiatta bizce idrâk edilmeye elverişli tek bir bağlantı hali bile görülmüyor.
Olayların biri, ötekinin ardından geliyor. Fakat biz, bunlar arasındaki hiçbir bağı asla
göremiyoruz. Bunlar, bitişik, ardarda ve sürekli birlikte gibi görünüyorlar; fakat hiçbir zaman
bağlantılı görünmüyorlar. Biz, dış duyumuza veya iç duyumuza asla görünmemiş olan
herhangi bir şey üzerinde hiçbir fikre sahip değiliz.” Der. (Hume, 1964: 61). Ona göre, iyice
bilmemiz gereken objeler arası bir ilişki varsa, bu, ancak neden-sonuç ilişkisidir. Çünkü
“olguya ait bir şeyle ilgili bütün akıl yürütmeler, neden-sonuç ilişkisi üzerine kurulu
görünürler.” (Hume,1964: 24). Demek ki, ‘olgu sorunları ve varlık’ hakkındaki bütün akıl
yürütmelerimiz bu ilişki üzerine kuruludur. Sadece neden-sonuç ilişkisi sayesinde, bellek ve
duyuların o andaki tanıklığından uzakta kalan objeler hakkında herhangi bir güvene ulaşırız.
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Ona göre, neden-sonuç, nesnelerin tanınan veya çıkarım yoluyla ulaşılan herhangi bir
özelliğine işaret etmez. Onun deyişiyle, neden-sonuç ilişkisinde gördüğümüz şey, esasında,
mekânda bitişiklik, zamanda ardardalık ve sürekli birliktelikten başkası değildir. O halde,
nedensellik ilişkisi, fikirlerin bağlantısına ya da çağrışıma dayanır. Şöyle ki: b’nin sık sık
a’dan sonra ortaya çıkması ve a’sız var olmaması, bizde a ile b arasındaki ilişkinin hep sürüp
gideceği inancını yerleştirir. Buna göre, ne zaman a idesi ortaya çıksa, zihin b idesine geçiş
yapar. Hume’a göre, a idesinden b idesine veya a izleniminden b izlenimine ilişkin inanca
geçmek zorunda olduğumuz duygusu bizde “zorunlu bağ” fikrinin de kaynağını oluşturur.
Böylece, a’nın mevcut izlenimi ile bağlantılı olan b’nin canlı idesi, b’ye ilişkin inancın ortaya
çıkmasını sağlar. Örneğin; havanın kapaması, yağmurun yağacağı inancını verir. Hume’a
göre, a’nın b’ye neden olduğuna, a ile b arasında zorunlu bir bağ bulunduğuna inanmak,
sadece, zihinlerimizin, deneyim ya da tecrübemizde a ve b’nin sabit bir biçimde birbirine
bağlandığını gördükten sonra, a ile karşılaşınca onun b tarafından izleneceğini bekleyecek,
veya b ile karşılaşınca a’nın ondan önce gelmiş olduğunu varsayacak şekilde kurulmuş olduğu
anlamına gelir. Çünkü ona göre, biz, bu düşüncenin kökenini ciddi olarak araştırdığımız
zaman nedensellik ilişkisinin ne fiilen gözlemlediğimiz, ne de gelecekte
gözlemleyebileceğimiz bir şey olduğunu görürüz. Esasında, biz, sadece a olayının b olayına
neden olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, durumu yakından incelediğimiz zaman,
fiilen gözlemlediğimiz şey, a olayının b olayı tarafından izlendiğidir. Yoksa, bunlar arasında
nedensel bir bağın olduğu değildir. Bu nedenle, “b olayı her zaman ve değişmez bir biçimde,
a olayını izlediği için, a olayının b olayının nedeni olduğunu biliyoruz” demek de durumu
kurtarmaz. Gündüz her zaman ve değişmez bir biçimde geceyi, gece de her zaman ve
değişmez bir biçimde gündüzü izler ama asla, biri, diğerinin nedeni değildir. Şu halde, biz,
fikirler arasında bağlantı kurarız. Bir şeyi düşününce, ona bağlı olarak, başka bir şeyi de
düşünürüz. Gözlemlediğimiz her şey, kendisinden ibaret olsa da, değişmez birliktelik, ya da
hep ardarda geliş, nedensel bağlantıyla aynı şey değildir. Hume, bizim bunun bilincine
varmamızı sağlayarak, aynı zamanda kendisiyle ilgili genel kabul görmüş bir çözümün henüz
bulunamadığı bir problemin de altını çizmektedir. Doğanın düzenli olması, elbette ki, sadece
aynı nedenlerin hep aynı sonuçlara yol açması anlamına gelmektedir. Bunun böyle olduğunu
bildiğimiz hususu ise, tamamen Hume’un sorguladığı noktadır. Doğa, düzenli olduğu için,
aynı nedenlerin sonuçlarının her zaman aynı olmaları gerektiğini söylemek, onların aynı
sonuçlara yol açmaları gerektiğini söylemektir; ya da Hume, söylemek olduğunu savunur. Bu
ise, bizi kesinlikle bir yere götürmez. Başka deyişle, nedensel bağlantıyı, doğanın
düzenliliğine duyulan inançla açıklamak demek, kanıtlanmak durumunda olan noktayı
doğrulanmış ya da kanıtlanmış kabul etmenin örtülü ya da farklı bir yoludur. O halde, ona
göre, bu hususta, örneğin, ‘lastik topların geçmişte olduğu gibi gelecekte de sıçramaya devam
edeceklerinin çok muhtemel olduğunu, geçmiş deneyimlerimize dayanarak savunmak’ da,
güçlüğü ortadan kaldırmayacak ya da bu konuda belli bir iyileşme sağlamaya yetmeyecektir.
Zira, ona göre, ihtimaliyet yargıları, her zaman düzenliliklere duyduğumuz inançla temellenir.
Nitekim, ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir kimsenin, yaklaşık bir yıl içinde öleceğini
söylememizin, yani, böyle bir yargıya varmamızın nedeni, geçmişte, aynı hastalığa
yakalanmış insanların, genellikle kısa bir süre içinde öldüklerini gözlemlemiş olmamızdır.
Bununla birlikte, Hume’a göre, hastalıkla ilgili ölüm oranı, gelecekte pekâlâ da değişebilir.
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Geçmiş deneyimimiz, gelecekteki yargılarımıza temel teşkil edemez; bu tür ölümlerin
gelecekte de devam etmesinin muhtemel olduğunu ispatlayamaz. Çünkü Hume’un bakış
açısından, yeni bir tıbbî keşif bu ölümleri tümüyle ihtimal dışı bırakabilir. Şu halde, onun
gerçekten yapmaya çalıştığı şey, gerçekliğe, deneyimin olgularına karşı kökten bir biçimde
yeni olan bir saygı telkin etmek ve dünya ile ilgili, deneyimin olgularına dayanmayan her tür
konuşmanın önüne geçmektir. Bu amaçla, o, tamamen zihnin yapısını araştırmanın,
laboratuvar deneyine bağlı olmayan yeni birtakım yolları bulunduğunu göstermiş, bu yüzden
de, fenomenolojinin kurucusu Husserl tarafından takdir edilmiştir. Esasında, onun bıkıp
usanmadan ortadan kaldırmaya çalıştığı bir yanılsama vardır; o da bizim kendilerine açıklıkla
inandığımız şeylerden büyük bir çoğunluğunun doğruluğunu kanıtlayabileceğimiz
yanılsamasıdır. Bu nedenle, o, büyük metafizik sistemler kurma düşüncesine de şiddetle karşı
çıkar. “Eğer güneşin yarın doğacağından bile, tümüyle emin olamıyorsak, bir bütün olarak
evren ve onun kökeniyle ilgili doğruları nasıl olur da ispatlayabiliriz?” (Magee, 2001: 154155). “Neden-sonuç” bağlantısı, esasında, Hume’a göre, bir “bitişiklik” bağlantısıdır. O bu
hususta şunları söyler: “Bir portreyi görünce, aklımıza, hemen o portrenin ait olduğu kişi
gelir. Çünkü zihnimiz, o kişi ile portresi arasında bir benzerlik kurar. Bir evin salonundan söz
edince, diğer odalarından da söz etme imkânı doğduğunu görürüz. Bir insanın trafik kazasında
yaralandığını görünce, aklımıza hemen onun acı çektiği gelir. Yaralanma neden, acı çekme
ise, sonuçtur. Sonuç, zaten nedenden tamamen başkadır ve bundan ötürü de biri ötekinin
bilgisinden a priori olarak çıkarılamaz” (Hume, 1964: 378). Ona göre, akıl, deneyin yardımı
olmadan ‘gerçek varlık ve olguya ait şeyler’ hakkında hiçbir sonuç elde edemez. “Burada da,
bize “bitişiklik” ve “ardarda geliş” kavramları yardımcı olur. Çünkü iki objenin ardarda gelişi
zaman bakımından önem taşımaktadır. Eğer, böyle bir öncelik-sonralık söz konusu değilse, o
zaman nedenin neye göre neden, sonucun ise neye göre sonuç olduğunu bilemeyiz” (Hume,
1964: 27; Yıldırım, Basılmamış Doktora Tezi, 13). Hume’a göre, bir ide kendisini iki yolla
ortaya koyar: Birinci yolda izlenimimizi tekrar etmemizi sağlayan güç bellektir; hafızadır.
İkinci yolda ise, yetkin bir idenin oluşmasını sağlayan güç, hayalgücüdür. Bellek ile
hayalgücü arasında önemli bir fark vardır. Bellek özgün izlenimleri hiçbir değişikliğe
uğratmadan düzenlemeye çalışır. Oysa hayalgücü, kendi idelerine istediği biçimi vermekte ve
onları istediği ilişki içine yerleştirmekte özgürdür. Bu konuda, Hume şunları söyler: “İnsanın
hayalgücünden daha özgür bir şeyi yoktur. Hayalgücünün, bütün ideler üzerinde egemenliği
vardır ve onları her türlü tarzda birleştirebilir, karıştırabilir ve değiştirebilir...” (Hume, 1975:
40-42). Hakikaten, hayâlgücü herhangi bir dış kontrolun baskısı altında değildir. Bu nedenle,
en özgür olduğumuz an, hayâl kurduğumuz andır. Belleğin ve hayâlgücünün ideleri, her
zaman açık-seçik olarak ayrılamazlar. Bellek idesi, bazan gücünü ve canlılığını o derece
yitirir ki, onu hayâlgücünün idesi zannedebiliriz; ya da tersi olur, yani hayâlgücünün idesi,
bazan o kadar güçlü ve canlı olur ki, onu belleğin idesi zannedebiliriz. İşte bu, hatânın bir
başka türüdür. Ona göre, hatânın bir diğer türü de, izlenimlerle ideleri karıştırmaktan
kaynaklanır. Algıları (perceptions), izlenimler (impressions) ve fikirler (ideas) olmak üzere
ikiye ayıran Hume, izlenimlerden duyu organlarıyla aldığımız duyumlar ve duyguları;
idelerden ise, dışardaki objelerin zihinde bıraktıkları izleri kastetmiştir. Şöyle ki: “İzlenim
terimi ile kastettiğim, daha canlı algılarımızın hepsidir; yani işittiğimiz, gördüğümüz,
hissettiğimiz, sevdiğimiz veya nefret ettiğimiz, arzuladığımız veya istediğimiz andaki
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algılardır. İzlenimler, daha az canlı algılar olan yukarıdaki duyumlar üzerinde düşündüğümüz
zaman farkına vardığımız idealardan ayrılırlar.” (Hume, 1975: 14). Locke’un deyimiyle
söyleyecek olursak, Hume’un “izlenimler” dediği şey, hem dış hem de iç deneyle
edindiklerimizdir. Hume, izlenimleri de ‘şiddetli’ ve ‘sakin’ olmak üzere iki grupta
toplamıştır. Ona göre, ‘şiddetli izlenimler’ tutkular, ‘sakin izlenimler’ ise, estetik ve moral
duygulardır. İdeler ise, izlenimlerin ya da canlı algıların sönük birer kopyalarıdır. Ona göre,
kuvvetini, canlılığını kaybetmiş her algı, daha şiddetli bir algının zayıflamasıdır. Böyle
olmakla birlikte, bütün idelerin temelinde izlenimler vardır. Şöyle ki; ona göre, incelediğimiz
her idenin kendisinden önce gelen ve kendisine benzer bir izlenim ya da duygudan kopya
edildiğini görürüz. Herhangi bir izlenim bulamadığımız yerde, emin olabiliriz ki, hiç bir ide
de yoktur. Bu durumda, kör bir kimsenin renkler hakkında, sağır bir kimsenin de sesler
hakkında hiçbir fikri olamayacağı açıktır. Ancak, Hume, bazen buna aykırı durumların da
olduğunu belirtmeden geçemez ve şu örneği verir: “Örneğin, mavi rengin bir tonu hariç, diğer
tonlarını görmüş olan birisinin önüne, bilmediği ton dışında diğer bütün tonlarını en
koyusundan en açığına doğru sıralayarak koyalım. Açıktır ki, bu kimse, sıralamada bilmediği
halde, atlanan tonun yerini sezecek ve hayalgücüyle, hiçbir zaman görmediği o tonu
sıralamadaki yerine koyacaktır.” (Hume, 1964:16). Demek ki, basit fikirler, bazan
izlenimlerin karşılığı olmayabilir. Esasında, Hume’a göre, bu, bir istisnadır. Bu nedenle
kaideyi bozmaz. “Bütün ideler, özellikle soyut olanları kendiliklerinden soluk ve
belirsizdirler. Zihnin, bunlar üzerinde çok zayıf bir egemenliği vardır. Bunlar başka benzer
idelerle karıştırılmaya yatkındırlar. Oysa, izlenimlerin hepsi, yani iç ya da dış deneyle
edindiklerimizin hepsi güçlü ve canlıdır; aralarındaki sınırlar daha kesin bir şekilde belirlidir.
Bunlarla ilgili hatâ ya da yanlışlığa düşmek de kolay değildir. Daha önceki bir duyumun ya da
algının ürünü olmayan izlenimler, aynı zamanda doğuştandır; yani, özgündür, başka bir
düşünce sürecinin kopyası değildir. Bütün ideler ise, sonradan olmadır.” (Hume, 1964: 1617). Şu halde, düşüncelerimiz, ya da izlenimlerimiz dış ya da iç duyumlarımızın eseridir.
Bütün idelerimizin izlenimlerimizin kopyalarından başka bir şey olmaması veya başka
deyimle, daha önce ya dış ya da iç duyularımızla duymadığımız bir şeyi düşünmemizin
imkânsız olması, Hume’a göre, pek de fazla tartışma açacak bir mesele gibi
görünmemektedir. İzlenimlerimizin ortaya çıkış tarzları ise, ona göre, zaman ve mekândır.
Zaman işitsel, mekân ise görsel izlenimlerin ortaya çıkış tarzlarının adıdır. Kant ise, zaman ve
mekânı, duyarlılığın a priori formları olarak adlandıracaktır. Öyle anlaşılıyor ki, Hume’un
bilgi kuramının anahtar terimi, “izlenim”, yani “doğrudan algı” dır ve o, bunu bilginin
temeline koyar. Ona göre bilgi, süje, duyular aracılığıyla, doğrudan doğruya objeyle karşı
karşıya geldiği esnada oluşur. Bilgi, duyulara dayanan algının toplamı olarak anlaşılınca, yani
duyuların içermediği hiçbir şeyin, zihinde bulunmadığı söylenilince, bilgi edinme sürecinde,
zihnin fonksiyonu ister istemez sınırlandırılmış olur. Duyu verilerinin hakikati yansıttıkları
ise, tıpkı Platon’un Theaitetos diyalogunda ortaya atıldıktan sonra, tartışmaların sonucunda
derhal terk edilmiş olan bir iddia gibi, doğrudan doğruya algılara başvurularak ispatlanır ki,
bu da hiç güvenilir değildir. Çünkü duyularla bize gelen duyumlar belirsizdirler; onların
değişmeyen, aynı kalan bir ölçüleri yoktur. Algılar ve duyu verileri daima duyu organlarına
bağlıdır; dolayısıyla görelidir. Pek çok duyu aldanmaları ile karşılaşılır ve böylesine yanıltıcı
olabilen duyuların ise kesin bilginin kaynağı olmasına imkân yoktur. Şu halde, Hume’un
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ampirik bilgi öğretisi sonuna kadar götürüldüğünde, kesin bilgi adına sadece matematik
bilgilerin kaldığı görülür. Oysa, bu bilgiler de bize dış dünya hakkında hiç bir şey
öğretmezler. Buna karşılık, doğa bilimleri, mantıksal bir temeli olmayan bir ilkeye,
endüksiyon ilkesine dayandıkları için, bize sağladıkları bilgiler, matematik kesinlik anlamında
“doğru” değil, ancak “olası”dır. Hume’a göre, olası bilgi, kesinlikten yoksun olduğu için,
bilgi adına lâyık değildir. O, ancak “kanı”, “sanı”, “inanç” gibi duyusal bir şey olabilir. Doğru
bilgiyle yanlış ya da boş bilgileri birbirinden ayıran Hume’a göre, matematik bilgiler ve doğa
bilimlerinin metotlarıyla yani gözlem ve deneyle kazanılan bilgiler olmak üzere iki çeşit
doğru bilgi vardır. Bunların dışında kalan bütün bilgiler, salt görünüşte bilgidirler. Biraz
incelenince safsata, kuruntu, boş laf ve yanılmadan başka bir şey olmadıkları ortaya çıkar.
Örneğin, Teoloji (Tanrıbilim) ve Metafizik bu türdendir. Böylece, Hume, klasik fiziğe de
şiddetli bir darbe indirmiş olmaktadır. Çünkü, doğruluğundan hiçbir zaman şüphe edilemez
ebedî bir hakikati dile getirmek iddiasında olan ve akıl ile doğa kanunları arasında tam bir
benzerlik, neredeyse aynılık olduğuna inanan Newton’un evrensel çekim kanununa dayalı
klasik fiziğe göre, biz olaylar arasındaki bağlantıları kesin matematik formüllerle dile
getiririz. İşte, Hume, bu naif inancı temelinden sarsmış, olaylar dünyasının değişmeye ve
tesadüfe maruz bulunması yüzünden, hiçbir zaman olaylarla ilgili bilgilerimizin matematik
kesinliğe ulaşamayacağını göstermiştir. Yani, ona göre, olaylar dünyasında mantık ve
matematiğin kanunları değil, olasılığın kanunları hakimdir. Olası şeylerin bilgisi, olsa olsa
olumsal olabilir, kesin olamaz. Kant, daha sonra, ilk büyük eseri olan “Salt Aklın Kritiği”nde
bir yandan Hume’un yıktığı doğa biliminin temellerini yeniden oluşturmak üzere bütün
enerjisini sarfedecek, öte yandan klasik metafiziğe son darbeyi indirecektir. Gerçi, gündelik,
pratik amaçlarımıza erişmek için bu tür bilgi yeterlidir ama, bu tür bilgi, “bilim”in temeli
olamaz. Şu halde, Hume’a göre, bilgimizin biricik kaynağı, “duyumlar” olduğuna göre, gerek
Tanrıbilim (Teoloji) gerekse metafizik, her türlü gerçek temelden yoksun olup, insan aklının
birtakım uyduruklarına ve yanılmalarına dayanırlar. “Tanrı”, “Töz”, “Ruhun Ölmezliği”,
“Özgürlük” gibi fikirler bu türden uydurma fikirlerdir. Bu nedenle, Hume’a göre, böyle
bilgilerle yüklü ne kadar kitap varsa, kısacası, metafizik kitaplarının hepsi ateşe atılmalıdır.
Hume bu hususta şunları söyler: “ Elimize, söz gelişi, bir metafizik kitabı aldığımızda,
soralım: İçinde nicelik ve sayı üzerine soyut akıl yürütmeler mi var? Yok. Peki, olgu sorunları
ve varlık üzerine deneysel akıl yürütmeler? O da yok. Atın öyleyse onu ateşe; çünkü içinde
safsata ve kuruntudan başka bir şey olamaz.” (Hume, 1975: 135). Hatırlanacak olursa, daha
önce Berkeley de duyu verilerinin ötesinde, algılarımızdan bağımsız olarak bir nesnenin, bir
maddenin olamayacağını, bunun ancak dış duyumların bir bileşiminden başka bir şey
olmadığını söylemişti. Bir maddî dış gerçekliğin var olmadığı görüşü genellikle idealizmle
birleştirilir. Sadece ideler vardır. Eğer dış dünyaya ilişkin bütün bilgimiz görünüşte ‘zihinde’
olan duyumlardan geliyorsa, ‘oradaki’ bir şeyin duyumlarımıza tekâbül ettiğini nasıl
bilebiliriz? İşte bu nedenle şüpheci idealistler, bizim, dış dünyanın var oluşu ya da doğasının
kesin bilgisine sahip olamayacağımızı öne sürerler; onlara göre, biz, sadece, duyumlarımızın
bilgisine sahip olabiliriz. Berkeley gibi dogmatik idealistler ise, maddi gerçeklik düşüncesinin
tutarsızlığını ve dayanaksızlığını belirterek, gerçekliğin özü bakımından zihinsel olduğunun
bilinebileceğini ifade ederler; ve böylece bir adım daha atmış olurlar. Hume, tıpkı Descartes
gibi, zaman ve mekân içinde, insan zihninden bağımsız olarak var olan maddî nesneler
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dünyası olduğundan, bu maddî nesnelerin hareketlerinin nedensel bir karşılıklı etkileşim
içinde bulunduğundan, bizim duyular yoluyla bu nesnelerin temsil ya da tasarımlarına sahip
olduğumuzdan ve bizdeki bu temsillerin, her şey bir yana, çevremizdeki dünyanın az ya da
çok güvenilir bir resmini verdiğinden şüphe etmez. O, bunlardan herhangi birinin rasyonel
olarak kanıtlanabileceğine inanmaz. Örneğin, biz ona göre, zaman ve mekân içinde, maddî
nesneler dünyasının insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu kanıtlayamayız. Bununla
birlikte, bir şekilde yaşamak durumundaysak eğer, onun var olduğunu kabul etmemiz gerekir.
Başka deyişle, Hume, dünyanın değil de aklın nasıl olduğunu göstermekte ve aklın
iddialarından birçoğunun tümüyle yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışmaktaydı. (Magee,
2001:156). Hemen belirtelim ki, Hume gibi bilgimizin deneyden ileri geldiğini ileri süren
bütün ampirist filozofların esasında içinden çıkamadıkları büyük bir güçlük vardır. O da
“insanlık”, “üçgen”, “ağaç”...vs. gibi soyut kavramları açıklamaktaki güçlükleridir. Hume’a
göre de, sadece tikeller algılanır ve yalnız onlar ideleştirilebilir. Başka deyişle, hiçbir soyut
fikrin gerçek varlığı olamaz. Çünkü soyutun izlenimi yoktur. Biz, ancak tek tek üçgenlerin
idesine sahibiz. Genel bir üçgen yok ki, ona ait zihnimizde soyut bir fikir bulunsun. Buna
rağmen, Hume, genel (soyut) fikirler diye adlandırdığımız idelerin evrenselmiş gibi işlev
gördüklerini, ama uygulamada bu tür soyut varlıkların olmadığını vurgular. Şöyle ki: “ Ne
ikizkenar, ne çeşit kenar ne de belirli bir kenar uzunluğu ile orantısı olan genel bir üçgen
düşünmeğe çalışın. Soyut ve genel ideler konusundaki bütün skolastik kavramların
saçmalığını hemen göreceksiniz.” (Hume, 1975: 127). Burada, Hume’un “genel fikirlere
karşılık gelen genel izlenimlerin bulunmadığı” sonucuna varması son derece doğaldır. Ama,
onun ve Berkeley’in temel güçlüğü şudur: “Sadece tek tek insanları, üçgenleri ve ağaçları
algılayabildiğimize göre, genel bir fikri söylerken kendisine benzeyen bir tek ideyi
kastetmekten başka çaremiz yoksa, o zaman “bütün”, “her biri”, “hiçbiri”, “bazısı”, “çeşit”,
“tür”...vb. gibi terimleri nasıl açıklarız?” Hatırlanacağı üzere, bu hususta Locke, bütün
teklerin ortak yönlerini temsil eden ve her teke özgü olanı dışarıda tutan bir soyutlama gücüne
sahip olduğumuzu öne sürüyor, Berkeley ise, onun bu görüşünü tamamen reddediyordu.
Çünkü Berkeley’e göre, eğer tek tek insanlara özgü özellikleri dışarda tutarsanız, zihinde
genel bir insan idesi kalmazdı. Berkeley’in demek istediği şey, bizde idesi olan şeyin tikel
olduğudur. Bir renk tonuna bakarken, onun diğer tonlarını da zihinde canlandıramayız. Genel
bir terimin karşılığı olan zihnimizdeki ide daima tikel ve özeldir. O halde, Berkeley’e göre,
esasında bütün ideler tikelleştirilmiş tasarımlardır. John Locke, George Berkeley ve David
Hume gibi ampiristler, insan bilgisinin tümünün son çözümlemede deneye -dış dünyaya
ilişkin izlenimlerimize ya da duyumlara veya gözlemlere- dayandığını ileri sürerler. Onlara
göre, bilgimiz, doğuştan düşüncelere dayanmaz. Dünyaya geldiğimizde zihnimiz ‘boş bir
levha’ veya ‘tabula rasa’dır. Oysa, hatırlanacağı üzere, Sokrates, Platon ve Descartes gibi
rasyonalistler, bilgiye deneyden önce ve ondan bağımsız (a priori) olarak ulaşabileceğimizi
savunurlar. Onlara göre, hiçbir sayıda gözlem bizi asla 2+2’nin 5 ettiğine inandıramaz.
Rasyonalistlerle Ampiristler arasındaki tartışma için bkz. (Scruton, 1984: Bölüm I-II ve
Aune,1970; ve West, 1998: 33). Kant ise, hem rasyonalizmi hem de ampirizmi birleştirme
çabası içerisindedir. Çünkü o, her ikisinin de tek yanlı olduğuna inanır. 18. yüzyıl Alman
Aydınlanmasının önde gelen filozofu Kant (1724- 1804), bilindiği üzere, bilginin ne olduğu
ve nasıl elde edildiği meselesini ele almış; onun, dolayısıyla, aklın sınırlarını araştırmış ve
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kritiğini yapmıştır. Kant’ın tanımına göre ‘Aydınlanma’, olgunlaşma ya da bağımlılıktan
kurtulma süreci olup, kişinin kendi aklını, başkalarının rehberliği olmadan kullanamadığı
çocukluktan çıkışıdır. Demek ki, Aydınlanma, Kant’a göre, insanın, kendi aklını kendi
kullanabildiği bir dönemdir (Kant, 1983: 41; ve Goldmann, 1973: 4). İnsan aklında var
olduğuna inandığı bilgi formlarını bulmaya çalışmış; bu yüzden felsefesine “Transandantal
Felsefe” adını vermiştir. Kendisi, felsefesinin temel terimlerinden biri olan “Transandantal”
terimi hakkında şunları söylemiştir: “Ben, transandantal bilgi diye, yalnız objelerle değil, aynı
zamanda objelerden elde edilen bilgi çeşitleriyle de uğraşan, bilginin, a priori yanını araştıran
bir bilgiye diyorum.” (Kant, 1952: 20-21; ve Heimsoeth, 1967: 71). Kant’ın transandantal
idealizmi özellikle analitik yaklaşımı benimsemiş filozoflar tarafından yanlış anlaşılmış
idealizm veya fenomenalizmin bir versiyonu olarak görülmüştür. Oysa, onun transandantal
idealizmi esasında, kendisinin ampirik idealizm adını verdiği görüşün bütün formlarını
çürütmek için tasarlanmıştır. Kısacası, o, ‘fenomenal dünya’nın ya da ‘görünüşler
dünyası’nın- zaman mekân içindeki nedensellik bağıyla birbirine bağlı nesnelerin maddî
dünyasının- tecrübe edildiğini iddia eder. Biz dünyayı ‘kendinde var olduğu’ şekliyle
bilemediğimiz gibi, ‘numenal dünyanın’ ‘kendinde şeylerinin’ fiilen bu şekilde organize
edildiklerini de bilemeyiz. Biz, sadece, görünüşler dünyasının bilgisine sahip olabiliriz. İçinde
bulunduğumuz dünyanın gerçekte, tamamen göründüğü gibi olduğunu varsayamayız. Ancak
çok daha önemlisi, bu, bizim sadece zihinlerimizin içeriklerinin bilgisine sahip olabileceğimiz
veya görünüşle gerçeklik arasındaki ayrımın bir temeli olmadığı anlamına gelmez. Eğer bu
anlama gelseydi, Kant, hiç kuşkusuz solipsizme düşmüş bir solipsist olurdu. Esasında, Kant,
“salt görünüş” ya da “yanılsama” ile “gerçeklik” arasında bir ayrım yapar. Söz konusu ayrımı,
insan bilgisinin mümkün tek nesnesi olan “görünüşler dünyası” nda yapar; ve ona göre biz,
‘gerçekliğin’ nesnel bilgisine erişebiliriz. Bu nedenle, kendi deyimiyle Kant, bir ampirik
realisttir. Esasında, Kant’ın ‘görünüş’ le ‘gerçeklik’ arasındaki ‘transandantal’ ayrımı ile
anlatmak istediği şey, farklı bir düzenle ilgilidir. Şöyle ki: “Transandantal düzeyde…
‘görünüşler’ le ‘kendinde şeyler’ arasındaki ayrım, öncelikle şeyleri (yani ampirik nesneleri)
ele almanın, biri insan duyarlılığının öznel koşullarıyla (zaman ve mekânla) ilişki içinde ve
dolayısıyla ‘göründükleri’ şekilde, diğeri de, bu koşullardan bağımsız olarak ve dolayısıyla
‘kendilerinde oldukları’ şekilde olmak üzere, iki ayrı yoluna işaret eder.” (Allison, 1983: 7-8).
Kant, insan aklının ve bilgisinin sınırları konusunda, muhteşem denilebilecek yapıtlar kaleme
almıştır. Neyi bilebileceğimizi “Salt Aklın Kritiği”nde, ne yapabileceğimizi “Pratik Aklın
Kritiği”nde ve ne ümit edebileceğimizi, özellikle estetik alanda, yani güzele ve yüceye ilişkin
alanda, nasıl yargıda bulunabileceğimizi “Yargı Gücünün Kritiği”nde incelemiştir. Kant, üç
bölümden oluşan “Salt Aklın Kritiği”nin Transandantal Diyalektik adını taşıyan ana
bölümünde, aklın, metafizik alanda kullanılması imkanlarını araştırmıştır. Ona göre,
metafizik, temelini, aklın varlık yapısında bulur. Metafizik soruların kaynağı akıldır. Bu
sorular, ne geri çevrilebilir; ne de bilimsel olarak yanıtlanabilirler. Kant, salt aklın, David
Hume ve Immanuel Kant’ın Kesin Bilgi Anlayışı 45 kendisinde taşıdığı bilginin açık ve
kesinliğine, pratik akıl söz konusu olduğunda da, onun, ahlâka ilişkin buyruklarının yerine
getirilmesindeki gerekliliğine inanmakla birlikte, bu soruları yanıtlamaya, teoriler kuran salt
aklın gücünün yetmediği kanaatındadır. İşte, teorik aklın kritiğini yaptığı “Salt Aklın
Kritiği”nde, Kant, bize bunu gösterecektir. O halde, Salt Aklın Kritiği’ nde, Kant’ın, bize
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göstermeye çalıştığı şey, insana, doğanın verdiği metafizik yapı ve bu yapı karşısında insan
aklının aldığı tavırdır. Bu eser, esasında, Kant’ın bir mektubunda yazdığı gibi, ‘metafiziğin bir
metafiziğidir.’ Kant, bu eserinde, ilkin yargıları incelemiş, bunları, analitik ve sentetik olmak
üzere ikiye ayırmış, analitik yargıların, karekterleri gereği hep a priori, sentetik yargıların ise,
hem a priori hem a posteriori olduklarını belirtmiştir. Ona göre, “cisimler yer kaplar” yargısı
gibi, analitik yargılar, yalnız kavramları ‘açıklayan’, kavramların, esasen tanımında saklı olanı
aydınlatan, yani, yüklemi, konusundan fazla bilgi vermeyen yargılardır. Bu yargılardan, yeni
bir şey öğrenemeyiz.; çünkü ‘yer kaplama’ zaten cismin tanımı içerisinde bulunmaktadır. Ona
göre, bütün analitik yargılar, salt mantık ilkelerine göre yapılan kavram analizleridir.
“cisimler ağırdır” yargısı gibi, sentetik yargılar ise, bilgimizi genişleten, yani, yüklemi
konusundan fazla bilgi veren yargılardır. Bu tür yargılarda, kavramımızın dışına çıkıp onu
başka kavramlarla birleştiririz; bağlantılar kurabiliriz. Deneyden gelen tüm yargıların sentetik
yargılar olduğu açıktır. Bu yargılarda kavramlar, duyu verilerine, idrâklere dayanarak
birbirlerine bağlanırlar. Ona göre, salt tanımlardan çıkarılmadıkları için matematik yargıların
hepsi sentetiktir; ama, aynı zamanda, bu yargılar, deneyden elde edilmedikleri için a prioridir
de. İşte, Kant’ı asıl ilgilendiren, matematikte bulduğu, bu sentetik a priori yargılardır. Sentetik
a priori yargı ne demektir? Sentetik a priori yargı, eldeki kavramın dışına çıkan, yani, sanki
deneyden gelmişçesine bilgimizi genişleten (sentetik), ama deneyden gelmeyen (a priori)
yargı demektir. Örneğin, “doğru, iki nokta arasındaki en kısa yoldur” yargısını sırf doğru
kavramından türetemeyiz. Burada, yeni bir şey söylenmektedir. Bununla birlikte, bu yargının
mutlak bir tümel geçerliliği vardır; yani bu, deney ile bozulabilecek bir yargı değildir. O
halde, sadece sentetik değil, aynı zamanda a prioridir de. Ona göre, hakikî bilgiyi ancak bu tür
yargılar verir; ve biz, bu tür yargıları, sezgiyle (anschaung) kavrarız. Kant, bu tür yargıların
metafizikte de mümkün olup olmadığını araştırmıştır; çünkü Kant’ın dâvâsı, metafiziğin bir
bilim olmasının mümkün olup olmadığını göstermektir. Acaba, metafizik bilim olarak
mümkün müdür? Bu soruya yanıt verebilmek için ise, ilk olarak Kant, sentetik a priori
yargıların nasıl mümkün olduğunu araştırmaya başlamıştır; çünkü ona göre, bilgide kesinlik,
ancak salt deney bilgisinin dışına çıkıp, bu gibi sentetik a priori yargıları kullanmaya
hakkımız olduğu yerde olabilir. Bu tür yargılar, bize, sadece duyarlığın ya da sadece aklın
sağladığı bilgilerden başka türlü bilgiler sağlar. Bu bilgiler, deneyden gelemez; aksi halde
onlara a priori diyemezdik. Bu bilgiler, deneyden bağımsızdır, ama, her türlü deneyin de
temelidir; alt yapısıdır. Örneğin, sentetik a priori yargı olan “her olayın bir nedeni vardır”
yargısı, deneyle temellendirilemez; onun için a prioridir. Ama, bu yargının, deney
dünyasındaki her olay için geçerliği vardır; böylece deney dünyası düzenli bir bütün haline
getirilmiş olur. Analitik filozoflara göre, Kant’ın felsefesinde çok büyük bir önemi olan
sentetik a priori yargılar sınıfının sonuçta boş olduğu anlaşılır. Sadece analitik yargılar, ki
bunlar son çözümlemede içeriksiz veya totolojik yargılardır, a priori olarak bilinebilirler
(West, 1998: 39). Kant’a göre, bu yargılar, salt akıldan, özellikle de onun anlık (verstand;
müdrike) denen yanından gelmektedir. Ona göre, metafiziğin bütün yargıları da, eğer o emin
ve güvenilir bir bilgi olmak istiyorsa, sentetik a priori yargılar olmalıdır. Kant, bu tür
yargıları, matematikten başka, salt doğa bilimlerinde de görmüş; ve nihayet, metafizikte de
tesbit etmiştir. Fakat metafizikteki yargıların, sentetik a priori yargılar oldukları
problematiktir; yoklanması gerekir. Ona göre, metafizikteki sentetik a priori yargıların
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kaynağı da salt akıl olmakla birlikte, onun anlık (verstand) denen yanı değil, akıl (vernunft)
denen yanıdır. Sezgimizle kavradığmız ve doğa bilimlerinde, matematikte ve metafizikte
karşılaştığımız bu sentetik a priori yargıları Kant, “Salt Aklın Kritiği” adlı yapıtının
“Transandantal Estetik”, “Transandantal Analitik” ve “Transandantal Diyalektik”
bölümlerinde incelemiştir. (Heimsoeth, 1967: 75). Transandantal Diyalektik’te Kant,
transandantal açıdan realist olan kabullerin sonucu ortaya çıkan paradoksları tartışır. Bunlar,
dünyayı kendinde varolan bir bütün olarak ilk bakışta makul ama son çözümlemede tutarsız
bir duyusal dünya anlayışı yoluyla kavramaya dönük kozmolojik teşebbüsleri içerir.2
Esasında, Kant’a göre, bilginin, duyular ve akıl; ya da duyarlık (hassasiyet) ve anlık
(verstand) olmak üzere iki kaynağı vardır. Duyular, bilginin malzemesini, akıl ise, o
malzemeyi birleştirecek olan şeyi sağlar. Ona göre, anlıkta birbirlerinden şekilce ayrı, içleri
boş, on iki tane saf kavram; kategori bulunur. Bunlar, duyarlığın a priori formları olan zaman
ve mekândan geçen verileri, ki Kant’ın deyimiyle, bunlar, artık birer görüdür; sezgidir,
birleştirir ve biçimlendirirler. Anlık’ın bu boş kalıplarıyla kalıplanmış olan duyarlık ürünü
sezgiler, onların verdikleri şekilleri alıp yargılara dönüşürler. Böylece, duyarlık ve anlık’ın
birlikte çalışması sayesinde, bilgi ortaya çıkar. Kant bu düşüncesini, kavram ve kategorileri
incelediği “Salt Aklın Kritiği” nin “Transandantal Analitik” bölümünde 2 Kozmolojik
argümanla ilgili olarak bkz. (Allison, 1983: III.Bölüm). “görüsüz kavramlar boş, kavramsız
görüler kördür” sözleriyle dile getirmiştir. Şu halde, Kant’a göre, dış ve iç duyumlardan gelen
malzemeyi bilgi şekline getiren, onlara bir anlam yükleyen zihindeki bu boş kalıplardır;
kategorilerdir. Oysa, hatırlanacak olursa, Hume’a göre, bu boş kalıplar, yani kategoriler
zihinde a priori olarak bulunmaz. Onlar, uzun bir deneme devresinde yerleşmiş
‘çağrışım’ların ürünüdür. Böylece, Kant, “Salt Aklın Kritiği” adlı yapıtının birinci
bölümünde, kategorilerin oluşum kaynağını öz-bilincin birliğinde bularak ve bundan dolayı
da kategoriler aracılığıyla elde edilen bilginin kesinlikle ‘hiçbir nesnel anlam’ taşımayacağını,
ayrıca, kategorilere yüklenen yani onların sahip oldukları ‘nesnel değerin’, öznenin ‘belli bir
hâli’nin belirlenmesi olduğunu göstermiştir. Bu hususta Kant, Hume’dan etkilenmiş olmakla
birlikte, zihindeki bu boş kalıpları yani kategorileri a priori kabul etmekle zihne aktif bir rol
vermiştir. Çünkü ona göre, bilgi, deneyle başlar ama tümüyle deneye dayanan hiçbir bilgi
yoktur. Bilgi olabilmesi için aklın rolünü inkâr etmemek gerektir. Anlaşıldığı üzere, Kant’a
göre, sezgileri birleştiren “Ben”dir. Kısacası, sentetik a priori önermeler, “Ben” den dolayı
mümkündür. Acaba, hangi şartlarda, duyulur idrâk, görü ya da Kant’ın deyimiyle, sezgi
(anschaung) meydana gelmektedir? Kant’a göre, esasında, bilginin malzemesini hazırlayan
duyarlıktır. Duyarlık, bilginin malzemesini hazırlamakla birlikte, pasif değildir; yani
kendisinden bir şey katmaksızın, anlık’a ihtiyaç duyduğu malzemeyi yollamaz. Şu halde,
duyarlık, aktif ve alıcıdır; dışarıdan esrarlı bir gıda alır ve bu sayede sezgiyi oluşturur. Her
sezginin, maddesi ve formu; a posteriori ve a priori bir yanı vardır. Sezginin maddesi, hiç
belirleme almamış olan bulanık yanıdır. Bu, duyularla algılanır; a posterioridir. Sezginin
formu ise, a priori olan yanıdır; zaman ve mekân, sezginin bu a priori olan yanını yani
formunu teşkil ederler. Zaman iç, mekân ise dış duyumların formudur. Kant’ın deyimiyle,
zaman ve mekân, duyarlığın a priori formlarıdır. Kant, son derece önem verdiği, Kritik
Felsefesinin de en can alıcı noktasını teşkil eden bu konuyu, Salt Aklın Kritiği’nde,
Transandantal Estetik bölümünde incelemiştir. ‘Estetik’ sözcüğü bugünkü anlamda değildir.
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Kant bununla, duyarlık, duyum ve duyu bilgisini kastetmiştir. Kant, zaman ve mekânın
ampirik bir realitesi bulunduğunu, yani duyularımıza verilebilecek olan bütün objeler
bakımından objektif bir gerçekliği olduğunu ileri sürmekle birlikte, onların, kendi başlarına,
süjeden sıyrık bir şekilde, mutlak bir gerçekliği bulunduğunu asla ifade etmez. Hattâ bunu
iddia eden, yani zaman ve mekânı, bir özellik olarak nesnelere bağlayan her türlü görüşü
tamamen reddeder. Bu konuda şunları söyler: “Zamanın ve mekânın duyularımızı aşan,
transandantal bir idealitesi vardır. Bu demektir ki, sezginin ya da duyulur idrak’in, görünün
sübjektif şartları 48 Ülker Öktem olan zaman ve mekân, ne bir töz, ne de bir ilinek olarak
nesnelere yüklenemezler. Böyle olunca da, nesnelerden önce, a priori olarak tasavvur
edilmeleri doğaldır. Öte yandan, böyle olmakla birlikte, zaman ve mekândan başka, duyularla
ilişkili olup da, aynı zamanda a priori olan başka da hiçbir şey yoktur. (Kant, 1952: 24-34;
Akarsu, 1963: 118-119; 121). Kant, bilgi yetisini analiz etmekle, esasında, duyarlıkla anlık
arasındaki sınırı çizmiştir. Duyarlık, verileri ya da izlenimleri alır, onları a priori formları olan
zaman ve mekândan geçirmek suretiyle düzenler ve sezgi haline getirir. Anlık ise, bu sezgileri
birleştirir; hüküm verir ve akıl yürütür. Kant, bu analizle, aynı zamanda duyarlık sayesinde
elde edilen sezginin a priori ve a posteriori olan yanlarını da birbirinden ayırmış olmaktadır.
Ona göre, duyarlığın a priori formlarından biri olan zaman, sezgi melekesi ile zekâ arasında
doğal bir araç, bir tür tercüman rolü oynar. “Zaman, mekândan daha az maddî olduğu için,
kategorilerin, tamamen soyut olan mâhiyetine daha yakındır. İşte o yüzden o, a priori
kavramları duyulur bir şekilde ifade etmeye yarayan bir sembol görevi görür. (Kant, 1952:
26-27; Weber, 1964: 273). Şu halde, zaman, aklın a priori formlarına çerçeve görevini görür.
Kant’a göre, zaman, sezginin taşlarını ve aklın çimentosunu hazırladığı, zihinsel binaların
iskeleti gibidir. Zaman ve mekân formları içerisinde idrâk ettiğimiz herşey, artık birer “şey”
değil, sadece birer “fenomen”dir. O halde, fenomen, sezgi yetisinin kalıbında ‘değişmiş şey’
diye tarif edilebilir. Fenomen, aklın bir ürünüdür; bizim dışımızda değil, bizde vukua gelen,
sezen aklın dışında mevcut olmayandır; çünkü ‘duyulur evren’e konularını veren akıldır.
Evreni yapan akıldır. “Dış duyarlık, a priori zaman ve mekân formlarıyla, bize, bir fenomenler
topluluğu hazırlar. Kategorilerin yardımıyla zekâ bunu kavramlar, hükümler, bilimsel
önermeler haline getirir; ve nihayet akıl, bu ayrı ayrı bilgiyi evren / kosmos adı altında toplar
ve bunlardan Kosmoloji bilimini oluşturur. İç duyarlık ise, bize, bir seri fenomen verir. Zekâ,
bunları kavramlar haline getirir; akıl ise, bu kavramları ruh idesine indirgeyerek Psikoloji’yi
teşkil eder. Fenomenlerin bütününü, mutlak yahut Tanrı bakımından inceleyerek Teoloji’yi
yaratır. (Kant, 1952: 26-27; Weber, 1964: 273). O halde, zaman ve mekân idrâk edilebilen
şeyler olmayıp, şeyleri idrâk etme şekilleridir. Kategoriler de, bilginin konusu değil, bilgi
edinme araçlarıdır. Esasında, Tanrı, ruh, evren de düşünen süjeden ayrı varlıklar olmayıp,
aklın a priori bireşimleridir. Ama, akıl ancak fenomenleri bilir. Çünkü onlar, maddelerini
duyarlıktan alır. Oysa akıl, gerçekliği, ‘kendinde olduğu şekliyle’ bilemez. David Hume ve
Immanuel Kant’ın Kesin Bilgi Anlayışı 49 Kant, kategorilerin “saltık”ın belirlenimleri
olamayacağını savunarak, anlığın ya da kategorilerin işlevi sonucu ortaya çıkan bilginin
“kendinde şey” leri yakalayamayacağını öne sürmektedir. Çünkü ‘saltık’, ‘görü’nün alanına
girmemektedir. Demek ki, biz, Kant’a göre, gerçekliği ‘kendinde olduğu şekliyle’ bilmenin
bizim için mümkün olduğunu sanıyorsak, kendimizi aldatıyoruz demektir. Çünkü O,
‘fenomen’in, “görünüş”ün sadece bizim anlığımız için geçerli olduğunu söyleyerek,
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anlığımızın algılama yetisini ve yapısını ‘numen’ i hiçbir zaman bilmemeye mahkûm etmiştir.
Bu mahkûm edişten ve bu yapıdan dolayı, Kant, ‘kendinde gerçeklik’ (numen)i sonsuza dek,
anlığımızın dışında kalmaya itmiştir. Şu halde, Kant, bilinemezciliği, yani, bilginin deney
dünyasının ötesine geçemeyeceğini savunurken, aynı zamanda gerçekliğin de sonsuza dek
bilinemeyeceğini dile getirmiş olmaktadır. Çünkü amaç, bilginin yanısıra inanca da yer
vermektir; bu, Kant felsefesinde Tanrı’ya ulaşma yolunda bir zorunluluktur. Bu nedenle,
‘olgu alanı’ (fenomen), içindeki ‘bilinebilir bilgi’ ile ‘kendinde şey’ (numen)’in ‘bilinemez
bilgisi’, iki ayrı bilgi türü gibi oluşturulmakta ve birbirinden salt bir ayrımla ayrı kalmaktadır.
Oysa, Hegel, böyle bir ayrımın söz konusu olamayacağını, bilginin, kendi içinde ‘olgu’
(fenomen) ve ‘kendinde şey’ (numen) e dayalı olarak bir parçalanmaya zorlanamayacağını Kant’a karşı- açık bir biçimde savunacaktır. Hegel, buradaki bilgi ayrımını anlamsız bir
çelişki örneğiyle yadsırken ortaya çıkan saçmalığı da göstermeye çalışacaktır. Şöyle ki, bu;
bir adamın hem sağlam bir kafası bulunduğunu, hem de doğruyu anlayamayacağını, ancak
yanlışı anlayabileceğini söylemeye benzer. Nesneyi kendinde nasılsa öyle bilmeyen doğru
bilgi de bunun kadar saçma ve gülünçtür. Aynı şekilde, bu noktada Hegel, Kant’a karşı bir
başka eleştiri de oluşturacaktır. “...Eğer bu kategoriler, “kendinde şey” için yeterli değillerse,
ait sayıldıkları ‘anlık’ için daha az yeterli olmaları gerekir.” Çünkü Hegel, burada, anlığı bir
“kendinde şey” olarak algılamakta; üstelik, anlığın bir “kendinde şey” olmasını da anlığa
lâyık görmektedir. O zaman böyle bir durumda “kendinde şey”in belirlenimleri olamayan
belirlenimlerin de, anlığın belirlenimleri olamayacağını vurgulamaktadır. Kant’a göre, zihinde
doğuştan a priori olarak bulunan içleri boş kalıplara yani, kategorilere içerik ve gerçeklik
veren sadece duyulur algı, sezgidir. Akıl, bu durumda ‘kendinde’ ve ‘kendi içinde’ kalmakta,
bu nedenle de doğurduğu şeyler “boş düşünceler” in ötesine geçememektedir. Yani akıl, ya da
us, bilgi edinme işini bırakmakta, terketmektedir. Bu yüzden de, kendi yapısında gerçeklik
kavramı yok olmaktadır. İşte, bundan dolayı, gerçek, ancak öznel gerçeğe ilişkin bilgiye,
fenomene, eşyanın kendi doğasına uygun düşene dayanılarak elde edilir; ve, ayrıca, bu
bilginin ötesine de geçilemez. Demek ki, bilgi, yeniden öznel kanı düzeyine düşmektedir.
Oysa, amaç, bilgiyi öznel kanıdan kurtarmak ve onu nesnel kanı ile pekiştirerek, nesnel
evrensel bilgi düzeyinde elde etmektir. Buna karşın, Kant’ın öznel idealizmi, bilginin nesnel
evrensel düzeyde elde edilmesine izin vermemektedir. Çünkü Kant’a göre, düşünce, nesneyle
ilişkisinde, kendi yapısından çıkıp nesneye doğru yönelmez. Bu durumda da nesne, bir
‘kendinde şey’ haline dönüştürülmekte ve düşüncenin saltık bir biçimde dışında
bırakılmaktadır. Yani, o, düşüncenin “saltık bir ötesi” olarak kalmaktadır. Bu da, düşüncenin
kendi içine aldığı nesneyi, bir biçime sokması ve bu işlem sırasında da, onun, kendisinden
dışarıya da çıkmaması demektir. Buna karşın, Hegel, bu görüşü yadsıyarak, düşüncenin
dışlaşmasını kabul ederek, dış dünyayı, yani evren ve doğayı düşünceden türetir. Böylece, bu
türetme işlemi sonucu, düşünce ve madde bütünleşir. Aralarındaki ayrım kendiliğinden
ortadan kalkar. Esasında Kant’ın bilgi kuramı, birçok iddialar ve çelişkilerle doludur. Şöyle
ki: O, duyumlarımızı dışsal bir nedene bağlamak zorunluluğunu hissettiği için, birdenbire
ortaya “kendinde şey” kavramını atmıştır. ‘Fenomen’in (görünenin) nedeni olarak gördüğü
“kendinde şey”in nedenini ise, yine aynı “kendinde şey” olarak düşünmüş ve kategorileri
anlığımıza ait olarak kabul ettiği için bunları “kendinde şey” için geçerli saymamış, bu
kategorilerden hiçbirinin “kendinde şey”e uygulanamayacağı ilkesini savunmuştur. Oysa,
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kendisi, “kendinde şey”e saltık bir biçimde varoluş kategorisini uygulamıştır. O halde, ona
göre biz, “kendinde şey” in varolduğunu ve kendisinin ‘neden’ olduğunu bilebilmekteyiz.
İşte, o şeye, yani “kendinde şey”e varoluş ve nedensellik kavramlarını ve kategorilerini de
bilgi edinmek amacıyla uygulayabilmekteyiz; ayrıca uygulayabileceğimizi de bilmekteyiz. O,
bir kavram olarak varlığı imkânsız olandır; kendisiyle çelişen bir soyutlamadır. Çünkü
“kendinde şey” duyularımızın nedeni olmadığı sürece, ancak duyularımızın nedenleri
bilinebildiğine göre, bu “kendinde şey”in varolduğunu düşünmemize gerek kalmamaktadır.
Bu nedenlerden ötürü, Kant’ın “kendinde şey” kavramının sağlam bir temele oturmadığı
anlaşılır. Kant’ın “kendinde şey” kavramının birçok çelişkiyi yansıtmış olmasının nedeni,
O’nun, felsefesinde bilgi biçimlerinin zaman ve mekân kategorilerinin sadece bizim
anlığımızın ve duyarlığımızın ürünleri olduğunu ve dışsal bir kaynaktan gelmemiş olmalarını
kabul etmesindendir. Kant’ın bize ulaşan, “verilmiş bilgi etkeninin” duyumun, maddenin ya
da zaman-mekân ve kategori biçimlerinin doldurulmasının, dışsal bir kaynağa bağlı olduğunu
düşünmüş olması bu çelişkiyi hazırlamıştır. Ona göre, bilgimizin salt bir sınırı vardır. Biz,
bunu biliyoruz. Oysa bu sınırın ötesinde ne olduğunu hiç bilemiyoruz İşte, bu, Kant’ın
çelişkilerinden biridir. ‘Mutlak’ın ya da ‘Saltık’ın bilinemezliği ile bunun bilincinde olmayı
Kant, bir araya getirmekle, yine, bir başka çelişki içine düşmüştür. Böylece, Hegel’in
eleştirilerine yol açmıştır. Hegel’e göre, bu çelişkiler bize, bilgi etkeninin tek doğru sonuç
olarak herhangi bir dışsal kaynağa sahip olmadığını gösterir. O zaman, böyle bir durumda,
elde edilen bilgi verileri, aynen, ‘öncel’ (a priori) biçimler gibi, anlığın ürünleri olmak
zorundadırlar. Bu da bize, madde ve biçimin anlığın ürünleri olduğunu kanıtlar. Bu nedenle
de, tüm bilgimizin nesneleri, her tür ‘nesne’ (eşya), evrensel yapının kendisi, anlığın saltık bir
ürünüdür. Böylece “kendinde şey” savının çürütülmesi ve yadsınmasından sonra, evrende
bilinemeyecek hiçbir şeyin kalmadığı savı güç kazanmaktadır. Çünkü Hegel’e göre, saltık’ın
kendisi, bizim bilgimize açıktır; “salt” ve “bitimsiz” olan, bizim karşımızda olup, ancak bizim
bilgimiz için vardır. Bu da bize, “saltık” ve “sonsuz”u bilmeyi yadsıyan ‘bilinemezcilik’
(agnostisizm) e karşın, bunların bilinebileceğini göstermektedir. Oysa, Kant’a göre, Tanrı, ruh
ve evren birer fenomen değildir. Bu nedenle, anlığımızın süreçlerinin özellikleri, bizi,
bilinemez olan bu gerçekliklerden kopuk tutar. Şu halde, ona göre anlık, ne yazık ki,
fenomenlerden başka bir şeyi bilememekte, fenomenlerden öteye gidememekte, çünkü
bilginin sınırı burada bitmektedir. Bu bilgi de, ‘saltık’ bir bilgi olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca, biz ona göre, bilgimizi sınırlamak zorunda kalarak, Saltık’ın -Tanrı, Ruh, Özgürlük ve
Ölümsüzlük- bilgisine hiçbir zaman sahip olamamakta, başka deyişle, kendimizi
bilinemezciliğin (agnostisizm) ve bilinemezin de tam ortasında bulmuş olmaktayız
(Yenişehirlioğlu, 1982: 309-320). Ona göre, bu idelerin (Tanrı, Ruh, Özgürlük, Ölümsüzlük)
duyarlıktan gelen hiçbir içerikleri yoktur; yani anlık’ın on iki kavram veya kategorisi içerisine
dökülebilecek olan birer sezgi değildir bunlar. O yüzden, bu durumda, kategoriler, sezgilerden
başka bir yere uygulanmış olmaktadır ki, bu yanlış uygulama -ki bunu salt aklın akıl
(vernunft) denen yanı yapar - sonucunda da, bilim değil, metafizik doğar. Burada, akıl,
kategorileri yanlış yere uyguladığı için apodeiktik (genel, doğru ve zorunlu) olmayan
önermelerle karşılaşır ve çelişkilere düşer. Dolayısıyla, metafizik, hiçbir zaman bilim olamaz.
Bu takdirde, metafizik, din ve ahlâkın temelleri sarsılmış olacağından Kant, buna bir çare
bulmak amacıyla, ikinci büyük kritiği olan “Pratik Aklın Kritiği”ni yazarak, esasında teoriler
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kuran akıl ile bunları uygulayan akıl arasında bir fark olmadığını, bunların aynı akıl olduğunu
göstermeye çalışır. Şu halde, Kant’a göre duyarlığın a priori formlarından yani
zamanmekândan geçen ve sezgi olarak ortaya çıkan veriler, ancak anlık’ın on iki kalıbına
döküldükten sonra düzenlenip bilgi haline gelirler. Kant bilginin, duyarlık ile anlık’ın birlikte
çalışması sonucunda elde edildiğini belirtmekte ve bunda aklın inkâr edilemez bir rolü
bulunduğunu söylemektedir. Kant, Tanrı, Ruh ve Kosmos idelerinin de düşünen süjeden ayrı
varlıklar olmayıp, aklın a priori bireşimleri olduğunu söylemekle, yani Tanrı’nın var olup
olmadığını, ruhun ölümlü olup olmadığını, evrenin sonlu olup olmadığını sorarak, bunlara
yanıtlar arayanın, kısacası metafiziği yapanın yine insan aklı olduğunu, başka deyişle,
Tanrı’yı, ruhu ve tüm evreni, esasında, insan aklının yarattığını ifade etmekle, bir rasyonalist
olarak akla son derece güvendiğini ifade etmiş olur ama bununla birlikte, kesin bilgiye ulaşma
konusunda izlediği yol bakımından değerlendirildiğinde, rasyonalizm ile ampirizmi
birleştirme çabası içinde olduğu görülür. Çünkü ona göre, hem ampiristlerin hem de
rasyonlistlerin görüşleri tek yanlıdır. Rasyonalistler hakiki bilimsel bilgi için vazgeçilmez bir
önemi olan deney ya da sezginin katkısını küçümserler. Ampiristler ise, deneyin öneminin
bilincindedirler, ama, onlar da kendileriyle, deney verilerinin düzenlendiği kavramların ya da
formel yapının önemini fark edemezler. Ona göre, insan aklının bizzat kendi doğasından
kaynaklandığı için gözardı edemediği, ama tüm güçlerini aştığı için de yanıtlayamadığı
sorular tarafından sıkıntıya sokulma gibi garip bir yazgısı vardır (Kant, 1952: 7). “…Öyleyse,
kavramlarımızı duyusal hâle getirmeye, yani sezgiyle doldurmaya sezgilerimizi de anlaşılır
kılmaya, yani onları kavramların altına yerleştirmeye mecburuz.” (Kant, 1952: 93). Şu halde,
deney, zorunlulukla deneye form kazandıran ‘düşünceler’ veya ‘kavramlar’la ona içeriğini
veren ‘sezgiler’ in bir birleşiminden meydana gelir. Kant, bu nedenle, bilinçli bir şekilde,
Galile ve Toriçelli gibi bilim adamlarının göz kamaştırıcı başarılarını imâ ederek, katkısını
metafizikte âdetâ bir ‘Kopernik devrimi’ olarak nitelendirir. (Kant, 1952: 22-23). Kant’a göre,
gerçek bilim, apodeiktik önermelere sahip olan, dolayısıyla kanıtlanabilir bir kesinliği olan
bilimdir. Böyle bir kesinliği ise, sadece akıl sağlayabilir. Buna göre, doğa bilimlerinin de
matematik gibi bir kesinliği olması isteniyorsa, bu bilimlerin her şeyden önce akla
dayanmaları şarttır. Fakat bu bilimler bize, dış dünyaya ilişkin bilgi verdiklerine göre, bu nasıl
mümkün olabilir? Kant’a göre, işte bu zıtlığı gidermenin biricik çıkar yolu, bilgilerimizin çifte
kaynağı olduğunu göstermektir. ‘Deney dünyası’ ve ‘deneyin uygulanamayacağı dünya’,
fenomen ve numen (“görünüş” ve “kendinde şey”), ‘bilinebilir dünya’ ve ‘bilinemeyen
dünya’, ‘bilimin alanı’ ve ‘metafiziğin alanı’ gibi salt, kesin, bağlantısız alanlar ve tanımlar
oluşturan Kant’a göre, duyumlar -yukarıda da söz konusu ettiğimiz gibibilgimizin
malzemesini verir. Bu karışık malzeme, aklımızın a priori kalıplarından yani kategorilerden
geçmedikçe, bilgi meydana gelmez. Böyle olunca, akıl, kendi ilkelerini dış dünyaya,
duyumlar dünyasına yüklüyor demektir. “Kant, bilgiyi, nesneden koparıp ayırınca, insan
bilgisinin verilerini, nedensellik yasalarını sonlu, geçici, göreceli özelliklerini doğrudan
doğruya, Hegel gibi, doğanın diyalektiği olarak göremeyip, tam tersine, öznenin soyutlanmış
belirlenimleri olarak algılayınca, sonuçta, bilginin sürecinin yine bilgiyi nesnel gerçeğe
götüreceğini yadsımak durumunda kalmıştır”. (Yenişehirlioğlu, 1982: 341). “Bilginin, deney
dünyasının ötesine geçemeyeceğini, ‘gerçeklik’in de sonsuza dek bilgimizin dışında
kalacağını dile getiren Kant, bilgiyi ve bilgi etkinliğini, ötesinde, sadece “kendinde şey”in
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saklı kaldığı tek yanlı bir yapı olarak ele almakla, hiç kuşkusuz yanılgıya düşmüştür”.
(Yenişehirlioğlu, 1982: 310). Hume ise, hiçbir zaman nedensellik bağlantısını
algılayamayacağımızı iddia etmişti. Oysa Kant’a göre, bu bağlantı da aklın yapısını teşkil
eden kategorilerden biridir. Dolayısıyla biz, her şeyin bir nedeni olduğunu a priori olarak
akılla biliriz. Bu nedenle, dış olaylar arasında bulduğumuz nedensellik bağları, aklımızın bu a
priori ilkesinin özel bir alana uygulanmasından başka bir şey değildir. Kant, nedensellik
ilkesini, doğru ve yerinde uygulamak şartıyla, olaylar arasında değişmez bağlantılar
bulunabileceğine, üstelik bu bağlantıların matematik formüllerle ifade edilebileceğine inanır
ve böylece doğa bilimlerini sağlam bir temele bina ettiğini zanneder. Oysa bilimin daha
sonraki gelişimi, Kant’ı değil, Hume’u haklı çıkarmıştır. İlkin, salt matematiğin, Kant’ın
zannettiği gibi, gerçek dünyanın niteliklerini bize tanıtan bir bilim olmadığı, tam tersine,
Hume’un iddia ettiği gibi, büsbütün analitik bir bilim olduğu anlaşılmıştır. Örneğin Kant,
Eucleides’in geometrisinin gerçek uzayın niteliklerini tasvir eden a priori sentetik
önermelerden meydana geldiğine inanmıştı. Oysa bundan başka geometri sistemlerinin de
mümkün olduğu anlaşılınca, Kant’ın bu düşüncesi iflas etmiştir. Ayrıca, atom fiziğindeki yeni
gelişmeler, özellikle kuantum mekâniği, klasik fiziğin ortaya koyduğu kanunların realitenin
her alanında genel geçer olmadığını, ancak dünyanın sınırlı bir alanına uygulanabileceğini
göstermiştir.
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Uygulama Soruları
Metafiziğin temel kavramlarından olan Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlükten en azından
bir tanesinin herhangi bir filozofta nasıl olduğunu araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geleneksel anlamdaki metafiziğin ne gibi sorunlarla uğraştığını
göstermeye çalıştık. Kant’ın burada yaptığı bir filozof ya da filozof grubunun değil, aklın
metafizik yapma biçiminin sıkıntılı olduğunu göstermiş olmasıdır. Bunun için Kant’ın aklı
nasıl bir sistem içine soktuğunu ifade etmeye çalıştık. Kant teorik anlamda metafizik
kavramların işleyişinin eksikliğine işaret ederken asıl işleyişin pratik anlamda olduğuna
inanmıştır. Dolayısıyla pratik yani ahlâki anlamda bir metafiziğin yapılmasının doğru bir
tercih olarak Kant tarafından teklif edildiğini açıkladık. Son olarak bu metafizik yaklaşımın
insan merkezli olmasına karşın eleştirilerde bulunduk.
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Bölüm Soruları
1)

Aklın teori kullanımına karşın bir de ….. kullanım vardır.

a)

Pragmatik

b)

Spekülatif

c)

Pratik

d)

Realist

e)

İndirgemeci

2)

Ahlak metafiziği ......... yöneliktir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Düşünmeye

b)

Bilmeye

c)

İnanmaya

d)

Eyleme

e)

Üst İnsana

3)

Aklın kavramlarının analizine ………, denir

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Düşünme

b)

Eleştiri

c)

Bilinç

d)

Sentez

e)

Antitez

4)

Ahlakın içindeki temel metafizik kavrama ...... denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Tanrı
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b)

Ruh

c)

İyi

d)

Özgürlük

e)

Gaye

5)

Aklın ....... anlamda metafiziği negatiftir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Teorik

b)

Pratik

c)

Pragmatik

d)

Estetik

e)

Trajik

6)

Kant’ın metafizik serüveni nasıldır?

7)

Kant neden metafiziği teorik anlamda neden negatiftir?

8)

Pratik aklın temel kavramları nelerdir?

9)

Metafizikte en temel kavram hangisidir?

10)

Ahlakta aydınlanmalıcığın tavrı nasıl olmuştur?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)a
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6. SAF AKLIN BİLME BİÇİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

İnanç

6.2.

Sanı

6.3.

Bilgi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bilmek, inanmak ve sanmak akılda nasıl yerleşirler?

2)

Bilme biçimleri birbirleriyle ilişki içinde midirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bilmenin yapısal olarak
anlaşılması
İnanma ve sanmak
arasındaki farkına
anlaşılması
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sanmadan nasıl
farklılaştığını açıklanmasıyla
İnanmanın sanmadan hangi
noktada farklı olabileceğinin
ortaya koyulmasıyla

Anahtar Kavramlar


İnanmak



Sanmak



Bilmek



Nesnel



Öznel
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Giriş
Aslına bakılırsa bütün düşünme faaliyetlerimiz bilmeyle; bilgiyle sonuçlanmak
isterler. Buna karşın bütün düşünme faaliyetlerimiz sanmayla da başlar. Kant genel olarak
felsefesinin amacını bu üç düşünme biçimiyle ilgili olanın ayrılması üzerine inşa ettiğini
düşünebiliriz. Bu nedenle her düşünme bir sanma olsa da asla bir inanç ya da bilme değildir.
Bu bölümde bunların arasındaki farkı göstermeye çalışacağız. Özellikle inanma ile bilme
arasında ortaya çıkan farkı dikkatli okumak gereklidir. Çünkü Kant burada metafiziğin en
önemli kavramı olan Tanrı’ya yaklaşımımızda oldukça net ayrımlar ortaya koyar. Bu ayrımlar
iyi bir biçimde anlaşılırsa önemli ölçüde inanma ile bilme arasındaki sorun da kalkmış olur.
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6.1. İnanç
İnanç kavramının bir felsefecinin elinde aynı modern bir felsefecinin yaklaşım tarzının
bilme imkânlarından hareketle olmasını doğal karşılamamız gerekir. Bu çerçeveden
bakıldığında Kant’ın inanma eylemini bilgi olma açısından ele aldığına dikkat etmek
gereklidir.
Kant inanmayı öznel açıdan yeterli ama nesnel açıdan yetersiz bir bilme tarzı olarak
ortaya koyar. Aslına bakılırsa inanma her türlü insani bilme çabasının başlangıcında olması
gereken zorunlu bir durumumuzdur. Buna karşın nesnesine göre inanma eylemi bizim için
önemini arttırabilir. Aşağıda daha detaylı bir biçimde inceleyeceğimiz gibi sanılar ya da öyle
zannetmelerde söz konusu olan nesne ile imanla ilgili olan inanç nesneleri daha doğrusu
varlıklarında içinde bulunduğumuz durumu sahiplenmemiz çok daha farklıdır. Kimse
“Tanrı’nın varlığının olduğunu sanıyorum.” gibi bir cümleyi yeterli ve uygun bulmaz. Hatta
Tanrı’nın varlığına değil de Tanrı’ya inanıyorum demek inancın daha uygun formunu
gösteren bir cümle olarak düşünülebilir. O halde inançla ilgili farklı bir durum söz konusudur.
Kant’ın inanmayı öznel açıdan yeterli ama nesnel açıdan yetersiz bulduğunu yukarıda
belirtmiştik. Dikkat edilirse burada inanç bilgi açısından ele alınmaktadır. Bunu normal
karşılamak gerekir. Çünkü özellikle Hıristiyanlık dini inançlar manzumesi olma durumunu
doktrinel yani öğretisel olmakla sağlamıştır. Bunun anlamı inancın teorik bir biçimde
öğretilerek kazanıldığının düşünülmesidir. Dolayısıyla Kant’ın bilgi olma açısından inancı
değerlendirmesi de bu doktrinel durumla ilgilidir.
Şu halde Kant inanmayı asla nesnel açıdan yeterli göremeyecektir. Bundan dolayı
Kant öznelliğin içinde kalarak inancın pekiştirilmiş bir formunu karşımıza çıkarmak; teklif
etmek isteyecektir. Söz konusu öznel durumu ise teorik anlamda değil, pratik yani ahlâki
anlamda pekiştirmek mümkün olacaktır. Kant bu bağlamda ahlâk yasasından haraketle bir
Tanrı inancının öznel anlamda kuvvetli olacağını belirtir. Ona göre bu kuvvetli yeterlilik
durumu öznel açıdan varsaymanın zorunlu olma halidir. Öznel açıdan geçerli olan bu durum
neticesinde Tanrı’nın varlığına inanma formu O’nun varlığının insana yansıyan boyutunun
O’na güvenme olarak şekil kazanmasına neden olur. Böylece Tanrı’ya güvenme Tanrı’dan
emin olmaya dönüşür. Dikkat edilirse böyle yüce bir varlığın varolmaklığını kendi açımızdan
değerlendirdiğimizde O’nun varlığına, duyulan ihtiyaç açısından daha fazla bir zorunluluk
yüklemek zorunda kalırız. Buradaki zorunluluk bir ihtiyaç açısından olduğundan insanı
tahakküm altına alan bir yapı sergilemez. Bu nedenle O’na inanmanın zorunluluğu
istenildiğinde tercih edilmeyebilir. Buna karşın bundan zararlı çıkan yine bu tercihte bulunan
insan olacaktır.

6.2. Sanı
Sanmanın ya da zannın bilme açısından en geride durduğunu belirtmeye gerek yok.
Sanmak öznelliğin bile yetersiz kaldığı durumu ifade eder. Yukarıda gördüğümüz gibi inanma
aynı öznelliği ahlâki açıdan pekiştererek muhkem bir hale getirmekteydi. İşte sanmanın bu
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imkânı yoktur.
Bunun için sanmak insanın öznel bir bilmeden başladığını ama farklı yollara yani
bilme ve inanmaya doğru gittiğini göstermesi açısından önemlidir. Örnek vermek gerekirse,
sanmak hem öznel açıdan hem de nesnel açıdan yeterliyse bilme meydana gelir. Bunun gibi
sanmak öznel açıdan yeterli ama nesnel açıdan yetersizse burada da inanma söz konusudur.
Sanmanın bu başlangıç noktası olması onun diğer iki sanma biçimlerinden daha
masum olduğunu düşündürtür. Bir diğer deyişle inanmanın bilgi formu olma iddiası tehlikeli
bir durum oluştururken sanmanın bilgi inanmadan eksik kalması onun üzerine inşa
edilebilecek kesin hükümlerin oluşmasına imkân tanımaz. Buna karşın sanmanın her zaman
bilmeye ve inandırmaya insan tarafından kaydırılmasına da dikkat etmek gereklidir. Nitekim
Kant bu durumda iknanın ortaya çıktığını belirtir. Sanmaya dayalı olarak yapılan iknalar
genelde kandırmayı ifade etmesi açısından olumsuzdur.

6.3. Bilgi
Bilginin yukarıda sanmayla başlasa da öznel açıdan olduğu gibi nesnel açıdan da
yeterli olduğunu belirtmiştik. Nesnel açıdan yeterlilik bir şeyin öyle olduğunu açık ve seçik
bir biçimde gösterilmesi ya da bir şeyin kendisinin öyle olduğunu açıkça göstermesi
durumunda ortaya çıkar. Bu açıdan bakıldığında nesnellik zorunluluğa dönüşür. İşte tam
olarak bu zorunluluk bilginin aranılan bir formudur.
Hatırlarsanız Kant bu bilgisel zorunluluğu sentetik a priori yargılar şeklinde ifade
etmekteydi. Öyle olduğunu sanmak ile öyle olduğuna inanmaktan ayrı olarak öyle olduğunu
bilmek bir gerçekliğe karşılık gelir. Buna karşın Kant’ın düşünmedeki zorunluluğu kimi
zaman gerçekten de öyle olduğu düşünmeye dönüştüğünü iddia ettiğini biliyoruz. Yukarıda
transendental diyalektik kısmında akıl denilen yetinin bu türden düşünsel zorunluluktan
hareketle bilgi iddiasını ortaya koyduğunu belirtmiştik. İşte Kant zorunluluğun bilgiye
dönüşmesi için deneyime dayanmak zorunluluğunu ortaya koymuştur.
Saf Aklın Eleştirisi’nin ve genel olarak Kant’ın felsefesinin inanma ile bilgi arasındaki
ilişkide bu ikisinin yapısal olarak farklı olduğunu vurgulamak için yapılan bir felsefe
olduğunu iddia etmek aşırı bir yorum olmaz. Örnek vermek gerekirse, Kant’ın felsefesinde
sentetik a priori yargılar matematikten hareketle açıklanmaya çalışılır. Kant kendisinden önce
gelen bütün düşünce tarihinin bu türden yargıların analitik olma iddiasına karşın sentetik
olduğunu iddia eder. Bundan dolayı matematikte bilgi vermesine karşın sanarak işe
gördüğünü iddia etmek saçmalıktır. İkiyi iki ile toplamanın dört olduğu sonucuna varmak
sanmanın değil, bilmenin işidir. Burada söz konusu sonucun bilgi olmasıysa Kant’ın
felsefesinde deneyime aktarılacak şekle gelmesiyle ilgili olacaktır. Bunun için çıkan dört
sonucunun deneyim dünyasına ait bir bilgi haline gelmeden önce ayrı bir varlık alanında
kendisine ait bir düşünsel zorunluluğa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Uygulamalar
G. ZANNETME, BİLME VE İNANMA
Kant’a göre Tanrı hakkında ya “biliyorum” ya da “inanıyorum” denilebilir. Çünkü
zannediyorum ya da sanıyorumun muğlaklığı Tanrı söz konusu olunca kabul edilemezdir.
Aşağıda görüleceği üzere inanmanın ve bilmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaktan ziyade,
bunların özellikle Tanrı bağlamında hangi hangi özellikleri taşıdığı üzerinde durulmuştur.
Muhtemelen Kant, Saf Aklın eleştirisi’nin önemli bir kısmında zaten bilmenin ne olduğuna
ilişkin gereken açıklamayı yaptığını düşünmüştür. Bu nedenle yapılan ayrımlar özellikle Tanrı
konusuyla ilgili olarak değinilmiş hususlara dönüşür.
Kant, tanımlamalarına ilk önce hükmünne olduğunu belirmekle başlar. Hüküm herkes
için geçerli olan bir nedene dayandığı zaman nesnel geçerlidir. Ama bu neden öznel olmasına
rağmen nesnelmiş gibi görünüyorsa o zaman iknaolur. Gerçeklik ise bir öznenin ikna
kabiliyetine değil herkesin sahip olduğu anlama gücünün ortak anlaşması sonucunda ortaya
çıkar. Bu kavram inanma, bilme ve zan olarak üçe ayrılır. Zan, hükmün hem nesnel hem de
öznel anlamda yetersiz olmasından çıkar. Matematikte ya da ahlâkta zan olmaz, çünkü zan,
evrensellik ve zorunluluk içermez. Zan, hem nesnel olarak hem de öznel olarak yeterliyse, bu
durumda bilme olur. Aklın transendental kullanımında zannın yeri çok azsa da, bilmenin
olduğunu söylemek de çok fazladır. Zan, nesnel olarak yetersiz ama öznel olarak yeterliyse bu
inanmadır. Bunun için, teorik olarak yetersiz olan bir şeyin doğru olması da inanmadır.
İnanmanın pratik hedefiyse mutlak zorunlu amaçlardır. Bir amaç teklif edildiğinde onu elde
etmek için zorunlu olan şartlar varsayımsal zorunludur. Bu şartların dışında amacı elde etmek
için başka bir yol bilinmiyorsa mukayeseli yeterli, bu amacı gerçekleştirmek için herhangi bir
başka şartın olmadığı biliniyorsa mutlak yeterlidir. Mesela hastalığın ne olduğunu bilmeden
sadece semptomlara bakarak bir tahminde bulunan doktorun durumu pragmatik inanca
girmektedir.
Teorik yargılarda, kesine yakın olunsa da tam anlamıyla emin olunamıyorsa
öğretisel/doktrinel inanca girilir. Bu anlamda Tanrı’nın varlığı öğretisel inanca girer.
Doğadaki düzeni Tanrı’nın amaçlılığı altında incelemek yani bu düzenin, doğanın işleyişinin
Tanrı’nın amaçlılığıyla incelenmesi olan doğa teolojisi (fizik teoloji), öğretisel inançtır.
Doğanın Tanrı’yla incelenmesinde sadece bir fikrin ötesinde güçlü bir inanç söz konusu olsa
da pratik bir durum değil, öğretisel bir inanç bulunmaktadır. Böyle bir inanma, nesnel
anlamda sınırlı olsa da öznel anlamda oldukça sağlamdır. Kant in sanın dâhil olduğu doğanın
yapısından gidilecek inancın kuvvetli olamasına rağmen öğretisel olarak kalmasını öte dünya
inancına cevap verememesine bağlar. İnsanın kuvvetine rağmen hayatının kısa olması bir
tutarsızlıktır. Çünkü kuvvete sahip olarak yaratılmış bir varlığın bu kuvvetini kullanmasını
engelleyen hayat kısalığı söz konusudur. Bu durumda ancak öte dünya inancı tutarsızlığı
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aşabilir. İşte öğretisel inanç burada eksik kalır.
Kant bunun için inanmanın nesnel ve öznel anlamda yeterli olduğu formu ahlâk
yasasından hareketle bulmaya çalışır. Diğer amaçlarla birlikte bir amacın tutarlı olduğu
durum, pratik açıdan geçerliliğe sahiptir ve herkes için geçerlidir. Böyle bir birliktelik ancak
ahlâk yasaları altında mümkündür. ahlâk yasası kural olursa, o zaman Tanrı’nın varlığı da
buradan zorunlu olarak ortaya çıkar. Buradaki zorunluluk ahlâki mizaçtan kaynaklanır. ahlâki
mizaç ötedünyanın olması için Tanrı’nın olmasını değil, bunun insan için olması anlamında
O’na güven duyularak inanılmasını zorunlu kılar. O halde buradaki hüküm, mantıki değil
ahlâkidir. İşte bu nedenle ahlâken kesindir yerine “Ahlaken eminim ki Tanrı vardır.”
denilmelidir:
Hayır, benim hükmüm mantıksal değil ahlâki kesinliktedir ve bu öznel temeller
üzerinde olduğundan ahlâken kesindir ki Tanrı vardır bile dememeli ama ahlâken eminim ki
Tanrı vardır demeliyim.
Bu bağlamda ortaya çıkan (ahlaki) teoloji açısından bakıldığında teorik değil, pratik
aklın devreye girmesiyle nesneler kendilerine has bir biçimde belirlenerek Tanrı’nın varlığı
insan zihni açısından güvenceye alınabilir. Zaten Kant’a göre, pratik alanda Tanrı’nın
varlığının varsayılmasının zorunluluğu vardır, bilinmesinin zorunluluğu değil:
Şimdi, mutlak olarak zorunlu pratik yasalar olduğu için, o zaman eğer bunlar bağlayıcı
güçlerinin olanağının koşulu olarak herhangi bir varoluşu zorunlu olarak öngerektiriyorlarsa
bu varoluş postula edilmelidir. Çünkü bu belirli koşulun kendisinden çıkar sandığı koşullunun
kendisinin mutlak olarak zorunlu olduğu a priori bilinir. Yakın bir zamanda ahlâksal yasalar
ile ilgili olarak göstereceğiz ki, bunlar bir en yüksek varlığın varoluşunu yalnızca
öngerektirmekle kalmaz, ama ayrıca, kendileri bir başka tür irdelemede mutlak olarak zorunlu
oldukları için onu haklı olarak, ama yalnızca pratik bir bakış açısından postula ederler.
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Uygulama Soruları
Metafiziğin temel kavramlarından olan Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlükten en azından
bir tanesinin herhangi bir filozofta nasıl olduğunu araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde düşünmenin işleyişine ayna tutmaya çalıştık. Sanmayı başa koyan
Kant’ın öznellik ve nesnellik bağlamında sanmadan ayırdığı inanma ve bilmeyi göstermeye
çalıştık. Öznellik ve nesnellik düşünmenin formu olma açısından bilme biçimlerine tekabül
eden niteliklerdir. İnanmak Kant tarafından dinsel bir anlamda ele alınır. Dinsel olan ise Kant
tarafından öğretisel olarak değil, ahlâki açıdan değerlendirildiğinde kuvvetli bir hale gelir.
Bunun için teorik olarak bilmeye yaklaşan bir inanç öznelliğini yanlış bir nesnellik formuna
sokar. Bu durumdaysa bilme asla meydana gelmez.
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Bölüm Soruları
1)

Bilmek, inanmak ve sanmak ….. işleridir.

a)

Düşünme

b)

Hayal etme

c)

Eylem

d)

Teemmül

e)

İsteme

2)

Düşünmenin nesnel ve ……. yönleri vardır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Spekülatif

b)

Saçma

c)

Öznel

d)

Kurgusal

e)

Pozitif

3)

Bilmek için ………, yeterlilik gerekir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Öznel

b)

Nesnel

c)

Bilinçsel

d)

Matematiksel

e)

Yargısal

4)

Düşünmenin başlangıcında ...... bulunur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İnanmak
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b)

Bilmek

c)

Kıyas

d)

Sanmak

e)

Gerekçelendirmek

5)

İnanmak ....... ilişkili hale getirilmelidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Teoriyle

b)

Ahlakla

c)

Pragmatiklikle

d)

Estetikle

e)

Akılla

6)

Kant neden düşünmeyi farklı çalışma biçimleri olarak ayırmıştır?

7)

Bilme en çok neye ihtiyaç duyar?

8)

İnanmanın nesnei ile bilmenin nesnesi farklı mıdır?

9)

İnanma hangi alanlarla ilgilidir Kant’ın felsefesinde?

10)

Her üç türden düşünme işine uygun nesneler nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)d, 5)b
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7. PRATİK VEYA ahlâkÎ AKIL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Özgürlük

7.2.

Ahlak Yasası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Özgürlüğün Kant’ın ahlâk felsefesindeki yeri ve önemini açıklayınız?

2)

Ahlak yasası ile özgürlük arasındaki ilişki nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ahlakın yapısını oluşturan
temel kavramları anlamak
Pratik aklın bu kavramlar
çerçevesinde işleyişini
anlamak
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kant’ın bu kavramlarının
analiziyle
Kant’ın temel ahlâk
kavramlarının işlevini
göstererek

Anahtar Kavramlar


Özgürlük



Ahlak Yasası



Pratik Akıl



Ahlak
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7.1. Özgürlük
Kant için özgürlük aklın tümü içinde bulunan temel; metafizik bir kavramdır. Teorik
akıldaki özgürlük sorunludur. Çünkü bilmenin gerçekleştiği deneyim alanı neden-sonuç
ilişkini mekânik bir zorunluluk içinde bize sunar. Eğer belirlenmiş bir neden varsa sonucun da
öyle olması zorunludur gibi bir işleyişe göre olur deneyim alanı. Bu zorunluluğa göre
düşünmemizin bilgi haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında özgülüğün bir
hayal ürünü haline geldiğini söylememiz gerekecektir. O halde özgürlüğün yeri neresidir ve
nasıl bir kavram haline getirilmelidir soruları oldukça önem kazanır.
Kant’ın aklın işleyişini teorik ve pratik şeklinde ikiye ayırdığını biliyoruz. İşte bu
ayrım Kant için özgürlüğün anlamlı bir hale gelmesi için fırsat sağlayacaktır. Hatta Kant’ın
özgürlük kavramı için aklın pratik kullanımının olduğunu söylemek bile mümkündür. Bir
diğer deyişle Kant aynı diğer kavramlarda olduğu gibi pratik aklın özgürlük kavramı için
olduğunu düşünür. Bir yeti içindekilerin işleyişine göre anlam kazanıyorsa pratik aklın
özgürlüğün işleyişine göre anlam kazanan bir yeti olduğunu düşünebiliriz.
Bunun yanında özgürlük kavramı aşağıda göreceğimiz gibi başka ahlâki kavramların
meydana gelmesine de vesile olur. Bunun nedeni özgürlüğün pratik aklın özünü Kant’ın
ifadesiyle ratio essendi’si olmasıdır. Kant özgürlüğün deneyim alanında ya da doğada
olmasının imkânsızlığının fark edilmesini bir çıkış noktası olarak kullanır. Özgürlüğün
bilinçle başlayan ilerleyişi kendi içindeki ahlâkı canlandırdığı için diğer ahlâki kavramların da
burada meydana gelmesine şaşmamak gerekir.
Kant için özgürlük ilk aşamadaki fark edilişiyle henüz negatiftir. Örnek vererek
açıklamak gerekirse canımızın istediğine karşı durduğumuzda özgürlüğümüzün farkına
varırız. Daha iyi ifade etmek gerekirse canımız istediği, bizi zorladığı halde yapmıyor olmak
insanın kendisinin özgürlüğünün farkına varmasına yol açar. Bu anlamda insanın fark ettiği
bir kendiliği vardır. Bu kendilik ahlâk alanında sorumluluk; özerklik olarak tanımlanabilir.
Kant’ta özgürlüğün istediğini yapmak değil de neyi istemem gerekir şeklinde
kurulması gerektiğini belirtelim. Aşağıda bu gerekliliğin ahlâk yasası bağlamında ele
alacağız. Bunun yanında Kant’ın özgürlük bağlamında yeni bir insan tipi önerdiğini
söyleyebiliriz. Bu tipe göre insanın kendi aklını kullanması ile özgürlük arasında doğrudan bir
bağlantı kurulur. Buna göre Kant’ın Aydınlanma Nedir adlı meşhur makalesinde insanın kendi
aklını kullanmamasının özgürlüğünü kullanmamak anlamına getirilmesinde görebiliriz. Kant
için özgürlük insanı eylemde bulunması için tanınan bir imkândır. Önemli olannokta akıl
üzerinden özgürlüğün imkanının doğru olarak okunmasıdır. İşte bunun için Kant akılda
bulunan ahlâk yasasına gidişin zorunlu olduğunu düşünür.
Bir diğer önemli olan nokta ise bu kavramın metafiziğin diğer önemli iki kavramı olan
ruh ve Tanrı kavramlarına olumlu anlamda bir yer verecek olmasıdır. Özgürlük kavramı
numenal alan içindeki işleyişin kapısını açtığından burada doğa alanında olduğu gibi sınırları
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olan bir yapıdan bahsetmek gerekmez. Dolayısıyla Tanrı ve ruh gibi kavramlar aşkın olarak
nitelendirilebilecek bir duruma sıkıştırılmazlar.

7.2. Ahlâk Yasası
Kant’ın ahlâkı bir yasa haline getirmesi onun akıl yaklaşımı çerçevesinde anlaşılması
gereken bir yapıya sahiptir. Aslında akıl derken onun nihayetinde kavramların sistemi olarak
bir yaklaşım içinde olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde yasalılık pratik anlamda bir sistem
içinde olmayı ifade eder. Aslında bir sistem içinde olmak zorunluluk içinde bulunmaktır. Bu
nedenle teorik anlamdaki zorunluluğun pratik anlamda yasaya dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Bu bağlamda bir diğer husus yasanın doğa yasasına paralel bir karşıtlık olarak
düşünüldüğüdür. Yani Kant doğa yasalarıyla ilgisi olmayan ahlâkın, özgürlüğün yasaları
olarak tarif edilebileceğini düşünür. O halde ahlâk yasası ile özgürlük arasında doğrudan bir
bağlantı vardır. Nitekim Kant özgürlüğü ahlâkın ratio essendi’si ahlâk yasasını ise özgürlüğün
ratio cognescendi’si olarak tarif eder. Bunun anlamı özgürlüğün tam olarak bilincine ahlâk
yasası üzerinden varılabilmesidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi özgürlük canımızın istediğini
yapmadığımızda ortaya çıkan bir şeydir. Buna karşın Kant ahlâk yasasına uymakla söz
konusu özgürlüğün tam bir biçimde kullanıldığını düşünecektir.
Kant’ın ahlâk yasasının üç tane olduğunu söyleyebiliriz. Aslında ilk iki tanesi açık bir
biçimde belirtilirken üçüncüsü onun yazılarından çıkarılan bir yasadır. Bunları sırasıyla
vererek açıklamamıza devam edelim:
1.
Öyle eylemde bulun ki kendi öznel maksimin aynı zamanda evrensel bir ilke
haline gelsin.
Kant’ın burada insanın öznel olma durumunun aşılarak ahlâkın evrensel olma
durumuna kavuşulacağını belirlemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kant’a göre insanın bensevgisi ahlâkın ardındaki niyetin her zaman bencilce ve bundan dolayı da kötü olmasına
neden olur. Kant her insanda bulunan aklın eğer evrenselleştirmeye götürmeye durumu varsa
bunun sonuna kadar kullanılmasının bir ödev olduğunu düşünür.
2. Eylemlerinde insanı asla bir araç kullanma ama her zaman amaç olarak kullan.
Yukarıda Kant’ın insanın yeni bir insan tipi oluşturmaya çalıştığını belirtmiştik.
Modernliğin insanı merkeze alması neticesinde burada da insanın amaç haline getirilmesini
normal karşılamak gerekir. Bunun yanında belirttiğimiz bu durumun Kant’ın felsefesinin
arkaplanına ilişkin olduğunu söyleyebiliriz. O halde bunun felsefi sisteminde nasıl bir anlamı
olduğuna bakmamız gereklidir. Kant’a göre insanın kendisi kutsal değildir ama ondaki ahlâk
yasası kutsaldır. Kant ben sevgisine sahip olan insanın her zaman kendisini düşünmesinin
önemine geçmesi gerektiğini düşünür. Bunun önemli ölçüde ilk ahlâk yasasında sağlandığını
söyleyebiliriz. Buna karşın ikinci ahlâk yasasıyla ilkinde belirtilen soyut yasanın nasıl bir
somut anlama kavuşacağını görebiliriz. O halde mesele insanın ahlâk anlayışında diğer insanı
unutmamasıdır. Burada önemli olan nokta insanın yaşamında diğer insanların
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kullanılmamasıdır.
3. Eylemlerin evrensel bir ahlâki cemiyetin inşa edilmesine yönelik olarak yerine
getirilmesi gerekir.
Kant insanın sosyal bir varlık olmasından hareketle onun eylemlerinin nihayetinde bir
cemiyet inşasını da içermesi gerektiğini düşünür. Her bir insanın diğerini düşünmesi zorunlu
olarak bir cemiyeti ifade eder. Zaten insan kendi ahlâki kimliğine ve akli yapısına bir cemiyet
içinde ulaştığından bu son ahlâki ilkenin olmasını da beklemek normaldir.

132

Uygulamalar
Kant ahlâkı
Ülker Öktem
Bilindiği üzere, onsekizinci yüzyıl Aydınlanma Dönemi Alman filozoflarından biri ve
en önemlisi Immanuel Kant’tır. Ona göre, insan sadece çevresinde bulunanları kavrayıp onlar
hakkında teoriler kuran teorik bir akla sahip olan, başka deyişle, bilme ihtiyacı içinde olan bir
varlık değil, aynı zamanda, ne yapması gerektiği hakkındaki bilgiyi de kendisinde taşıyan salt
pratik akla sahip olan, kısacası, eylemde bulunma, davranma ihtiyacı içinde olan da bir
varlıktır. Eylemi konu alan etik, yani ahlâk ise Tanrı’ya, ruhun varlığına, özgürlüğe ve
ölümsüzlüğe inanmamızı gerektirir. Bu nedenle, Kant bir ahlâk metafiziği oluşturmaktan
çekinmemiştir. ahlâktan Tanrı’nın varlığına gitme düşüncesi, esasında, Kant’ın da işaret ettiği
gibi, insanlık tarihinin en eski devirlerine kadar uzanmaktadır. Acaba ahlâki kavramların iyice
kavranması, onların çözümleme sürecinden geçirilmesi ve temellendirilmesi, bize, Tanrı’nın
varlığı hakkında herhangi bir ipucu verebilir mi ?...vb. gibi ahlâktan Tanrı’nın varlığına gitme
düşüncesine ilişkin sorular, ahlâk teolojisiyle ilgili sorular olup, zaman zaman düşünce
tarihinde tanık olduğumuz, ahlâktan metafiziğe gitme çabalarının sonucu olarak ortaya atılmış
sorulardır. Fakat şu bir gerçektir ki, bu düşüncenin derli toplu bir biçimde dile getirilme
şerefi, felsefe tarihinde Kant’a nasip olmuştur. W.G. de Burgh’un işaret ettiği gibi, ahlâki
yükümlülük kavramı, düşünce tarihinde ön plana çıkmadan ve felsefi bir çözümlemeye tabi
tutulmadan, ahlâktan Tanrı’nın varlığına gitme düşüncesine derli toplu bir biçim
kazandırılamazdı, bu iş için de Kant’ın yaşadığı devri beklemek gerekiyordu. (de Burgh,
1938, s.146; Aydın, 1981, s.2) Onun ahlâka ilişkin olarak kaleme aldığı eserleri “Ahlak
Metafiziğinin Temellendirilmesi” (1785), “Pratik Aklın Kritiği” (1788), “Hukuk Öğretisinin
Metafiziksel İlk İlkeleri” (1797), “Erdem Öğretisinin Metafiziksel İlk İlkeleri” (1797) ve “Salt
Aklın Sınırları İçinde Din” (1793) dir. Bunlar içerisinde, “Pratik Aklın Kritiği” onun ahlâk
felsefesini yansıttığı ana eseri olarak kabul edilir.
Ona göre, salt aklın Tanrı, Ruh, Kosmos ya da çok defa bunların yerine kullandığı
üzere, Tanrı, Ölümsüzlük ve Özgürlük olmak üzere üç temel idesi vardır. O, “neyi
bilebiliriz?” sorusunu sorduğu ünlü eseri, I.Kritiği “Salt Aklın Kritiği”nde, deney dünyasına
ait olmayan bu temel ideleri değerlendirmiş ve bunları salt teorik akılla bilemeyeceğimiz
sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte, Kant, bunların teorik-bilimsel bakımdan bir anlamı
olmasa da, pratik-ahlaksal bir değeri, hatta vazgeçilmezliği olduğuna inanmış, bu yüzden, “ne
yapmalıyız?” sorusunu sorduğu, insanı ahlâk varlığı olarak değerlendirdiği II. Kritiği olan
“Pratik Aklın Kritiği”ni kaleme almıştır. Esasında, “Pratik Aklın Kritiği” , “Salt Aklın
Kritiği”nden sonra, sistemin ikinci halkası olarak bu sisteme katılmış değildir; aksine, burada,
bu öğretinin özgün ve bağımsız bir bütün olarak kavranılmasını sağlayacak öğeler içerisinde
ahlâka ilişkin olan meseleler, başlangıçtan beri önemli ve bütünleyici öğeler olarak yer
almışlardır. Öyle ki, Kant, salt aklın üç temel idesi olan ruh, kosmos ve Tanrı ya da Tanrı,
ölümsüzlük, özgürlük idelerini, öncelikle, “Salt Aklın Kritiği” nin “Transandantal Diyalektik”
bölümünde söz konusu etmiştir. Fakat bu idelerin, özellikle de özgürlüğün imkânı ve
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gerçekleşmesinin, insanın bilen varlığında değil, aklın pratik alanda kullanılmasında aranması
gerektiği kanaatına sahip olduğu için “Pratik Aklın Kritiği”ni kaleme almış ve burada,
özellikle özgürlük idesini, nedensellik problemi bakımından, aklın antinomilerinden biri
olarak görmüştür.
Kozmolojik bir ide olan özgürlük, insanın akla dayanan davranışlarında gerçekleşme
imkânı bulur. Zaten, özgürlüğün imkânı ve gerçekleşmesi, aklın teorik alanda değil, pratik
alanda kullanılmasında aranmalıdır. Bu nedenle, Kant, pratik aklı yeni bir problem alanı
olarak “Pratik Aklın Kritiği” nde ele alacaktır. Salt pratik akıl, istekleri ve arzuları, genel
geçerliği olan, deneyden gelmeyen yani a priori birtakım kanunlar ve ilkelerle yöneten bir
akıldır. İnsanın ahlâklı hareketlerindeki akıl ilkesi bir buyruk, bir gereklilik gösteren bir ilke
karakteri taşır. Bu akıl, aynı zamanda, iradenin kendi kendisini yöneten kanunları yani
sentetik a priori ilkeleri koyan akıldır. Böyle bir aklın var olduğunu; insan aklının insanın
hayatını, kendi varlık yapısına uygun olarak yöneten özel ve çok temelli bir fonksiyonunun
olduğunu, bize insanın ahlâklı hareketleri, ahlâkfenomenleri göstermektedir. İşte bu yüzden
Kant, kendisinden öncekilerin öne sürdüğü ve savunduğu mutluluk ve faydacılık ahlâkının
karşısına, insanın hayat anlayışındaki ahlâklılığı koyar.
Ona göre, olaylar dünyasına değil, ancak düşünülür dünyaya (numen) bağlı bir
özgürlük mümkündür. İnsanın özgür davranışları, hiçbir kanuna bağlı olmayan başıboş
davranışlar olmadığı gibi özgürlük de bir gelişigüzellik, canı ne isterse yapmak demek
değildir. Dolayısıyla, insan bu davranışlarında aklın emirlerine, kanunlarına uymak
zorundadır. Aksi takdirde, o, bir kanunsuzluk, yöneten bir temelden yoksun olma anlamına
gelir ki, Kant’ın deyimiyle, bu, negatif manada bir özgürlüktür ve onun görüşüne son derece
aykırıdır. Pozitif manada özgürlük ise, bir “kanuna uyma”dır. Salt pratik aklın kendi
kendisine yasa koymasıdır. Aklın yasaları ise, artık, doğanın yasaları değildir; bu nedenle,
burada, zamana bağlı sebep-sonuç ilkeleri geçerlikte değildir. Bu yasalar, zaman üstü olan
“yapmalısın” buyruğunun kendisinden geldiği numenin yasalarıdır; insanı zorlamazlar, ama
ondan bazı şeyleri yapmasını isterler. Ona “yapmalısın” derler. Bundan dolayıdır ki, insan,
kararlarının sorumluluğunu taşır. “Yapmalısın” buyruğu, doğanın hiçbir yerinde ortaya
çıkmayan, insanın akıl varlığının yapısından ileri gelen bir çeşit bağlanmanın, bir gerekliliğin
ifadesidir. Bu nedenle, Kant, insanın niyet ve davranışlarında ortaya çıkan, hiçbir şarta bağlı
olmayan gereklilik hakkındaki bilgiyi, aklın varlık yapısında taşıdığı en derin mana olarak
görür. Ona göre, insan aklına verilmiş olan “son amaç”, bilgi alanında değil, eylem alanında,
insanın davranışlarında, salt pratik aklın kategorik buyruklarına göre yapıp ettiklerinde ortaya
çıkar. Kant, doğal ihtiyaç ve isteklerden, eğilimlerden kaynaklanan davranışları “ödeve
uygun” davranışlar olarak nitelendirir ve ahlâklı davranışların karşısına koyar; ahlâklı
davranışlara, yani salt pratik aklın yönettiği istemlerden kaynaklanan davranışlara ise, “ödeve
dayanan” ya da “ödevden doğan” davranışlar der. Örneğin, bir bakkalın kendisinden çikolata
almaya gelen bir çocuğu kandırmaması ödeve uygun ama ödeve dayanan ya da ödevden
doğan bir eylem olmayabilir. Bu bakkal, çocuğu kandırdığı duyulursa, insanların artık,
kendisine güvenmeyeceklerini ve alış-verişe gelmeyeceklerini, bunun da kazancını
azaltacağını düşünerek böyle davranmış olabilir. Buna karşılık, bu bakkal, sadece hiç kimseyi
134

aldatmaması gerektiğini düşünerek bunu yapmışsa, bu eylem ahlâksaldır; çünkü salt ödev
duygusundan kaynaklanmaktadır. O halde, içimizde, kesin bir şekilde varlığını hissettiğimiz,
bir ödev duygusu (vicdan) vardır ve o “yapmalısın”, “etmelisin” şeklinde kesin buyruklarla
(kategorik emperatif) varlığını belli etmektedir. Mademki, içimizde böyle bir sorumluluk
duygusu vardır, o halde, özgürüz demektir. İşte bu yüzden, Kant, özgür olduğumuz için
sorumlu olmadığımızı, tersine, sorumlu olduğumuz için özgür olmamız gerektiğini savunur.
Bir şeyden sorumlu olmak için, onu, yapma veya yapmama gücüne sahip olmak gerekir.
Böylece, Kant, insanın özgür olduğu için sorumlu olduğunu varsayan geleneksel ahlâk
felsefesinde ortaya konmuş olan özgürlük ve sorumluluk ilişkisini tersine çevirmiş
olmaktadır. Özgürlüğün metafizik bir sorun olduğuna inandığı için, özgürlükten kalkılarak
sorumluluğun tesis edilemeyeceğini, aksine, sorumluluk duygusundan kalkılarak, özgürlüğün
sağlanabileceğini vurgular.
Kant, ahlâk kanunu olarak nitelendirdiği kategorik buyruğu, ilkin şöyle ifade eder: “
Öyle davran ki, senin iradenin maximi her zaman aynı zamanda genel bir kanunun ilkesi
olarak geçebilsin”. Veya: “Genel bir kanun olmasını isteyebileceğin bir ilkeye, maxim’e göre
eyle”. Bu genel kanunu ki artık kategorik buyruğun ikinci formülüdür bu, Kant, “Ahlak
Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserinde daha kolay anlaşılır bir şekilde şöyle ifade
etmiştir: “Öyle davran ki, bu davranışında insanlığı hem kendinde hem de diğer insanların her
birinde her zaman bir amaç olarak göresin; asla bir araç olarak kullanmayasın”. Başka
deyişle,“İnsanlığı, kendinde ve başkalarında hiçbir zaman bir araç olarak değil, hep bir amaç
olarak görecek gibi eyle” (Kant, 1995, s.46; Heimsoeth, 1967, s.135) Burada, Kant’ın demek
istediği şey şudur: Diyelim ki, hayatın elemlerinden kurtulmak için intihar etmek
istiyorsunuz. Bu durumda, elemden kurtulmak hissine, yani, bencilliğe dayanarak intiharın
meşruiyetini ve ahlâken makbul olduğunu doğal bir yasa olarak isteyebilir misiniz? Hayır!
Çünkü nefsimiz hakkındaki sevgimiz, başka deyişle, kendimizi beğenmek mümkün mertebe
ömrümüzü sürdürmeyi gerektirir. Dolayısıyla, bencillik, öldürmek değil, hayatın
devamlılığını emreder. Eğer kendini beğenmek, sonuç olarak nefsi öldürmeye delalet ederse,
doğa kendi yasasıyla yani, kendini beğenmekle tezada düşmüş olur. Şu halde, intiharın genel
bir yasa, meşru bir yasa olmasını talep edemezsiniz. Zira irade, içgüdü tarafından
durdurulduğu için “elemden kurtulmak için intihar et” tarzında şartlı bir emir (imperatif
hypothetique) verir; ama bu türden emirler, Kant’ı hiç ilgilendirmez. Esasında, Kant’a göre,
intihar, ahlâklı bir davranış değildir; çünkü intihar eden, şahsiyetini bir araç gibi
kullanmaktadır. Oysa ahlâki emir, ancak kesin ve genel olur. Bu kesinlik ve genelliğin
meydana gelebilmesi için bencilliğin oluşturduğu göreli hedefleri bırakmak, davranışlarımıza
mutlak bir amaç aramak gerekir. Bunun için de, davranışlarımıza mutlak bir amaç koyan bir
pratik akıl, bir irade gereklidir. (Erişirgil, 1997, s.212-213) Şu halde, bir davranışın ahlâki
olabilmesi, onun her zaman bir kural, bir genel yasa olmasıyla mümkündür. Bu ise, onun
doğal bir yasa olmasını arzu etmek demektir. Nasıl oluyor da, davranışımız böyle genel,
evrensel bir yasa şeklini kazanıyor? Başka deyişle, kendi davranışımız için kabul ettiğimiz
ilkenin doğal bir yasa olmasını nasıl isteyebiliyoruz? Bunu, içgüdünün, bencilliğin bizi
götürdüğü göreli hedeflerde değil, eylemlerimizi mutlak amaca yönelten iradede aradığımız
için isteyebiliyoruz. Esasında, dikkat edilirse, iradeyi böyle mutlak olarak belirleyen de
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insandır; yani, insanın bu mutlak amacı, kendi şahsiyetinden, akıl sahibi bir varlık olmasından
kaynaklanmaktadır. (Erişirgil, 1997, s.211-212) Öte yandan, insanı bir araç olarak değil,
daima bir amaç olarak görmek ve buna göre eylemde bulunmak, elbette, insandan iş alanında
faydalanılmaması anlamına gelmez. Bu faydalanma her yerde olup bitmektedir. Her işte
insanlar kullanılır; ama Kant’ın burada söylemek istediği şey başkadır. Ona göre, her insan,
insanlığın taşıyıcısı olarak, kutsal bir varlıktır. Bu nedenle, biz, her insanda, insanı bir son
amaç, kendi başına bir amaç olarak görmeli, asla bir araç olarak görmemeli; yani, kategorik
buyruğun buyurduğu gibi, her insanda insan onuruna saygı göstermeliyiz. Böylece Kant, bu
genel kanunlarıyla, hayattaki bütün davranışların ahlâka uygun olup olmadıklarını kesin
olarak açığa çıkaracak bir kriter vermek istemektedir. Esasında, Kant’ın, doğada bulduğu katı
determinizm ve zorunluluk karşısına koyduğu ve insanın özgürlüğünü var kılacak olan
ahlâkta da amacı, tıpkı bilimdeki gibi sentetik a priori önermelere ulaşmak, dolayısıyla ahlâkı
da tıpkı bilim gibi kurabilmektir. Ona göre, biz, bu kategorik buyrukları, yani hep “öyle
davran ki” ile başlayan buyrukları yerine getirmekle varlık sebebimize uygun yaşamış oluruz.
Varlık sebebimiz, ancak ahlâklı davranışlarda, aklın pratik alanda (ahlak alanında)
kullanılmasında, kısacası aklın iradeyi yönetmesinde anlamını bulur; gerçeklik kazanır.
Pekiyi, acaba ahlâk kanununu, irademizin, istememizin maximi yapan, içimizden bizi
harekete getiren, iten şey nedir? Bizi içimizden iten, harekete geçiren biricik şey, Kant’a göre,
ancak saygı duygusudur. Bu duygu, temelini a priori olarak bizde bulduğu için özel bir
duygudur; kaynağı, acıma duygusu gibi, dışarıda değil, akıldadır. O halde, saygı, ahlâk
kanununun uyandırdığı birinci derecede, saf bir ahlâk duygusudur. İnsanın davranışlarını
ahlâklı yapan şey ise, bu davranışların ödeve, başka deyişle ahlâk kanununa karşı saygıdan
doğmuş olmalarıdır. İnsanın her iyi davranışını doğuran, onun kendi içindeki ahlâk kanununa
karşı duyduğu saygıdır. Bu nedenle, her iyi davranışta, davranışı yapan ve diğer insanlar
hesaba katılırlar. Nitekim, ahlâk kanununun biraz yukarıdaki formülü de bize bunu ifade
etmekteydi. O, bizden, insanlara karşı yapıp ettiklerimizde, onların şahsındaki insanlığa saygı
duymamızı istiyordu.
Her insan, eylemde bulunurken, bir şey yapmağa karar verirken, ahlâk kanununun bir
süjesi, bir akıl süjesidir; bundan dolayı da, ahlâk kanunu, onun için saygı duyulacak bir
kanundur. Kategorik buyruk, insanlara, kendilerine ve birbirlerine saygıyla bağlanmalarını ve
davranmalarını buyurmakla onlar arasında, yani akıl varlıkları arasında ideal bir birlik,
beraberlik hazırlamış olur. ahlâk kanununun, aklı ve iradesi olan herkes için geçerli olması
gerektiğinden, nesnel olarak zorunlu olduğu düşünülür. ahlâk kanunu, herkese hem de tam
olarak kendisine uymayı buyurur. Bu nedenle, ahlâk kanunu, kişinin kendi mutluluğu
ilkesinden başka bir şeydir. (Kant, 1995, s.42-43) ahlâk buyruklarının temeli, insanın
insanlığıdır. Kant, bu durumu, autonomie kelimesiyle ifade eder. Böylece, kategorik
buyruğun üçüncü formülü de “autonomie (özerklik) idesine göre eyle” ortaya çıkmış olur. Bu,
aklın yönettiği iradenin kendi kendisini yönetmesi, belirlemesi, kendi kanununa uyması
demektir. İnsan özgür olduğunu kendi deneyimi ile bilemez. Eğer insan, özgür olduğunu
kesin olarak biliyorsa, bu bilgi ona bambaşka bir yerden gelmektedir. Bu bilginin kaynağı,
insanın içinde duyduğu “yapmalısın” buyruğudur. “Yapmalısın”, çünkü yapabilirsin! Kant’ın
burada vardığı sonuç budur. Bu sonuç, teorik, mantıksal bir sonuç değil, bir postulat’ tır. Ona
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göre, eğer aklımızın kaynak teşkil ettiği bir ahlâk kanunu olmasaydı, özgür olduğumuzu iddia
etmeye de hakkımız olmazdı. Biz, özgür olduğumuzu doğrudan doğruya değil, ancak ahlâk
kanunu dolayısıyla, aracılı olarak biliriz. Kategorik “yapmalısın” buyruğunun gerekli varlık
şartı ise, özgürlüğün gerçekliğidir. Özgürlüğün bilincine varabilmenin koşulu, her şeyden
önce ahlâk yasasıdır ve akıl onu hiçbir duyusal koşul tarafından alt edilemeyen, hatta her
koşuldan büsbütün bağımsız olan bir belirleme nedeni olarak ortaya koyduğundandır ki, ahlâk
yasası bizi doğrudan doğruya özgürlük kavramına götürür. Esasında, ahlâk yasası, salt pratik
aklın özerkliğinden yani, özgürlüğün özerkliğinden başka bir şey ifade etmez. Bu özgürlüğün
kendisi, bütün maximlerin biçimsel koşuludur ve maximler ancak bu koşula bağlı
olduklarında en yüksek pratik yasayla uyuşabilirler. (Kant, 1980, s.34; 38) Ona göre, bir ahlâk
varlığı için ulaşılması gereken son amaç “en yüksek mutluluk”, “en yüksek iyi”dir. Kategorik
buyruk bizi, “en yüksek iyi” yi istemeğe zorlar. “En yüksek iyi” ancak Tanrı’nın var oluşu
koşuluyla olabildiğinden Tanrı’nın varlığını kabul etmek, ahlâksal bakımdan zorunludur.
Kant, insanın ahlâk bilincinden, genel geçerliği olan ahlâk kanunundan yola çıkarak, insanın
eylemlerinin sonucu ve ahlâk kanununun bir gereği olarak elde etmek istediği “en yüksek iyi”
kavramına varır. Bunun gerçekleşebilmesi için de Tanrı’nın varlığına ve ruhun
ölümsüzlüğüne inanmayı zorunlu kabul eder. Kısacası o, Tanrı’nın varlığını salt pratik aklın
zorunlu bir postulatı olarak ortaya koyar ve ahlâkı rasyonel bir temel üzerine oturtmaya
çalışır; böylece, kendi zamanına kadar ısrarla savunulmuş olan teolojik ahlâkı reddederek,
ahlâktan Tanrı’nın varlığına geçip, bir ahlâk teolojisi kurar. (Aydın, 1981, s.2-3) Buna göre,
kategorik buyruğun bizi istemeğe zorladığı “en yüksek iyi” nin bizim için mümkün olması
gerekir. O halde,“en yüksek iyi”yi geliştirme bizim ödevimizdir. Esasında, “en yüksek iyi”
(summun bonum), hem “Pratik Aklın Kritiği”nin, hem de “Yargı Gücünün Kritiği”nin başta
gelen problemlerinden biridir. Kant, bu kavramı, “mutlulukla, daha doğrusu mutlu olmaya
layık olma ile ahlâklılığın birleşmesi” şeklinde tanımlar. O halde,“en yüksek iyi”nin iki öğesi,
ahlâklılık ve mutluluktur. ‘Pratik Aklın Kritiği’ nde Kant, bu iki öğeden daha çok ikincisi,
yani mutluluk üzerinde durur. “Yargı Gücünün Kritiği”nde ise, her iki öğeyi de birlikte ele
alarak, ahlâk teleolojisinden (nedensellik), ahlâk teolojisine nasıl geçileceğini gösterir.
(Aydın, 1981, s. 2-3; s.18-19) Ona göre, mutluluk ve ahlâklılık, ‘en yüksek iyi’nin iki ayrı
ögesi olduklarından ne analitik ne de sentetik olarak bilinebilirler. Bu nedenle, ahlâk
kanununa ne kadar uyulursa uyulsun, dünyada, mutlulukla ahlâklılık arasında, zorunlu bir
ilişki kurmayı ümit etmek mümkün değildir. Oysa böyle bir ilişkiyi içinde bulunduran “en
yüksek iyi”nin gerçekleştirilebilmesi için çaba harcamamızı ahlâk kanunu bizden
istemektedir. Bu durumda, ‘en yüksek iyi’ yi gerçekleştirmenin imkânsızlığı, zorunlu olarak,
ahlâk kanununun da geçersiz olduğunu gösterecektir. Başka deyişle, eğer, pratik kurallara
uygun olarak ‘en yüksek iyi’nin gerçekleşme ümidi yoksa böyle bir amaç için çaba
harcanmasını isteyen ahlâk kanununun da hayal ürünü olması, boş ve hayali amaçlara
yönelmiş bulunması, sonuç olarak mahiyeti itibarıyla geçersiz olması gerekir. Kant’a göre,
işte burada bir antinomi vardır. Hem mutluluğa ihtiyaç duyalım, hem ona layık olalım, buna
rağmen ondan payımıza düşeni alma imkânından tam anlamıyla yoksun olalım; bu, akıl sahibi
bir varlığın arzu ve iradesiyle bağdaşmaz. Esasında, ahlâk kanununun buyruğu ile mutluluk
arasındaki bağ, pratik alan için sentetik a priori bir prensiptir. Bu ise, erdemli olmak, mutlu
olmaya hak kazanmak, ona layık olmak demektir. Erdem, arzu etmeye değer görünebilecek
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her şeyin en yüksek şartı olduğu için, aynı zamanda ‘en yüksek iyi şey’dir. Doğaya, duyulur
dünyaya bağlı, ihtiyaç sahibi bir varlık olan insanın mutluluğa yönelmesi, adeta
kaçınılmazdır. Aslında, insan, mutluluğa layık olmaya ihtiyaç duyar; ondan pay almaya değil.
Bu ikisinin -layık olma ve pay alma- birleşmesi, akıl sahibi bir varlığın mükemmel olanı
istemesi demek olur ki, Kant’a göre, bu mümkün değildir. Kant bunu şu sözlerle ifade eder:
“Böyle bir şeyin pratik bakımdan, ahlâk bakımından, beklenmesi gerektiğinden; tam bir
başarıya ancak sonsuza kadar uzayan bir oluş içinde varılabileceğinden, salt pratik aklın bir
ilkesi, idesi olarak, bunu pratik bakımdan aşmayı -bu dünyayı aşmayı- istememizin real bir
objesi olarak kabul etmemiz gerekir”. (Kant, 1956, s.105; Heimsoeth, 1967, s.151-152; 156;
Aydın, 1981, s.22-23) Kant, bu sorunu, yani, ahlâklılık ve mutluluğun birleşmesinden oluşan
‘en yüksek iyi’nin elde edilmesi sorununu çözmek için kurtuluşu, varlığını kendi akıl
dünyamızda kavradığımız özgürlük idesi ile birlikte ruhun ölümsüzlüğünü ve Tanrı’nın
varlığını birer postulat, yani, kendi başına kanıtlanamayan ama a priori şartsız geçerliği
bulunan teorik bir hüküm olarak ortaya koymakta bulur. Kısacası, ‘en yüksek iyi’nin
gerçekleşmesi, Tanrı’ya bağlıdır. Onun gerçekleşme sebebi, Tanrı’dır. Bize düşen ödev,
gücümüzün yettiği ölçüde ‘en yüksek iyi’ ye yaklaşmak, onun elde edilmesi için çaba
harcamaktır. Üstelik bütün çabalara rağmen, ‘en yüksek iyi’ bu dünyada değil, ancak öbür
dünyada gerçekleşir. (Aydın, 1981, s.33) 8 Şu halde, Kant, ölümsüzlük idesini, kutsal bir
varlık olmaya çalışan insanın, ahlâk alanında kemale ermesi ümidine bağlamıştır.
Ölümsüzlük, aklın vardığı bir sonuç olarak, insanın en yüksek niyet ve çabalarının beklentisi,
inancıdır. İnsanın, varlığının sonsuza kadar süreceğini postulat olarak kabul etmesini
gerektirir. Kant’a göre, dünyada “en yüksek iyi”nin gerekli ön şartı ve doğadaki en yüksek
sebep Tanrı’dır. Tanrı, bir anlayış kabiliyeti ve isteme olarak, kozmosun bütününü idare
etmesi; mutluluğa layık olma ve mutlu olmayı birleştirmesi bakımından vardır. Bu nedenle,
Kant, Tanrı idesini salt pratik aklın bir idesi olarak, yani, kaynağını aklın varlık yapısında
bulan, teorik alanda ispat edilemeyen, ama pratik alanda şüphe götürmez bir kesinliği
bulunan, bütün realitelere sahip bir varlık olarak görmüş, duyular üstü alanda bütün varlık
imkânlarını, varlık çeşitlerini içine alan, birleştiren bir konumda kabul etmiştir. Ona göre,
Tanrı’nın varlığı, dünya düzeninin bir ahlâk düzeni olması için zorunludur. Esasında, Kant’ın
hakiki Tanrı’sı, idealin hizmetindeki özgürlüktür; ‘iyi’ye doğru giden iradedir. Özgürlük idesi
ise, duyular üstü alanda, bir kere ulaşılan objektif gerçekliğin temelidir, bu nedenle, o, diğer
kategorilere de objektif bir gerçeklik imkânı kazandırır; çünkü ona göre, ideler, insandan, bir
insan olarak, hareketlerinde, kendilerine pratik bir hakikat, bir gerçeklik kazandırmasını
isterler. Böylece, “Salt Aklın Kritiği”nde problematik olan, “mümkün bir şey” diye ileri
sürülen “özgürlük” idesi, burada, artık, bir gerçeklik olmaktadır. Gerçi Kant, yine de “bu
özgürlüğün ne olduğunu bilemeyiz ama bu ideye göre davranmamız gerekir ve bu da bize
yeter; çünkü bu ideden başkasına göre davranamadığı içindir ki, insan özgür olur” der. (Kant,
1956, s.110; Heimsoeth, 1967, s.148) Esasında, Kant’a göre, doğa ve ahlâklılık, insan
varlığında birleşen, iki ayrı dünya; insan varlığının iki kutbudur. Bu iki dünyanın bağlantısı,
“Salt Pratik Aklın Kritiği”nde, Tanrı, Özgürlük ve Ölümsüzlük ideleriyle sağlandıktan sonra,
üçüncü ve son kritik olan “Yargı Gücünün Kritiği”nde de söz konusu edilecektir. Kant’a göre,
ahlâki ödevin yerine getirilmesi bakımından inanç son derece önemlidir. Ama acaba, Tanrı’ya
inanmayan bir kimsenin ahlâka bakışı nasıl olacaktır? Eğer insan, kendi akıl gücüyle,
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Tanrı’nın varlığından bağımsız olarak, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu biliyorsa, Tanrı’ya
inanmadan da ahlâklı olabilecek demektir. Nitekim Kant, ‘Yargı Gücünün Kritiği’ nde ahlâk
kanıtını açıkladıktan sonra, tartışmayı bu noktaya getirir ve şöyle der: “Mantıki bir kesinlik
formunu kolayca verebileceğimiz bu kanıt, ahlâk kanununun geçerliliğini tanımak için
Tanrı’yı var saymanın zorunlu olduğuna işaret etmez. Dolayısıyla, Tanrı’nın varlığına
kendisini inandıramayan kimse, ahlâk kanununun yükümlülüklerinden kurtulmuş sayılmaz”.
(Kant, 1957, s.119; Aydın, 1981, s.35) Görüldüğü üzere, Kant’ın ahlâk anlayışında, teorik akıl
Tanrı’yı, özgürlüğü ve ölümsüzlüğü kanıtlanabilir objektif varlığı olmayan idealler saymaya
yönelmekle, pratik akıl da bunların hakikatini kabul etmekle, esasında ahlâki ve dini alana ait
en önemli sorunlarda, birbirlerine karşı son derece kritik durumda bulunurlar. Bu hususta,
pratik aklın otoritesi, teorik akıldan üstün olduğu için gerçek hayatta da hâkimiyeti elinde
bulunduran odur. Bu nedenle, Kant, özgür olduğumuz, ruhun ölmez olduğu ve en yüksek
yargıcın var olduğu savları sanki kanıtlanmış gibi hareket etmemiz gerektiğini söyler.
Böylelikle Kant, sırf akla dayanarak Tanrı, ruh ve kozmos’a ilişkin rasyonel teoloji, rasyonel
psikoloji ve rasyonel kozmoloji olmak üzere üç tür skolastik metafizik yapmıştır. Başka
deyişle, etik temellere dayanan bir teoloji ile Tanrı’nın, ruhun ve kozmosun var olması
gerektiğini göstermiştir. Ona göre, insan, Tanrı’nın varlığına inanmadan da ahlâki ödevin ne
olduğunu bilir. Fakat bu ödevi kararlılık içinde yerine getirebilmesi, ahlâki ümitsizliğe
düşmemesi, her türlü fedakârlığı ve tehlikeyi göze alarak ahlâk yolunda yürüyebilmesi için
‘en yüksek iyi’nin gerçekleşebileceğine, bunun için de Tanrı’nın varlığına ve ruhun
ölümsüzlüğüne inanması ahlâken gereklidir. Bundan dolayı, ahlâk kanıtının aydınlattığı yolun
son noktasına kadar gitmek isteyenler, kendilerini dogmatik inançsızlığa kaptırmamalıdırlar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kant ahlâkının temel kaygısı ya da amacı, akla uygun davranmak,
aklın sesini dinlemek ve bir ödev olarak kendisini ortaya koyan ahlâki buyruğa itaat etmektir.
Kuşkusuz, bu konuda, “Kant, bize, ‘iyi niyetli ol gerisini düşünme’ demektedir. Oysa gerçek
hayatta biz hep gerisini, davranışlarımızın sonuçlarını düşünmek zorunda değil miyiz?
Gerçekten ahlâki olan bir eylem, sadece salt iyi niyete dayanan bir eylem değildir; aynı
zamanda, iyi sonuçları olan bir eylemdir” gibi, Kant’a yöneltilen eleştiriler de olmuştur.
Örneğin, ünlü 19.yy Alman filozofu Hegel’e göre, onun “iyi niyet” kuramında gizli bir
bencillik saklıdır. Aynı şekilde, ahlâk kanununun bir gereği olan ‘en yüksek iyi’nin
gerçekleştirilmesi için çaba harcamayla, Tanrı’nın varlığına inanma arasında Kant’ın kurmak
istediği sürekli ilişki de, çeşitli yorum ve eleştirilere maruz kalmıştır. Şöyle ki: Bazıları, onun
bu tutumunun ahlâkın otonomluğuna ters düştüğünü öne sürerken, bazıları da kurulan Tanrıahlak ilişkisinin çok yetersiz, hatta eğreti olduğunu söylemişlerdir. Bu itirazların bir kısmı,
henüz Kant hayattayken ortaya çıkmıştır. Ama Kant, Tanrı postulatının ahlâkın otonomluğunu
zayıflattığı iddiasını şiddetle reddetmiştir. Ona göre, ahlâktan Tanrı’nın varlığına gidiş değil,
tersine, Tanrı’dan ahlâka gidiş -ki o bunun karşısındadır- otonomluğu tehlikeye düşürür.
Fichte, Lotze, Ritschl ve Hermann gibi bazı düşünürler ise, Kant’ı yakından izleyerek, ahlâk
kanıtını geliştirmeye çalışmışlardır. Öyle ki, Fichte, ahlâk kanununa inanmayla, Tanrı’ya
inanmayı bir ve aynı şey gibi görmüş, bu nedenle, Kant’ın çizmiş olduğu sınırın ötesine
geçmiş ve birçok eleştirinin hedefi olmuştur.
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Uygulama Soruları
Ahlak yasasının üç önermesini hayata geçirmek ne gibi eylemlerde bulunurdunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın pratik akıl veya ahlâk olarak kurduğu anlayışı göstermeye
çalıştık. Özgürlük aklın kendisini pratik anlamda kullanma formunun olduğunu göstermesi
açısından önemlidir. Bunun için numenal alan olarak özgürlüğün yasalarının olduğu bir ayrı
alan kurulduğunu göstermeye çalıştık. Bir diğer önemli kavram olan ahlâk yasasının
özgürlükle beraber değerlendirilmesi gerektiğini gösterdik. Bu anlamda ortaya çıkarılan yeni
bir insan tipinin oluşturulmaya çalışıldığını ifade ettik.
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Bölüm Soruları
1)

Özgürlük ….. ile doğrudan ilgilidir.

a)

Ahlak yasası

b)

Anlamagücü

c)

Yargılama

d)

İyilik

e)

Düşünmek

2)

Ahlak yasası ……. bilincidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Özgürlük

b)

Bilgelik

c)

Zekâ

d)

Yaşam

e)

Gaye

3)

Özgürlük………, yapmak değildir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Amaçladığını

b)

Niyet ettiğini

c)

İstediğini

d)

Bildiğini

e)

Düşündüğünü

4)

Ahlak ...... yasasıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

İnanmanın
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b)

Bilmenin

c)

Düşünmenin

d)

Özgürlüğün

e)

İstemenin

5)

Ahlak aynı zamanda ....... akıldır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Teorik

b)

Pratik

c)

Pragmatik

d)

Estetik

e)

Üst

6)

Kant ahlâk yasasını kaç madde olarak belirlemiştir?

7)

Ahlak yasası ile özgürlük arasından nasıl bir ilişki vardır?

8)

Kant hangi kavramlarla yeni bir insan tipi belirler?

9)

Özgürlük ne zaman sorumluluğa dönüşür?

10)

Özgürlük ilk olarak nasıl farkına varılır?

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b
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8. PRATİK AKLIN YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Otonomi

8.2.

Heteronomi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Pratik aklın yapısında bağımsızlık ne anlama gelir?

2)

Pratik akıl neden otonom olmak zorundadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ahlakın hangi yapısal
özeliklere sahip olduğunun
anlaşılması
Modern dönemde ahlâkın
yapısını anlaşılması
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Otonomi ve heteronomi
arasındaki farkın ortaya
koyulmasıyla
Özgürlük bağlamında
otonomi kavramının analizi

Anahtar Kavramlar


Özgürlük



Otonomi



Heteronomi
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8.1. Otonomi
Kant’ın felsefesinde özgürlük kavramı ahlâkın bütün alanlarında farklı şekilde kendini
açar diyebiliriz. Kant için ahlâkın merkezindeki ahlâk yasası kavramı dahi özgürlük
bağlamında anlaşılması gereken bir kavramdır. Nitekim ahlâk yasasını uygulama tarzı olarak
karşımıza otonomi/özerklik kavramı çıkar.24 Otonomi kavramı ahlâk yasasına bağlanmanın ve
onu uygulamanın özgürlüğü kaybetmeden olması için gereklidir. Şimdi bu işleyişi daha
detaylı bir biçimde vermeye çalışalım.
Kant ahlâk yasasına uymak ile ahlâk yasasından dolayı eylemde bulunmak arasında
fark görür. Bir insan ahlâk yasasına uymakla ahlâk yasasından dolayı eylemde bulunmamış
olabilir. Örnek vermek gerekirse birisine yardım etmeyi iyi bir eylem olduğu için değil de
başkasının ya da toplumun gözünde değerli hale gelmek için yerine getirmiş olabilir. Dıştan
bakıldığında iyi bir eylem olsa da insanın buradaki niyeti ya da maksimi farklı olduğu için
ahlâkilik söz konusu olmaz. Kant insanın herhangi bir başka amaç gözetmeden eylemin
kendisindeki değeri yani yasalılığı gözeterek eylemde bulunulmasını şart koşar. İşte bu şart
doğrudan bizi otonomiye götürür.
Otonomi kelime anlamı itibariyle kendi kendine yasa koyma gücünü ifade eder. Kant
için pratik akıl ahlâk yasası anlamına geldiğinden burada kendi kendine koyulan yasa pratik
aklın gereklerini yerine getirmekten farklı bir anlama gelmez. Buradaki kendi kendi yasa
koyma özgürlüğün bir gereği olduğu gibi bu yasanın yasa olması da Kant için ona başka bir
değer yüklememeyi şart koşar. Böyle olunca bu yasanın gereklerini şundan dolayı da yaptım
demek yanlış hale gelir.
Aklımızdaki bilinç ben kavramını vurguladığında felsefecilerin burada benliğin kendi
kendine davranmasına imkan tanımasını çıkartmaları normaldir. Bir diğer deyişle benlik eğer
bir fark etme becerisi olarak ortaya çıkıyorsa aklın kendiliğinden hareket etmesini doğal
karşılamak gereklidir. Dolayısıyla Kant için özerk ya da otonom bir işleyiş aklın kendi
yapısına uyulması anlamına gelmektedir.
Otonomi kavramı Kant’ın felsefesinde devamlı olarak karşımıza çıkar. Bunun nedeni
bu kavramın ahlâk yasası ile özgürlük gibi kavramlarla doğrudan ilişki içersinde olmasıdır.
Örnek vermek gerekirse, otonomi kavramının özgürlükle ilişkisi eylemin ahlâk yasasından
dolayı yapılması gibi oldukça önemli olan bir ilkeyi oluşturur. Bir diğer açıdan saygı gibi bir
diğer önemli kavram da tam olarak ahlâk yasasından dolayı eylemde bulunmayla ilgili olarak
anlaşılması gereken bir kavramdır. Saygı ancak ahlâk yasasından dolayı eylemde bulunmayı
şart koşar.
Aynı zamanda otonomi kavramı özgürlük kavramının dönüştürülmesini ifade eder.
Çünkü otonomi kavramıyla beraber özgürlüğün nasıl kullanılacağı da belirlenmiş olur.
Özgürlük kavramı insanın istediğini yapması değil, akıldaki yasalılık çerçevesinde istenilmesi
24

Autonomia/αὐτονομία. αὐτο-, kendi/self, νόμος/nomia ise yasa kelimelerinin birleşimidir.
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gerekeni yapması anlamına gelmektedir. Bunun için potansiyel halde insanda bulunan
özgürlük kavramının ahlâk yasası altında dönüşümü karşımıza otonomiyi çıkarır. Otonom bir
insan ahlâk yasasını kendi kararı ve bilinçliliği çerçevesinde yerine getirmiş kişiyi ifade eder.

8.2. Heteronomi
Aslında otonomi kavramın tam tersi olarak düşünülmesi gereken bir kavramdır
heteronomi. İnsanın daha çok eylemlerinde heteronomiye göre davranması nedeniyle burada
ayrı bir başlık altında belirtme ihtiyacı hissettik. Şimdi bu ahlâki ama aynı zamanda eksik
olan eylem biçimini örneklerle açıklamaya çalışalım.
Bir işadamı düşünelim. Bu işadamı öğrencilere burs verirken iyi bir eylemde
bulunmaktadır. Buna karşın onun asıl amacı iyilikte bulunmaktan ziyade zenginliğini
tanınmasıyla pekiştirmek olsun. Bu durumda zengin adamımız ahlâk yasasına uygun bir işi
yapar ama ahlâk yasasından dolayı yapmış olmaz. Şimdi buradaki sıkıntı insanların ahlâk
yasası dışında eylemde bulundukları çeşitli niyetlere sahip oldukları için ahlâkın
evrenselleştirilebilir bir formdan uzaklaşmasıdır. Bu durumda ahlâkın akılsal bir yapıdan
farklı olarak ele alınması gerekecektir. Hâlbuki Kant için akıl bütün insanlarda ortak olan bir
yeti olması nedeniyle mutlaka evrensellikle sonuçlanmak zorundadır.
İnsanların yasaya yasadan dolayı uymaları Kant için kolay bir teklif olarak ortaya
konulmaz. Aşağıda ödev ve saygı kavramlarında bunu daha detaylı bir biçimde vereceğiz.
Buna karşın tam olarak insan için heteronomi ahlâkın bütünüyle ortadan kaldırılmasına çok
çabuk dönüştüğünden oldukça dikkat edilmesi gereken doğal bir tehlike arz etmektedir.
Kant’ın felsefesinde heteronomi tanımı itibariyla kısa olsa da kapsam olarak oldukça
geniştir. Bir diğer deyişle, otonom olması gereken açısından bir yere sahipken heteronomi
olanı göstermesi açısından bir yere sahiptir. Dolayısıyla insanlık tarihinde insanların
heteronom davrandıklarını söylemek yanlış olmaz.
Heteronomi ile temel sıkıntı insanların ben –sevigisinden hareket etmeleriyle ilgilidir.
Ben-sevgisi temel bir insani durum olarak kabul edilmelidir. Buna karşın buradaki insani
durum aklın işin içinde olmadığı bir haldir. Yani insanın içgüdüleriyle, doğal olarak içinde
olduğu bir durumu aşması gerekmektedir. Onun akıllı varlık olması bu çerçevede anlaşılması
gereken bir durumdur.
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Uygulamalar
Antik Yunan Felsefesi Bağlamında Filozofların Yetkinliği ve Bilgelik
Sorunu
Mehmet Günenç
İnsanın ahlâki eylemleriyle ilgili olduğu için pratik bir kavram olarak bilinen
özyeterlik(Kavramların tartışılması düşünmenin felsefeciye ait en önemli kısmı olduğu için
özyeterliğin kullanılmasını teklif ediyorum. Autarkeia αὐτο-, kendi/self, ve ἀρκέω, to
suffice/yetmek kelimelerinin birleşimidir. Dilimizin kullanımında kendilik, öz ile eş hale
gelebilmektedir. Bunu kabul ettiğimizde autarkeia, özyeterlik olarak çevrilebilir. Bununla
beraber buna yakın olan çok önemli bir terim daha vardır. Autonomia/αὐτονομία. αὐτο-,
kendi/self, νόμος/nomia ise yasa kelimelerinin birleşimidir. İkincisi özellikle Kant’ın
felsefesinde anlam kazanacaktır. Bu kelimeyse dilimize özerklik olarak çevrilmiştir. (Mesela
Hacettepe Üniversitesi tarafından 1980 basımıyla çıkarılan Pratik Aklın Eleştirisi’nde sayfa
42’ye bakınız.) Ne var ki ne Yunanca anlamında ne de Kant’ın felsefesinde öz ile bir
erk/kuvvet bir araya getirilmemiştir. Kant’ın felsefesinde ahlâk yasası insanın özü olarak
kabul edildiğinde bu tam da Yunanca anlamına uygun hale gelir. Muhtemelen Kant’ın Yunan
felsefesinde çok kullanılmayan bu kelimeyi seçmesinin nedeni de budur. Bunun için mezkûr
kelime için kuvvet/erk’ten ziyade yasanın vurgulanması lazım. Yalnız yasa kelimesi
özyasalılık olarak çevirmek yerine gerek Yunancadaki gerekse Kant’ın kullanıma uygun
olacak şekilde özyetkinlik kelimesini teklif ediyor; tartışmaya açmak istiyorum. Bunun nedeni
yazının ilerleyen kısımlarında daha sarih bir biçimde ifade edilmektedir.)
Antik Yunan’daki filozoflar silsilesi içinde özyetkinliğe dönüşmüştür. Bu dönüşüm,
nihayetini Aristoteles’in doğaya yönelik bilgisinde; teorik bir biçimde kendisini göstererek
doruğa ulaşmıştır. Buna karşın, Aristoteles’in bilgiyi faaliyetin önüne geçirmesi kendisinden
önce gelen filozoflardan farklılık arz eder. Aristoteles belirlenmiş/çerçevelenmiş bir bilme
faaliyeti sonucu olan bir bilgi türünü öne çıkarmıştır. Bu bağlamda Aristoteles, Herakleitos’la
başlayıp Sokrates ve Platon’la devam eden çizginin dışında bir filozof tipi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yazıda Antik Yunan dönemi filozoflarına ilişkin bir değerlendirmeden
hareket ederek şu sorulara cevap vermeye çalışacağız: Filozof özyeter ya da özyetkin olabilir
mi? Bununla ilgili olarak bilgilenmek ile bilmek; bilge olmak ayrı olabilirler mi?
Aslında özyeter ve özyetkin kavramlarının ilk kullanılışı politik anlamdadır.
Şehir/polis olmak “kendi yasalarını kendi başına yapmak ve uygulamak; olabildiğince kendi
kendine yetmek”anlamlarını taşıyordu. Dikkat edilmesi gereken nokta şehir/polisten neşet
eden bu kavramların canlı/bios olarak insanın kendisini vatandaş/polites olarak inşa etmesine
yol açtığıdır. Özyeter teriminin felsefe tarihinde belirginleşmesiyse Antik Yunan’da,
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Sokrates’in felsefesinden etkilendiği bilinen kiniklerin kendi kendine yeterliği amaçlayan
tanrısal yaşam tarzı sonucunda olduğunu varsayabiliriz. Kendi kendine yeterlik, hazlara
boyun eğmeyen insanın, istem konusu olan nesnelerden bağımsız olabilmesini ifade
etmekteydi. Özyeterlik bu akımın elinde öznenin bilme ediminden farklı olarak ahlâki
anlamda kullanılmıştır. Ama filozoflar için sadece bu anlamıyla sınırlandırılmamıştır.
Faaliyet/praxis, şehir/polis içinde mümkündür. İnsanın şehrin yönetimiyle ilgili olarak
yaptığı işlerin üstün olması insanlara hizmet etmenin aynı zamanda insanları yönetmekle ilgili
olmasından kaynaklanır. Günlük siyasetin gerçekliğinde bu hizmetin bir ayrıcalık haline
geldiğini biliyoruz. Aksi takdirde polites yani vatandaş olmanın içine yabancıların, kölelerin,
köylülerin alınmamasının yani politesten ayrı bir demostan bahsetmenin anlamı olmazdı.
Buna karşın filozofun idealetisinde(Platon’da olduğu üzere) ya da realitesinde (Aristoteles’te
olduğu üzere) bu ayrıcalık meşruluk zeminine çekilmeye çalışılır. Evet, polites olmak bir
ayrıcalıktır ama bunun içinin farklı bir biçimde doldurulması gerekecektir. Gerek Platon’un
Devlet’inde gerekse Politika adlı eserinde Aristoteles’in hangi yönetim biçiminin daha iyi
olduğunu tartışması da aslında bunu doğrular niteliktedir. Önemli olan husus insanları
yönetme ayrıcalığının neye dayandığı; nasıl haklı kılındığıdır. Bunun yanında insanların bir
araya gelmesi politika olmadığı gibi bir arada olması da polisi oluşturmaz. Çünkü bir araya
gelmek mesela ailenin oluşumunda olduğu üzere doğaldır. Buna karşın farklı olan aileleri;
köle, tüccar, yabancı gibi insan tiplerini bir arada tutmak politik bir arete’dir. Şehir içinde
olmanın yönetim biçiminden farklı olarak önemli bir faydası filozofun ortaya çıkmasına
imkân tanımasıdır. Gerek Platon’da filozofun kral olması gerekse Aristoteles’te filozofun
şehirde felsefe yapması bir bakıma yukarıda bahsedilen meşrulukla neyin kast edildiğini
göstermektedir. Filozof şehrin ürettiği bir tiptir. Bunu Pheadrus diyalogunda Sokrates’in
doğanın güzelliğine rağmen kendisinin şehre ait olduğunu söylemesinden anlayacağımız gibi,
Aristoteles’in insanın şehrin içinde yer alan bazı imkânlardan dolayı felsefe yapabileceğini
belirtmesinden de anlayabiliriz.
Buna karşılık şehir ile filozof arasında çoğu zaman bir gerginlik yaşanmıştır.
Herakleitos, Sokrates, Platon, Aristoteles şehre ait olsalar da hem politesle hem de demosla
sorunlar yaşamışlardır. Bunu anlamak için özyeterlik/autarkeia kavramına bakmak gereklidir.
Pratik anlamın yani bireyle sınırlanmış anlamda kendi kendine yeterlik şehrin içindeki
imkânlar da dâhil olmak üzere azla yetinebilmeyi ifade eder. Azla yetinebilmek kendini
kontrol etmeyle ilişki içine girecekse bu şehir içinde olabilir. Bir diğer deyişle, şehrin
getirdiği lüks azla yetinebilmeyi anlamlı hale getirir. Burada şehrin lüksle; zenginlikle ilgili
olmasına karşı durmaktan feyz aldıkları için filozoflar kendilerini özyeterlikle tanımlamaya
yakın durmaya başlarlar. Ama özyeterlik sadece fiziksel bir faaliyetin filozofça yorumu
değildir. Filozof bu kendi kendine yeterliği teorik anlamda bir yeterliğe kavuşturduğunda
yetkin bir hale gelir. Yani o yasakoyucu; resmi bir polites ya da yetkili olmasa da
yetkindir.Böylece özyeterlik filozofun yaklaşımıyla beraber özyetkinliğe dönüşür. Çünkü
şehrin üzerinde söz söyleme yetkinliğini varlık üzerine, doğa üzerine söz söyleme imkânından
rahatlıkla ve haklı bir şekilde alır. Filozofun logos ve kozmosun sesini; harmoniasını
duyduktan sonra şehrin uyması gerektiğini söylemeleri hak/lı olur. Pratik anlamın
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vurgulanmasından önce politik anlamda özyeterlik ve özyetkinliğin oluştuğunu söyleyebiliriz.
Polisin, şehir-devlet olarak çevrilmesinden de anlaşılacağı üzere şehir olmak bir ülkeye bağlı
olmak anlamına gelmemekteydi. Aksine şehir/polis olmak, yukarıda bahsedildiği üzere,
“kendi yasalarını kendi başına yapmak ve uygulamak; olabildiğince kendi kendine yetmek”
anlamlarına geliyorsa aşağıda daha detaylı olarak göstereceğimiz gibi, filozofun poliste olan
özellikleri kendisine taşıması şehirde yetkin olmasını kolaylaştırabilirdi. Böylece polis ile
polites arasındaki uyum filozofta tam anlamıyla bir özdeşliğe kavuşmaktaydı.
Filozofun özyeterliği/auterkia pratik olmaktan ziyade teoriktir. Nitekim Aristoteles en
iyinin özyeter olacağını belirtirken teorik faaliyeti içeren bir yaşamın ancak bunu
karşılayabileceğini düşünür. O halde auterkia filozofların elinde autonomiaya dönüşmektedir.
Ama soru da tam olarak burada açığa çıkmaktadır. Eğer bu yasa aşkınsa insanın
özyetkinliğinden/otonomluğundan nasıl bahsedilebilir? Aşkın olan yasa akıl tarafından fark
edildiğinde ona uymak haricinde bir tavır sergilemek uygun düşmüyorsa kendi kendine yasa
koymak bir insan için mümkün olmaz. Yazının başında belirttiğimiz filozoflar arasındaki
farklılık da bu durumdan kaynaklanacaktır. Bu hususun anlaşılması için filozofun yasayı
bilebilme konumuna nasıl geldiğini analiz etmemiz gerekir. Ama bunun öncesinde filozof
tipinin nasıl geliştiği üzerinde de durulması gerekir.
Aristoteles’in metafiziğinin de etkisiyle oluşturulan felsefe tarihinde filozoflara doğru
bir evrilmenin olduğuna inandırılırız. Böylece yapılan ağırlıklı olarak Sokrates öncesi
filozofların eksiklerini görmektir. Bu eksikliklerin olmadığını söylemiyoruz. Buna karşın bu
eksiklerin daha sonra gelen filozof tipini idealize etmek lehinde kullanıldığına işaret etmek
istiyoruz. Aslına bakılırsa Homeros ve Solon eksik filozoflar değil filozofların yanlarına
yaklaşmaya çalıştıkları önderlerdi. Evet, Homeros birçok açıdan eleştirilmekteydi. Buna
karşın Homeros’un eleştirilmesi onun hatalarını göstermek kadar Yunan dünyasındaki etkisini
azaltmak içindi. Bunun için oluşturduğu dünyanın yerine yenisini koymaktan ziyade
düzeltildiğini söylemek yanlış olmaz. Bir diğer örnek olan Solon ise Atina’nın kurucusu
sayılabilir. Homeros Zeus’un ağzından insanların kendi yaptıklarından dolayı Tanrıları
suçlamasının yanlışlığını vurguladığında Solon bunu daha kuvvetle vurgulamakla yetinmez.
İnsanın hatalarının aslında kendi içdünyalarını ve sosyal yaşamlarını düzenlemediklerinden
olduğunu öne sürerek yasakoyucu statüsüne geçer. Pek muhtemeldir ki bu içdünyanın
rasyonel bir eleştiriye tabi tutulmasını sağlayan Solon’un yolunda ilerleyen filozoflar insanın
bilmesine ve bilgisine yönelik bir düzenleme yapma gereğini duymuşlardır. Bunun için
sözkonusu iki şairin aralarındaki farklılık onların belirli bir çizgi içerisinde filozoflara örnek
olmalarını engellemez.
Bilindiği üzere Antik Yunan üzerine anlatımlarda genel olarak üç tür bilme
faaliyetinden bahsedilir: Sanmak yani doksa, bilgi ya da episteme ve son olarak da sophia ya
da hikmet. Aslında bilmenin içinde birbirine yakın olan iki kavram daha görürüz: Empeiria ve
historia. İlki daha çok doğaya ilişkin deney ve gözlem sonucu oluşan bilgilerin
derlenmesiyken ikincisi insan yaşamına ilişkin bilgilerin derlenmesidir. Buna karşın, ilk
filozoflar her ikisini harmanlamış ve özellikle ikincisini insandan ziyade doğanın geçmişine
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ilişkin bir okumaya dönüştürmüşlerdir. Mesela Tales’in arkeyi arayan filozof olarak
Aristoteles tarafından belirlenmesi doğanın asıl maddesini doğanın ilk halinden çıkarmasıyla
ilgilidir. Yani onlar doğanın şimdiki halini; empeiriayı geçmişteki haliyle yani historiayla
bağlantılı olarak açıklamak durumundaydılar. Ama bu türden bilmelerin bilgi üretmediğini
düşünenlerden bir tanesi Parmenides iken bir diğeriyse Herakleitos’tur. Özellikle ikinci
filozof insanın kendisini merkeze almasına karşı çıkarak felsefi bilme tarzının ahlâki bir tavır
olması noktasında diğer filozoflardan daha öne çıkmıştır. Ona göre çok araştırma yapmak
gereklidir ama bakmasını bilmeyen gözler olmadıktan sonra bilmek, bildiğini sanmaktır ve bu
anlamda sanı aslında bir yanılgıdır. Bunun için çok bilen çok yanılır.
Herakleitos’un logosu tanımlaması ne kendisinden önceki doğa filozoflarınca ne de
daha sonraki büyük filozoflarda görülen bilgi tarzında ortaya koyulmamıştır. Değişen doğanın
değişmeyen, sabit bir bilgisi değil, devamlı olarak değişen doğaya karşı uyum sağlaması
gereken bir idrak öne çıkarılmaya çalışılır Herakleitos tarafından. Bunun için Herakleitos,
varlığı bilgi haline getirmek için sonradan Platon ve Aristoteles’in yapacağı gibi tanımı ifade
eden öze indirgememiştir. Var olmak ya da varlık olmak yoktur. Çünkü zaten varlığı
içereceğinden olmak vardır. O halde oluşun anlamlandırılması değil, anlaşılması lazımdır.
Nesnelerin aranan anlamına oluşun bütünlüğü içinde ulaşılabilir. Oluşun bütünlüğüyse
karşıtlığın fark edilmesidir. Bir kere bu fark edilince doğa karşıtların birliğinin oluşu ve bu
oluş da tam anlamıyla hayat haline gelir. Birlik karşıtlık içinde ol(uş)maktır. Yani “Yay’ın adı
hayat’tır (bios) ama işleyişi (ergon) ölümdür.” Karşıtların birliği bir döngüsellik içerdiğinden
varolan bir nesneden ziyade olmaklık; oluş vardır demek gerekmektedir. Yani vurgu nesneden
ziyade oluşa ve onun birliğine yapılmalıdır. Onun ahenksel bir düzeni ya da kozmosu ortaya
koyan ve bu arada logos kavramını da kullanan Pisagor’a kızmasının nedeni, bu filozofun
oluşun ardına sayıları koyarak sabit bir varlık alanı ikame ettirmiş olmasıyla ilgili olabilir.
Öyleyse, karşıtların değişimi olarak oluşun ardına değişmeyenin yerleştirilmesi Herakleitos
tarafından yalancılık olarak adlandırılmıştır. Çünkü oluşun ardına herhangi bir şey
yerleştirmek doğanın kendisini değişimin değişmezliğiyle ifade etmesini inkâr etmek
demektir. Değişmeyen, hayatı içeremez. Sayılar üzerinden yapılan bir oluş aslında
yaşamayana varlık atfetmek demektir. Ayrıca şu önemli hususu da belirtmek gerekir ki,
Herakleitos karşıtların birliğinin ahenginden bahsederken bunu farklı bir biçimde anlar. Onun
için ahenk/harmonia yakıcı ve boyun eğilmesi gereken bir zorunluluğu ve yüceliği
taşımaktadır. İşte bu yüceliğin olması durumunda özyeterlik ve özyetkinlikte bahsi geçen
bağımsız olmayı değil, doğru bir biçimde bağlanmayı; uymayı talep eder. Eğer özyeterlik,
özyetkinlik olacaksa insanın kendisinin öz olması değil, logosun yetkinliğinin öz olduğunun
fark edilmesi gerekir. Ama bu durumda açığa çıkan durum özyetkinliğin insanın kendisine ait
olamayacağıdır.
Herakleitos, insanlara logosa baktıkları halde göremedikleri duydukları halde
anlamadıkları için kızarak logosu duyma ve görme imkânı olduğunu söylemiş olur. Bu bir
bakıma logosun doğa aracılığıyla konuştuğu anlamına gelir ki zaten logosun anlamlarından
bir tanesi de budur. Vurgulamaya çalıştığımız husus da bahsi geçen filozofun düşüncesinde
logosun insanın kendisini eleştirmesine yönelik değerlendirilmesidir. Nesnelerin gözlenmesi
155

onları anlama çabasıdır ama bu basit olarak aslında ne oldukları değil, bana ne söylediği ve o
halde bana bunu niçin söylediğidir. Sanki logos kendimin değil, kendisinin yetkin olduğunu
vurgulamaktadır. İnsana böyle bir vurgu yapılması önemlidir. Çünkü kibrin/hybrisin
yenilmesi gerekmektedir. Bu anlamda filozofun özyeterlikten özyetkinliğe kaydığında
bilgeliği kendisine mal etmesi bir kibir/hybris örneğidir. Pisagor’da olduğu gibi logos
dinlemek ya da sadece rakamların aracılığıyla bilmek için değildir. Logos aynı zaman da
kendi önemini abartan insanın kendisini düzeltmesi için bir uyarıdır. Bunun için evrensel olan
değil, ortak olandır. Nitekim burada logosu anlayan akıl olarak phronesis daha sonra hem
pratik hem de teorik biçime gelecek şekilde bir anlama kavuşmaya başlamıştır. Yukarıda
belirttiğimiz gibi filozofların politesten daha yetkin bir biçimde yasa üzerine konuşması
yasanın doğayla sınırlı kalmayarak insanı kapsayan hale gelmesiyle ilgilidir. Pythagoras’ın
yanlışlığı böylece yalancılığı olur. Çünkü o insanın uyması gereken düzeni çarpıtmaktadır.
Logosun anlaşılması ona hâkim olunacağı anlamına gelmez. Bir nevi, insan logosu
anladıkça kendi değerini idrak etmeye başlamaktadır. Burada Herakleitos’un insanın
değersizliğini iddia ettiğini söylemiyoruz. Daha çok ifade etmeye çalıştığımız nokta, doğayı
sabitleşmiş bilgi üzerinden inşa ederekyanlışa düşen insanın öyle olmadığını fark ederek
gerçekliğe uymasıdır. Çünkü gerçeklik sadece açıklanması değil, uyulması gereken
niteliğinde; değerindedir.
İşte bu filozof duruşu bize kalırsa daha sonra Sokrates ve Platon’un pek de birbirinden
ayrılmaz tavrında kendisini gösterecektir. Aslında Sokrates’in “Bir şey biliyorsam o da hiçbir
şey bilmediğimdir” sözü Herakleitos’un logos karşısındaki durumundan farklıdır.
Herakleitos’ta Logos asıl söz olsa da Sokrates’in bu türden bir yaklaşıma sahip olabileceğini
gösteren herhangi bir veri ya da sebep yoktur. Fakat Sokrates’in kendi sözlerinin yetersizliğini
anladığı için bilmediğini itiraf etmesi bilgeliğin insan için ne anlamda kullanılabilir olduğunu
gösterir. Nitekim bilgeliğin ve hakikatin tek olduğunu söyleyen Herakleitos bilgelik
iddiasında olanları eleştirir. Elbette Herakleitos ile Sokrates arasında önemli bir fark vardır.
Herakleitos doğada logosu yakalamıştı. O, logosun dışında konuşan herkesi yalancı durumuna
rahatlıkla sokabilirdi. Hâlbuki felsefeyi gökyüzünden polise getiren kişi olarak Sokrates için
böyle bir logosun yani doğadakinin kullanılması söz konusu olamazdı. Ortaya çıkan çelişkili
durumu açıklamak için Sokrates’in bilginin ne olduğunun belirlenmesindeki arayışına
geçmeliyiz.
Gerek Sokrates gerekse Platon erdemlilik başta olmak üzere herhangi bir şeyin
bilgisine ulaşmayı istemeden önce bilgiyi bilgi yapan temele ulaşmak gerektiğini
düşünmüşlerdir. Fakat bu gereklilik ya da filozof arzusunun karşılanamadığı, Sokrates’in
sofistleri yense de kendisini galip saymamasından anlaşılmaktadır. Çünkü Sokrates bilginin
ne olmadığını belirlemekte ama ne olduğunu belirleyememektedir. Bir diğer deyişle, bilginin
ne olmadığının bilgisi gibi ironik bir durum söz konusudur. Nitekim Kierkegaard da,
Sokrates’in Protagoras’ı sıkıştırmasının olumsuz belirlemelerden ibaret olduğunu iddia
etmiştir. Sokrates karşıdakinin bilgi üzerine iddiasını çürütse bile kendisi de bilginin ne
olduğunu belirlemekten uzaklaşmaktadır. Çünkü sofistin ortaya koyduğu her çözümün
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çürütülmesiyle verilebilecek cevaplar tüketilmiş olur. Sonuçta “Bir şey biliyorsam o da hiçbir
şey bilmediğimdir” sözü bilginin varolduğunun inkârı değilse de, Sokrates’i insanın
bilmesinin aslında bilmediğinin ortaya çıkması durumunda oluşacağı gibi bir ironiyle karşı
karşıya olduğu sonucuna götürür. Bunun için ironinin içinde olan sadece sofistler değil, aynı
zamanda Sokrates’tir.
Platon Kharmides diyalogunda kendisini ironiden kurtaramamış olarak gösterir.
Bilgeliğin neye ilişkin bilgi olması gerektiği bilmek neyin bilgi olmadığını bilmektir. Bu ise
bilginin biliminin bilimini gerekli kılmaktadır. İnsanın kendisini bilmesi ise bütün bunların
üstüne eklenen ayrı bir durum olarak karşımıza çıkarılır:
-Bu durumda, yalnız bilge kendi kendini bilebilir; hem neyi bildiğine hem de neyi
bilmediğine kara verebilen yalnız bilgedir; aynı şekilde başkalarını da inceleyip, neyi
bildiklerini, neyi bildiklerini sandıklarını ama gerçekte bilmediklerini de anlayabilir; başka
hiç kimse anlayamaz bunu. O halde geçekte bilge olmak, bilgelik ve kendi kendini bilmek;
neyi bildiğini ve neyi bilmediğini bilmektir. Böyle düşünmüyor musun?
Aslında Sokrates’in “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir.” sözü bir şey
bildiği iddiasını taşımamaktadır. Çünkü Sokrates “Eğer bir şey bildiğimi söyleyeceksem bu
ancak bir şey bilmediğim olabilir” demektedir. Sokrates’i burada kendisinin bilgisizliğini
veya tutarsızlığını vurgulamaktan haz duyan bir insan olarak görmek doğru değildir. Burada
ifade edilmek istenen, bilginin sahibi olmanın mümkün olmadığıdır. “(Eğer) bildiğim bir şey
varsa” ifadesi bildiğinden emin olmama anlamını taşır. Ardından gelen ikinci ifade ilk anlamı
destekler şekildedir. Çünkü bildiğinden emin olmama durumu bilmediğinden emin olmaya
dönüşür. Dolayısıyla bilmediği üzerinden oluşan bir bilmek bilgelik olarak karşımıza çıkar. O
halde gerek özyeterliğin gerek özyetkinliğin ayakları farklı bir zemine basarlar. Çünkü
Sokrates’e ait olduğu aşikâr olan bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü
özyeter ve özyetkin olmaya farklı bir şekilde imkân tanırlar.
Bilmediğini bilmek o dönemin en ünlü sofistlerine üstünlük kurmuş birisinin sözü
olarak anlaşılması gerektiğinde “Bildiğin şeyin öyle olduğunu nereden biliyorsun?” şeklinde
anlaşılmalıdır. Nitekim Sokrates’in ağzından konuşan Platon bilginin ne olduğu bilgisi
olmadan herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olamamanın sıkıntısını yaşamaktaydı. Bir
sıkıntı içinde olduğu “Hakikati biliyorsam neden araştırayım? Yok, eğer bilmiyorsam o
zaman bulduğum şeyin aradığım hakikat olduğunu nereden bilebilirim?”dilemmasını
önemsemesinden anlaşılabilir. Platon’un bu bilmediğini bilmek üzerinden ilerleyen yaklaşımı
kendisini başka bir diyalogda biraz daha farklı bir biçimde gösterir. Theaitetos diyalogunda
bilginin ne olduğuna yaklaşmak onun ne olmadığının elenmesi ölçüsünde mümkündür:
-Sokrates: Hâlbuki bizim, bilgiyi ararken, onun farkın veya başka herhangi bir şeyin
bilgisi ile beraber olan doğru sanıda olduğunu söylememiz bütün anlamıyla budalalık olur.
İşte Theaitetos, böylece bilgi ne algıdır, ne doğru sanıdır ne de kanıta dayanan doğru sanıdır.
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Platon’un Sokrates’ten farkıkimin hatalı olduğunu göstermenin ötesindeneyin yeterli
olmadığının arayışına geçmesidir. Bunun için Eflatun sofistler, şairlerden hareket ediyor
gözükse de bilme biçimlerine yönelmiştir. Sorulması gereken husus, neden bu kadar çok şeyin
bilgi olmadığı söylendikten sonra bilginin ne olduğunun söylenmediğidir? Ancak bilginin ne
olduğunu bilen birisi bu kadar çok şeyin bilgi olmadığını belirleme hakkına sahip olabilir. O
halde Platon bilginin ne olduğunu belirlemeyi aynı hocasında olduğu üzere bir edepsizlik;
hybris olarak değerlenmekte midir? Aslında hybris bir tür cahilliktir. İnsan bilmesini ve
bilgisini aşan noktalarda konuşmak ve bunları yaymak cezayı hak eder:
Atinalı: Üçüncü sırada, yanılgıların nedeni olarak bilgisizlik gösterilirse, yanlış olmaz;
yasa koyucu da bunu ikiye ayırırsa, daha iyi olur: biri, küçük yanılgıların nedeni saydığı
“yalın” bilgisizlik; öteki de “çifte” bilgisizlik; örneğin, insanın bilgisizliğinde ötürü
bilmemekle kalmayıp, kesinlikle bilmediği konularda derin bilgi sahibi olduğu düşüncesiyle
kendini bilge sanması…
Bunun önemli bir soru olduğunu kabul etmemize rağmen buradan çıkış olabilecek bir
yolun yine Platon’un felsefesinden geldiğini söyleyebiliriz. Onun felsefesinde anemnesis yani
çağrışım bilgilenmenin belirsizlikten belirlenmeye doğru olduğunu gösterir. Bilginin ne
olmadığının ortaya konularak belirsizlikten belirginliğe doğru ilerlenmeye başlanır.
Herakleitos için logos doğanın dili değildi doğa logosun diliydi. Buna karşın
Herakleitos bu dünyayı oluş içerisinde bulduğunda haklı ama trajikti. Bunun aşılması için
görünen dünyadan ayrı bir varlık alanın asıl kılınması gerekecekti. İşte Platon’un yaptığı bu
olmuştur. Bilgi bu dünyadan çıkmayacağı gibi bilgelik de bu dünyada elde edilecek bir şey
değildir. Ayrı bir dünyanın oluşturulması gerçeklikten uzaklaşılması anlamına gelmez. Platon
fenomenal dünyada karşılaşacağımız her türlü eşitlikten daha mükemmel olan görünmeyen
eşitlik idesinin akıl tarafından yaratılmadığını bildiği için ayrı bir varlık alanında olması
gerektiğini düşünmüştür. Çünkü onun düşüncesinde mükemmel olanın asıl olanı, asıl olanın
da gerçekliği belirleyebilme hakkı vardır.
O halde görünen doğa asıl gerçekliğin bir gölgesi ve yansımasıdır. Buradan hareket
eden Platon doğadaki aynı cins şeylerin asıl olan tek şeylerin; ideaların yansıması olduğunu
düşünür. İdeaların akıl tarafından fark edilmesi (anemnesis) akıl aracılığıyla insanın kendisini
farklı kılma imkânına sahip olmasıdır. Bunun yanında düşünmenin diyalektik, theoria,
eudaimoniayla olan ilgisi, insanın numenal alanın varlığını öne sürmesini kuvvetlendirir. Bu
durumda aşağıda daha detaylı bir biçimde Aristoteles ile kıyaslarken vereceğimiz gibi insanın
kendi bilgisini ve kendi varlığını bu ontolojik fark edişe göre konumlandırması gerekecektir.
Gerek Sokrates’in ironisi gerekse Herakleitos’un değişen dünyası Platon’un asıl varlık alanına
yer açmasında etkili olmuştur. Çünkü bilmediğimi bildiren akıl ve değişen dünya, insanın
varlığını eğer ayrı bir varlık alan ve varolma biçimi yoksa anlamsızlaştırır. Felsefe bilincin bu
halinin çalıştırılmasıyla başlamakta ve ölüme hazırlıkolarak nitelendirilmektedir.
Bu bilinç, dikkat çekici bir biçimde Platon’un felsefesinin inanç yönünü
oluşturmaktadır. Onun için düşünmek idealar denilen alana yol açtığında bir umut olarak
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belirir. İdeaların aşkınlığını fark eden düşünen, başka bir varlık alanının olduğuna ve aynı
zaman da bu farklı alana ulaşma umuduna sahip olur. Sonuçta rasyonel bir inanç ortaya
çıkmasının ötesinde rasyonelliğin inanç olması söz konusu olur.Bu nedenle Platon eğer
felsefeyi aşkın bir yolculuk olarak görüyorsa özyeterlik ve yetkinlik en azından bu dünyada
geçerli olmaktan uzak hale gelir. Pek muhtemeldir ki kendi kendine yeter ve yetkin olan
idealardan başkası değildir. Platon’un ruhun yetkinliğine eşlik eden eudaimoniayı bu yetkin
ideaları temaşa ederek ulaştığını düşündüğümüzde filozofun yeterliliğine ilişkin eksikliği de
anlamış oluruz. Platon kendi yeterliğinin değil, aksine, eksikliğinin ve yetersizliğinin yarattığı
boşluğu doldurmayı arzulamaktadır. Sonuçta bu arzu/ φίλος, sophianın/σοφία olmasını şart
koşar. Bir diğer deyişle sophia, aklın arzu duymasının nesnesi olur.
Yukarıda bahsettiğimiz bilgi türleri arasındaki farklar Platon’un rasyonel inanç
yönünü açıklamakta yetersiz kalabilir. Aslında kalması da normaldir. Daha önce ifade
ettiğimiz gibi ne empeiriane de historia filozofa yeterli gelmez. Bunun için Herakleitos’un,
asıl bilgi olarak gnoskousini kullanmasında olduğu üzere gnosise atıfta bulunabiliriz. Devlet
diyalogunda Platon gnosisi bilgi olarak değil, bilme olarak değerlendirir. Bu bağlamda
bilmek, bilginin farklı boyutlarında insanın yaşadığı bir serüven; yolculuktur. Mesele neyin
güzel olduğu yolunda, asıl olana yani gerçek varlık alanına giden doğru yolu kavrayan insanın
idrakidir. İşte bu gnosistir:
-Bir adam güzel şeyleri sever ama güzelliğin kendine inanmaz, onu öğretmek
isteyenin ardından gitmezse, gerçekten yaşıyor mu dersin bu adam? Yoksa ömrü bir rüya
içinde mi geçiyor? Rüyanın ne olduğunu bir düşün…Uyurken ya da uyanıkken bir şeyin
benzerini, onun benzeri olarak değil de, kendisiymiş gibi görmek değil midir rüya?
- Benim rüya dediğim budur.
-Oysaki güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu hem de katıldığı şeyleri
gören, güzeli güzel şeylerle, güzel şeyleri güzelle karıştırmayan adam rüya içinde mi
yaşar, yoksa gerçek içinde mi?
Dikkat edilirse Platon ayrı ve yukarıda bahsettiğimiz asıl varlık alanına geçiş yaparken
bulunduğu fenomenal dünyayı rüya haline getirir. İnsan bilmesinin eksikyapısı bilgisizliğin ne
olduğunu belirlerken bilgiyi de ayrı bir alanın ontolojisini inşa etmek için kullanılır.Söz
konusu geçiş için bilmenin kesinliği değil, mükemmelliği gereklidir. Daha farklı bir biçimde
ifade etmek ayrı bir varlık alanının ontolojik inşası kesinliğin ötesinde bilmenin
mükemmelliğini talep eder. En yüksek ideaların mesela iyi ideasının aynı zamanda güzeli,
doğruyu barındırması mükemmelliğin ancak bunların olmasıyla sağlanabilen yapısından
kaynaklanır. Bu ise bilginin ayrı bir varlık alanında olmasını gerektirdiği için bilmek duyusal
görmek;aisthesisle mümkün olmaz. Felsefi düşünüşün önemi, asıl olanın mükemmellik
üzerinden idrak edilebilmesinden kaynaklanmaktadır. İşte bu idrak sonucu bilme ve bilgi
ortaya tamamıyla çıkmasa da en azından çıkmaya başlar. Bu hususu daha iyi anlamak için
aynı paralelde olsa da Platon’da gnosisten biraz daha farklı ve daha üst; işlevsel bir bilgi türü
olan noesise bakmalıyız. Düşünülebilir üzerine olan bilme, bilginin varlığına ilişkin bir alana
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işaret eder. Noeton yani düşünülebilir olan (dünyadan) ayrı bir varlık alanına; düşünen insan
da (dünyadan/bedenden) ayrı bir varlık olduğuna işaret eder. Sonuçta Platon düşünmeyi ayrı
bir varlık alanı için kullanır:
-Peki, dedi, gerçek filozoflar kimdir öyleyse?
- Doğruyu görmesini sevenle
…- Bir adam güzel şeyleri sever ama güzelliğin kendine inanmaz, onu öğretmek isteyenin
ardından gitmezse, gerçekten yaşıyor mu dersin bu adam? Yoksa ömrü bir rüya içinde mi geçiyor?
Rüyanın ne olduğunu bir düşün… Uyurken ya da uyanıkken bir şeyin benzerini, onun benzeri olarak
değil de, kendisiymiş gibi görmek değil midir rüya?
- Benim rüya dediğim budur.
- Oysa ki, güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu hem de katıldığı şeyleri gören,
güzeli güzel şeylerle karıştırmayan adam rüya içinde mi yaşar, yoksa gerçek içinde mi?
- Gerçek içinde elbet.

Nous/akıl burada sadece düşünmeyi değil düşünülen ve düşüneni de içine alır. Böylece
gnosisle başlayan bilme faaliyeti bu düşünme biçimiyle ilerler. Şiirselliğine ve zenginliğine
rağmen Platon’un diyaloglarda bilgi ve bilme noktasında yaşadığı tereddütleri normal
karşılamak gerekir. Asıl olanın varlığını açığa çıkartma asıl olanın ne olduğunu mutlak olarak
bilme anlamına gelmez. Belki de olduğu ve iyi olduğu bilinen ama tam olarak kavranamayan
anlamlarını içeren sophia/hikmet terimi bunun için oldukça yerindedir. Tam da bu nedenden
dolayı, her ne kadar ileride tam olarak bağlamaya çalışacaksak da, özyeterliğin bu tereddüt
durumunda pek de anlamlı olmayacağı aşikârdır. Özyeterlik bu dünyada bağımsız olmayı bu
dünyada kalındığı ölçüde sağlayabilir. Hâlbuki Platon farklı ve asıl varlık alanını kabul
ettiğinde kendi kendine yeterli ve yetkin olmak mümkün olamaz. Çünkü Platon için asıl varlık
alanı yani numenal alan, bırakalım bağımsız olmayı tam da bağımlı olmayı isteyeceği bir
alandır.İşte böyle bir varlık alanını kabul etmeye yanaşmayan öğrencisi Aristoteles, bilgi
edinmenin imkânını yeniden düzenleyerek filozofun özyeterliğini farklı bir biçimde inşa
etmeye başlamıştır.
Aristoteles Metafizik adlı kitabının girişinde felsefenin başlangıcına ilişkin bir takım
açıklamalarda bulunur. İnsanın doğal olarak bilmek isteğine paralel olarak görme organın öne
çıkması gibi… Daha sonra felsefi bilgiye giden yolun doğa filozofları adını verdiği kişilerce
nasıl başlatıldığına ilişkin bilgiler verir. Mesela arkhe kavramının Aristoteles tarafından kendi
felsefesinin inşasına başlamak ve filozofları eleştirmek için kullanıldığını söyleyebiliriz.
Aristoteles sadece bilgi aktarmaz. Kendi bilgi anlayışına doğru bir bakış açısının niçin ve
nasıl evrilmesi gerektiğini bu filozoflardaki eksik noktaları belirterek ortaya koyar. Önemli
olan nokta değişen doğadaki neden ya da nedenlere ilişkin arayışın kendi felsefe tarihi içinde
geliştirdiği bilgi anlayışına götürmesidir. Bunun için Aristoteles İyonyalıları ilkönce doğa
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filozofları olarak nitelendirir daha sonra onların kullanmadığı arkhe kavramını onlara yükler.
Bu kavramın felsefi bir kavram olduğunu inkâr etmez ama yeterli de bulmaz. Nitekim O,
arkhe kavramının sadece maddi nedeni ortaya koymasıyla İyonya Okulu’nun doğaya ilişkin
bakış açısını eksik hale getirip genel olarak varlık kavramına ve onun bilgisine ilerlemeyi
hedefler.
Aristoteles nedenlerin belirlenmesini ve bilinmesini bilgi olarak görmüştür.
Nedenlerin nedenini bilmek de bilginin en üst seviyesini ifade etmektedir. Önemli olan nokta
nedenler ile bilgi arasında kurulan ilişkidir. Buna karşın onun nedenselliğin varlığın
bütünlüğüne ilişkin olabilecek kısmında iyi kavramını kullanması hocasından tamamıyla
farklıdır. Aristoteles için gaye olarak iyi, bir şeyin hareketinin ve bunu en iyi bir biçimde
gerçekleştirecek olan biçiminiifade eder. Var olanın varolmak bakımından hareketinin bilgisi
karşımıza doğayı/pyhsisi; meydana geleni çıkarır. Bir varlık alanının değil bir varlık alanının
bilgisidir söz konusu olan. Bunun için bilgi, doğadaki canlıları düzenleyen bir plan ve elbette
bu planın insan tarafından düşünülmesidir.
O halde, var olanın var olmak bakımından temel nedenlerini yani ilkelerini bulmak
gerekmektedir. Nedenlerin nedeninin bilgisi bir bütün olarak varlığın bilgisi değildir.Bu
açıdan nedenlerin nedeninin bilgisi her bir var olanda mevcut olması gereken gayenin
bilgisidir. Aristoteles varlığın bütünlüğüne bakışı nedenler çerçevesinde engeller. Çünkü var
olanlar bir şey olduğu için değil, bir şey olmak için var olmaktadırlar. Burada tam anlamıyla
bilmenin nereyi işaret ettiği ile bilginin insan için elde edilebilir olabilmesi için neyle
sınırlanması gerektiği karşımıza çıkar. Bilme bütüne ilişkin arzuyu taşıdığında bunun insanın
imkânları tarafından sınırlılığı keşfedilmiştir filozoflar tarafından. Yukarıda bahsettiğimiz gibi
bütüne ilişkin bilginin olması ama insan tarafından bilinememesi durumunda böyle bir
bilgiyle olan ilişkinin devamı için bilginin sophia olarak tanımlaması anlaşılırdır. Buna karşın
Aristoteles böyle bir durumla karşılaşan insanı mesela hocasını tam da bilinmeyenle değil,
bilinmesi mümkün olmayanla uğraştığı için eleştirir. Nedenlerin erişemeyeceği alana
geçmenin anlamı yoktur:
Varlığın çeşitli anlamlarını ayırt etmeden varlıkların öğelerini araştırmak özellikle bu
biçimde şeylerin kendilerinden meydana geldikleri öğeler araştırıldığı takdirde, onları
bulmaya kendi kendini mahkûm etmek demektir. Çünkü etkinlik ve edilginlik veya doğrunun
hangi öğelerden meydana geldiğini bulmak kuşkusuz imkânsızdır. Varlıkların öğelerini
keşfetmek mümkün olsa bile, bunlar ancak tözlerin öğeleri olabilirler. O halde bütün
varlıkların öğelerini araştırmak veya onları keşfettiğini düşünmek bir yanılgıdır.
Platon’un Devlet’inden yaptığımız 475e-476d’deki alıntıda özellikle güzellik ile güzel
şeylerin karıştırılmaması istemişken öğrencisi güzel şeylerin asıl olduğunu iddia edecektir.
Aristoteles, yukarıda Platon’un yaşamış olduğu sıkıntıyı yaşamayı istememiştir. Arkhe
kavramıyla doğaya çevrilen bakıştan elde edilebilir bilme ve bilginin içinde rafine hale
getirilen bir bakışa geçişe imkân tanınır. Bundan dolayı doğadaki ilk madde yerine Metafizik
kitabında kanıtlamanın arkhesi olarak mantığın ilkelerinin koyulması şaşırtıcı değildir. Bilgi
mantığın içine girdikçe insanlaşır; içkinleşir ve tam da bu durum bilenin özyeterliğine imkân
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tanır.Aslında Aristoteles’in teolojiyi metafiziğin merkezi olarak görmesine rağmen teleolojiye
çevirdiği bilinen bir husustur. Burada teleolojiye çevirdi demenin doğruluğu üzerinde ısrar
etmemiz gerekir. Çünkü hocasının öğretisi tam da teolojik bir yapı arz eder. Yani hocası gibi
asıl olanın İyi olduğunu söylemez. Yanlış anlaşılan teleolojik bakışın gereği olarak olanın
iyiye doğru olduğunu söylemez olanın iyi olduğunu söyler. Tam da bu nedenle olanın bilgisi
de iyi; yetkin bilgiyi ve bilmeyi verebilir. Öyleyse bilge olan nedenlerin kategorisini
yapmakla kendisini bilge kılabilir. Özyetkinlik nedenleri bilmenin yetkinliğidir.
O halde Aristoteles’in bilginin elde edilmesinde nedenlerin bilinmesinin bilimin işi
olduğuna, ama nedenlerin nedeninin bilinmesinin de en üstün bilim olarak felsefenin işi
olduğu şeklinde bir düzenlemeye gitmesi gayet normaldir. Felsefenin empeiria ya da
historiayerine theoria olması aslında bu nedenlerin nasıl varlık alanında yayılmış olduğuna
ilişkin olarak düşünmek değil, onların öyle olması gerektiğinin bilgisine; yasasına ulaşmakla
ilgilidir. Çünkü en azından empeiria da gözlemi ifade ettiğinde bir nevi düşünme olarak kabul
edilebilirdi. Ama theoriadaki düşünsel seyir kesinliğe yakın bir bilmeyi ifade ettiğinden ancak
özyetkin insanın yani filozofun en üst faaliyeti anlamına gelmekteydi.
Platon bilginin olduğunu kabul etmiş ama bunun bedene ve oluş içerisindeki dünyaya
hapsolmuş insan tarafından bilinmesinin imkânsızlığına işaret etmişti. Bundan dolayı o,
felsefeyi aynı zamanda bu dünyadan gidiş olarak ölüme hazır olma anlamında kullanmıştı.
Aristoteles ise bilgiyi ve buna paralel olarak bilgeliği öte dünyaya bırakmaya niyetli
olmamıştır. Onun için bilgi görünüşteki var olanların nedenlerinin bilinmesiydi. Nedenlerin
nedenini bilmek ise bilenin ulaşacağı en üst noktaydı. İşte bu nokta Aristoteles’in özyeterliği
kurmasının başlangıcını bize verir:
Aslında felsefenin arılık, sağlamlık açısından en hayranlık verici hazları taşıdığı
görünüyor; yaşamak, hakikati bilenler için, onu arayanlardan daha hoş, bu da usa uygun.
‘Kendine yeterlik’ dediğimiz şey de en çok teori etkinliği ile ilgili olsa gerek. Nitekim yaşam
için zorunlu olan şeyleri hem bir bilge hem adil kişi hem de diğer kişiler gereksinir. Bu tür
kişiler bunlara yeterince sahip olsalar bile, adil kişi onlara karşı, onlarla adil eylemde
bulunacağı kişilere ihtiyaç duyar; ölçülü kişi, yiğit kişi, ötekiler her biri de öyle. Oysa bilge
kişi kendi başına olsa bile teori etkinliğinde bulunabilir: Ne denli bilgeyse o denli çok.
Birlikte çalışacağı kişilere sahip olursa belki daha iyi, ama yine de kendine en yeter kişi o.
Aristoteles felsefi bilginin bu üstün niteliğini ortaya koyarken hocasının yaşadığı
sıkıntı sonucunda gösterdiği tevazuuyu taşır gibidir. Ama felsefi bilginin özyeterliği ve onu
taşıyan kişiye katacağı şeref, tevazunun önüne geçer. Öyle ki Aristoteles sanki zorunlu olarak
filozof olduğuna inandığını düşündürtür bizlere. Aristoteles için metafizik, varlığın kendisini
doğa üzerinden nasıl sergilediğinin; meydana getirdiğinin bilinmesiydi. O, bu belirli bir
biçimde bilmenin zaten varlığa has bir durum olduğunu düşünüyordu. Bir diğer deyişle,
Aristoteles için filozofun bilmesi, doğa üzerinden varlığa ait olması gereken bir durumu ifade
eder. Bunun için “kendisinde değerini taşıyan, kendisinin amaç olduğu bilgi nedir?” soruları
onun felsefi araştırmasının temelini oluşturan sorulardır. Varlık başından beri bilinmeye açık
bir yapıda olduğundan onun bilinmesiyle Aristoteles özyeter bir insan tipi olarak filozofluğu
162

da rahatlıkla oluşturur. Varlık kendisini doğa üzerinden açtığından, doğayı bilen filozof
varlığın doğa üzerinden bilgisini bilmekle kendi alanını oluşturmaktadır. Doğa varlığın
bilgisinin sınırlandırılması için değil, biçimlendirilmesi/çerçevelenmesi için imkân tanır.
Özyeter kişi olarak filozof, Aristoteles için, bu çerçevenin tablo haline getirilerek bilgi
olmasını amaçlar.
Dolayısıyla Aristoteles’in varlığı bilmesi hocasının ve yukarıda bahsettiğimiz
filozofların kaygılarını taşımaz. Varlığın felsefi bir biçimde bilinmesi tanrısal bir bilmedir.
Buna karşın Platon’da olduğu üzere insanı tanrısala/Tanrı’ya yakınlaştıran değil,tanrısal kılan
eylemdir Aristoteles için. Buradaki bilmenin varlığa yönelik olsa da amacının insanı bu
türden bir yetkinliğe kavuşturmak olduğunu göz ardı etmemek gereklidir. Böylesi bir bilme
erdemli insana mahsus iken bunun bilinci de (inancı değil) en büyük hazzı içereceğinden
eudamoniaya ulaşılır. Ama bu türden bir tanrısal etkinlik aslında insanın özyeterliğidir. Bu hal
insanın yeryüzündeki tanrısallığıdır.
Aristoteles’in bilgi arayışının bilme tarzıyla ilgisi kendisini Nikomakhos’a Etik’te de
gösterir. Kendi başına iyi olanı theoria etkinliği olarak tanımladığında Aristoteles böyle bir
bilginin imkânı noktasında Platon’u eleştirir. Buna karşın bilge kişi olmada Platon’dan daha
rahat davranır. Bu bir çelişkidir çünkü Platon böyle bir bilginin yani hikmetin varlığından
kuşku duymasa da onu bilme noktasında insan olarak imkânlarına güvenmediğinden
bilgeliğinden de emin olamaz. Aristoteles’in ise, böyle bir bilginin insan tarafından elde
edilmesine imkânsız olarak bakarken, bilgeliğin elde edilmesi noktasında fazla tereddüt
duyduğunu söyleyemeyiz:
Önce bilge kişinin her birini ayrıntılı olarak bilmemekle birlikte, mümkün olduğu
ölçüde herşeyi bilen bir kişi olduğunu düşünürüz. İkinci olarak güç ve insanlar tarafından
bilinmesi kolay olmayan şeyleri bilme gücüne sahip olan insanın bilge kişi olduğunu
düşünürüz. (Çünkü duyu algısı, bütün insanlarda olduğundan kolaydır ve Bilgelik’le hiçbir
ilgisi yoktur.) Sonra bilimin her dalında nedenleri daha kesin bir biçimde bilen ve öğretme
gücüne sahip olan, daha bilgedir. Sonra bilimler arasında kendileri için ve sırf bilmek
amacıyla aranan bilimler sonuçlarından dolayı aranan bilimlerden daha fazla bilgeliktirler.
Nihayet yönetici bir bilim, bizim gözümüzde, kendisine tabi olan bir bilimden daha fazla
bilgeliktir. Çünkü bilge kişi, kendisine emredilen kişi değildir; tersine onun başkalarına
emretmesi gerekir. Onun başkalarına değil, tersine daha az bilge olanın ona itaat etmesi
gerekir.
O halde Bilgelik ve bilge kişi hakkında sahip olduğumuz düşüncelerimiz, sayı ve tür
bakımından bunlardır. Şimdi bu özellikler içinde, her şeyi bilmenin en yüksek ölçüde tümelin
bilgisine sahip olana ait olması gerekir. Çünkü bir anlamda tümelin içine giren bütün özel
durumları bilir. Sonra bu şeyler yani en tümeller genel olarak insanlar tarafından bilinmeleri
en zor olan şeylerdir. Çünkü onlar, duyulardan en uzak olanlardır. Sonra bilimler arasında en
kesin olanlar, ilk ilkelerle en çok uğraşanlardır. Sonra bir bilim ne ölçüde nedenleri
araştırıyorsa o ölçüde öğreticidir. Çünkü öğretmek, her şeyin nedenlerini söylemektir. Sonra
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bilmek ve anlamak için bilmek ve anlamaya en çok en fazla bilinebilir olanın bilgisinde
rastlanır.
Aristoteles’in özyeterlik olarak nitelendirdiğimiz yaklaşımının altını iyi doldurmak
için farklı noktalardan destek almamızda fayda olabilir. Platon idealar öğretisinin gereği
olarak bilginin tek bir bütün olduğunu düşünürken bunun bilginin bütün türlerine sirayet
etmesi gerektiğini düşünmekteydi. Hâlbuki Aristoteles için bilim, konusuna göre değişiklik
gösteren bir yapıdaydı. Bunun için her bilim, her sanat iyiyi arzularsa da bunların
amaçladıkları farklı olduğu gibi kullandıkları metot da farklı olacaktır. Aristoteles bilgiyi ya
da bilimsel etkinlik olarak felsefe yapmayı bu bölünmüşlük içerisinde incelediğinden
aşkınlığa hocası kadar ihtiyaç duymamıştır. Dolayısıyla bilgi daha elde edilebilir yapıda
olduğundan filozofun bilme iddiası da mümkün hale gelmekte ve özyeterlik kendisine felsefi
bilmenin içinde yer bulabilmektedir. Nitekim Aristoteles iyinin ulaşılmaz olarak idealize
edilmesini redderken uğruna çaba gösterilen bir şeyin elde edilebilir olması gerektiğini
söyleyerek bir bakıma aşkınlıktan uzak durur.
Şu halde Platon hikmetin var olsa da insan tarafından bütünüyle bilinemeyeceği
iddiasındayken öğrencisi Aristoteles bunu kabul etmemiştir. Aslında felsefenin hikmeti
arayışını bir nevi aklın kendisini kandırması ya da yanılsaması olarak görülmesi Kant’la
başlayan süreçte oldukça artmıştır. Kant’ın filozoflara getirdiği eleştiri, varlığı yetkin bir
biçimde bilme arzusu taşıyan aklın ürünü olan metafiziğin teorik anlamda mümkün
olmadığıdır. İnsanın varlığı bütünlüğüyle bilme arzusu, bilmenin ve (sentetik a priori)bilginin,
duyarlığın formları olan zaman ve mekânla biçimlenmesinden ve sınırlanmasından dolayı
olumlu bir biçimde sonuçlanmayacaktır. Belki de böyle bir ihtimali çok daha önceleri fark
eden Platon, Aristoteles de dâhil olmak üzere eidos kavramını felsefe tarihine bıraktığında
bilge kişide olması gereken çekimserliği üzerinden atmamıştır. Çünkü bir bütün olarak
bilginin özü nedir sorusuna insanın vereceği cevapların en fazla doğru sanıdan öteye
geçmeyeceğini düşünmüştür. Aslında onun öte dünya kurgusu bu arayışta insanın söz konusu
eksikliğinin başka bir boyuta geçerek aşılacağına duyduğu inançtan kaynaklanmaktadır.
Nitekim Kant’ın numenal olarak adlandırdığı dünya fenomenal dünyadan farklıyken,
Platon’un idealar dünyası olarak tanımladığı numenal dünya farklı ve ayrıdır. İlkinde iki
dünya arasında bir bağlantı(en yüksek iyi bağlamında) olması gerekirken ikincisinde ayrılık
mümkün olduğunca sağlama alınmaya çalışılır. Hâlbuki Kant’ın numenal dünyası ayrı
değildir. Onda numenal olan, bu dünyadaki hayatın pratik akıl tarafından kavranışıdır.
Yukarıda değindiğimiz üzere Platon için de felsefe en üst faaliyettir. Bunun yanında
bu üst faaliyetin bu dünyada sınırları olacaktır. Platon’un yukarı çıktıkça dünyayı ve dünyevi
olan her şeyi bir kambur olarak görmeye başlaması biraz da bununla ilgili olsa gerektir.
Dolayısıyla felsefe ölüm aracılığıyla başka bir boyuta geçmek için yapılan bir hazırlık olarak
telakki edilir. Bu bakış açısı Platon’un felsefesinin amacını değil, içeriğini de belirlemiştir.
Dünyevi olan bireysel insanın yanında aşkın olan insan ideası bunun önemli bir örneğidir.
Aristoteles’in bireyi birincil töz olarak belirlemesi farklı bir anlama gelebilir. Buna karşın
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Platoncu tarzda bir aşkınlığı bireyin birincil töz olarak belirlenmesinin engellediğini
unutmamak gereklidir.
Sonuçta özyeterlik kavramı kişinin yaşamı kendi yaptığı iş üzerinden idealize
etmesiyle doğrudan ilgilidir. Hiç değişmeyen hep aynı kalan varlık bilgisi doğaya bakış
açısında filozofların, metafiziğin de içeriğini belirleyen, temel arayışı olmuştur. Buna karşın
insanın bu türden arayışı öyle bir bilgiye sahip olmak arzusu ile birleştiğinde özyeterliğin
tutarlıolduğunu söylemeyiz. Aristoteles’in eudaimoniası filozofun böyle bir faaliyeti
gerçekleştirmesinde ortaya çıkar. Çünkü felsefe doğanın değişmeyen ama değiştiren tanrısal
nedenlerini bilmektir. Aristoteles bu türden bilgiye sahip olmanın imkânını sağlamak için
yukarıda belirttiğimiz gibi bir takım değişiklikler yapmıştır. Hocası gibi öte dünyaya gitmek
gerekli değildir. Çünkü bu dünyada yapılan felsefe bu dünyayla ilgisi olmayan tanrının olası
boşluğunu filozof tarafından doldurmaktadır.
Yazının başında belirttiğimiz gibi filozofların özyeterliği ve özyetkinliği aslında
tartışmaya açmayı istediğimiz bir husustur. Bunun için konuyu sonuca bağlamak için değil,
ama yazıyı sonlandırmak için genel bir değerlendirme yapılması gereklidir. Herakleitos,
Sokrates ve Platon belirli bir çizgi üzerinde olsalar da aynı olduklarını söylemek yerinde
olmaz. Onların Aristoteles’e uzaklıkları belki aynıdır ama bu durum birbirlerine uzaklıklarını
ortadan kaldırmaz. Herakleitos için sadece gerçekliğin olması değil, gerçekliğin bilinmesi de
aşikârdır. Logos bu anlamda temaşa/theoria edilip ayrı bir yerde olan değildir. Bu bağlamda
bir diğer önemli husus Herakletios’un doğayı öğreti/doktrin haline getirmeyi tercih
etmemesidir. Daha sonra gelen filozoflar yani Sokrates, Platon kısmen ama özellikle
Aristoteles bilgiyi öğreti haline getirmenin yolunu açmışlardır. Aristoteles konu haline
getirilen doğanın bilinebilir olduğunu söylerken hocası idea olanın bilinebilirliğini iddia
edecektir. Gerçek olan kavranılabilir olandır. Ama Platon’da gerçeklik insanın kendi
çabasıyla karşısına geçip temaşa ettiğiyken Aristoteles’te neredeyse tam tersidir. O halde
gerçek olan bizim bir şeyin karşısında olduğumuzda değil, bizim bir şeyi karşımıza getirecek
hale sokmamızda olabilecektir. Herakleitos ise değil özyeter ya da özyetkin olmayı kendisine
bağlı bir öze işaret edecek şekilde kalıcı/değişmez bir kimliğe; nere-dey-se ben demeye karşı
çıkar. Çünkü kendini araştırmak, keşfetmek merkezilik veya yegânelik ifade edecek modern
anlamda bir Ben’e işaret etmez. Herakleitos’un düşüncesindeki kendilik, kendime ait olan
değil, kendi kendine işleyen bunun için de çok çabuk bir biçimde yasa; logos olabilendir.
Bilgi ile hakikat arasında acaba Platon ve Aristoteles arasında bir ayrıma giderek bu
iki filozofu birbirinden ayırabilir miyiz? Platon’un hakikati içine Aristoteles’in kabul etmediği
ideaların olduğu numenal dünyayı ifade ederken, Aristoteles’in hakikati fiziksel dünyayı;
fenomenal dünyayı ettiği için elde edilme imkânını sağlar? Bu anlamda Platon için bilgi
idealize edilen bir hakikat olduğu için mi elde edilmekten uzakta durmaktadır?
Platon’un da bilgiyi edinmeye karşı ortaya koyduğu tereddütlerden durumun farkında
olduğunu söyleyebiliriz. İnsanın kendisinin değil, ama kendisinde olan bir şeyin varlığı özü
oluşturur. Matematik zekânın ya da bilginin değil, başka bir alanın gerçekliğini kesinlik
üzerinden sağladığı için önemlidir. Fakat yukarıda ifade edildiği üzere bu filozofların hiçbirisi
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gerçekliği bir doktrin halinde ele almayı Aristoteles gibi düşünmemişlerdir. Aristoteles
felsefenin teorik imkânlarını ortaya koyduğunda bunun kendi yaşamının en yüksek hali olarak
eudaimonia şeklinde ifade etmiştir. O doğadan değil, doğa üzerine yaptığı doktrinden
memnun olmuş gibidir. Tekrar etmek gerekirse, hocası da bilgi üzerinden yaklaşmaya
denemiş ama hemen bunun sınırlarını fark ederek duruşunu düzeltmiştir.

Bu duruşun düzeltilmesinin şu bağlamda olduğunu söyleyebiliriz: Hakikat, filozofun
bulduğu bir şey olsa bile onu aşan bir şeyse, yetkinlik ve yeterlik ne anlamda filozofa ait
olarak kalabilir? O halde filozofun bilgeliği, bilgi arayışında olan insanın düştüğü yolda tam
da özyeter ve özyetkin olamadığının farkına varılmasıyla mı anlam kazanmaktadır? Bize
kalırsa, insanın bilgi edinme çabasında şüpheden tam anlamıyla uzaklaşamaması, her ne kadar
modern dönemde Kant’ın felsefesiyle göze çarpacak hale geldiyse de Sokrates’in
diyaloglarında dahi karşılaştığımız eleştirel yaklaşım bilgeliği vermektedir. Bilgelik, bu
anlamda, bilgi edinme sürecinde; arayışında ortaya çıkan “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey
bilmediğimdir.” cümlesiyle açığa çıkan bilinç haline karşılık gelir.
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Uygulama Soruları
Otonom ve heteronom eylem biçimlerine birer örnek mümkünse kendi hayatınızdan
verebilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın ahlâklılık yapısında temel rol oynayan iki kavram olan otonomi
ve onun karşıtı olan heteronomiye baktık. Otonomi insanın kendi aklına uymasıdır. Bu aklın
evrensel olması nedeniyle öznelliği ifade etmediğini göstermeye çalıştık. Otonomluk ahlâk
yasasını fark etmenin yanında bu yasaya sadece yasa olarak bağlı kalmayı bireye; pratik akla
sahip kişiye özellikle belirtir; emreder. Bunun sonucunda ahlâk kişi kendisini otonom bir
insan yani ahlâki bir insan haline getirmeyi başarır.
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Bölüm Soruları
1)

Otonomi ..….. yasayı koymasıdır.

a)

Tanrı’nın

b)

Toplumun

c)

Devletin

d)

Bireyin

e)

Halkın

2)

Otonomi aslen ……. diline aittir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Yunan

b)

İngiliz

c)

Fransız

d)

Latin

e)

Türk

3)

Otonomi ………, uygulanmasıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Niyetin

b)

Öznelliğin

c)

Maksimin

d)

Özgürlüğün

e)

Gayenin

4)

Heteronominin karşıtına ...... denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Özgürlük
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b)

Ahlak yasası

c)

Otonomi

d)

İrade

e)

İstenç

5)

Otonomiye ayrı bir anlam veren modern filozof ……..’ tır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Kant

b)

Descartes

c)

Platon

d)

Sokrates

e)

Aristoteler

6)

Kant otonominin karşıtı olarak neyi koymuştur?

7)

Kant’a göre heteronominin temel sorunu nedir?

8)

Otonomi ahlâkta neden yapısal bir önem arzetmektedir?

9)

Özgürlük ile otonomi arasındaki ilişki nedir?

10)

İnsanlar genel olarak heteronomiye mi yoksa otonomiye mi göre davranır?

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)c, 5)a
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9. PRATİK AKLIN İŞLEYİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Saygı

9.2.

Ödev
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Saygı ve akılsallık arasında nasıl bir ilişki vardır?

2)

İnsanın temel ödevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Saygı ve ödev kavramların
Ahlakın işleyişinde temel
analiziyle
kavramların öğrenilmesi
İnsanın ödev
bağlamında
gerçekleştirmek
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Saygı ve ödev kavramlarının
ve saygı
nesnesinin ne olduğunun
ahlâklığını anlaşılmasıyla

Anahtar Kavramlar


Saygı



Ödev



Ahlak
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Giriş
Bu bölümdepratik aklın en önemli kavramlarını görmeye devam edeceğiz. ahlâk
yasası ve özgürlük gibi kavramlar ahlâkın temelini oluştururlar. Bunun yanında gerek saygı
gerekse ödev kavramları insanın temele aldığı yukarıdaki kavramların sağlam bir biçimde
zeminde tutulmasını daha doğrusu temelin asla değişmemesini sağlarlar. Bu nedenle
konumuzun başlığını pratik aklın işleyişi olarak belirlemeyi uygun bulduk. Aşağıdaki
kavramların Kant tarafından belirlenen bir diğer yapısal özelliğine de dikkat etmek gerekir.
Ödev kavramı dinden tevarüs edilen bir kavramken saygı da akılsal bir duygu kavramı olarak
Kant tarafından kendi ahlâk anlayışına sokulur. Kant’ın bunları dinsel oldukları için değil,
dinin içindeki ahlâkilik olduğu için kullandığını söylemek mümkündür.
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9.1. Saygı
Genel olarak duygular Kant gibi akıl filozofu için olumsuz olarak nitelendirilirler.
Bunun nedeni duyguların empirik belirsizliğidir. Kant ahlâki anlamdaki empirik belirsizliğin
nedenini iki kavrama dayandırır: Haz ve mutluluk. Bunların temelinde yer alan kavram ise
ben-sevgisidir. Çünkü ben-sevgisi hem hazzı hem de mutluluğun kaynağıdır. Bir diğer
deyişle, hazzı ve mutluluğu tadacak olan insanın kendi ben sevgisi, onu doyurmak isteğidir.
Buradaki sıkıntı hepimizin tahmin edeceği gibi benliğimizin bencilce davranmaya olan doğal
meylidir. Kant’ın bu meyli doğal bulmasına ragmen doğru bulmadığını belirtmemiz gerekir.
İşte doğallığın üstüne yerleştirilmesi gereken norm yani kurallılık Kant için pratik aklı ifade
eder.
O halde Kant’ın katı bir rasyonellikle insanın bu haz ve mutluluk kaygısına set
çekmesi gerekecektir. Saygı kavramı burada insanın içinde bulunduğu durumu analiz etmesi
açısından önem arz eder. Saygı kavramı doğru bir biçimde ahlâka bağlanılıp bağlanılmadığı
noktasında bir ölçüt olarak görülebilir. Örnek vermek gerekirse saygı duyduğumuz eğer
ahlâkın yukarıda bahsettiğimiz yapısı ve ilkeleri oluyorsa o zaman ahlâklılığımızın
değerinden bir şey kaybetmediğini söyleyebiliriz. İsterseniz saygı kavramının bu işlevini daha
iyi anlamak için hayatımızda neye saygı duyduğumuzu ve saygı duyarken ne olduğunu analiz
edelim.
Saygı duyduğumuz bir nesne ya da bir kişi olabilir. Diyelim ki bayrağa saygı
duyuyoruz. Bayrak bir ülkenin bütün değerlerini temsil ettiği için kendisinden dolayı saygıyı
hak eder. Bunun anlamı bayraktan bir şey beklenmemesidir. Aksine bayrak için canımızın
verilmesini bile göze alabiliriz. Bunu yaparken de herhangi bir biçimde yüce bir davranış
olarak değil, tam olarak bütün herkesin bunu yapması gerektiğini düşünürüz. İşte bu şekilde
bir belirlenim ne bir haz ne de mutluluk kaygısı taşımaz. Aşağıda bunun değişik biçimlerde
haz ve mutlulukla bağlantılı olabileceğini göstereceğiz. Buna karşın gerek haz gerekse
mutluluk olmadan bayrak gibi nesnelerle kurduğumuz ilişkinin ahlâki olduğunu saygı
duygusunun olmasından hareketle görebiliriz.
Aynı duygu durumunu insanın insana karşı duyması gerektiğini biliyoruz.
Hatırlarsanız Kant’ın ahlâki ilkelerinden ikincisi insanın asla araç değil, ama her zaman amaç
olarak görülmesiydi. Bunun nedeni insanın kendisi değil, ama onda bulunan ahlâk yasasından
dolayıydı. Bunun için Kant’ın saygısının asıl fonksiyonu insanın insanla kurduğu ilişkinin
sağlıklı bir biçimde sağlanmasıdır. Aslında Kant bu saygıyı birbirlerine karşı gösteren
insanların oluşturduğu bir toplumun etik olacağını düşünür. Bu da saygının öneminin daha da
artmasına neden olur.
Peki kişinin kendisine saygı duyması söz konusu olabilir mi? Kant bu saygının bir
kibir haline dönüşmemesi kaydıyla önemli olduğunu muhtemelen düşünür. Kendi benliğini
mutluluk için değil de ahlâk yasası açısından değerlendiren insanın yüceliği noktasında Kant
herhangi bir tereddüt içinde değildir. Nitekim ona gore dünyada ve hatta dünya dışında dahi
iyi iradeyi taşıyan varlıktan daha değerli bir şey olamaz.
179

9.2. Ödev
Ödev kavramı Kant’ın felsefesinde merkezi kavram olmasına karşın en fazla
eleştirilen kavramların başında gelir. Aslında bu eleştiriler Kant’ın ahlâk felsefesinin yanlış
olmasını değil, katı olmasına yöneliktir. Bu açıdan bakıldığında ödev kavramı Kant’ın
kurduğu ahlâk sisteminin doğru olduğunun bir delili olarak görülebilir.
Ödevin yukarıda girişte dinden tevarüs edilen bir kavram olmasından bahsettik.
Aslında insanlar birçok ahlâki kavramları dinlerden almak daha doğrusu öğrenmek
durumundadırlar zaten. İleride göreceğimiz gibi Kant dahi dinin bu tarihi işlevini kabul eder.
Bunun yanında ödev kavramı Kant için insanın kendi içindeki özerkliğini yani otonomluğunu
pekiştirecek şekilde bir rol üstlenir. Onun din anlayışında önemli olan yaklaşım piyetizmdir.
Gerçi Kant’ın piyetist olmadığı iddia edilebilir. Buna karşın piyetizmin disiplinli ve sade din
anlayışı Kant’ın görev kavramına çok iyi bir zemin hazırlar.
Ödev kavramının bizlere neyi çağrıştırdığı üzerinden hareket etmekte fayda vardır.
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta saygı ve ödev kavramlarının birbirlerini
destekler biçimde ahlâklılığın işleyişini sağlamalarıdır. ahlâk yasasına göre eylemde
bulunmak ödev gereği bir eylemde bulunmanın şartıdır. Ödevin uygulanmasının gereği ahlâki
yasanın başka hiçbir şarta dayanmadan kendisini iyi olarak kurmasıdır. Böylece ahlâklılık
hiçbirimiz için başka bir amaç gözetilmeden yapılması gereken hatta zorunlu olan bir ödevmiş
gibi görülmeye başlanır.
Kant’ın ödev kavramında geliştirmek istediği varlık insanın kendisidir. Bu
cümlemizden haraketle Kant’ın insanı geliştirmesinin ahlâkın yapısına aykırı olduğu gibi bir
sonuç çıkmasın. Kant insan için ahlâklılığın en gerekli hususiyet olduğunu söylerken bunun
herhangi bir amaç için yapılmaması gerektiğini özellikle belirtir. Onun belirtmeye çalıştığı
asıl nokta ahlâklı olmaya amaç gözetmeden yaklaşan doğru insanın kendisinin parlayan bir
değer haline geleceğidir.
Günlük yaşantımızda gerek kendimizi gerekse başkalarını bu yaklaşım üzerinden
değerlendiririz. Örnek vermek gerekirse, bizim herhangi birisine karşılık beklemeden yardım
etmemizin bizde oluşturduğu gurur bizi huzurlu ve mutlu kılar. Yine bize bir beklenti içinde
olmadan yardım eden kimsenin değeri de gözümüzde büyür. Bu açıdan bakıldığında ödev
kavramı kişinin kendisini değerli kılması için gerekli olan bir kavramdır.
Ödev kavramı yasaya saygının bilincidir. Yasaya saygı duymak gerektiğini yukarıda
belirtmiştik. Yasaya saygı duyulması sonucunda ortaya çıkan kavram ödevdir. Daha doğru bir
biçimde ifade etmek istersek ahlâki bir eylemi yasa gereği yerine getirirken yaşadığımız saygı
hissi bizim eylemimizi ödev duygusu ve düşüncesi içinde yerine getirmemizi sağlar. Burada
hem ödev hem desaygı bir düşünce formatında duygu olarak karşımıza çıkar. Bunun için
yukarda belirttiğimiz gibi saygı ile ödev birbirlerini destekleyen birbirlerinin yerine geçen
kavramlardır.
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Uygulama
KANT’TA ETİK DEĞERLER OLARAK ÖZGÜRLÜK VE SAYGI

Ogün ÜREK

Kant gerek bilgi ve varlık anlayışı, gerekse de etik anlayışıyla felsefe tarihinde dönüm
noktası olan filozofların başında gelir. Kant’ın etiği, etik tarihinde bir dönüm noktasıdır;
çünkü Kant’a kadar, insanı insanlararası ilişkilerde araştıran etik, insanı sosyal bir varlık
olarak görüp onu diğer insanlarla ilişkilerinde araştırmış, başlıca kaygısı da “toplum”,
“toplumsal düzen” ve çeşitli toplum kurumlarına göre insanın durumu olmuştur. Bu yarı
sosyolojik yarı felsefi etiklerin sorduğu başlıca sorular ise şunlardır: “Toplumda nasıl iyi
yaşanır?”, “Hangi erdemlere sahip insan toplumda ahlâklı bir varlık olarak yaşayabilir?”,
“İnsanın toplumdaki diğer insanlara karşı ödevleri nelerdir?”. Kant öncesi bütün bu etik
görüşlerde insan, kendi başına bütünlüğüyle etkinlikte bulunan bir varlık olarak ele
alınmamış, insanın insanla ilişkilerinde yapıp ettiklerinin temeli üzerinde durulmamış, insan
insanlararası ilişkilerinde kendi kendisiyle yüz yüze bırakılmamıştır. (Kuçuradi,1965;s.11)
Ama “ilk defa Kant, insanı sosyal bir varlık olarak değil, insanlararası ilişkilerde insanı
bağımsız olarak ele almış ve etik tarihine yeni bir yön vermiştir”. (Kuçuradi,1965;s.11). Kant
öncesi etik görüşlerle Kant’ın etiği arasındaki diğer bir temel farklılık da eylemin
oluşturucularına bakma noktasında kendini gösterir. Çeşitli etik görüşlere bakıldığında,
bunların eylemi ele almada bazı noktalara ağırlık verirken, diğer bazı noktalar üzerinde pek
durmadıkları görülür. Bu etik anlayışlarda genellikle, eylem yalnız bir “yapma” olarak ele
alınarak arka planı üzerinde pek durulmamıştır. “Kant’la birlikte ilk kez, eylemi ele almada,
eyleme yol açan istemenin dayandığı maksim1 in temele alındığı” (Tepe,1992;s.7) görülür.
Kant, felsefesinin bütününde, bilgi ve varlık anlayışının merkezinde yer alan “negatif anlamda
özgürlük kavramından hareketle yaptığı çıkarımla, etiğinde “iyi isteme” ya da “pozitif
anlamda özgürlük” kavramına, buradan da sonuç olarak “ahlâk yasasına saygı duygusu”
olarak nitelendirdiği duyguya ulaşır. Aklın bir Kant’a göre “maksim, istemenin öznel
ilkesidir; nesnel ilke (yani akıl arzulama yetisine tam egemen olsaydı, bütün akıl sahibi
varlıklar için öznel olarak da pratik ilke işini görecek ilke) ise pratik yasadır.” (1995;s.16)
Başka bir yerde ise şunları söyler Kant: “Pratik ilkeler, altına birçok pratik kuralın
girdiği genel bir isteme belirlemesini taşıyan önermelerdir. Taşıdıkları koşul, özne tarafından
yalnız kendi istemesi için geçerli görüldüğünde, özneldirler ya da maksimlerdir; bu koşul,
nesnel, yani her akıl sahibi varlığın istemesi için geçerli olarak tanındığında ise, nesneldirler
ya da pratik yasalardır.” (Kant,1994;s.21) Kant, özgürlüğü, negatif ve pozitif anlamda
özgürlük olarak ikiye ayırır. Ona göre, negatif özgürlük, akıl sahibi olmaları bakımından,
canlı varlıkların bir tür nedenselliği olan istemenin, onu belirleyen yabancı nedenlerden
bağımsız olarak etkili olabilme özelliğidir. Pozitif anlamda özgürlük, yani isteme özgürlüğü
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ise, doğa yasalarına bağlı bir istemenin özelliği olmamakla birlikte, bundan dolayı hiç de
yasasız değildir. Özgür bir isteme ahlâk yasası altında olan bir istemedir. (Kant,1995;s.64)
idesi olan özgürlükten bir duygu olan saygıya doğru yaptığı bu çıkarımda asıl amacı ahlâk
metafiziğini temellendirmek olan Kant, bu doğrultuda bütün akıl sahibi varlıkların
eylemlerinin ahlâksal değerini belirleyecek nitelikte bir yasa ortaya koymaya çalışır. Kant
“ahlâk yasası” olarak adlandırdığı bu yasayı ortaya koyma aşamasında ise bütün duyguların
ve içerikli pratik ilkelerin bir kenara itilmesi gerekliliği üzerinde önemle durur. Çünkü ona
göre “arzulama yetisinin bir nesnesini (içeriğini), istemeyi belirleyen neden olarak varsayan
bütün pratik ilkeler istisnasız olarak deneyseldirler ve pratik yasalar sağlamazlar”.
(Kant,1994;s.23) Bununla birlikte Kant, ahlâk yasasını ortaya koyduktan sonra da ahlâk
yasası ile duygular arasındaki ilişkide bütün duyguların bir kenara itilmesinin gerekliliği
üzerinde önemle durur. Çünkü ona göre “istemenin belirlenmesi, ahlâk yasasına uygun
olmakla birlikte ne türden olursa olsun yalnızca bir duygu -ahlâk yasası istemenin yeterli bir
belirlenme nedeni olabilsin diye, varsayılması zorunlu olan bir duygu- aracılığıyla oluyorsa,
yani yasa uğruna olmuyorsa, o zaman eylem gerçi yasalılık içerecek, ama ahlâklılık
içermeyecektir” (Kant,1994;s.79). Ne var ki, Kant, etik görüşünde gerek ahlâk yasasını ortaya
koyma aşamasında, gerekse de ahlâk yasasının istemeyi belirlemesi aşamasında ahlâklılık için
her türlü duyguyu bir kenara iterken bir tek duyguyu, hem de “ahlâk yasasına saygı duygusu”
olarak nitelendirdiği duyguyu etik görüşünün temeli yaparak bu duyguyu ön plana çıkarır.
Böyle olunca da Kant’ın bu yaklaşımının onun düşünceleri arasında bir çelişki yaratıp
yaratmadığı sorusunu sormak ve bu soruyu cevaplandırmak gerekliliği ortaya çıkar. Kant,
Yargıgücünün Eleştirisi adlı yapıtının “Giriş”inde uygulandıkları alanlara bakarak üç yetiyi
birbirinden ayırır. Ona göre anlama yetisi doğaya, yargı gücü sanata ve akıl özgürlük alanına
ya da etiğe uygulanır (Kant,1984;s.136). Kant’ta bir yeti olarak akıl, bazı kavramları (:ideleri)
ve ilkeleri üretir. Aklın bu ilkeleri mümkün deneyin sınırlarının ötesinde olan ilkelerdir. Gerçi
bunlar “gerçek ilkelerdir”; ama gerçeklikleri teorik aklın alanında -bilme alanında- bir
gerçeklik değildir3 ; pratik aklın alanında - eylem alanında- gerçekliğe sahiptirler. Ama
Kant’a göre akıl, kendi ürünü olan ilkelere nesnede (“fenomen”de) geçerli ilkeler görüşünü
verirse kendi sınırlarını aşmış olur. Akıl, kendi sınırlarını son derece kolay, hem de farkına
varmadan aşar; bu aklın yapısıyla ilgilidir. Çünkü “saf aklın doğal ve kaçınamadığı bir
diyalektiği vardır.” (Kant, 1905; s.293) ortaya konduktan, farkına varıldıktan sonra bile bu
kuruntu ortadan kalkmaz. Kant “‘ide’ derken, nesneleri hiçbir deneyde verilemeyecek olan
zorunlu kavramları anlıyorum” (1995;s.81) der. Dolayısıyla Kant’ta ide “deney olanağını aşan
bir akıl kavramı”(1905;s.308) dır. Ona göre teorik aklın ideleri olarak Tanrı, ölümsüzlük ve
özgürlük ideleri içinde doğrudan doğruya kavrayamasak da olanaklılığını a priori olarak
bildiğimiz tek ide özgürlük idesidir; “çünkü özgürlük ahlâk yasasının koşuludur”
(Kant,1994;s.4). Ahlâk yasası ise akıl sahibi olan bütün varlıkların istemelerini
belirleyebilecek nitelikte olan tek yasadır ve şu şekilde dile getirilebilir. “Öyle eyle ki, senin
istemenin maksimi, hep aynı zamanda genel bir yasamanın ilkesi olarak da geçerli olabilsin”
(Kant, 1994; s.35). Kant, “ahlâk yasası” dediği bu yasayı temele alarak “pratik buyruğu” da şu
şekilde ortaya koyar: “Her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin
kişisinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde
bulun” (Kant,1995;s.46). Kant’a göre istemenin içerikli bir yasaya boyun eğmesinden
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çıkabilecek olan bütün tutkusal duyguları bir kenara itildiğinde, geriye eylemin genel yasaya
uygunluğundan başka bir şey kalmaz. Pratik bir yasa ancak biçimsel olabilir ki, bu özellik de
ancak ahlâk yasasında vardır. İstemenin görünüşler dünyasının doğa yasalarından, yani
nedensellik yasasından bağımsız olması ise bize negatif özgürlük kavramını verdiğinden
özgür bir istemeyi belirleyen neden de ancak biçimsel olan ahlâk yasası olabilir. “Demek ki
özgür bir isteme ile ahlâk yasaları altında olan bir isteme aynı şeydir.” (Kant,1995;s.65)
Kant’a göre, eylemlerin bütün ahlâksal değerini belirlemede tek ölçüt olan ahlâk yasası, aynı
zamanda özgür istemeyi doğrudan belirleyecek nitelikte olan tek yasadır. Çünkü “istemenin
belirlenmesi, ahlâk yasasına uygun olmakla birlikte ne türden olursa olsun yalnızca bir duygu
-ahlâk yasası istemenin yeterli bir belirlenme nedeni olabilsin diye, varsayılması zorunlu olan
bir duygu- aracılığıyla oluyorsa, yani yasa uğruna olmuyorsa, o zaman eylem gerçi yasalılık
içerecek, ama ahlâklılık içermeyecektir.” (Kant,1994;s.79) Ahlâk yasasının istemeyi
belirlemesinde önemli olan, istemenin özgür olarak, yalnızca duyusal eğilimlerin etkisinden
uzak olarak değil, aynı zamanda bu eğilimleri geri çevirerek ve yasaya aykırı olduğu takdirde
her türlü eğilimi engelleyerek, yalnızca yasayla belirlenmesidir. Ahlâk yasası yapısından
dolayı istemeyi belirleme Kant’ta “özgürlük ahlâk yasasının varlık nedeni (ratio essendi),
ahlâk yasası da özgürlüğün bilgi nedeni (ratio cognosendi) dir.” (1994;s.4) Başka bir ifadeyle,
Kant’a göre ahlâk yasası daha önce aklımızda açıkça düşünülmüş olmasaydı, özgürlük gibi
bir şeyi (kendi içinde çelişme taşımasa bile) kabul etmekte hiçbir zaman kendimizi haklı
göremezdik. Ama özgürlük de olmasaydı, içimizde ahlâk yasasıyla hiç karşılaşamazdık.
Saygı, ahlâk yasasına karşı duyulan bir saygı olduğu için de, Kant, bu duyguya “ahlâk
yasasına saygı duygusu ” (1994;s.82) der. Kant’ta saygı duygusu, ahlâk yasasından önce
gelen bir duygu değildir; aksine ahlâk yasasının eğilimleri engellemesiyle ortaya çıkan bir
duygu olduğundan, tutkusal olarak nitelendirilen diğer bütün duygulardan ayrıdır. Dolayısıyla
ahlâk yasasına saygı duygusu, deneysel kaynaklı olmayan, düşünsel bir nedenin uyandırdığı
bir duygu olduğundan, a priori olarak bilinebilecek ve zorunluluğu doğrudan kavranacak olan
tek duygudur. (Kant,1994;s,82) Kant’a göre saygı, yalnız ahlâk yasasına karşı duyulan bir
duygu olduğundan ve ahlâk yasasının öznesi de insan olduğundan, yalnız kişilere yönelir,
hiçbir zaman şeylere yönelmez. Saygı, insana saygıdır. Çünkü saygı, temelini saf akılda bulan
a priori bir duygu olduğundan her zaman içkindir; oysa tutkusal duygular aşkındır, dolayısıyla
da her zaman şeylere yönelirler. Bir kişi, en sıradan insanda bile bir dürüstlük olduğunu fark
ederse, istese de istemese de o dürüst kişiye saygı duymaktan kendini alamaz. Çünkü iyi olan
her şey insanda her zaman eksiklik gösterir ve o dürüst kişinin eylemini kişi kendi eylemiyle
karşılaştırdığında, kendini Kant’a göre “eğilimlerin hepsi birlikte tekbencilik (solipsismus’u)
oluştururlar. Bu, ya ben sevgisinin, kişinin kendisi için her şeyin üstünde gelen bir iyi olmayı
dilemesinin (philautia) ya da kendi kendisinden hoşlanmasının (arrogantia) bencilliğidir.
İlkine özellikle öz-sevgisi, sonuncusuna kendini beğenmişlik denir.” (1994; s.81) Saf pratik
akıl, ben sevgisini doğal ve ahlâk yasasından önce içimizde kıpırdayan bir şey olarak, sırf
yasaya uygunluk koşuluyla sınırlamakla onu yalnızca engellemiş olur. Oysa kendine değer
vermenin, ahlâk yasasına uygunluktan önce gelen bütün istemleri önemsiz ve geçersizdir. Bu
nedenle de kendini beğenmişliği saf pratik akıl yerle bir eder. Saygının bir duygu olduğuna
ilişkin yaptığı bu saptamada Kant, kendisine yöneltilebilecek bir karşı çıkışı da şu şekilde
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cevaplandıracaktır: “Bana saygı sözcüğünü kullanmakla, aklın bir kavramıyla soruya açıklık
getirecek yerde, karanlık bir duygu arkasına sığındığım söylenerek, karşı çıkılabilir. Ne var ki,
saygı bir duygu olsa bile, etkilenmekle duyulan bir duygu değil, aklın bir kavramı aracılığıyla
kendi kendine yaşanan, bundan dolayı da eğilimin ya da korkunun yarattığı ilk türden bütün
duygulardan türce ayrılan bir duygudur. Kendim için bir yasa olarak tanıdığımı, saygıyla
tanıyorum. Bu da, duyularıma başka herhangi bir etkileme aracılığı olmadan, istemenin bir
yasa altında bulunduğu bilincinden başka bir şey demek değildir. İstemenin yasa tarafından
belirlenmesinin ve bunun bilincinin adı saygıdır; öyle ki bu saygı, yasanın özneye etkisi
olarak görülür, nedeni olarak değil. Aslında saygı, ben sevgimi yıkan bir değerin tasarımıdır;
dolayısıyla ne eğilim ne de korku nesnesi sayılabilecek bir şeydir, her ne kadar bunların her
ikisi de denk düşen bir şey taşıyorsa da. Saygının nesnesi yalnız ve yalnız yasadır, hem de
kendi kendimize, üstelik kendi başına zorunlu imişcesine kabul ettirdiğimiz yasa.”
(Kant,1995;s.16-17) beğenmişliği yerle bir eden bir yasanın yasaya uygun eyleminin
başarılabileceğini eylemde görmüş olur. Zira “bir kişiye duyulan bütün saygı, aslında, bize
örneğini verdiği yasaya (dürüstlük yasasına vb.) saygıdır”. (Kant,1995;s.17) En sıradan
insanın bile kendinde insana saygı duygusunu olanak olarak taşıdığını ileri süren Kant, bu
paralelde, saygıya ilişkin olarak şöyle bir genellemeye varır: “Doğal yapımızın yüceliğini,
aynı zamanda davranışımızın bu yapıya uygunluğu bakımından gösterdiği eksikliği fark
ettirmekle, böylece de kendini beğenmişliği yerle bir etmekle, gözlerimizin önüne seren bu
saygı uyandıran kişilik idesi, en sıradan insan için bile doğaldır ve kolayca fark edilir”.
(Kant,1994;s.96) Ahlâk yasasına saygı duygusu, akıl tarafından meydana getirilen bir duygu
olduğundan, eylemler konusunda yargıda bulunmaya ya da ahlâk yasasına temel sağlamaya
yaramaz; yalnızca yasayı kendinde maksim haline getirmek için güdü olarak iş görür. Ancak
Kant’a göre şu noktaya dikkat etmek gerekir: “Saygı, duygu üzerinde bir etki, dolayısıyla akıl
sahibi bir varlığın duyusallığı üzerinde bir etki olduğuna göre, bu da duyusallığı, dolayısıyla
ahlâk yasasının kendilerini saygı duymakla yükümlü kıldığı böyle varlıkların sonluluğunu
varsayar ve en yüksek ya da her türlü duyusallıktan arınmış olan bir varlığın, dolayısıyla
duyusallığın pratik akla engel de olamayacağı bir varlığın yasaya saygısından söz edilemez”.
(Kant,1994;s.84) Ahlâk yasasına saygı duygusunun güdü olarak öznenin duyusallığında
etkide bulunmasını sağlayan ana koşul, akıl sahibi varlığın sonlu olması ve dolayısıyla
duyusallıktan yana koparamayacağı bağları olmasıdır. Çünkü güdü kavramının temelinde
“çıkar” kavramı vardır; dolayısıyla güdü kavramı ancak akıl sahibi varlıklara yüklenebilir.
Akıl sahibi varlığın da iki tür çıkarı vardır: Eğilimlerini giderme anlamındaki çıkarı ve
düşünsel anlamdaki çıkarı, yani ahlâksal çıkarı. Ahlâk yasasına saygı güdüsü, akıl tarafından
tasarımlandığından, ahlâksal çıkar, duyulara bağlı olmayan bir çıkardır. Oysa eğilimleri
giderme anlamındaki çıkar, duyulara bağlıdır, hep arzulama yetisinin bir nesnesine yöneliktir.
Ahlâkça iyi bir istemenin güdüsü, öznenin duyusallığını Kant’a göre güdü (elater anima),
doğal yapısından dolayı, aklı nesnel yasaya zorunlulukla uygun olmayan bir varlığın
istemesinin öznel belirlenme nedenidir. Saygı duygusunun özellikle de iki kişi arasındaki
güdüsel etkisinden hareket eden Kant, buna dayanarak bir ahlâksal eğitim modeli önerecektir.
Bu eğitim modeline göre, ahlâksal eğitimin amacı olan insanın bir olanağı olarak insana saygı
duygusunu ortaya çıkarmak için, ahlâklılığın insan kalbi üzerine saf ahlâksal güdüler olarak
sunulmalıdır. Kişinin kendi mutluluğundan çıkan güdülerin her karışması, ahlâk yasasının
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insan kalbini etkilemesine bir engeldir. Bu nedenle, kişinin duyusallığı üzerinde ahlâk
yasasına saygı güdüsünün etkili olabilmesi için, kişiye ahlâksal bakımdan iyi eylem örnekleri
vererek, onun buna doğrudan ilgi duymasını sağlamak gerekir. (Kant,1994;s.173)
etkilediğinden, insan başka bir çıkarı olmaksızın, yalnızca yasayla belirlendiğini görür ve
ahlâksal çıkarının bilincine varır. Görüldüğü gibi, Kant’ta insanın ahlâksal çıkarı ahlâk
yasasında olduğundan ve ahlâk yasası da son çözümlemede kesin bir şekilde insanı araç
olarak değil, amaç olarak görerek eylemde bulunmayı istemeyi buyurduğundan, insanın
ahlâksal çıkarı insanın değerliliği düşüncesinde temellenir. Kant’a göre insan bir “şey”
olmadığından, akıl sahibi varlık olması nedeniyle kendi başına amaç olan bir varlık
olduğundan, şeylerde olduğu gibi fiatı değil, değerliliği söz konusudur. Çünkü “fiatı olanın
yerine, eşdeğer olarak başka bir şey de konabilir; (oysa) her türlü fiatın üstünde olan,
dolayısıyla eşdeğeri olmayan (ise) değerlidir” (Kant,1995;s.52)
Etik tarihinde, hemen hemen her filozofun, etik görüşünü ortaya koyarken temele
aldığı ide, erdemli kişi (etik kişi) idesidir. Etik kişi ise, çeşitli etik değerlere sahip olan kişidir.
Etik kişi, dürüst, adil, güvenilir, özgür vb. olan kişidir. Etik değerler sözkonusu olduğunda da,
filozofların çoğunun açık bir şekilde dile getirmedikleri üstü kapalı bir ayrım sözkonusudur.
Etik değerler en temelde iki gruba ayrılabilir Etik değerlerin bir grubu ve en temelde olanı,
kişinin kendiyle ve başkalarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan değerlerdir. Bu değerler, o kişiyi
değerli kılan özellikleri, yani onun diğer kişilerden farkını (özgür, adil, dürüst vb. olmasından
kaynaklanan farkını) oluşturan özelliklerdir. Bu türden etik değerler, kişinin başkalarıyla
ilişkilerinde gerçekleştirdiği eylemlerinde temelini bulan kendiyle ilişkisinde oluşur. Kişinin
kendiyle ilişkisi, kişinin kendine ve başkalarına yönelik eylemlerini, kararlarını, yaşamına yön
vermesini kapsayan bilgisel bir iç hesaplaşmasıdır. Bu nedenle, bu türden etik değerlerin
yaşayabilmesinde ya da özelliklerin kazanılmasında önemli olan, kişinin kendiyle
ilişkisindeki bu iç hesaplaşmasında temele aldığı etik bilgidir. Temele alınan etik bilgi de,
ancak, “insanın değerliliği” idesinde temellendiği sürece, kişinin bu etik değerleri ya da
özellikleri kazanması sözkonusudur. Diğer grup etik değerler ise, bir kişinin diğer bir kişiyle
ilişkisinde yaşanan belirli özellikteki yaşantılardan oluşur. Bu tür etik değerlerin 8 Etik
değerlere ilişkin burada temele alınan ayrım, Kuçuradi’nin Etik adlı temel yapıtındaki ayrıma
denk düşmektedir. Kuçuradi, bu yapıtında etik değerleri, etik kişi değerleri ve etik ilişki
değerleri olarak ayırmaktadır. Kuçuradi’ye göre, etik kişi değerlerinin etik ilişki değerlerinden
farkı, bir etik ilişkide, yalnızca eylemde bulunan kişinin etik bütünlüğüyle ilgili olan eylem
olanakları olmalarıdır. (1999;s.175) “Etik ilişki değerlerini oluşturan değerlilik yaşantıları ise,
her iki kişinin etik bütünlüğüyle ilgilidir.” (Kuçuradi,1999;s.177) yaşanabilmesinin ana
koşulu, iki etik kişinin (kişi özelliklerinden oluşan etik değerlere sahip olan, başkasında bu
değerleri görebilen ve bu değerleriyle başkalarına etik değerlerin yaşanabilirliğinin
olanaklarını gerçekleştirebilmelerinde yardımcı olan iki kişinin) yüz yüze gelmesidir. Başka
bir ifadeyle, bu türden etik değerlerin ortaya çıkmasına temel olan ilişki, kendileriyle
ilişkilerinde yukarıda sözü edilen hesaplaşmayı yapan iki etik kişinin birlikteliği olarak da
görülebilir. Bu nedenle, bir etik kişinin diğer bir etik kişiyle ilişkisinde ortaya çıkan bu
değerlerin temelinde hep, ilk türden etik değerler bulunur (Kuçuradi,1999;s.179). Bu
düşüncelerin ışığında Kant’ta birer etik değer olarak da görülebilecek olan özgürlük ve
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saygıya bakıldığında şunlar söylenebilir: Özgürlük ve saygı, Kant felsefesinde sahip oldukları
yerden dolayı, Kant’ın pratik felsefesini ayakta tutan iki temel kavramdır. Ancak bu iki
kavram en temelde birer etik değerdir; bunlar, Kant’ın etik görüşündeki yerleri itibarıyla da
birbirleriyle doğrudan ilişkisi olan birer etik değerdir. Kant’ta özgürlük, insanın sahip olduğu
bir olanağa ilişkin olarak insan aklının ürettiği bir idedir. İnsanın istemesini eğilimleri,
çıkarları belirleyebileceği gibi, saf aklın ürünü olan ahlâk yasası da belirleyebilir. Başka bir
ifadeyle özgürlük ahlâk yasasının buyurduğu biçimde eylemde bulunmayı istemektir. Her akıl
sahibi varlık, ahlâk yasasının buyurduğu biçimde eylemde bulunma olanağına sahiptir, ama
bu olanağı ancak bazı kişiler gerçekleştirebilir. Bu nedenle de ancak bu olanağı gerçekleştiren
kişiler özgür kişilerdir. Özgürlüğün insanlar için bir olanak olması bu anlama geliyor Kant’ta.
Ahlâk yasası saf aklın ürünü olan bir yasadır. Başka bir ifadeyle, ahlâk yasası ancak kişinin
kendiyle ilişkisinde –ki bu ilişki, yalnızca kişinin bilgisel bir etkinliğine dayanır- ortaya
çıkabilecek bir yasadır. Özgür bir istemeye sahip olmakla ahlâk yasasına uygun biçimde
eylemde bulunmak bir ve aynı şey olduğundan, özgürlük, kişinin kendiyle ilişkisinde ortaya
çıkan, kişiye özgü etik bir değerdir. Bu nedenle Kant’a göre özgür olma, etik kişi olmanın
onsuz olunamaz biricik temel koşuludur. Etik kişi, ahlâk yasasına göre eylemde bulunan, yani
özgür olan kişidir. Kant’ta etik kişinin en temeldeki etik değeri özgürlüktür. Saygı, yani ahlâk
yasasına saygı duygusu ise, ahlâk yasasının istemeyi belirlemesi sonucunda “pratik bir etki”
olarak ortaya çıktığından, ancak kişinin başka bir kişiyle ilişkisi sonucunda ortaya çıkan etik
bir değerdir. Çünkü kişinin duyusallığına etkide bulunmak demek, onun duyular dünyasına ait
olan yanına etkide bulunmak demektir. Bu da, ancak ahlâk yasasının bilincinde olan özgür bir
kişinin, ahlâk yasasına uygun biçimde eylemde bulunan diğer bir özgür kişiyle ilişkisi
sonucunda ortaya çıkar. Kant’a göre kişi (ahlâk yasasının eylemleri belirleyebildiğini
görebilecek gözü olan kişi), bir karakter dürüstlüğünü, ahlâk yasasına göre eylemde bulunan
diğer bir kişinin eyleminde fark ederse, istese de istemese de o kişiye saygı duyacaktır. Çünkü
kişi, o özgür kişinin eylemini kendi yapıp etmeleriyle karşılaştırdığında, kendini
beğenmişliğini yıkan bir yasanın buyurduğunun yapılabilirliğini eylemle kanıtlamış olarak
görür. Dolayısıyla, Kant’ta özgürlük, kişinin kendiyle ilişkisi sonucunda ortaya çıkan en
temeldeki etik değerken, saygı, özgür olan bir kişinin diğer bir özgür kişiyle ilişkisinde
yaşanan etik bir değerdir. Etik bir kişinin diğer etik bir kişiyle ilişkisinde ortaya çıkan her etik
değerin temelinde, kişinin kendiyle ilişkisinde ortaya çıkan değerler temel olduğundan
Kant’ta özgürlük ve saygı birbirlerine doğrudan bağlı olan etik değerlerdir. Sonuç olarak,
görülmektedir ki, Kant’ın etik görüşünde saygı bir duygu olmakla birlikte, ahlâk yasasının
istemeyi belirlemesi sonucunda ortaya çıkan bir duygu olduğundan, diğer bütün duygulardan
ayrı olan, düşünsel bir nedenin uyandırdığı a priori olan tek duygudur. Ahlâk yasası istemeyi
doğrudan belirlemek için duyguda temelini bulan her türlü eğilimi engellediğinden,
dolayısıyla duygu üzerindeki bu olumsuz etkinin kendisi de duygu olacağından, Kant, pratik
bir etki olarak ortaya çıkan bu ahlâksal yasasına saygıyı bir duygu olarak nitelendirir. Kant’ın
duygular arasında yaptığı bu ayrım doğrudan hesaba katılmadığı takdirde, Kant’ın saygıyı bir
duygu olarak nitelendirmesi, sanki onun etik görüşündeki bir çelişkiymiş gibi görünmesine
yol açar. Ama bu çalışmada da gösterildiği gibi, Kant’ta saygı, ahlâk yasasının istemeyi
belirlemesi sonucunda ortaya çıkan, sahip olduğu bu özelliğinden dolayı da etik bir kişi değeri
olan özgürlükle doğrudan bağlı bir etik ilişki değeridir.
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Uygulama Soruları
Hayatınızda çalışma ödevi haricinde ödev olarak değerlendirdiğiniz eylemleri
belirtebilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın ahlâk anlayışının işleyişinde iki temel kavram olan ödev ve
saygıdan bahsettik. Bu kavramların dinden tevarüs edilen kavramlar olduğunu kısaca
belirtmeye çalıştık. Bu kavramların birbirlerini desteklediklerini göstermeye çalışırken her
ikisinin de konu edindiği nesneyle kurduğu ilişkinin farklılığına işaret etmeye çalıştık. Bu
açıdan bakıldığında saygı ve ödev kavramları ahlâk yasasını uygulanmasının belirli bir biçim
içerisinde olmasını sağlarlar. Bu biçimsellik Kant’ın ahlâk felsefesi sonucunda değerli bir
varlık olarak insanın inşasının sağlanmasına yol açar.
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Bölüm Soruları
1)

Saygı ..….. duygusudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Tanrı’nın

b)

Aklın

c)

Toplumun

d)

Kutsalın

e)

Bireyin

2)

Ödev ……. tevarüs edilmiştir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Tarihten

b)

Toplumdan

c)

Dinden

d)

Doğadan

e)

Ahlaktan

3)

Ödevi destekleyen duyguya ………, denir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Saygı

b)

Korku

c)

Kaygı

d)

Hayret

e)

Ahlak

4)

Saygı ve ödev ……… işleyişinde önemlidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
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a)

Özgürlüğün

b)

Mutluluğun

c)

Toplumun

d)

Pratik aklın

e)

Anayasanın

5)

Gerek saygı gerekse ödev ……. içinde olmamayı hedeflerler.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Beklenti

b)

Mutluluk

c)

Korku

d)

Ahlaklılık

e)

Özgürlük

6)

Saygı ve ödev neden modern dönemde önemli olmuştur?

7)

Kant’a göre saygının ve ödevin nesnesi nedir?

8)

Saygı ve ödev kavramları neden pratik aklın işleyişinde önemlidir?

9)

Özerklik ya da otonomi ile saygı kavramı arasında nasıl bir ilişki vardır?

10)

Ödev olarak görülen bir eylemin analizini saygı üzerinden nasıl yaparız?

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)a, 4)d, 5)a
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10. EN YÜKSEK İYİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Mutluluk
10.2. Erdem
10.3. Ahlaki Çatışkının Aşılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

En yüksek iyi hangi açılardan en üst dereceyi hak eder?

2)

Erdemlilik ile ahlâk arasında nasıl bir ilişki vardır?

3)

Mutluluk neden en yüksek iyide önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Bir ideal olarak en yüksek
iyinin anlaşılması
Mutluluk ve erdemin
biraradalığına ilişkin
yapının anlaşılması
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bunun hangi kavramların
birleşimiyle sağlandığının
ortaya koyulmasıyla
Mutluluk ve erdeme ilişkin
yapının kuruluşunun
gösterilmesiyle

Anahtar Kavramlar


En yüksek iyi



Erdem



Mutluluk
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10.1. Mutluluk
Mutluluk kavramı ahlâkın başından beri dert edindiği bir kavramdır. Daha doğrusu
ahlâkla ilişkisinin bir biçimde kurmak isteyen filozofların dert edindiği bir kavramdır
mutluluk. Bunun nedeni mutluluğun doğal olması açısından insanın her zaman istediği ama
hiçbir zaman da tam olarak elde edemediği bir yapı arz etmesiyle ilgilidir. Bunların yanında
mutluluk ahlâkın normatif tarafına özellikle karşı olan bir niteliğe sahip gibidir. Yani mutlu
olan insanların bunu elde etme biçimi bazı ahlâki kurallara rağmen yapılan bir şeymiş gibi
durur.
O halde karşımızda hem mutlu olmanın hem de erdemli olmanın gerekli olduğu bir
yapının oluşturulması gibi zor bir iş durmaktadır. Kant bu işin en yüksek iyi kavramıyla
tanımlanmasını ister. Bir diğer deyişle,en yüksek iyi kavramı gerçekleştirilmesi gereken bir
ideal olarak pratik alanda karşımızda durur. Hatırlarsanız teorik akılda idealar deneyim
dünyasında karşılığının olmaması nedeniyle sorunlu hale gelen aşkın kavramlardı. Şimdi
alanımızı pratik alan veya numenal alan olduğundan Kant’a göre aşkınlık söz konusu
olmaktan çıkar.
Kant’ın felsefesinde mutluluğa karşı olmak gibi bir şey söz konusu değildir. Daha çok
karşı çıkılan mutluluğun ahlâkın birinci ölçütü haline getirilmesidir. Eğer getirilirse sıkıntı
olacak bir çok nokta çıkar. Bunların başında ahlâkın heteronom hale getirilmesidir.
Mutluluktan dolayı ahlâkın yerine getirilmesi ahlâki eylemde evrenselleştirilebilir bir iyinin
kendisi için yerine getirilebilir olmasının terk edilmesi anlamına gelir. Bir diğer deyişle, iyi
başka bir amaç için yerine getirildiğinde evrensel olmaktan da çıkar. Böyle olduğundan
ahlâkın her akıl sahibi insana kendisini yasa formunda sunma imkanı ortadan kalkmış olur.
Evrenselliğin engellenmesi durumunda ahlâkın ve onunla beraber değerlendirilmesi
gereken iyinin bir rehber olma imkanından kendimizi mahrum bırakmış oluruz. Bunun anlamı
herkesin istediğini yapabileceği bir kaotik yaşamın oluşmasıdır. En azından toplumsal
yaşamın kurulması için böyle bir durumun yaratacağı sıkıntıyı dikkate almamız gereklidir. Bu
olumsuzluklara rağmen mutluluğun ahlâktan çıkarılmasını Kant teklif etmez. Nitekim Kant
için ahlâk mutluluğu elde etme teorisi değil, mutluluğa layık olma öğretisidir.

10.2. Erdem
Erdem antik anlayışta ahlâklılığın üst bir formu olarak anlaşılmıştır. Hâlbuki Kant için
erdemlilik hayat boyu belirli biçimde yani ahlâk yasası için davranmanın zorunluluğudur.
Yukarıda bahsettiğimiz kavram olan ödev açısından değerlendirecek olursak hayat boyu
insanın ahlâka göre yaşamasıdır erdemlilik. Bu açıdan bakılınca erdemlilik ahlâklılığın eşiti
olarak görülmesi gereken normalliğe dönüşür. İnsanların ahlâkı bir görev ya da ödev olarak
görmelerini insanın insan olması için en birinci nitelik olarak gören bir bakış açısı vardır
burada.
O halde Kant için antik anlayıştaki erdemlilik belirli üst eylemlerin ya da belirli
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sınıfların eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bir şey değildir. Kant’ın
kullandığı ve bizim de vurguladığımız pratik aklın akıl olmasının bir gereğidir. Bu akıl
kendisine yasalar koyma yetisi olarak telakki edildiğinde bunu her akıl sahibi varlığın
yapmasını beklemek de normal bir hale; yükümlülüğe dönüşür.
Kant için erdemliliğin bahsi geçen yükümlülüğü ahlâk yasasından dolayıdır. ahlâk
yasası bir yasa olarak insanın bilincine kendisini sunar. Buradaki bilinç yukarıda belirttiğimiz
üzere aslında insanda saygı uyandırdığı gibi ödev düşüncesiyle eylemi yerine getirmemizi
bize belirtir. Kant’ın burada dikkate sunduğu önemli bir husus vardır. Yasanın zorluğu yani
uygulanmama durumu var mıdır? Kant “yapmalısın” şeklinde bir emrin zaten yapabilir
olmayı içermesi gerektiğini düşünür. Bundan dolayı iyinin yapılması ile onun amaçlanan
hedefi yerine getirecek şekilde sonuçlanması arasında bir fark gözetmek gerekir. Önemli olan
evrensel bir biçimde eyleme niyet etmektir. Bu iyiliğin gerçekleşmesi ayrı bir varlığın yani
Tanrı’nın olmasını gerektirecektir ki bu diğer başlığımızın konusunu oluşturmaktadır.

10.3. ahlâki Çatışkının Aşılması
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz durumu burada detaylı bir biçimde açıklamaya
çalışalım. İnsanın doğal olarak mutluluğa meyli olmasına rağmen pratik aklın ahlâk yasası
çerçevesinde kuralları koymasının gerekliliği bizde bir sıkıntıya sebep olur. Bunun en yüksek
iyi bağlamında kısaca bir değerlendirmesini yapmıştık. Şimdi diyelim ki iyi eylemlerde
bulunarak hayatımızı geçirmemize rağmen hak ettiğimizi düşündüğümüz mutluluktan uzak
kalma durumuyla karşı karşıya kaldık. Böyle olduğu zaman bırakalım en yüksek iyiyi ahlâki
anlamda bir çatışkı içine düşmüş oluruz.
İnsanın mutluluk beklentisiyle eyleme geçmesinin ahlâki olmadığını belirtmiştik.
Buna karşın mutluluk amacında olmak ile mutluluk beklentisi içinde olmak ayrı hususlardır.
İşte Kant bu mutluluk beklentisinden hareket edilmesi durumuda bir çatışkının olacağını
belirtir. Bu durumda söz konusu çatışkının aşılması için ne yapılması gereklidir?
Kant bunun için her şeye gücün bir varlığın yani Tanrı’nın olması gerektiğini belirtir.
Teorik bilgi alanında belirttiğimiz gibi Tanrı kavramı ıspata konu olamayacak aşkın bir
idealdir. Pratik alanda ise bu aşkınlık insanın ihtiyacı nedeniyle değiştirilmek istenir.
Çatışkıdaki mutluluk beklentisi ancak bu aşkın varlığın kudretiyle karşılanabilecek bir hal
alır.
Şimdi Kant için buradaki ihtiyaç bir rasyonalite içerir. Yani insan rasyonelliği gereği
erdemli olduğunda hak ettiğini düşündüğü bir mutluluk ihtiyacı içinde Tanrı’ya dayanma
ihtiyacı hisseder. Bundan dolayı Tanrı’nın teorik olarak bilinmesi gibi bir aşkınlıkla
karşılaşacağımız bir durum söz konusu değildir. Daha çok söz konusu olan her şeyi bilen,
her şeye gücü yeten gibi özelliklere sahip bir Tanrı’nın varsayılmasının zorunluluğudur.
Bunun için Kant Tanrı’nın varsayılmasının zorunluluğu yoluyla Tanrı’nın postula
edilebileceğini iddia eder. Bu teorik alanda kalkışılan ve Kant’ın çürütmeye çalıştığı
geleneksel Tanrı kanıtlamalarından farklı bir yapı arz eder. Tekrar belirtmek gerekirse önemli
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olan nokta Tanrı’nın bilinmesi değil, O’nun yardımının talep edilmesidir. Bunun için her şeyi
bilen bir Tanrı’dan bahsedilmesi insanın erdemliliğinin değerini bilmesi ve buna göre de
gereken bir mutluluğu insane vereceği bir Tanrı’dır. Bunun yanında gereken mutluluğun
verilmesi kudretle ilgili olduğundan Tanrı’nın mutlak kudretli olması O’nun nasıl yarattığı
açısından değil daha çok insana yardım etmesi açısından anlam kazanır. Böylece Kant ahlâk
üzerinden kurulan Tanrı’nın teorik açıdan kurulan Tanrı’dan çok daha insan için canlı ve
anlamlı olduğunu belirtir.
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Uygulamalar
PRATİK AKLIN DİYALEKTİĞİ
1. En Yüksek İyi
Kant’a göre, pratik aklın, teorik akılda olduğu gibi, kendine ait bir diyalektiği
vardır. Nitekim teorik aklın koşulsuz olanı arayışı pratik aklın en yüksek iyiyi
arayışına benzer. Nasıl teorik akılda hedef, en yüksek sistematik birliğe ulaşmak ise
pratik aklın hedefi de en yüksek iyiye ulaşmaktır. Çünkü “ister teorik, ister pratik
kullanılışı göz önünde tutulsun, saf aklın her zaman bir diyalektiği vardır, çünkü akıl,
verilmiş şartlı bir şeyin koşullarının mutlak olarak tümünü arar; bu da ancak kendi
başına şeylerde bulunabilir.”Şu halde, en yüksek iyi aklın işleyişi sonucunda ortaya
çıkan ve daha üstünü düşünülemeyen ideal bir yapı arz etmektedir.
Buna karşın, teorik aklın şartsız olan en yüksek varlığı ile pratik aklın en
yüksek iyisi arasında farklılıklar bulunduğunu söylemeliyiz. Bu farklılık, her iki aklın
Tanrı ile bağlantıyı nasıl kurdukları sorusuna verilecek cevapta daha belirgin olarak
görülebilir. Teorik akılda tecrübe alanının tamlığı için varsayılan şartsız, en yüksek
varlık olan Tanrı, pratik akılda en yüksek iyinin gerçekleşmesi için varsayılması
zorunlu olan bir varlık haline gelir. Teorik akıl, Tanrı’yı, bütün varlığın kaynağına
koyarken (ens originarium) pratik akıl en yüksek iyiye ulaşmak için Tanrı’nın var
olmasını şart koşmaktadır. Teorik akılda Tanrı, şartlı olan varolanları şartsız olan bir
varlığa bağlayarak varolanların tamlığı için gerekli olan bir varsayım haline
gelmekteydi. Bunun gibi, pratik akıl da en yüksek iyiye ulaşmak için Tanrı’yı
varsaymak zorundadır:
En yüksek iyiyi geliştirme, bizim için ödevdi; dolayısıyla bu en yüksek iyinin
olanaklılığını varsaymak, yalnızca bir yetki de- ğil, aynı zamanda ödeve bir ihtiyaç olarak
bağlı olan bir zorun- luluktur. En yüksek iyi de ancak Tanrı’nın varoluşu koşuluyla
olabildiğinden, bunun varsayılması ödeve ayrılmaz bir biçimde bağlıdır, yani Tanrının
varlığını kabul etmek, ahlâksal bakımdan zorunludur.

Şu halde Tanrı, pratik aklın diyalektiğinde yer alan en yüksek iyi nesnesiyle
birlikte ele alınmalıdır. En yüksek iyiyi daha iyi anlamak içinse, Kant’ın mutluluk ve
erdemi nasıl ele aldığına bakmamız gereklidir. Mutluluk kavramının ayrı bir başlık
altında, detaylı bir değerlendirmesini yapacağımızdan, şimdilik en yüksek iyiyle ilgili
olarak sadece erdem kavramına değineceğiz. Kant’a göre, erdemli olmak eğilimlere
karşı koyarak eylemde bulunma bilincidir.Daha açıklayıcı olursak, Kant için
erdemlilik, eğilimlere bir set çekme görevini görmektedir ve bu şekilde olduğunda
eğilimlerin terbiye edilmesiyle ortaya çıkan insan halidir.Bu anlamda Kant, erdemliliği
insanın ideali değil, görevi olarak belirlemektedir. Nitekim ey- lemlere yüce, soylu
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diye sıfatlar yakıştırmak sadece insanın görevi olan erdemi başka şekillere
dönüştürmek demektir:
Bu yasaya onun uymasını sağlayan niyet, serbestçe oluşmuş bir eğilimden dolayı ve ne
şekilde olursa olsun buyurulmamış, kendiliğinden girişilen bir çabayla uymak değil, yasaya
ödevden dolayı uymaktır ve insanın her defasında içinde bulunabileceği durum erdemdir, yani
çatışma halindeki ahlâksal niyettir; istemenin, ni- yetlerinde tam bir saflığa sahip olması
olduğu sanılan kutsallık değildir. Eylemlere soylu, yüce, büyük diyerek, insanları onları
yapmağa itelemek, ahlâksal yobazlıktan ve kendini beğenmişliği arttırmaktan başka bir şey
değildir.

Kant’a göre, en yüksek iyi, ya en yetkin olmak ya da en üstün olmak anlamında
düşünülebilir. En yetkin iyi, kendisinin mükemmel bir bütünlük olduğu, en üstün
olansa, hiçbir koşula bağlı olmayan bir yapı arz etmektedir. Mutluluk ve erdemlilikten
kurulan yapı, iyinin başka hiçbir koşula ihtiyaç duymadan olabilecek en yüksek
yapısıdır. Bu anlamıyla aranılan sadece erdemliliğin olduğu en yetkin iyi değil, erdem
ve mutluluğun bir bütünlük oluşturduğu en üstün iyidir. Do layısıyla Kant’ın
yukarıdaki bu ayrımı yapmasının nedeni, en yüksek iyinin hem erdemlilik hem de
mutluluğun en uygun şekliyle yani orantılı bir biçimde birleşmesiyle elde
edilebileceğini düşünmesinden kaynaklanmaktadır:
En yüksek kavramı, dikkat edilmezse, gereksiz tartışmalara yol açabilecek bir çift
anlamlılık taşır. En yüksek, en üstün olan (supremum) ya da yetkin olan (consummatum)
anlamına gelebilir. Bunlardan birincisi, kendisi koşulsuz olan, yani başka hiç- bir koşula bağlı
olmayan koşuldur (originarium); ikincisi, kendi türünden daha büyük bir bütünün parçası
olmayan bütündür (perfectissimum)...Şimdi öyleyse, erdem ve mutluluk birarada bir kişinin
sahip olabileceği en yüksek iyiyi oluşturduklarına, (kişi- nin değeri ve mutluluğa lâyık olması
anlamında) ahlâklılıkla tam bir orantı içinde paylaştırılmış olan mutluluk ise burada olanaklı
bir dünyadaki en yüksek iyiyi meydana getirdiğine göre; en yüksek iyi bütün olan, en üstün
iyidir...

Yukarıda bahsedilen pratik aklın en üstün iyi nesnesinin, insan iradesi üzerinde
ahlâk yasasında olduğu gibi belirleyici olduğunu söyleyemeyiz.Nitekim en yüksek iyi,
pratik aklın bir nesnesi olmasına rağmen, ahlâk yasası gibi bir ödev olarak insanın
karşısına çıkmamaktadır. Buna karşın, en yüksek iyi, sadece bir insanın erdemliliğinin
mutlulukla birleştiği bir hal değil, herkesin aynı durumu paylaştığı toplumsal bir yapı,
ideal bir insanlık durumu olduğundan önemlidir.Ama aklın bir ideali olarak en yüksek
iyiye ulaşılması, Kant’a göre, mümkün değildir. İşte, en yüksek iyi idealinin Tanrı
inancıyla birlikte ele alınması da burada anlaşılır olmaktadır. Çünkü Tanrı, en yüksek
iyi idealini gerçekleştirmeyi mümkün kılacak olan varlık olarak anlam ve önem
kazanmaktadır. Tanrı haricinde hiçbir varlık erdemin ve mutluluğun orantılı bir
biçimde bütün insanlara dağıtılmasını sağlayamaz. Bu anlamda, pratik aklın ideali olan
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en yüksek iyiyle beraber anılan Tanrı’nın ispatlanmasına ihtiyaç duyulmaz. Tanrı
ispatlanması gereken bir kavram değil, en yüksek iyinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç
duyulan bir varlıktır. Bu ihtiyacın gerçekliği üzerinde kimsenin şüphesi
olamayacağından Tanrı’nın varlığı da sağlama alınmış olunur. Şu halde söz konusu
olan, Tanrı’nın en yüksek iyi nesnesinin gerçekleşebileceğine ilişkin idealle birlikte
değerlendirilmesi ve postula edilmesidir. Bu nedenle Tanrı, ideal aklın bir kavramı
altında gerçekleşmeye dair bir beklentiyi; umudu taşıdığından bir bilgi formunda değil,
bir inanç olarak sunulmaktadır:
Burada ödeve ilişkin olan, yalnızca dünyada en yüksek iyiyi gerçekleştirmek ve
geliştirmek için çalışmadır; bu en yüksek iyinin olanaklılığı da postula olarak konabilir, ama
aklımız bu olanağı, ancak en yüksek bir akıl sahibi varlığı varsaymakla düşünülebilir bir
olanak olarak görür; böyle bir varlığın kabulü de, kendisi teorik akla ait olmakla birlikte,
ödevimizin bilincine bağlıdır; yalnızca bu akıl açısından, açıklama nedeni olarak bakılırsa, bu
kabule varsayım, ama bize ahlâk yasasının ödev olarak verdiği bir nesnenin (en yüksek iyinin)
anlaşılması açısından bakılırsa, buna inanç, hatta saf akıl inancı denebilir, çünkü bu inancın
çıktığı kaynak, (gerek teorik gerek pratik kullanılışında) yalnızca saf akıldır

Şu halde, bir şeyin olup olmadığını bilmek ile bir ödevin gerçekleşmesini
istemek ve bu anlamda inanmak farklıdır. Pratik akıl Tanrı’nın olup olmadığını bilmek
değil, en yüksek iyi idealinin gerçekleşmesi için Tanrı’nın olmasına ihtiyaç duyar.
Sonuçta, en yüksek iyinin aklın bir ideali olarak ele alınması bu idealin
gerçekleşeceğine ilişkin bir umudun, dolayısıyla inancın olabileceğine işaret
etmektedir.Böyle bir idealin gerçekleşmesi için irade, ahlâk yasası ve akıl yeterli
değildir. Zaten ahlâklı olmak için en yüksek iyiye ihtiyaç duyulmadığından, en yüksek
iyiyi gerçekleştirmek gibi ahlâki bir sorumluluk bulunmaz.Yapılması gereken, bu
ideali gerçekleştirmek için çabalamaktır. Nitekim Kant’a göre, “En yüksek iyiyi
geliştirme, bizim için ödevdi; dolayısıyla bu en yüksek iyinin olanaklılığını
varsaymak, yalnızca bir hak değil, aynı zamanda ödeve bir gereksinme olarak bağlı
olan zorunluluktur.”
En yüksek iyi pratik aklın bir nesnesi olarak varsa da nihayetinde bir idealdir.
Bu ideal, bilgi konusu değil, eylem konusudur yani insanın akılda olan bir şeyi bilmesi
değil, akılda olan bir şeyi gerçekleştirmesi söz konusudur. Daha önce de
vurguladığımız gibi, gerçekleştirmeye yönelik olmasıyla pratik akıl eylemini
sorumluluk olarak telakki eder. Böylece pratik aklın teorik akla üstünlüğü
yükümlülüğe dönüşür. Nitekim aşkın olan bu nesneyi gerçekleştirmek için tek bir
insanın ya da pratik aklın gücü de yeterli gelmez. Akıl bunu fark etmekte ve Kant’ın
Tanrı inancı da burada devreye girmektedir. Tanrı, erdemli insanın gösterdiği çabayı
takdir ederek insanın en yüksek iyi idealini gerçekleştirmek için yardım edebilecek
varlıktır. Dikkat edilirse, pratik akılda Tanrı’nın bir inanç olması farklı bir zemine
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dayandığından teorik aklın Tanrı idealinden ayrılmaktadır. Teorik aklın içinde kavram
olarak yer alan Tanrı, doğal olarak soyuttur. Pratik akıl açısından bakıldığında
Tanrı’nın var kılınmasının anlamı, somut olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle,
teorik aklın Tanrı idealinin soyut olmasında herhangi bir sakınca yokken, pratik aklın
Tanrı idealinin somut olması gerekmektedir. Çünkü en yüksek iyiyi gerçekleştirmek
insan için hayati bir öneme sahiptir. Bu anlamda pratik akıl, zorunlu olan en yüksek iyi
nesnesi için de olsa, Tanrı inancına kapı açmak zorundadır:
Saf aklın teorik kullanılışındaki bir gereksinim, yalnızca varsayımlara, saf pratik
aklınki ise koyutlara götürür; nitekim birinci durumda, çıkarılan sonuçtan başlayarak nedenler
dizisinde istediğim kadar yukarıya doğru yükselebilirim ve bir ilk nedene, o çıkarılan sonuca
(örn. şeylerin nedensel bağlantılarına ve dünyadaki değişmelere) nesnel gerçeklik
kazandırmak için değil, yalnızca araştıran aklımı onlar hakkında tam olarak doyurmak için
gereksinim duyarım. Böylece önümdeki doğada düzen ve amaca uygunluk görürüm ve
bunların gerçekliğinden emin olmak için, kurgulamalara başvurmam gerekmez; ancak bunları
açıklamak için bir Tanrılığı varsaymam yeter. Ama bir etkiden belirli bir nedenin – özellikle
de Tanrının öyle olduğunu düşünmemiz gerektiği derecede tam ve tamamen belirlenmemiş
bir nedenin- çıkarılma- sı, her zaman kuşkulu ve sakıncalı olduğundan; böyle bir varsayım,
biz insanlar için en akıllıca bir kanı derecesinden öte götürülemez). Buna karşılık, saf pratik
aklın bir gereksinimi bir ödev üzerinde, bir şeyi (en yüksek iyiyi), bütün gücümle geliştirmem
için istememin nesnesi yapma ödevi üzerinde temellenir. Bunu yapmak için de ben, onun
olanaklılığını, dolayısıyla da koşulla- rını, yani Tanrı’yı, özgürlüğü ve ölümsüzlüğü
varsaymalıyım...

Kant, Tanrı’nın varlığını kabul etme ihtiyacının pratik aklın öznel bir
gereksinimi olduğunu iddia etmektedir. Çünkü herhangi bir varlığı kabul etmek bir
ödev olarak düşünülemeyeceğinden nesnel değildir. Bunun yanında, Tanrı’nın varlığı,
en yüksek iyi açısından bakıldığında, olan değil olması gerekenle ilgilidir. Olması
gereken ideal için çabalamak bir ödevdir. En yüksek iyinin gerçekleşmesi için bir
umud olmalıdır. Şu halde en yüksek iyiye ilişkin olan bu umudun canlı kalabilmesi
için Tanrı’nın varsayılması zorunluluğu da bir ödev olarak kabul edilmelidir. Dikkat
edilmesi gereken nokta, Tanrı’nın ödev olarak kabul edilmesinin doğrudan değil,
dolaylı bir biçimde olduğudur.
O halde Tanrı’nın somut olmasına ilişkin yaptığımız bütün bu ayırımlara karşın,
Tanrı’nın ancak en yüksek iyi kavramına yönelik işlevi olduğunu unutmamalıyız.
Nasıl anlama gücünün kavramları, yani kategoriler tecrübede olmadıkları halde
tecrübenin koşulları haline geliyorlarsa, pratik akıl da nesnesi olan en yüksek iyiyi
gerçekleştirmek için Tanrı’yı zorunlu bir koşul haline getirmektedir.Aynı paralellelliği
devam ettirmek istersek, nasıl kategoriler anlamlarını tecrübe dünyasında geçerli olan
işlevselliklerinden alıyorlarsa, Tanrı’nın da en yüksek iyi nesnesinin gerçekleşmesine
yönelik sağladığı işlevsellik olmadan, insan için bir anlam taşımayacağı söylenebilir.
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Daha açık bir biçimde ifade etmek gerekirse, en yüksek iyi var olmayıp Tanrı var olsa
dahi artık ihtiyaç duyulmayacağından Tanrı’ya inanmanın da bir anlamı
kalmayacaktır. Bu anlamda Kant, en yüksek iyiyle beraber, Tanrı’nın varlığını bilmeyi
ya da doğrudan O’na imanı değil, varsayılmasının zorunlu olduğu rasyonel bir inanç
anlayışına ulaşmak ister.

2. Pratik Aklın Çatışkısı
Pratik aklın kavramlarını nesne kılma şeklinden ve ideallerini gerçekleştirmek
istediğinden bahsettik. Pratik aklın kavramlarından bir tanesi olan erdemlilik, insanın
ödevlerini yerine getirmesi olduğundan burada pratik aklın en yüksek iyiyle fazla ilgisi
olmayan doğal bir seyri söz konusudur. Yani erdemlilik, ahlâkın temel ve asıl
görevidir, ideali değildir. Dolayısıyla en yüksek iyi gibi bir ideal henüz söz konusu
değildir. En yüksek iyi idealinin olması için erdemliliğin sonrasına mutluluğu da
koymak gereklidir. Mutluluğun insanın elinde olmaması en yüksek iyinin
gerçekleşemeyeceği anlamına gelmektedir. O halde pratik akıl, gerçekleştiremeyeceği
bir nesneyi kendine hedef haline getirmektedir. Sonuçta bu gerçekleşememe durumu
ahlâkın amaçsız kalmaya, anlamsızlaşmaya mahkûm olması anlamına gelmekte ve bu
da insanı pratik aklın çatışkısı olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya
getirmektedir:
İstemenin belirlenmesinin bir sonucu olarak, dünyadaki her pratik neden-etki bağıntısı,
istemenin ahlâksal niyetlerine göre de- ğil, doğa yasalarının bilgisine ve kişinin onları kendi
amaçları için kullanma gücüne-fiziksel yetisine- göre kurulur; bundan dolayı da ahlâk
yasalarının en dakik gözleminden, dünyada mutluluğun erdemle zorunlu ve en yüksek iyi için
yeterli olabilecek bir bağlantısını kendi kavramında taşıyan en yüksek iyinin geliştirilmesi
istememizin a priori zorunlu bir nesnesi olduğundan ve ahlâk yasasına ayrılmaz bir biçimde
bağlı olduğundan, birincinin olanak- sızlığı ikincinin de yanlışlığı kanıtlanmalıdır. Buna göre,
en yüksek iyi pratik kurallara göre olanaksızsa, en yüksek iyiyi geliştirmeyi buyuran ahlâk
yasası da düş ürünü ve boş, uydurma amaçlara yönelmiş bir şey, dolayısıyla kendi başına
yanlış olmalıdır.
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Uygulama Soruları
Sizin için erdemliliği merkeze koyan bir mutluluk anlayışı mümkün müdür?
Açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ahlâkı en yüksek iyi bağlamında Kant’ın bakış açısından göstermeye
çalıştık. Aslında bu bakış açısında yani en yiksek iyi bağlamında ahlâkı idealize etmek
felsefecinin işidir. Dinlerin önemli bir kısmı bu en yüksek iyide hem iyinin hem demutluluğun
kendi sistemlerinde olduğunu belirtir. Bizim Kant bağlamında göstermeye çalıştığımız husus
önemli olan noktanın mutluluk değil, ama ahlâklılık olmasıdır. Kant’ın ahlâkı merkeze alarak
yaşanılan bir hayatın mutluluğa layık olduğu görüşünü burada aktarmaya çalıştık. Bu
bağlamda Kant için din mutluluğa layık olma öğretisi olarak değerlendirilmelidir.
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Bölüm Soruları
1)

Kant için önemli olan mutluluktan ziyade ......... anlayışıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Ahlak

b)

İman

c)

Akıl

d)

İnanç

e)

Öte Dünya

2)

Hem mutluluk hem de ...... olduğunda en yüksek iyiye ulaşılır.

a)

Din

b)

Akıl

c)

Ahlak

d)

Eğitim

e)

Devlet

3)

Kant için ........ karşı olan bir filozoftur denilemez.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan en uygun seçeneği bulunuz?
a)

Mutluluğa

b)

Düşünmeye

c)

Huzura

d)

Eyleme

e)

İstemeye

4)

Kant için olduğu kadar bütün felsefeciler için de ...... önemli bir idealdir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan en uygun seçeneği bulunuz?
a)

İdealler

b)

Kavramlar
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c)

En Yüksek İyi

d)

Mantıkİlkeleri

e)

Devlet Yasaları

5)

İnsanın mutluluk beklentisiyle eyleme geçmesi ......... değildir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan en uygun seçeneği bulunuz?
a)

Doğru

b)

Yanlış

c)

Pragmatik

d)

Ahlaki

e)

Gayri İhtiyari

6)

Kant için en yüksek iyinin elde edilmesinde önemli olan kavramlar nelerdir?

7)

Kant’ın felsefesinde çatışkı nedir?

8)

Kant’ın felsefesinde çatışkı nasıl aşılabilir?

9)

Kant’ın mutluluk ile ahlâk arasındaki ilişki nasıldır?

10)

Kant neden mutluluğun önemli olduğunu düşünür?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)c, 5)d
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11.AHLAKİ YA DA AKILSAL DİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Ahlak-Din İlişkisi
11.2. Vahiy
11.3. İman
11.4. Kilise ve Etik Cemiyet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ahlak ile Din arasındaki ilişkinin temelinde ne bulunur?

2)

Kant’ın vahiy anlayışı nasıldır?

3)

Kant imanı nasıl bir konumda değerlendirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ahlak ile din arasındaki
Kant’ın ahlâktan hareketle
ilişkinin zorunlu biçiminin
nasıl bir din anlayışı inşa anlaşılmasıyla
ettiğini görmek
Vahyin tarihi ve akli olarak
Kant’ın vahiy anlayışının
analiz edilmesiyle
anlaşılması
Kant’ta iman
anlaşılması
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kavramının

İman kavramının bağlamının
tekrar analiz edilmesiyle

Anahtar Kavramlar


Ahlak-Din İlişkisi



Vahiy



İman
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Giriş
Bu bölümdeKant’ın ahlâk ile din arasında nasıl bir ilişki kurduğu ilk olarak
göstermeye çalışacağız. Daha sonra vahiy ve iman gibi din anlayışında önemli olan
kavramlara bakacağız. Aslında Kant’ın ahlâki açıdan dini değerlendirmesi onun dini ahlâka
indirgemesi şeklinde bir eleştiriye tabi tutulmuştur. Bu mesele tarihsel olarak da filozoflara
yüklenen bir suçlama olmuştur. Sonuçta bu son eleştirinin de bir değerlendirilmesinin
yapılarak okuyacağınız bölümün bir faydası olmasını umuyoruz.
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11.1. Ahlâk-Din İlişkisi
Ahlak-din ilişkisi bir bakıma tavuk mu yumurtadan çıktı yoksa yumurta mı tavuktan
çıktı sorusuna benzer. Aslında tam olarak bir cevabın verilmesi mümkün olmayan soruların
soru olmadığını görmek önemlidir. Bunun gibi bu mesele de ahlâk ile din arasında bir yarışın
olduğu ve nihai kararın yukarıdaki soru gibi sorulup cevaba göre bir değerlendirmenin
yapılacağı anlamına gelir. Eğer din daha önceydi ve ahlâk ondan neşet etti dersek dini ahlâk
karşısında aksi takdirde de ahlâkı dinin önüne koymuş olacağız. Hâlbuki bu türden bir
yaklaşım belirttiğimiz gibi doğru değildir. Önemli olan yaklaşım ikisi arasındaki ilişkinin
nasıl kurulması gerektiğidir.
Kant’ın bu anlamda pratik akılda dinin nasıl bir önem arz ettiğini ilk planda belirttiğini
söyleyebiliriz. Bir önceki bölümde en yüksek iyi bağlamında bir mutluluğun olması
gerektiğini belirtmiştik. Aslında bunun bir mutluluk beklentisi olduğunu çünkü mutluluğun
hiç bir zaman bir amaç olarak ortaya konulmaması gerektiğini göstermiştik. Mutluluk
beklentisi Kant için dinlerde de oldukça önemli olan farklı bir kavrama götürür bizleri: Umut.
Dikkat ederseniz u-mut ile mut-luluk aynı köke sahiptir. O halde mutluluk isteğimizin umut
etmeyle ilgisi olduğu açıktır. Kant ahlâklı olan kişinin mutluluk bekletisinin dinin içinde
umuta dönüştüğünü belirtir. Din bu haliyle ahlâklılığı öğretmez. Buna karşın din ahlâklı olan
bireyin ağır bir yük olan ödevden dolayı ve ödeve uygun yaşamayı kaldırabilir hale
getirebilir. Elbette buradaki dinin özellikle Tanrı’yı özne olarak taşıması gerektiği açıktır.
Yukarıdaki meseleye ilişkin olarak genel bir cevap verilmesi gerekirse dinlerin
insanlara ahlâkı öğrettiği aşikârdır. Ama bu neyin ahlâki olduğu noktasında bir arayışın
olmasını engellemez. Birçok din olabilir ve bunların benzer ahlâki ölçütleri ve değerleri
olmasına rağmen benzemeyen kısımları da olabilir. Bunun için dinlerin tarihselliği ve
çeşitliliği Kant gibi evrenselci bir filozof için sıkıntı teşkil eder. Nitekim Kant eğer Tanrı birse
O’nun emirlerinin de bir olması gerektiğini belirtir. Bunun için çok olan dinler değil,
inançlardır. Kant’ın ahlâklılığı evrensel kılıp daha sonra dine geçişinin umut etmeyle ilgili
olması evrensellik sorununu önemli ölçüde halleder gibidir. Buna karşın Kant’ın din deyince
aklına yeryüzündeki inanç biçimlerini getirdiğini unutmamak gerekir. Sonuçta Kant için
hıristiyanlık da bir inançtır. Diğer inançlardan farklı olarak Kant Hıristiyanlığın akıl dinine
en uygun bir inanç olduğunu düşünür.

11.2. Vahiy
Kant’ın teorik anlamda sınırları belirlediği Tanrı anlayışının bir yansımasını vahiy
yaklaşımında bulabiliriz. İlkönce şunu belirtmek gerekir: Hıristiyanlıkta İslam’da olduğu
biçimiyle bir vahiy söz konusu olmamıştır. Hz. İsa’nın başından geçenler daha sonra
havarilerin ilhamı ve hatta kutsal olmaktan öte ilahi bir şahsiyet olan Papa bile bugün vahiy
alabilir. Dolayısıyla vahiy anlayışının eleştirilebilir olmasını beklemek batı düşüncesi için
daha mümkündür.
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Tekrar konumuza dönecek olursak, Kant’a göre aşkın bir varlık olarak Tanrı’nın
bizimle aracılarla da olsa konuşması, O’nun sesinin herhangi bir insanda duyulması mümkün
değildir. Bunun için insandaki ahlâk yasasının Tanrı’nın emirleri yerine geçmesi önemlidir.
Nitekim Kant için din, ahlâk yasasının emirlerinin Tanrı’nın emirleriymiş gibi
düşünülmesidir. O halde vahyin işlevi ne olacaktır? Vahiy Kant için insanları ahlâklılığa
götüren yolda daha basit düzeyde yapılan araçsal bir öğreti olarak görülebilir. Yani aslında
ahlâkın evrensel değerlerinin, dinin vahiyleri aracılığıyla ortaya konulmasının faydası vardır.
Dolayısıyla vahyin ve kutsal kitabın özünü ahlâki bir değer oluşturmak durumundadır.
Ahlaki değer açısından bakıldığında vahyin anlaşılması tarihsel bir perspektif içinde
değerlendirme yapmayı gerekli kılar. Böylece geçmişte olan olayların bugüne aktarılması için
ahlâki açıdan kurulmuş bir zeminin olması gereklidir. Bunun yanında şu soru sorulabilir:
Acaba ahlâki açıdan değerlendirme imkânı bulunmayan hususlar varsa bunların dinden
atılması mı gerekecektir? Mesela Kant Hz. İbrahim’den Cebrail aracılığıyla oğlunu kurban
etmesini Tanrı’nın istemesi mümkün değildir. Kant’ın Tanrı’nın böyle bir şey istemeyeceğini
belirtmesi ahlâk yasasına dayanmasıyla ilgilidir. Yani Kant oğlunu kurban etmen gibi bir
eylemin ahlâken yasak olmasının Tanrı’yı da bağlaması gerektiğinden hareket eder. Elbette
Kant burada Tanrı’nın mükemmel olması nedeniyle böyle bir istemeyeceğini bunun yerine
Hz. İbrahim’i kötü bir meleğin kandırdığını iddia eder. Bu konuya ilişkin eleştiriyi sonuç
kısmında ele alacağımızdan şimdilik kapatıyoruz.

11.3. İman
İman ile vahiy arasında özellikle İbrahimi dinlerde doğrudan bir ilişki olduğunu
unutmamak gerekir. Yani Tanrı’nın varlığından ziyade O’nun vahiyle getirdiğine inanma
anlamında iman vahyi zorunlu olarak içerir. Bunun yanında imanın Tanrı’ya kendini adama
anlamı çerçevesinde ilerlemesi gerekmektedir. Kant bağlamında soracağımız soru ahlâki bir
yaşamanın kendini Tanrı’ya adama olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Kant’ın
otonomi kavramı çerçevesinde ahlâki bir eylemin Tanrı da dâhil olmak üzere herhangi bir şey
için yerine getirilmesi doğru değildir. Bu durum ahlâkın oldukça önemli bir kavramı olan
özerkliğe aykırıdır. Bunun için yukarıdaki sorumuza muhtemelen, Tanrı’dan dolayı yerine
getirmek anlamında bir imanın sakıncalı olacağı şeklinde bir cevap vermemiz gerekecek.
Bunun yanında Tanr’nın gözetilerek ya da O’nun gözetlemesi altında eylemde bulunma
bilinci olarak kabul edilen bir Tanrı imanının Kant tarafından da kabul edileceğini
söyleyebiliriz.

11.4. Kilise ve Etik Cemiyet
Kant’ın kilise yaklaşımı belki de onun din yaklaşımında en eleştirel olduğu kısımdır.
Bunun nedenini Kant’ın dine ve özelde kiliseye karşı duyduğu husumetle açıklamak yanlış
olur. Kant’ın dini ayinlere katılmadığı, dolayısıyla kiliseye gitmediği bilinir. Buna karşın Kant
bunların ikisine de yani ne dine ne de kiliseye düşman hatta karşı olduğunu söylemek doğru
değildir. Kant’ın kendi felsefesinden hareketle otoriter bir yapı arz eden kilise anlayışına
eleştirel olduğunu söyleyebiliriz en fazla.
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Eleştirel olmak kendi aklını kullanarak hareket etmek anlamına gelir. Otonomi sadece
insanın kendi aklına özgürlük kavramı neticesinde bağlanmayı ifade eder. O halde kilisenin
öğretmesiyle devamlı hareket eden bir birey tipi Kant için teklif edilemez. Buna karşın kilise
kendi öğretileri üzerinden anlaşılması gereken bir dinin doğru olduğunu iddia eder. Böylece
aklın ve özellikle modern aklın yolunun kilisenin yolundan farklı olma durumu oldukça artar.
Kant bu gerilimde elbette akıl tarafında olacaktır. Nitekim aydınlanma çağının akıl çağı
olması sadece Kant oluşan bir tarafında değil Kant’ın da olduğu bir taraftar grubuna işaret
etmektedir.
Aslında bakılırsa Kant kiliseyi etik bir cemiyet inşası için önemli görür. Kilise insanın
içselleştirdiği bir otoriteyi ahlâki bağlamda yaparsa doğru bir sosyal kurum olabilir. Bunun
için kilisenin kutsallığı aşkınlık ve saygın, değişmez ve mutlak bir otoriteye götürecekse Kant
tarafından kabul edilemez. Daha çok Kant kilisenin insandaki ahlâki potansiyeli aktüel hale
getirmekle yükümlü olduğunu düşünür. Nitekim Kant için önemli olan görünür kilise değil
görünmez kilise olmasıdır. Çünkü kilise de dâhil olmak üzere bütün otoritelerin kendisine
devamlı bağlı olan bireyler yetiştirmek yerine giderek kendisi dâhil olmak üzere bütün
otorilerden bağımsız hareket edebilecek bağımsız; özerk bireyler yetiştirmek önemlidir. Kilise
bu mütevazılık üzerine kendisini kurumsallaştırmalıdır.
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Uygulamalar
KİLİSENİN ANLAMI VE ELEŞTİRİLİŞİ
İman, kişinin kendisinin idrak ettiği ama başkasına aktaramadığı bir durumdur. Ama
imanın nesnesi olan Tanrı sadece bir insanı değil, bütün insanları hedef alır. Bu anlamda,
Tanrı’ya olan imanın bireysel bir durumu aşarak kurumsal bir yapıyla ilgili hale gelmesi
normal karşılanabilir. İşte Kant’ın sorguladığı, Tanrı’ya olan imanı topluma yaymak için
kilisenin kurumsal ve sosyal bir yapı olarak yardımının nasıl olacağıdır. Kant’ta, imanın
içyapısı ahlâki olurken dış yapısı da bu ahlâki yapıyı en iyi biçimde yayacak form olan
kiliseye dayanmaktadır. Yani Kant bağlamında, imanın potansiyel olarak insanda bulunduğu,
bunun aktüel hale gelmesinin ve toplumsal olarak yayılmasının ancak kilisenin yardımıyla
mümkün olduğu söylenebilir. Kant’a göre kilise sadece akla dayalı olarak insandaki imanı
açığa çıkaramayacağından başka enstrümanlara ihtiyaç duyacaktır. Bunların başında vahiy
gelmektedir. Yeryüzündeki kutsal devletin vatandaşları olarak Tanrı’nın kilisede nasıl
onurlandırılacağını bilmek için vahye ihtiyaç duyulmaktadır:
Ama kendimizi sadece insanlar olarak değil, aynı zamanda yeryüzündeki kutsal bir
devlette vatandaşlar olarak değerlendirdiğimizde ve böyle bir birlik için kilisenin altında
çalıştığımızda Tanrı kilisede nasıl onurlandırılmalıdır sorusu sadece akla dayalı olarak
cevaplanamaz görünür ve saf dini imana zıt oluşta olan ancak vahiy aracılığıyla bildiğimiz
tarihi imanda yer alan kanuni yasalara ihtiyaç duyulur.
İmanın doğrudan nesnesi olan Hz. İsa’nın ilk örnek olarak her akılda yerleşik olması
dinin evrensel olmasını kolaylaştırmaktadır. İlk örnek, akılda bulunsa bile bunun insan
tarafından bir anda ve doğru bir biçimde kavranması söz konusu olmayabilir. İşte bu aşamada
Kant için kilise ve vahiy devreye girer. Akıldaki gerçek imanı ortaya çıkarırken gerçek
kilisenin yapması gereken vahyin ahlâki anlamda insanı geliştirecek olan bir içeriğe sahip
olup olmadığını değerlendirmektir.
Buna karşın akıl, ahlâkın belirleyicisi olduğundan kilise- nin de nasıl olması
gerektiğini belirleyebilirKilise insan zayıflığından ötürü hiçbir zaman saf akıl imanına
dayanamaz. Bununla beraber resmi imanın uygulayıcısı olarak görünür kilise, ideal kilisenin
nasıl olması gerektiği konusunu dikkate almak zorundadır.
Buraya kadar anlatılanlardan kilisenin özsel değil, işlevsel bir rolü olduğunu
çıkarabiliriz. Nasıl pratik akılda en yüksek iyiye ulaşmak için Tanrı’nın varsayılması
zorunluysa, dinde de Tanrı’ya ulaşmak için kilisenin olması zorunludur. Nitekim Kant’ın bir
alt başlık olarak kitabında Tanrı’nın insanları fikrinin ancak kilise yapısı altında olabileceğini
söylemesi bu düşüncemizi destekler mahiyettedir. Buna karşın Kant için kilise görünebilir ve
görünemez olarak iki biçimde ele alınmalıdır. Kant’a göre, eğer ahlâk evrensel ise ahlâka
dayanması gereken kilise de evrensel olmalıdır. Bu kilisenin en önemli özelliğidir. Tanrı’ya
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ulaşmak fiziki anlamda değil, ahlâki anlamda olaca- ğından kilisenin rolü de burada özsel
değil işlevsel olmaktadır.
Kilise, Tanrı’ya layık olmak için ne yapılması gerektiğini belirleyen kurumdur. İnsan,
Tanrı’nın karşısında olduğunda, O’nu nasıl onurlandıracağını bilmek için kiliseye ihtiyaç
duymaktadır. Bunun için, en azından ilk başta, pratik aklın belirlenimleri değil, vahiy ve bu
vahyin yorumunu yapan (görünür) kilise ön plana çıkmaktadır. Burada, kişinin Tanrı’yı
ahlâktan hareketle varsaymasının zorunluluğu ile iman nesnesi olarak Tanrı’nın
değerlendirilmesi farklıdır. Çünkü pratik akılda insanın ahlâk yasası aracılığıyla Tanrı’yı
karşısına alması söz konusuyken, kilisede Tanrı’nın insanı karşısına alması söz konusu
olmaktadır. Bunun için dinde Tanrı, bilinmenin ötesinde nasıl onurlandırılacağını insana
bildirmek ister. İşte bu onurlandırmanın nasıl yapılması gerektiğini belirleyen yer olarak kilise
karşımıza çıkmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus, kilisenin görevinin ayin ya da dua
değil, insanın asıl görevinin ahlâk yasası olduğu bilincini vermesidir.
Aslına bakılırsa insan, Tanrı’yı nasıl onurlandıracağını bise dahi zayıf bir varlık olarak
bunu yerine getiremez. Rasyonel iman bölümünde özerklikle ilgili olarak belirttiğimiz üzere,
insan doğru eylemin ne olduğunu ve bunun Tanrı’nın rızasını kazandırdığını bilir. Ama Kant
için, insanın bilmesi eylemi yerine getirmesi için yeterli değildir. Bu görüş özellikle insanla
ilgili olarak bir teşbihi içeren şu soruda açığa çıkmaktadır: “Eğri bir odundan nasıl dümdüz bir
şeyin çıkmasını bekleyebiliriz?”Burada önemli olan husus, Kant’ın insanı özellikle ahlâk
yasası ile idealize etmeye çalışırken dine gelince eğilimleri olan, günahkâr insanı kabul
ettiğidir. Şu halde özerk insan yani kişi, Tanrı’yı kendi aklından ve ahlâki varlığından
hareketle bulsa da mesafesini korurken, dine gelince zayıf olan insan yani günahkâr, Tanrı’nın
kurtarmasına ihtiyaç duyar. Bu anlamda bir bakıma roller değişerek belirleyici olan insanın
yerini Tanrı aldığından, Tanrı’nın insanı karşısına aldığı söylenebilir. Pratik akılda erdemli
insan Tanrı’nın karşısına hak ettiği mutluluk talebiyle çıkarken, dinde eğilimleri olan insan
Tanrı’nın yardımına muhtaç durumdadır. Buna karşın, bu ihtiyacın sonucunda insanın
karşısında bulduğu Tanrı değil, kilisedir. Fakat görünür kilisenin ahlâk yasasına sahip olan
bireyi ortaya çıkarması gerektiği için görünmez kilise haline gelmesi gerekir.
Aslında ilk başta görülen bu farklılık ya da iki insan arasındaki bu uçurum Kant’a
kilisenin aranması için uygun or tamı sağlamaktadır. Bir diğer deyişle, ihtiyaç duyulan yeni
bir ahlâkın ortaya çıkması değil, insandaki eğilimlerin kilise tarafından ahlâklılığı sağlayacak
şekilde düzenlenmesidir. Bu nedenle Kant kilise derken herhangi bir kurumun
savunuculuğunu yapmaktan ziyade ahlâki anlamda olması gereken kilisenin özelliklerini de
eklemeyi ihmal etmez. Kant’a göre ideal/görünmez kilisenin nitelikleri evrensel olması yani
tek olması, kalitesini ifade eden sadece ve sadece ahlâki değerler altında birleşmeyi sağlayan
saflığı, hem kişilerin kendi aralarında hem de kurumsal olarak kilisenin politik anlamda özgür
olması ve kurumsal yapısının değişmez olması olmak üzere dört tanedir. İdeal kilisede devlet
yaptırımlarında olduğu gibi kurallara uymada zorlayıcılık değil, gönüllü katılım söz
konusudur. Şu halde Kant tarafından kilisenin ahlâki bir toplumun kurumsal yansıması olarak
tanımlandığını söyleyebiliriz. Nitekim kilisenin bir diğer önemli yönü, insan ile Tanrı
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arasındaki ahlâki ilişkinin sözleşmeye döküldüğü yer olmasıdır.Ahlaki yükümlülükler kilise
çatısı altında Tanrı ile yapılan sözleşmeye dönüşmektedir.Aynı sözleşmeye herkesin kilise
altında katılması ahlâki yapının kişisel olmaktan çıkarak toplumsal olduğu kadar kurumsal bir
yapıya bürünmesine de yardımcı olmaktadır. Nitekim ahlâki kaygılarla hareket edildiğinde
insanın birlikteliğinin ahlâki bir topluma götürmesi ve bunun da kilise gibi kurumsal bir
yapıya ihtiyaç duyması söz konusudur.
Eğilimleri düzeltmek Tanrı’nın isteği olduğu kadar ahlâki bir yükümlülüktür. Önemli
olan nokta, bu açıdan bakıldığında ahlâki gelişimin Tanrı’nın onurlandırılması ya da memnun
edilmesi anlamına geldiği için aynı zamanda dini olduğunun anlaşılmasıdır. Böylelikle ahlâki
bir yaşam süren insan Tanrı’ya hizmet ettiğini anlayacaktır. Tanrı’ya hizmet etmek O’na
şekilsel ibadetlerde bulunmak anlamına gelmez. Kiliseye giderek dua etmekle Tanrı’ya
hizmet etmiş olunmaz. Kiliseye gitmek O’nu onurlandırdığını ve onurlandırmaya de- vam
edeceğini taahhüt etmek demektir. Bu onurlandırmanın gerçekleşmesi için insan ahlâki
anlamda geliştirmeli ve böylece kilisede O’nun karşısına çıkmaya hazır hale gelmelidir.
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Uygulama Soruları
1)

Kutsal metinlerdeki vahiy tarihini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın ahlâk-din ilişkisini nasıl kurduğunu göstermeye çalıştık. Kant
için ahlâklılıktan sonra dine geçilmesi gerekir. Bu ilişkinin sıralaması çok önemlidir. Çünkü
eğer dinden hareketle ahlâka geçilirse Kant için sorunlu bir ilişki inşa edilme tehlikesi vardır.
Çünkü dinler genel olarak ahlâkı değil mutluluğu dikkate almayı tavsiye ederler Kant’a göre.
Göstermeye çalıştığımız bir diğer husus Kant içn akıl dininin tek olduğudur. Bu da ahlâktan
başlayıp dine geçmekle sağlanır. ahlâk dine umut edilmesi açısından bağlanma ihtiyacı duyar.
Bunun yanında gerek vahyin gerekse imanın Kant için neden ahlâki temelli olması gerektiğini
vurguadık. Kant için vahiy tarihseldir ve ahlâki anlamla her zaman yorumlanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Kant için, ahlâktan ........... geçiş gereklidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Dine

b)

Bilgiye

c)

Özgürlüğe

d)

Düşünmeye

e)

Devlete

2)

Kant vahyin ....... anlamda yorumlanması gerektiğini düşünür.

Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Tarihi

b)

Felsefi

c)

Ahlaki

d)

Akli

e)

Bilimsel

3)
İman ile vahiy arasında özellikle .......... dinlerde doğrudan bir ilişki olduğunu
unutmamak gerekir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Ontolojik

b)

Logik

c)

Putperest

d)

İbrahimi

e)

Epistemik

4)

Kant ......... etik bir cemiyet inşası için önemli görür

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan en uygun seçeneği bulunuz.
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a)

Toplumu

b)

Felsefeyi

c)

Kiliseyi

d)

Devleti

e)

Bireyi

5)

Kant ..... bile ahlâki anlamda yasak olanı emretmeyeceğini iddia eder.

Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Tanrı’nın

b)

Kişinin

c)

Yasanın

d)

Kilisenin

e)

Ailenin

6)

Kant’a göre ahlâk din ilişkisi nasıl bir düzende olmalıdır?

7)

Kant vahyi anlamada önemli ölçütün ne olduğunu belirtir?

8)

Kant’ın iman anlayışında önemli olan nokta nedir?

9)

Kant’ın kilise ile olan geriliminde ne yatar?

10)

Kant kilise ya da dini bir kurumun işlevini nasıl görür?

Cevap Anahtarı
1)a, 2)c,3)d, 4)c, 5)a
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12. KANT VE YARGIGÜCÜ
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kant’ın son büyük
eleştirisindeki temel
kavramların anlaşılması
Estetiğin modern
gelişiminin anlaşılması
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Güze, yüce ve gayenin analizi

Kant’ın öznel açıdan da olsa
evrensel bir formun estetikte
kavramsal inşasının analiziyle

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Son Eleştirinin Anlamı
12.2. Güzel Kavramı
12.3. Yüce Kavramı
12.4. Gaye Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Son eleştirinin öncekilerden farkı nedir?

2)

Güzel kavramı nedir Kant’a göre?

3)

Yüce kavramı ne gibi bir işleve sahiptir Kant’ın felsefesinde?

4)

Gaye kavramı nasıl ele alınmıştır Kant’ın felsefesinde?
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Anahtar Kavramlar


Gaye



Güzel



Yüce



Yargıgücü
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Giriş
Bu bölümde Kant’ın son eleştirisi olan yargıgücünün eleştirilişine geçeceğiz. Kant’ın
felsefesindeki üçünü ve son ayağın bu eleştiri olduğu genel olarak kabul edilir. Aslında Kant
Saf Aklın Eleştirisi’nde felsefesinin genel olarak hatlarını belirtmiştir. Bu hatlar içinde Pratik
Akıl Eleştirisi söz konusuyken yargıgücünün eleştirilmesi belirtilmemiştir. Bu nedenle
sözkonusu eleştiriyi Kant’ın genel yaklaşımının içinde ayrı bir yere koyabiliriz. Aşağıda bu
bağlamda güzel, yüce ve gaye kavramlarının analizi yapılacaktır.
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12.1. Son Eleştirinin Anlamı
Girişte belirttiğimiz hususu burada daha iyi açıklamaya çalışalım. Bunu yapmak için
de şu soruyu soralım: Kant neden felsefesinin genel hatlarını belirlemesine rağmen üçüncü
eleştiriyi yazmıştır? Bunun nedeni tam olarak teorik ve pratik bilginin dışında farklı bir
düşünme biçiminin eleştiriyi hak etmesidir. Genel olarak deneyimsel ve bilimsel bilginin elde
edilişinde evrenselin altına tikel olan yerleştirilerek bilgi oluşturulur. Daha iyi açıklamak
gerekirse, bir yargı içindeki evrensel bir kavramın altına tikel bir nesne eklendiğinde o nesne
hakkında bir yargıda bulunulmuş olunur. Bu yargı o nesneyi bilmenin imkanıdır. Kant’a göre
tam olarak bunun tersi olan bir düşünme biçimi; yargı biçimi daha vardır. O da tikelin altına
evrenselin yerleştirilmesiyle meydana gelen Kant’ın reflektif düşünme olarak adlandırdığı
biçimdir.
Güzel yargısını bir nesneden hareketle veriyor olmak onun evrensellik biçimini de
değiştirecektir. Aynı biçimde burada zihinsel melekelerin de değişmesi söz konusu olacaktır.
Bu değişimler daha sonra da göreceğimiz gibi kendisini belirli türden akla mahkum hisseden
Alman düşüncesine oldukça anlamlı gelecektir.
Aşağıdaki kavramları yani güzeli, yüceyi ve gayeyi incelerken yukarıda belirttiğimiz
iki husus çerçevesinde anlamlandırmanın yapılması oldukça önemlidir. Toparlayıp tekrar
belirtecek olursak önemli olan nokta farklı bir yargılama biçiminin olması ve zihni
melekelerimizin burada kendisini farklı bir şekilde özgürleştiriyor olmasıdır.

12.2.Güzel Kavramı
Nasıl teorik akılda bir açıdan temelde duyumlama varsa yargıgücünün söz konusu
olduğu akılda da temelde haz vardır. Hazla beraber insanda uyanan duyunun duygu olarak
değerlendirilmesi gerekir. İşte tam olarak buna hoşlanma deriz.
O halde insanda meydana gelen hoşlanma temelde haz ve hazsızlık(acı) durumuyla
ilgilidir. Kant nasıl teorik akılda duyuyu bilgi olarak görmüyorsa aynı şekilde hoşlanmayı da
güzel olarak görmez. Aynı paralelde gidecek olursak aslında güzel hoşlanmanın yargılanmış
biçimidir. Yani güzel hoşlanma üzerine bir düşünce gibidir. Burada önemli olan nokta
düşüncenin evrensel olup olmadığıdır. Kant evrenselliğin farklı bir biçimde de olsa devam
ettiğini iddia eder. Basit bir biçimde ifade etmek istersek güzel olduğunu düşündüğümüz bir
nesneye ilişkin yargımızda bilgi olmasa da evrensellik beklentimizde herhangi bir azalma
olmaz. O halde Kant neden bu durumda teorik akılda olduğu üzere güzeli sorunlu bir ideal;
aşkın kavram olarak nitelendirmemiştir? Bunun nedeni Kant için aklın zaten öznel olduğu
ama bu öznelliğin bilgi verme iddiasında olmadığı için sorunlu olarak nitelendirmenin de pek
gerekli olmadığıdır. Bir diğer deyişle, Kant aklın bilgi olmadığını bildiği haldegüzel
yargısında bulunduğunda evrensellik iddiası içinde olmasını olumlu olarak değerlendirir.
İsterseniz bu durumu örneklendirerek açıklamaya çalışalım.
Mesela güzel bir çiçek yani kırmızı bir gül görelim ve onun için yanımızdaki kişiye
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“gül güzel bir çiçektir.” şeklinde yargıda bulunalım. Bu durumda yaptığımız sadece
kendimizin çiçekten hoşlandığımızı belirtmek değil, bu hoşlanmamızın yanımızdaki kişi
tarafından da tasdik edilmesini haklı olarak beklemektir. Yani onun onaylaması ona zorunlu
olarak katılması anlamındadır. Böylece burada sadece bir kişiye değil, herkese yapma
durumunun olduğunu fark edebiliriz. İşte Kant bu türden bir evrenselliğin güzel kavramına
ilişkin olarak akılda olduğunu ortaya koymaya çalışır.
Dikkat ederseniz yargımızdaki nesnemiz ve ona ilişkin olarak ortaya koyduğumuz
güzel nitelendirmemiz bir bilgi verme iddiasında olmadan evrensellik taşır. İşte Kant güzel
yargısının nesnesinin de bağımsız olarak akli melekelerin özgürce uyumunu sağladığı için haz
verdiğini belirtir. Güzel olana ilişkin olarak yargımızda ortaya çıkan evrensellik nesneye ait
ya da nesneyle ilgili değil, kendi melekelerimizin ahenginin sağlanmasıyla ilgilidir.

12.3.Yüce Kavramı
Genel olarak bakıldığında yüce kavramı güzel kavramının tersi olarak Kant tarafından
belirlenmeye çalışılır. Bunun için güzel hazla ilgiliyken yüce hazsızlıkla ilgilidir. Böylece
güzelin pozitif yücenin ise negatif olduğu sonucuna varmamak gerekir. Kant hazsızlığı burada
negatif değil de insan da olumlu bir şekilde korku ve saygıyla karışık bir duygu durumu
olarak kabul eder. Bunun yanında Kant’ın bu negatifliğin akıl tarafından nasıl pozitif bir
anlama dönüştüğünü ortaya koyması dikkat çekicidir.
Güzel kavramı nesnenin niteliğine ilişkin olarak yapılan yargılarda ortaya çıkarken
yüce kavramı nesnenin niceliğine ilişkin olarak yapılan yargılarda ortaya çıkar. O halde yüce
kavramı nicel anlamda gerçekten büyük olan nesnelerin mesela dağ, okyanuslarla ilgili olmak
zorundadır. Bunun yanında insanlar tarafından yapılan belirli büyüklüğe sahip yapılar için de
yüce kavramını kullanabiliriz. Mesela Süleymaniye Cami’si gibi.
Şimdi Kant için yüce kavramının negatifliği verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı
üzerine korkunç nesnelere karşı değil bizde tevazu uyandıracak nesneler karşısındadır. Bunun
için salt nicel bir büyüklüğe sahip olan bir nesneyi yüce olarak nitelendirerek haklı bir
küçülme içine gireriz. Bu açıdan bakıldığında doğadaki bu nesnelerin sahibi karşısında
duyulan tevazunun da bizi ahlâklılığa ve dine daha yakın kılma gibi bir fonksiyonu vardır.

12.4. Gaye Kavramı
Gayenin yukarıda ayrı başlıklarla belirttiğimiz her iki kavramı içine aldığını
söyleyebiliriz. Çünkü doğanın güzellikleri içinde barındırması söz konusu olduğu gibi
yüceliği de içinde barındırmasından rahatlıkla bahsedebiliriz. Bunun yanında gaye
kavramının, ilk eleştiri bağlamında ele alınmasında fayda vardır. Kant’ın içinde bulunduğu
modern dönemde bilimsel buluşlar oldukça etkiliydi. Doğanın mekânik bir biçimde ele
alınmasıyla oldukça ilgili olan bu bilimsel buluşlar mekânik anlayışın bir biçimde doğru
olduğu görüşünü yerleştirdi modern insanın bakış açısına. Zaten Kant’ın fenomenal dünyayı
açıklamaya çalışırken mekânik nedenselliği doğrulayacak şekilde yaklaştığını biliyoruz.
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Bunun için modern dönem öncesinde gerek antik dönemde gerekse ortaçağda doğanın
gayeselliği fikrinin bir biçimde kurtarılması gerekiyordu.
Kant’ın doğanın hem mekânik hem de gayesel yönden ele alınmasını sağlayacak bir
anlayış geliştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre mekânik yönden ele alma nedenselliğin
somut bir biçimde karşılık bulmasıyla sonuçlandığından nesneldir; yani bilgiyle sonuçlanır.
Buna karşın doğanın gayesel yönden ele alınması bunların nihai nedenselliği ile ilgili olarak
öznel olabilir. Ama bu öznellik bütün bilgimizin düzenlenmesi açısından da mekânik
nedensellikle elde edilemeyen bir tamamlanmışlığı sağlar.
Doğanın gayeselliğinden hareketle bir Tanrı’nın varsayılmasının daha açık hale
gelmesi söz konusu olmaktadır. Bu gayesellik insanda şükran duygusunu uyandırması
açısından önem arz eder.
Böylece Kant doğadaki işleyişin bir gayeye uygun olarak açıklanmasının bilimselliği
engellidiğini düşünür. Ama eğer bilimsel açıklama yapmadan bir nevi genel olarak bütün
bilgimizin ve bakış açımızın tamamlanması açısından gayenin değerlendirilmesi söz konusu
olacaksa bu durum oldukça faydalı da görülebilir.
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Uygulamalar
Kant’ın son eleştirisi olan Yargı gücünün eleştirisi’nin önemli bir kısmı yüce
kavramının analizi üzerinedir. Bu kavramın analiz edilmesinin konumuzu ilgilendiren kısmı
Tanrı ile olan bağlantısının ne olduğudur. Tanrı’ya yakıştırılan bu kavramın insan zihninde
açığa çıkması için doğa üzerine yapılan gözlemden hareket edilmesi gerekir. Çünkü doğanın
işleyişinin; gayesinin yüce kavramını yargı hâline dönüştürecek olan malzemeyi vermesi
beklenir. Bu anlamda Kant, yargı yetisinin incelenmesin- de yüce kavramıyla, teleolojik Tanrı
ispatının özünde yer alan gaye kavramı ile Tanrı’nın varlığı arasında bir ilişkinin yeniden
tesisi üzerinde durur. Aşağıda yargı yetisini incelerken, genel olarak bu kitapta yaptığım gibi,
asıl konumuza geçmeden önce girizgâh mahiyetinde bazı temel kavramların ve bunların bir
sistem dâhilinde nasıl işlediğine ilişkin bilgi vereceğim.
Kant’ın Saf Aklın eleştirisi’nde sistemi oturttuğunu belirt- miştim. İkinci eleştiri ve
diğer eserler oturtulan temelin üstüne inşa edilen katlardır. Buna karşın son eleştiri bu tanıma
uymayan bir işleyiş içerisinde gibidir. Çünkü Kant’ın ilk iki eleştiride kurduğu sistemin
önemli bir sorunu vardır. Buna göre aklın, teorik ve pratik olarak ayrılmasıyla beraber varlık
alanının fenomenal ve numenal olarak sınıflanması şöyle bir soruyu ortaya çıkarmaktadır:
“Özgür olan (numenal) insan, mekânik nedenselliğin olduğu (fenomenal) doğayla nasıl bir
ilişki içinde olacaktır?” İşte farklı bağlam, bu sorunun Yargı gücünün farklı kavramları
üzerinden incelenmesini ifade etmektedir ki, bu durum, aynı zamanda “Acaba ilk iki eleştiride
oluşan teorik ve pratik akıl arasındaki uçurum kapatılabilir mi?” gibi bir yan soruyu da içinde
barındırmaktadır.
Buna ek olarak Kant daha eleştiri’nin başında reflektif düşünme biçiminin nasıl farklı
olduğunu ortaya koyar. İlk bakışta bu veriler bize Kant’ın sisteminin yanlışlığını olmasa bile
en azından eksikliğinin farkına varmış olduğunu düşündürtebilir. Halbuki, reflektif yargının
farklı olması aklın bir konuyu doğru bir biçimde işlemesinin böyle olduğunu iddia etmez.
Daha çok, bir konunun farklı bir tarafını ele alarak aklın alanının genişlemesini ifade
eder.Böylece bırakalım aklın sisteminin eksikliği daha desteklendiğini söyleyebiliriz. Burada
ne demek istediği- mi daha iyi açıklamak için önemli bir hususu belirtmem gere- kir. Aklın
sisteminin desteklenmesi aklın işleyişindeki öznelliğe yapılan vurguyla paraleldir. Bir diğer
deyişle Kant, tam da öznellik denilen şeyin/yapının sistemlik ve biçimselik üzerine
kurduluğunda nesnel olanı; bilgiyi, tecrübeyi meydana getire- ceğini düşünmektedir. Kant’ın
kendi Kopernik Devrimi’yle beraber öznelliği nesnel bilgiyi elde etmenin biçimsel şartı haline
getirdiğini ortaya koymuştum. Farklı bir biçimde ifade etmek gerekirse, Kant’ın sisteminin
tarifini bir iki kelimeyle vermeye çalıştığımızda “Nesnel (saf) aklın öznel bilgisi” diyebiliriz.
Kant yargı yetisiyle öznelliği pekiştirir. Buna karşın bu sefer sistem, öznel aklın “Nesnel
olmayan ama nesnel olmasa da evrensel olan bilgisi” haline dönüştürülmek istenir. İstenir
dedim çünkü yargı yetisinde öznelliğin formlarının evrensellik beklenti- si içinde olması söz
konusu olacaktır. Akıl öznel olduğunun farkında olmasının ötesinde öznel olmayı
istemektedir. Buna karşın içinde bulunduğu durumun evrensel bir yargı haline dönüşmesi
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beklentisinden vazgeçmemektedir.
Bir diğer önemli husus, Tanrı kavramı ile yüce kavramı arasındaki ilişkidir. Kant’ın
burada bilinen anlamıyla bir akılcı olmadığını bir başka filozofla kıyaslama yaparak
gösterelim. Descartes mükemmellik kavramının olmasından hareketle Tanrı’nın varolması
gerektiğini iddia etmişti. Kant’ın yüce kavramı da tamamıyla aynı olmasa da Descartes’taki
mükemmellik kavramı gibi akılsal bir kavramdır. Ama Kant bu kavramın olmasından
hareketle Tanrı’nın olması gerektiğini düşünmez. Yüce kavramı mükemmellik kavramından
daha Tanrı’ya yakın dururken neden Kant böyle bir yolu takip etmez? İlk planda burada
Kant’ın transendental öznesi ile Descartes’ın cogito- su arasındaki farklılığı belirtmek gerekir.
Bu bağlamda Kant kavramın dışarıya yansımasına varlık değil, bilgi atfeder. Bu bilginin
duyumlanırlık ve anlama gücünün yapısallığıyla inşa edildiğini düşündüğünden öznenin
nesnel bilgisinin tecrübe ve fenomenler olarak varlık inşasına tekabül ettiğini iddia eder.
Bunun için Kant’ın yüce kavramı Tanrı kavramına karşılık gelmez. İleride belirteceğim gibi
bu durum Kant’ın felsefesinde ortaya koyduğu akıl senaryosunun bir diğer halidir. Teorik
akılda Tanrı kavramının olsa da akıl tarafından tatmin edici bir biçimde değerlendirilememesi
pratik akla gidişi daha anlamlı hatta gerekli kılmıştı. Aynı şekilde yüce kavramı da doğa
içinde kalan öznenin akılsal bir hissidir. Bu hissin yolunu bulması da yine ahlâk; pratik akıl
açısından bir anlam ve karşılık veril- mesiyle mümkün hale gelecektir. Göstermeye
çalışacağım gibi, Kant burada yüce kavramını Tanrı’nın varlığının ispatlanması için değil,
insanın varlığının gelişmesi açısından değerlendir- mek isteyecektir. Böylece Kant bize, nihai
anlamda doğanın, özellikle Tanrı söz konusu olduğunda, öznenin aklının içinde yer alan
kavramların (yüce kavramı gibi) ahlâki yoldan açığa çıkmasını sağlayan bir düzeni taşıdığını
göstermek istemek- tedir. Yani Kant, Tanrı’daki yüce kavramının doğayla açığa çıkmasının
insan tarafından değerlendirilmesi için olduğunu düşünmektedir.
Aslında Kant, gayesel okuma biçiminden Saf Aklın eleştirisi’nde bahsetmişti.3 Buna
karşın gayeselliğin, güzel ve yücede kendisini açması son eleştiriye ait bir özellik olarak
karşımıza çıkmaktadır.Şu halde, farklı bir gücü ve bu güce ait olarak farklı kavramların neler
olduğunu anlamak gereklidir. Konuyu daha anlaşılır kılmak için, Yargı gücü’nün
eleştirisi’nde ortaya çıkan temel kavramların neler olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bu
bağlamda “Reflektif düşünme nedir?”, “Estetik yargı nedir?” sorularına cevap ararken
gayesellik, güzel ve yüce kavramlarının ne anlama geldiğini inceleyeceğim. Yargı yetisi ve
kavramlarının incelenmesinden sonra, yukarıdaki soruna ilişkin cevap arayışımızı bir diğer
soru üzerinden yürüteceğim: “Mekanik bir doğada gayeselliğin anlamı nedir ve bu, doğa ile
özgür bir insanın ilişkisinde ne anlam ifade etmektedir?”
Aslına bakılırsa, güzel ve yüceye ilişkin olarak estetik kav- ramını kullanan ilk kişi
Kant değildir. Daha öncesinde, estetiği bir disiplin haline getiren Kant’ın vatandaşı olan
Alexander Baumgarten’dırFakat estetiği kavramlarıyla paradigmaya dö- nüştürecek olan
Kant’tırKant’ta estetik yargı, gayesellik kavramı bağlamında güzel ve yüce ile bunları üreten
beğeni yetisi- nin analizini içermektedir. Beğeni yetisinde ortaya çıkan yargı, aklın reflektif 8
bir düşünüşünü ifade etmesiyle teorik akıldan ya da bilgi yetisindeki belirleyici yargıdan
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farklıdır. Kant’a göre, belirleyiciyargı, tikeli evrensel altında düşünme işleminin bir
sonucudur. Evrensel olan, kavramı ifade ederken, tikel olan da nesneyi ifade eder ki, nesne,
kavramın altına yerleştirildiğinde belirlenmiş yani bilinmiş olur. Bu durumda belirleyici yargı
ortaya çıkmaktadır. Bunun karşıtı olarak, evrenselin tikel altında aranmasıysa reflektif
yargıdır. Reflektif yargıda tikelin altında evrenselin aranması gayesellikkavramı sayesindedir.
Tekrarlayacak olursak, Yargı gücünün eleştirisi’nde gayesellik üzerinden güzel ve yüce
kavramlarının ve nihayetinde estetik yargıda bulunan beğeni yetisinin incelenmesi söz
konusudur. Beğeni yetisinin, güzel ve yüce olarak yargıda bulunması haz ya da hazsızlıkla
ilgilidir. Çünkü estetik yargıyı ortaya koyan beğeni yetisi, nesnenin biçiminde olduğunu
varsaydığı gayeden haz duyar; onu güzel ve yüce olarak yargılar. İşte bütün bu yargılama
işlemiyse reflektif düşünmeyi ifade etmektedir.
Aslında Kant’ın son eleştiride estetiği ele almasında, önceki eleştirilerinde görülen
felsefi yaklaşımın izlerini görebiliriz.Konuyu incelemeye ilgili yetinin analizinden başlamakta
ve analizin yapılmasından sonra bazı temel ölçülerin karşılanıp karşılanmadığını
sorgulamaktadır. Bu anlamda, kategorilere ayırma, a priori’nin ve farklı bir biçimde olsa da
evrenselliğin aranması gibi Kant’a özgü olan ölçüler bu eleştiride de karşımıza çıkar. Nitekim
Kant’ın son eleştirisinin estetik ya da estetik Yargının eleştirisi değil de Yargı gücü’nün
eleştirisi olarak ad- landırılması bu benzerliğin bir tesadüf olmadığını göstermektedir. Bunun
yanında Kant’ın son eleştirisinde dikkati çeken önemli bir diğer farklılık, öznellik ile
nesnellik arasındaki iliş- kidir. Saf Aklın eleştirisi’nde nesnellik öznelliğe karşıt olarak
konumlandırılırken, son eleştiride nesnellik öznelliğin içinde oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çünkü “Kant’ın estetik yargı çözümlemesi logik bir sınırlılık içinde değil; fakat estetik
yargının nesnelliğini temellendirmeye yönelik transendental bir uzanım içerisindedir. Akıl
eleştirisine paralel olarak, nesnelliği öznede temellendirme eğilimi, estetikte çok daha
belirgindir.”
Gayeselliğin tikelin altındaki evrenselliği arama olarak belirlenmesi, doğadaki şeylerin
birlik içinde düzenlenmesinin anlamını sorgulamaktır. Birliğin erek açısından incelenmesinin belirleyici değil, düzenleyici olması önemlidir. Birliğin gayeselliği mutlak zorunluluk
taşımaz. Çünkü doğadaki şeylerin ne olduğunun belirlenmesi değil, doğadaki şeylerin sanki
bir birlik varmış gibi olmasının ne anlama geldiği tartışılır. Bu nedenle Kant’ın, doğada birlik
var mıdır yok mudur sorusuna kesin bir cevabın verilemeyeceğini, en azından böyle bir
soruya verilecek cevabın bilgi içermeyeceğini düşündüğünü belirtmek gerekmektedir
Kant’a göre, gaye bir nesnenin kavramının edimsel hale getirilmesiyle ortaya
çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çekiç kavramına uygun bir nesnenin yapılması aslında
çekicin bir işlevinin olduğu anlamına gelmektedir. Bu işlev onun gayesini oluşturmaktadır.
İşlevin gerçekleştirilmesi için çekicin belirli bir biçiminin olması gereklidir. Eğer çekiç, çivi
çakmaya uygun bir biçimde olmasa işlevini gerçekleştiremeyeceğinden gayesinin olmasından
bahsetmek mümkün değildir. Bu anlamda biçimsellik, gayenin anlaşılması için gereklidir. İşte
Kant’a göre, doğadaki şeylerin aynı zamanda bir çeşitliliktaşıdığı göz önünde bulundurulursa
bunların biçimselliğinin ve birliğinin incelenmesi genel olarak doğanın gayeselliğinin
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anlaşılmasında yardımcı olacaktır. İlk eleştiride, teorik bilginin ancak şeylerin
görünüşlerinden hareketle olması, doğanın sadece mekânik yönden açıklanmasına imkân
tanımaktaydı. Gayesellik kavramıyla, doğadaki şeylerin biçimleri ve çeşitliliği üzerinde
durularak bir bakıma mekânik açıklamadan kaçılır ve yerine teknik açıklama koyulur. Teknik
açıklama, gayesellik kavramının da vurguladığı üzere, öznel bir bakış açısını ifade etmektedir.
Bu nedenle teknik açıklama, doğaya ilişkin nesnel bir açıklama olarak belirleyici değil, zihne
ilişkin öznel açıklama olarak ancak yol gös- terici/heuristic olabilir. Doğanın birliği üzerine
verilen gayesel yargılarsa, Kant tarafından teleolojik yargı olarak adlandırılmıştır. Teleolojik
yargı doğada nihai bir gayenin olup olmadığını inceler ki, bu aslında reflektif yargının alanına
girmektedir.
Kant doğadaki gayeselliğin incelenmesinde reflektif yargıyı, nesnel ve öznel olarak
ikiye ayırmaktadır. Nesnel reflektif yargı nesnenin formunun yargılanmasında ortaya
çıkarken, öznel reflektif yargı nesneden etkilenen ama bu etkilenme sonucunda nesneyi aşan
değerlendirmelerde bulunan özneye ilişkindir. Bu anlamda, gayeselliği göz önünde
bulundurduğumuzda öznelliğin dışına çıkamayız. Ama öznelliğin daha da özgülleştiği
durumda daha öznel olandan bahsedebiliriz. Kant’a göre, nesnenin formunun yargılanması
olarak estetik yargı güzele ilişkindir. Burada doğanın ya da doğadaki nesnenin biçimindeki
gayesellikten haz duyulması söz konusudur. Teleolojik yargıdaysa aynı gayesellik anlama
gücü ve akıl tarafından işleme tabi tutulur. Bu durumda güzele ilişkin yargı öznel reflektif
yargı iken, yüceye ilişkin olan yargı da nesnel reflektif yargı olmaktadır.
Kant’a göre estetik yargı bir beğeni yargısı olarak hazzın dışında düşünülemez. Çünkü
estetik yargı bir şeyin bilinmek için zihin tarafından nasıl nesne haline getirildiğine ilişkin
olmaktan ziyade aynı şeyin neden beğenilip beğenilmediğine ilişkindir. Dolayısıyla bir şeyin
nesne olarak bilinme formu, saf estetik yargıda bir şeyden duyulan hazzın güzel bulun- ma
formunun ne olduğu sorusuna dönüşür. Güzel, nesnenin tasarımının belli bir nitelikte olmasını
şart koşar.Nitekim hoş ile güzeli birbirinden ayıran temel husus, ilkinin sadece hazzın
niceliğine, ikincisininse hazzın niteliğine dayanmasıdır. Güzel yargısı, nesnenin biçiminde
olduğu düşünülen gayeden duyulan haz sonucunda verilir. Sonuçta gayesellik olmadan güzel
yargısı oluşmadığı gibi biçimsellik olmadan da haz meydana gelmez.
Saf estetik bir yargının olması Kant tarafından bazı şartlara bağlanmıştır. Öncelikle
gayesel bir yargının estetik olması için belirli bir gayenin olmaması gereklidir. Bunun anlamı,
estetik yargının pratik ya da teorik olsun herhangi bir kavramı erek olarak taşımadan gayesel
olabilmesidir. Çünkü estetik yargıya temelde eşlik eden haz ya da hazsızlık olduğundan,
teorik alanda olduğu üzere nesnenin ne olduğuna ilişkin ya da pratik alanda olduğu üzere ne
yapılması gerektiğine ilişkin bir kavrama ihtiyaç yoktur. Nitekim bir şeyin ne olduğunu
bilmeden onun hakkında güzel ya da çirkin olduğuna ilişkin olarak bir yargıda
bulunulmaktadır. Ayrıca, kavramın olması hazzın kendi doğal akışında kalınarak nesnenin
biçiminin gayesel olup olmadığını ve dolayısıyla nesnedeki güzelliğin anlaşılmasını engeller.
Bunun yanında sadece hazzın olması değil, ama bu hazzın nasıl bir nitelikte olduğu da
önemlidir. Bu nedenle, sadece hoşlanma olarak bir kişisel beğeniden değil, güzel bulma
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olarak estetik bir yargıdan söz edilmektedir. Aslında bir nesne üzerine estetik yargı
nihayetinde ondan hoşlanmayla ilgilidir. Nitekim güzel yargısının verilmesinden önce onun
haz vermesi yani ondan hoşlanılması gereklidir. Ama güzel yargısı, hoşlanmanın herkesin
hoşlanması gerektiğine ilişkin bir bek- lenti anlamına gelince ortaya çıkar. Bir diğer deyişle,
öznel olan hoşlanma reflektif Yargı gücüyle, her öznede aynı biçimde bir hoşlanma olması
gerektiğine ilişkin evrensel yargıya dönüşür. İşte güzelin hoşlanmadan ayrılan tarafı da budur.
Öznedeki değişim ilk aşamada hazzı ifade eder. Sonrasındaysa özne güzel, yüce gibi öznel
olan nitelendirmelere dayanan ama bütün özneleri kapsadığından aynı zamanda evrensel
olabilen yargılarda bulunabilir. Çünkü estetik bir yargıda evrenselliği sağlayan, nesnenin bir
kavram yoluyla belirlenmesi değil, reflektif düşünmede ortaya çıkan (her) öznenin yargısının
evrensel olacağına ilişkin ortak beklentidir. Bu nedenle estetik yargının evrenselliği,
bildiğimiz anlamda bir evrensellikten ziyade herkesin yargıma katılacağı şeklinde bir
evrenselliktir. Böylece estetik yargıdaki beğeni, evrensel olmasa da öyle olduğunu iddia eder.
Sonuçta estetik yargı nesnel olmaz ya da bilgi vermese de bunlar estetik yargının evrensel
olmasına engel teşkil etmez. Kant’a göre evrenselliği sağlayan temel husus, nesne üzerinde
belirli bir biçimde yani gayesel olarak düşünmekle ilgilidir. Gayesellik nesneden alınan
hazzın değil, nesne üzerinde yapılan değerlendirme tarzından alınan hazzın ortak olduğuna
işaret eder. Dolayısıyla haz üzerine yapılan öznel bir yargının nasıl evrensel olduğuna ilişkin
verilen yanıt, her ne kadar burada yargı öznel olsa da bu yargıda bulunan yetilerin herkeste
ortak olması ve bu ortaklığın gayesellik paydasında gerçekleştiğidir.23 Kant bunu
genişletilmiş düşünme olarak adlandırılmakta ve sözkonusu düşünmenin yeterli formunun
ancak aklın katkısıyla sağlandığını iddia etmektedir.
Son eleştiri farklı kavramların yanında yetilerin farklı işleyişiyle de dikkati
çekmektedir. Burada hayalgücü/einbildungskraft, anlama gücü/verstand ve aklın/vernunft
işleyişi gerek teorik akılda gerekse pratik akılda olduğundan farklıdır. Teorik akılda
hayalgücü, anlama gücünün kontrolü altındaydı. Tasavvurlar, birlik haline geldikten sonra
bunları kavramlar altına sokan anlama gücüydü. Buna karşın, estetik yargıda anlama gücü ile
hayalgücü arasında özgür bir bağlantıdan ya da karşılıklı oyun şeklinde değerlendirilen bir
uyum söz konusudur. Bu nedenle teorik akıldakine nesnel anlaşma denilirken estetiktekine ise
öznel anlaşma adı verilebilir. İlk eleştiride önemli olan noktaların duyumlanırlık ve anlama
gücü olduğu bilinmektedir. Buna karşın üçüncü eleştiride önemli olan nokta hayalgücüdür.
Daha doğrusu hayalgücü burada daha fazla rol oynamıştır. Güzel yargısının verilişinde önemli
olan, algılanan bir şeyin kavram aracılığıyla düşünülüp, belirlenmesi değildir. Burada önemli
olan, nesnenin ne ölçüde hayalgücü ve anlama gücünden oluşan yetiler arasında özgürce
oynamaya olanak verdiğidir. Çünkü hayalgücünün anlama gücüyle olan özgür ve ama uyumlu
oyunu içinde nesne olduğundan farklı bir biçimde deyim yerindeyse, tekrar yaratılır. Buna
karşın, reflektif yargı açısından bakıldığında nesnenin farklı bir biçimde bulunması nesnedeki
değil, nesne üzerine yargıda bulunurken ortaklaşa çalışan yetilere sahip öznedeki değişimi
ifade etmektedir. Nitekim estetik yargı, nesneye ilişkin bizim verdiğimiz bir yargıdan ziyade,
nesneden dolayı bize olanla ilgili bir yargıdır. Teorik açıdan bir nesneyi bilmeye çalışırken
onu duyarlılık ve anlama gücünün içinde sınırlarız. Buna karşın hayalgücünün anlama
gücüyle olan özgür ve ama uyumlu oyunu içinde nesneyi sınırlamak değil, nesneyi ve
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fakülteleri genişleterek haz almak söz konusudur. Bu oyunda nesne, teorik akılda olduğu
üzere tanımlamak için sınırlanmaz aksine yetilerle birlikte genişletilir.
Her ne kadar estetik yargı olarak doğaya ilişkin olsa da, Kant tarafından güzelin,
toplumsal anlamda da değerlendirildiğini görmekteyiz. Bunun nedeni, güzelin öznel
evrenselliğinin karşılık geldiği alanın insan topluluğu olmasıdır. Çünkü “çiçek güzeldir”
yargısının muhatabı diğer insanlar olarak herkestir. Yani her ne kadar çiçekten alınan haz
öznel olsa da bu hazzın güzel olarak nitelendirilmesi diğer insanların oluş- turduğu bir
evrenselliğe ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında sözkonusu evrensellikten etkilenmenin ters
yönde olduğu bir durumla karşı karşıyayızdır. “Çiçek güzeldir.” yargısında özne diğer
öznelerden yargısına katılmayı bekler. Burada yargıyı veren özneden dışarıya doğru bir
istikamet söz konusudur. Hâlbuki sensus communis olarak adlandırılan bir diğer durumda
diğer öznelerin tek bir özneyi etkilemesi söz konusu- dur. Çünkü sensus communis ya da
sağduyu aslında öznenin kendisini (diğer öznelerin oluşturduğu) belirli bir ortak akla göre
yargılama imkânını ifade etmektedir.
Aslında sensus communis dayatmacı değildir. İnsan, toplumsal bir varlık olarak
kendisini başkasına sunmaya, kendisinde bir ölçüte ihtiyaç duymakta ve ihtiyaçtan başkası
denilen diğer özne doğmaktadır. Ama başkasının varlığının sadece bu ihtiyaçtan ibaret
olduğunu ya da hayali olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü tek başına olan bir insanın kendisine
ya da etrafına çeki düzen vermesiyle genel olarak karşılaşılmaz. Bu anlamda kendisine özen
gösteren insan aslında kendisi- ne dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyorum ve nasıl
görünmeliyim kaygısından hareket etmektedir. Bunu biraz daha incelterek nasıl
gözükmeliyimi nasıl davranmalıyıma doğru ilerlettiğimizde beğeni yargısı ahlâki bir form
alır. Bu anlamda bir davranışın güzel olması onun ahlâk yasasına uygun olmasının ötesinde
beğeni yargısı olarak ortak duyuya uygun davranmasıyla ilgili hale gelir. Aslında beğeni
yetisi altındaki estetik yargı, burada kendisini ahlâk yasasına uygun davranmak olarak ifade
edebilir. Hatta Kant sağduyununun bir nevi ödev olarak kabul edilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Ama bu durum tam da güzelin ahlâki olan ile olan uyumunu bozma
tehlikesini içinde taşımaktadır. Çünkü insan, ahlâk yasasına değil de toplumsal beğeniye
uygun davranarak çıkarcı olabilir. Sonuçta Kant’ın, insanın sağduyuya kulak vermesini bir
ödev olarak yüklemesinin, ahlâk yasasına uygun davranmak değil ahlâk yasasından dolayı
davranmak ile uyumlu olması gerektiğini unutmamız lazımdır.
Kant’a göre, doğada güzellik idealine sahip yegâne varlık, akıl sahibi insandır. Bunun
nedeni güzelliğin dayandığı gayeselliğin taşıyıcısı olarak isanın özel bir konumda
görülmesidir. Gayesellikten hareketle güzelliği ortaya çıkaran veya buna sahip olan insanın
güzellik idealine en yakın varlık olması Kant tarafından normal bir sonuç olarak
görülmektedir. Çünkü Kant insanın biçimsel yapısının, bütün diğer varlıkları güzel olarak
yargılamasına uygun bir ölçüt verdiğini düşünmektedir. Kendini güzel bulmayan ya da böyle
bir ideaya sahip olmayan bir varlığın güzel olan hakkında yargıda bulunması anlamsızdır. Şu
halde, insanın güzellik idealine sahip olması onun biçimsel yapısının buna uygun olmasını
gerekli kılmaktadır. Bu anlamda, özellikle insanın fiziksel yapısının ideal bir güzel olarak
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sunulması, meselenin özüne ilişkin olmasa da, Kant’ın estetik anlayışında ilk iki eleştirinin
açığını kapatan küçük ama önemli bir nokta olarak görülebilir. Çünkü insanın ahlâki bir varlık
olması, güzel olmasıyla desteklendiğinde aslında ahlâkın soyut yapısı somut hale gelmektedir.
Bu- raya kadar güzel bağlamında estetik yargının analizini yapmaya çalıştık. Yazımızın
başında belirttiğimiz, yüce/erhabene kavramının açıklanmasına geçebiliriz. Kant yüceyi,
dinamik ve matematik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Kant iki tür yüce belirlemekte ve
bunları iki ayrı yetiye dayandırmaktadır. Matematik yüce, bilgi yetisine, dinamik yüceyse
beğeni yetisine aittir. Yücenin, daha iyi anlaşılması güzel olandan hangi bağlamlarda
ayrıldığının ortaya koyulmasıyla mümkündür. Böyle olmasının nedeni, aslında güzel ile
yücenin estetik yargı olsalar da karşıt olmalarıyla ilgilidir. Birbirlerine karşıt oldukları
noktaların başında, güzelin haz verirken yücenin hazsızlık vermesi gelmektedir. Güzel
yargısı, nesnenin biçiminin güzelliğinden öznenin tatmin olması, yüce yargısıysa nesneyle
karşılaşıldığında görülen yetersizlik ve korku sonucunda öznenin tatminsiz olmasıyla ortaya
çıkmaktadır. Aslında yüce, Kant tarafından, acı veren olumsuz bir hazzı ifade etmekte ve
hayranlıkla karışık bir duygu olarak değerlendirilmektedir. Yücenin haz vermesi ya da tatmin
olma durumuna ulaşması tam da yetersizliğin ve korkunun aşılmasıyla mümkün olacaktır. Bu
nedenle güzel yargısının nesneye, yüce yargısının ise duygularını bir biçimde aşma becerisini
hisseden özneye ilişkin olduğunu söyleyebiliriz.
Yüce, güzel gibi nesnenin biçiminden değil, büyüklüğünden etkilenmenin sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Kant’a göre güzel, nesnenin biçimiyle ilgiliyken, yüce nesnenin
biçimsizliğiyle ilgilidir. Çünkü hayalgücü tarafından karşısındaki nesnenin sınırları
kavranamayacak kadar büyük boyutlarda olduğunda onun biçiminden değil, biçimsizliğinden
bahsedilebilir. Söz konusu biçimsizlik nesneden değil, nesneyi tasavvur etmeye çalışan
hayalgücünün yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Elbette yüce yargısının tamamıyla
biçimsizlikten kaynaklandığı söylenemez. Buna karşın, biçimsizliğin yüceyle bağlantısının
niceliksel olan bir büyüklükten geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Kant,
niceliksel olan büyüklüğün son raddesini yani belirli bir şeyden daha büyük olanı değil, her
bakımdan büyük olan mutlak büyüklüğü yüce olanla bir tutar. Bunun neticesinde, güzel
niteliğe yüce ise niceliğe ilişkin olmaktadır. İşte yüce olanın niceliksel olarak büyüklüğü
matematiksel yüceye tekabül etmektedir. Nesneler belirli bir büyüklüğe sahip iken, yüce
yargısı mutlak büyüklüğe işaret etmektedir. Yüce, bütün nesnelerin ötesinde olanı ifade ettiği
için hiçbir nesneyle kıyaslanma imkânı taşımaması ama aynı zamanda diğer bütün nesnelerin
kıyaslanmasını sağlar. Bir diğer deyişle, “hiçbir şey onun kadar büyük değilken her şey ondan
daha küçüktür” şeklinde ifade edilebilecek bir durumu ifade eder yüce yargısı. Burada
niceliksel olduğu için matematiksel olarak adlandırılan yücenin nasıl olup da belirlenemediği
sorusu sorulabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, yücenin bir nesne olmadığı, daha çok bir
nesne karşısında duyulan duygunun reflektif yargı aracılığıyla yüce olarak
değerlendirilmesinin söz konusu olduğudur. Reflektif yargı nesnenin, güzelde olduğu üzere
belirli biçiminden değil de, belirsiz; biçimsiz boyutuyla karşılaştığında da bir gaye yükleyerek
yüce yargısında bulunmaktan hoşlanır. Kant’a göre bu nesneden hoşlanma değil, nesneye
ilişkin ola- rak böyle bir yargıda bulunmaktan hoşlanmadır. Nitekim büyüklüğü
kavranılamayan bir durumda nesnenin biçimsiz yerine yüce olarak tanımlanması bir
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hoşlanmanın olduğunu göstermektedir. Örnekle açıklamak gerekirse, engin bir okyanusu ya
da Kant’ın üstünde yer alan gökyüzünü verebiliriz. Burada karşımıza çıkan büyüklük aslında
sonsuzlukla karışık olan bir yüceliği ifade etmektedir.
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Uygulama Soruları
Yapısal olarak sizde tevazu duygusu uyandıran üç mimari eser belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın yargıgücünün eleştirisinde önemli birer kavramlar olan güzel ve
yücenin analizini yapmaya çalıştık. Kant bu kavramların kullanımıyla aslında ahlâken bir yol
açılıp açılamayacağını ortaya koymak istemiştir. Bunun yanında doğadaki amaçsallık ve yüce
kavramının daha doğrusu duygu durumunun nasıl değerlendirilebileceğini göstermeye
çalıştık.
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Bölüm Soruları
1)
Deneyimsel ve bilimsel bilginin elde edilişinde evrenselin altına tikel olan
yerleştirilerek ......... oluşturulur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Kavram

b)

Yorumlama

c)

Bilgi

d)

İnanç

e)

Sanı

2)
Tikelin altına evrenselin yerleştirilmesiyle meydana gelenKant’ın .........
düşünme olarak adlandırdığı biçimdir
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Deneyimsel

b)

Spekülatif

c)

Sezgisel

d)

Reflektif

e)

Varsayımsal

3)

Yargıgücünün söz konusu olduğu akılda temelde ...... vardır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Haz

b)

Duyum

c)

Duygu

d)

Kavram

e)

Yasa

4)

Güzel hazla ilgiliyken ....... hazsızlıkla ilgilidir.
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Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Yaşam

b)

Yüce

c)

Doğa

d)

Çirkin

e)

Ahlak

5)

Yüce kavramı nesnenin ........... ilişkin olarak yapılan yargılarda ortaya çıkar.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Niceliğine

b)

Değerine

c)

Biçimine

d)

Niteliğine

e)

Varlığına

6)

Yargıyetisinin temel kavramları nelerdir?

7)

Yargıyetisinin temel kavramlarının işlevleri nelerdir?

8)

Güzelin beklediği evrenselliğin biçimi nasıldır?

9)

Yüce kavramı hangi yetide yer alır?

10)

Yargıyetisi nasıl bir yargılama biçimine sahiptir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)b, 5)a
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13. KANT VE SONRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İdealizm
13.2. Yeni Kantçılık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kant ve idealizm arasında nasıl bir ilişki vardır?

2)
Kant felsefesinin yeni bir yorumu olarak yenikantçılık Kant’ı nasıl
geliştirmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Modern felsefenin en önemli
filozofunun hangi akımlara
yol açtığını görmek
Yenikantçılığın en yakın
akım olarak bilinmesi
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdealizm ve Yenikantçılık
ekollerinin açıklanmasıyla

Yenikantçı okulun
temsilcilerinin ortaya
konulmasıyla

Anahtar Kavramlar


İdealizm



Yenikantçılık



Günümüz Kantçılığı
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13.1. İdealizm
İdealizm eğer Kant sonrasında ele alınacaksa Alman idealizmi olarak kabul
edilmelidir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle Alman düşüncesinde romantisizmin
etkisidir. Bu düşünce akımı diğer iki düşünce yapısı olan Fransız ve İngiliz düşüncelerinden
ayrılır. Nasıl Avrupa’da farklı aydınlanma biçimlerinden yani İngiliz, İskoç, Fransız
Aydınlanması’ndan bahsediyorsak aynı biçimde Alman, İngiliz ve Fransız düşünce
geleneğinden bahsetmek mümkündür.
Sadece bu hususu belirterek konumuza geri dönmemiz gerekir. Alman idealizminin
kurucusu olarak nitelendirilen kişi Fichte’dir. Fichte’nin, Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı
eserini okuyunca bakış açısının değiştiğini belirtmesi ilginçtir. Çünkü bu açıdan bakıldığında
idealizmin bir ahlâk akımı olduğunu düşünebiliriz. Halbuki durum neredeyse tam tersidir.
İdealizm rasyonalizmin daha radikal bir biçimi olarak kabul edilebilir.
Fichte’nin önemli bulduğu husus özgürlük kavramıdır. Bunun yanında aynı Kant’ta
olduğu üzere özgürlük kavramı Ben kavramına arzulanan işlevselliği veren bir anlama sahipti.
Hatırlarsanız özerklik ya da otonomi kavramı ben ile özgürlüğün birleşimiyle meydana gelen
bir kişiliği ifade ediyordu. İdealizm bunun için özgürlükten ziyade bunun Ben kavramıyla
ilgili olduğunu iddia ederek kendi felsefesini inşa etmeye çalışacaktır.
İdealizm öncelikle ben kavramına hem ontolojik hem de epistemolojik bir işlev
vermeye çalışacaktır. Özne-nesne ilişkisini bu çalışma içinde ben ve ben-olmayana
dönüştürerek ilk adımı atar Alman İdealizmi. Buna göre özne doğal olarak ben iken nesne de
ben-olmayan şeklinde belirlenir.
Aslında fark edeceğiniz üzere modern düşünce Descartes’ın ben kavramını merkeze
almasıyla başlar. Buna karşın Kant söz konusu beni Descartes’ı da eleştirerek daha sofistike
hale getirir. Dolayısıyla gerek rasyonalizmin gerekse idealizmin benliği daha pekiştirici hale
getirmesine şaşmamak gerekir.
Fichte’nin Alman İdealizminin kurucusu olsa da ilk aşaması olduğunu belirtmek
gerekir. Daha sonra gelen diğer önemli kişi ise Schelling’tir. Schelling’te özellikle yukarıda
bahsettiğimiz Romantisizmin etkilerini görmeye başlarız. Onun idealizminin beslendiği nokta
daha ziyade tarih ve sanat olacaktır. Bunun yanında Alman İdealizmi denildiğinde akla gelen
en önemli kişi Hegel’dir. Hegel, idealizmin gelişim sürecini belirtirken Fichte’yi öznel,
Schelling’i nesnel, kendisini ise mutlak idealizmin temsilcisi olarak görür. Onun mutlak
idealizminde sanatın, dinin, doğanın ve benin harmanlandığını görebiliriz.
Elbette bizim dikkat etmemiz gereken husus Kant’tan nasıl etkilendikleridir. Yukarıda
kısaca bahsettik bundan.Ama özellikle Hegel’in Kant’tan etkilenmesi üzerinde biraz durmak
gerekir. Hegel’in bir Kant takipçisi olmak yerine onu daha doğru yorumlayan bir filozof olma
iddiasına sahip birisi olduğunu söylemek daha yerinde olur. Kant’ın antinomi ya da çatışkı
olarak gördüğü aklın sorunlu kısımlarını Hegel diyalektik bir gelişim içinde anlamlı bulur.
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İkinci olarak İdealizm, Kant’ın ding an sich olarak nitelendiği kendinde şeylerin dahi
kavramsallaştırma olması açısından kendinde şey olarak nitelendirilemeyeceğini belirtir. Bu
açıdan bakıldığında önemli olan akılda bu negatif unsurların nasıl pozitif bir şekilde
kullanılacağıdır.

13.2. Yeni-Kantçılık
Yeni-Kantçılık Kant’ı yorumlamada fazla ileri giden idealizm ve pozitivizm gibi
ekollere karşı olarak ortaya çıkan bir akımdır. İdealizmin Kant’ın epistemolojik anlamda
ortaya koyduklarının ötesine geçerek bütün alanlara kendi görüşlerini koymaları YeniKantçılığın çıkmasında önemli olmuştur. Bir bakıma Kant’tan yanlış etkilenilmesini hatta
Kant’ın yanlış yorumlanmasının yapılmasının tepkisidir Yeni-Kantçılık. Yeni-Kantçılık kendi
içinde yeknesak bir yapı göstermez. Bu anlamda bu ekolün farklı okullar tarafından temsil
edildiğini söyleyebiliriz. Bu okullar aşağıdaki gibidir:
1.

Fizyolojik Okul

(Helmholtz, Lange)

2.

Heidelberg Okulu

(Windelband, Rickert)

3.

Magburg Okulu

(Cohen, Natorp, Cassier)

4.

Sosyolojik Yeni-Kantçılık

(Georg Simmel)

5.

Göttingen Okulu

(Nelson)

Yeni-Kantçılık yukarıdaki okullara dikkat edildiğinde farklı sosyal bilimlerde
kendisine yer bulmuştur. Örnek vermek gerekirse, Alman Sosyolojisinin kurucularından olan
Georg Simmel’i düşünebiliriz.
Kant’ın bu derece farklı alanlarda kendisine yer bulması onun sadece epistemolojik
anlamda görüşler beyan etmemesi ama aynı zamanda etikten siyasete kadat etkide
bulunmasıyla ilgilidir. Aslında Kant’ın Eleştirileri kendi içinde bir bütün oluşturduğu için
onun belirli bir eserinin etkisinin de oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek
gerekirse Saf Aklın Eleştirisi sadece bilgi anlamında değil insanın gerçekliğe bakışının nasıl
olduğu hakkında belirleyici olmuştur. Bu belirleyicilik de ister istemez etkilerini her düşünce
alanında yaymıştır.
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Uygulamalar
Modernizm, Kant ve Alman İdealizmi
Mehmet Günenç
Descartes’in modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilmesinin nedeni bu filozofun
düşünen özneyi felsefenin merkezine almasıyla ilgilidir. Söz konusu öznenin düşünen
yönü/cogito

eleştirilecek

ama

vazgeçilemeyecektir.

Descartes’ın

sonrasındaKant,

“Düşünüyorum o halde varım” sözünden hareketle ortaya çıkan ve problematik idealizm
olarak nitelendirdiği özne anlayışını eleştirir. Bu bağlamda Kant öznenin düşünme işlevinin
Ben olarak nitelendirilmesini paralogism olarak adlandırır. Aslında Kant sorunlu olarak
gördüğü

bu

idealizmin

eleştirisini

yaparken

modern

özneyi

tümden

reddetmeyi

amaçlamıyordu. Ne var ki, Kant özne ile Ben arasında mesafe koymaya çalışırken, Kant’ı
yorumlayarak felsefe görüşünü oluşturan idealizmin düşünürleri bu Ben’i mutlaklaştırmaya
çalışacaktır. Çünkü idealizme göre Kant’ın öznesi(dünyayı ve kendisini) bölmekteydi. İşte bu
yazıda modern felsefenin Descartes’le başlayıp Kant’la devam edenfelsefi anlayışın Alman
İdealizm’ine yansımalarını değerlendirmeye çalışacağız.
“Düşünüyorum o halde varım” sözü insanın sadece düşünen bir nesne yani özne
olduğunun ötesinde bir anlam taşır. Burada öznenin ancak ve ancak kendi varlığının
bilincinde olmaktan hareket edebileceği ifade edilir. İşte öznenin bu bilinci sonucu ortaya
çıkan Ben, modern felsefenin merkezine yerleşmiştir. Kant buna kendi felsefesinden bakılınca
doğru gözüken ama Descartes için pek de anlamlı olamayacak iki eleştiri getirmiştir. İlk
olarak salt düşünmeden hareketle Ben’in varlığının kanıtlanamayacağını iddia etmiştir.
Bununla paralel olarak ikinci eleştiride, Descartes’in, düşünmeden hareketle varlığını
ispatlasa dahi düşünenin ne olduğu sorusu havada kalmaktadır. Descartes Ben’i ortaya
çıkarmıştır ama bu “Ben neyim?” ya da “Ben olmak ne demektir?” sorularına cevap
verememiştir. AslındaBen hep düşünendir ve düşünülen olmayacağı için ne olduğundan
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kant bunun farkında olduğu için söz konusu idealizmi
problematik olarak adlandırmış ve çözümü öznenin Benifadesinibiçimselleştirmekte
bulmuştur.

Bu

yazı Kutadgu Bilig dergisinin 22. Sayısında yayınlanmış olan “Modernizmde Ben ve
İdealizm” adlı makaleye yapılmış olan ekleme ve düzeltmelerden ibarettir.
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Kant öznenin düşünme işlevi üzerinde tanımlanmasını kabul eder ama bu düşünmenin
sonucunda Ben denilen varlığın olmasına ya da onun bilgisine götürebileceğini reddeder. Bir
diğer deyişle, Ben, yargının sonucunda ulaşılacak bir bilgi değil yargının bilgiye dönüşme
sürecinin başlamasını sağlayacak olan bir imkândır. Nitekim Kant düşünmenin bir yargılama
faaliyeti olduğunu öne sürerek, öznenin ben’lik işlevinin yargılamanın biçimsel imkânı
olduğunu vurgulamıştır. Söz konusu olan biçimsellikgeleneksel anlayıştan farklı olarak
yargının içeriğini değil biçimini belirleyecek etkinlikteydi. Yani Kant için özne, Descartes’te
“Düşünüyorum o halde varım.”sözünde olduğu gibi belirli bir yargı sonucu ortaya çıkanben’e
değil, genel olarak herhangi yargıyı oluşturmaya imkân sağlayan ben’e işaret eder. Nitekim
söz konusu Ben’in kendi varoluşundan ziyade kendisi dışındaki alanı, en azından düşünmede,
var etmesinden söz edilecektir.
Kant’a göre kavramlar tasavvurdurlar ve kavramlar aracılığıyla yapılabilecek olan
yargılamalar da tasavvurun tasavvurudurlar. Görünüşler bilinçle irtibata geçtiklerinde ortaya
algı çıkar. Nasıl ki, tasavvurun tasavvuru varsa algının algılanması veya bilincin bilinci olarak
da tamalgı vardır. Algılamanın dağınık olmaması için bunların tasavvur, kavram, yargı gibi
çeşitli aşamalardaki birlikler içinde olmaları gerekmektedir. Her bir birlikte yer alan farklı
unsurları diğerinden ayıracak ama aynı zaman da birleştirip bütünlüğe/senteze kavuşturacak
bir bilince ihtiyaç duyulur. Şu halde bir nesnenin diğeri ile özdeş olmadığının
bilinmesindemantıktan önce, bir tasavvurun diğerinden ayrı olduğu tamalgısına ihtiyaç vardır.
Ama Kant, Ben’in hem yargıyı oluşturacak kadar etkin olduğunu iddia edecek hem de bu
etkinliği gerçekleştiren bir Ben’e ulaşmanın imkânsız ya da böyle bir Ben’in olmadığı
sonucuna varacaktır. Bu nedenle idealist düşünürler, Kant’ın kendi felsefesini doğru bir
biçimde kuramadığını düşünmüşlerdir. Sonuçta anlığın saf kavramları olarak yargılara ve bu
bağlamda kategorilere Kant tarafından merkezi bir rol verilmesine karşılıkdüşünen Ben’in
anlaşılmasında idealizm için önemli olan tamalgı ve tasavvurdur. Bunlar Kant için de
yargılama işlevini yerine getiren anlığı oluşturan önemli unsurlardır. Buna karşın Kant
düşünen Ben’in resmini, dış dünyaya bakan duruşu yani (sentetik a priori) yargılaması
itibariyle çizmek ister. Ama öznenin dışarıya bakmayı sağlayan duruşu onun dışarıyı yani
nesneyi bilmesine engel olmaktadır. Çünkü Kant gerçekliğin öznelleştirildiğini söyleyerek
gerçekliğin aslında yani kendinde (ding an sich) nasıl olduğunu bilemeyeceğimizi ortaya
koyacaktır. Nasıl bildiğini bilen kendisi dâhil bildiği nesnenin bile aslını bilemeyen acayip bir
özne ortaya çıkarmış olur Kant. Schelling de belirttiği üzere “ kendi başına şey, pek belirsiz
bir şey olduğu ve öyle varolmayacağı için(zira nesneyi bir şey, gerçek bir şey yapan şey,
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özneden gelmektedir), bir sonraki adım hiç tartışmasız, geriye sadece öznenin, Ben’in geriye
kalmasıdır.” Bu nedenden olsa gerek, Kant’ın kategorileri ve yargılarından önce, tamalgı ve
tasavvurun üzerinde yoğunlaşır idealizmin düşünürleri.
Kant için tamalgınınne anlama geldiğini zaman formuyla olan ilişkisinde daha açık
kılabiliriz. Ardı ardına gelen anların bir yığın değil de süreçadını verdiğimiz bütünlüğü
oluşturmaları bunların ayrım-san-salar da aynı olduklarını düşünen bir bilincin yani
tamalgının işidir. Zaman içinde anları birbirinden ayırsa da birleştirse de bütünlüğünü
koruyan tamalgının sentetik birliği’dir. Kant bu tamalgıya Ben adını verir.
Kant’a göre nesnel bilginin meydana getirilmesinde hayalgücüile anlık tamalgının
sentetik birliği sayesinde ortaklaşa çalışırlar. Çünkü öznel hayalgücünün çağrışımlarını nesnel
anlık, ayrımsarken ortak bir zemine ihtiyaç duyar. Gerek bu çağrışım gerekse ayrımsama yani
algılananların düzenlenmesi devamlı bilinçli olmayı gerektirdiğinden tamalgıya ihtiyaç
duyulur. Bu nedenle hayalgücü ve anlık bana “Bir cismi taşırken ağırlığının basıncını
duyarım.” derken tamalgı sayesinde “Bu cisim ağırdır.” yargısında bulunabilirim. Şu halde bir
Benalgılamasından değil de Ben’inbirleştirici yani sentezleyici algılamasından bahsetmek
gereklidir. Bu ayrım önemlidir çünkü Kant’ın özellikle Descartes’a karşı çıkarken belirtmek
istediği husus, onun bir Ben idrakinin olmadığıdır. Kant’a göre yargıları sağlayanBen’in
kendisi yargılama konusu olamaz. Şu halde “Düşünüyorum o halde varım.” bir varlığı
varsayabilir ama bir varlığa işaret edemez. Düşünme zaten düşünenin varlığını gerektirir ama
salt düşünme, Ben’in inşası için yeterli ve gerekli veriyi vermediğinden aslında
kendisininnasıl varolduğuna ya da ne olduğuna ilişkin bir bilgi de vermez. Sonuçta Kant için
tamalgının sentetik birliğinde ortaya çıkan Ben, olduğu gibi değil de göründüğü gibi
bilinebilir. Bu ise Ben’in görünüş olarak kendisini konumlandırma imkânı olmadığından
mümkün değildir.
Descartes’ın düşünme anlayışında ortaya koyulanBen’in sezgisel olduğu söylenerek
Kant’a yanıt verilebilir. Buna karşın Kant için “Ben tasarımındaki öz-bilincim bir sezgi değil,
ama yalnızca düşünen bir öznenin kendiliğinden etkinliğinin anlıksal bir tasarımıdır.” İlginç
bir biçimde, Kant’ın entelektüel tasavvuru gözardı etmesine rağmen idealizm bu tasavvuru
kullanacaktır. Kant’a göre entelektüel tasavvur değil de zaman sezgisi önemlidir. Çünkü Kant
için söz konusu entelektüel tasavvur ya da özbilinç olarak Ben somutlaşamaz. Mesela zaman
sezgisinin ardışıklığı üretmesi anlığın da katıldığı bir düşünme eylemidir. Zaman doğrudan
sezilir ama ardışıklıkta düşünülür. Zaman sezgisi anlığın kuralları ya da sınırları içinde
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somutlaşır yani düşünülebilir hale gelir. Öyleyse düşünme ile sezgi birbirlerinden farklı olan
ama düşünme ediminde asla birbirinden ayrılamayacak olan yetilerdir. Aslında Kant’ın
burada Descartes’ın özne anlayışınıgeliştirdiğini düşünebiliriz. Eğer Ben’in olduğu kabul
edilecekse bunun ancak tamalgının zaman üzerinden matematikte somutlaşmasıyla
gerçekleşeceğini kabul etmek gereklidir. O halde bu Ben matematiksel bir ben’dir. Nitekim
Descartes cismin ne olduğunu değil, cismin neye indirgenebileceğini ortaya koyarken Ben’in
matematiksel düşünme biçimini açığa çıkarmış olur. Dolayısıyla, Ben’e kendisini tanıması ve
bu tanımanın varlığını ispatlaması haricinde Kant’ın teorik anlamda Descartes’in Ben
anlayışını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Kant, Ben’in kendisininböyle bir zorunluluğa
sokulmasını kabul eder ama bunun yıkıcılığından kaçınmak için Ben’i teorik ve pratik olarak,
dünyayı da fenomenal ve numenal olarak ikiye ayırmak zorunda kalır.
İdealizm için bu şekilde parçalanmış bir Ben ve dünya tasavvuru kabul edilemez. Bu
nedenle tekrar “Düşünüyorum, o halde varım”yargısı düzenlenir. İdealizm için bu ifade,
düşünmenin kendi içine yönelerek Ben’in varoluş çabasını göstermesi açısından önemli bir
adımdır. Düşünen bir varlık olduğunun bilinci en temel bilinçtir. Yani bilincin değil bilinçlen-menin kendisidir söz konusu olan. Haddizatında bilinç bir eylem olarak bilinçlenmeyle
varolur. Aradaki fark insanın düşündüğünü fark etmesi değil, kendisini düşünmede fark
etmesi ve bu fark edişin bir eylem olarak kurgulanmasıdır. Bu nedenle Alman idealizminin
kurucusu olan Fichte için “Ben varım ve doğrusu Ben yalın olarak varolduğum için varım.”
cümlesi hem Descartes’e hem de Kant’a yapılan bir atıftır.
İdealizm tarafından öznenin kendisini Ben olarak koyması, teorik aklın tamalgı
kavramıyla ilgili olduğu kadar pratik aklın istediği eylem kavramıyla da ilgili hale getirilir.
Kant için tamalgının transandantal birliği Ben’i ifade etmekteydi. Buna karşın Kant’ın Ben’i,
deneyimi yargılamada ortaya çıkandeneysel bir bilinçle sınırlandırılması gereken bir Ben’di.
Çünkü duyuların dağınıklığının birleştirilmesinde bir işleve sahip olan (nesneyi) bildiğini
bilen ama kendisini bilmeyen bir Ben sözkonusuydu. Hâlbuki ileride daha detaylı olarak ele
alacağımızFichte’ye göre Ben, bir nesnegibi algılama konusu yapılmamalıdır. Ben’in Ben
olarak bilinci bir eylemi ifade etmelidir. Kant’ta özne düşünen bir nesneymiş gibi kabul edilir.
Bu haliyle özne, nesneyi düşünen nesne ya da nesne için düşünen nesne olarak kabul edilmiş
olur. Hâlbuki insanın bu biçimde düşünen nesne olarak kabul edilmesi onun düşünmesinin
değersizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Yani düşünmesi gerektiği için düşünen ya da
düşünmesini fark ettiğinde varolduğundan başka bir şey söylemeyen Ben eksiktir.
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Benolduğunu fark etmek bir eylemdir ya da Ben olduğunu fark etmek eyleme götüren bir yola
girmektir. Kant ancak pratik aklı ön plana çıkararak eyleme geçiş yapmaktaydı. İdealizmin
kabul etmediği husus, insanı teorik ve pratik olarak, dünyayı ise fenomenal ve numenal olarak
ayırmakla öznenin parçalanmasıdır. Böylece idealizm, aklın teorik ve pratik olarak mutlak bir
biçimde ayrılması yerine mutlak Ben altında birleştirir. Çünkü akıl tek bir akıl altında pratik
ve teorik olarak ayrıldığının (Ben olarak) bilincindedir. Teorik anlamda anlığın bağımlılığı
pratik anlamda aklın bağımsız ve otonomluğunu anlamlı kılar. Bir diğer deyişle, kendisini
teorik anlamda bağımlı kıldığını anlayan aklın pratik alana kayma çabası (ahlaki) bir
eylemdir. Ben, teorik ve pratik olarak kendisini parçalamaz. Daha çok, bu iki alanı
birleştirerek Ben olma tasavvurunu dahi, eylem haline getirir.
Bu aşamada idealizme geçmeden önce Kant ile idealizm arasında olan bir grup
filozofun eleştirilerinden bahsetmek gereklidir. Bu filozofların idealizmin alacağı şekli
etkileyecek kadar önemli olduklarını belirtmemiz gerekir. Kant’ı dualist olması bağlamında
tenkit eden filozofların başında gelen Jacobi’ye göre, Kant’ın mental etkinliğin içinde
kendinde

şeyden

bahsetmesi

sorunludur.

Çünkü

kendinde

şeylikdahi

nihayetinde

kavramsallaştırmadır. Bir diğer deyişle,“kendinde şey” demek dahi, insanın kendi mental
etkinliğinin bir yansıması sonucu yapabileceği bir nitelendirmedir. Aslında Jacobi bu şekilde
Kant’ınsolipsizme nasıl sürüklendiğini göstermeyi amaçlıyordu. Kant’ın farkına varmadığı
durum, duyarlılığın da bir bilinç içeriği olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Yani
duyarlılığımız bilinci gerektirdiği için duyumsananı değil, duyumsananın bilinç tarafından
yorumlanmasını bilebiliriz. Yani Jacobi, temelde nesne olarak kabul edilen ya da kendinde
şey örneğinde olduğu üzere kabul edilmeyen şeylerin dahi bilince bağlı olduğu için özneden
bağımsız olarak bir herhangi bir kavrayıştan bahsetmenin imkânsız olduğunu iddia
etmektedir. Böylece Jacobi, aslında bütün felsefeyi de hedef alacak biçimde, Kant’ın,
Berkeleyci tarzda öznel bir idealist olduğunu ve onun felsefesinin nesnenin varlığına ilişkin
olarak şüpheye götürdüğünü iddia eder. Nitekim Kant ilk eleştirinin ikinci baskısında
idealizmin reddini yayımlayacak ama yine Jacobi’ye göre temelde farklı bir şey ortaya
koymayacaktır.
Hem Reinhold’u hem de Kant’ı eleştirenSchulze’ye göre, Kant, kendinde şeyler ile
tasavvurlar arasındaki ilişkide tasavvurların üreticisi olarak anlığı belirleyici kılmıştır.
Böylece nesne kendinde şey olarak pasif, zihin ise aktif durumda kabul edilmiştir. Hâlbuki
Schulze, bunun tersinin de gayet olanaklı olduğunu yani kendinde şeylere göre zihnimizin
258

ayarlanmış olabileceğini öne sürmüştür. Schulze’ye göre Kant bu temel hataya ahlâk
teolojisinde de düşmüştür. Kant’ın ahlâk teolojisinde ilkönce ahlâk yasasının olduğu
varsayılıp daha sonra buna uygun bir dünya düzeninin olduğu kabulüne geçilmiştir. Böylece
“ahlaki özneyi temele alarak bir dünya ve Tanrı tasavvuruna gitmek yerine neden böyle bir
Tanrı’ya göre öznenin yaratıldığı kabul edilmesin?” sorusu Schulze tarafından sorulur. Ayrıca
Kant, Schulze’ye göre, kendi felsefesine de aykırı davranmaktadır. Çünkü Kant’ın kozmolojik
kanıt eleştirisinde olduğu üzere deneyimde verili olan bir şeyi deneyimde ulaşılamayacak bir
şey hakkında yargıya dönüştürmüştür. Bir diğer filozofMaimon’un eleştirisi, Kant’ın
felsefesinin düalistyönüne ilişkindir. Teorik ve pratik ayrımını zorunlu gören Kant, Maimon’a
göre Descartes’in sorunlu düalist yaklaşımının farklı bir versiyonunu öne sürmüştür.
Maimon’un yaptığı eleştiriyi felsefenin böylesi bir düalizmden kaçınılması gerektiği şeklinde
anlayabiliriz. Nitekim idealizm Ben’i merkeze alırken böylesi bir düalizmden kaçınmanın
yollarını arayacaktır.
Gerek SchulzegerekMaimon gerekse Jacobi’nin eleştirilerinde vurgulanan nokta
modern felsefede ortaya çıkan Ben’e ilişkindir. Kant’ın felsefesi söz konusu olan modern
Ben’in problematik

durumunu aşma denemesinde dünyayı

ve

Ben’i bölmekten;

parçalamaktan başka bir yol bulamamıştır. Bu anlamda söz konusu filozoflar Ben’in bu halini
egoizme ya da solipsizme düşme olarak kolaylıkla nitelendirmişlerdir. Buna karşıt olan ve
özelde Kant’ın felsefesini ama genelde de felsefeyi Kant üzerinden geliştirip sistem haline
getirmek isteyen Reinhold, idealizmin dışında olsa da bir bakıma bu akımın başlatıcısı olarak
kendisine felsefe tarihinde yer edinmiştir. Reinhold’un, Kant’ın felsefesinden etkilenmesi iki
yönlüdür. Bir yönüyle o, Kant’ın transandantal idealizmini kabul etmiş, bir diğer yönüyle ise
Kant’ın bu idealizmin sınırları içinde kalan felsefesinin bir bilim olma imkânına ilişkin Kant
tarafından yapılan denemenin başarısız olduğunu ve tamamlanması gerektiğini düşünmüştür.
Böyle bir birliğin imkânını Reinhold, özellikle tasavvurların bilinçle olan ilişkisi üzerinden
çıkarmaya çalışmıştır.
Bilinçte, özne ile nesne hem birbirinden ayrılmakta hem de birbirlerine
bağlanmaktadırlar. Bilgi oluşturma işleminde Kant duyarlılıkta yer alan çokluk ile anlığın
birlik ilkelerinin (kategorilerin) sentezini öne sürüyordu. Kant duyusal çokluğu anlığın
birleştirici eylemine açık halde duran bir şekilde tasvir ediyordu. Dolayısıyla tasavvur ve özbilinç kavramlarından hareket eden Reinhold’un, duyusal çokluğun bilinçli bir biçimde
düzenlenmesinin bir edim olarak değerlendirmesine imkân tanıyordu. Böylece Reinhold,
259

tasavvur ve öz-bilinçten hareketle kurmaya çalışacağı sistematik felsefeyle aynı kaygıyı
taşıyacak olan Fichte’ye giden yolu açar. Nitekim Reinhold’un tasavvur ve öz-bilinç ayrımı
Fichte’nin

Ben

ve

Ben-olmayan

yorumuylaAlman

idealizminintemellerini

atmaya

başlayacaktır.
Fichte, Schulze’ye karşı yazdığı “Aenesidemus’un Eleştirisi” adlı yazısında
Reinhold’un, Kant’ın ilk kritiğine dayalı olarak ilk ilkeyi belirleme çabasını daha yerli yerine
oturtmaya çalışır. Reinhold, bilincin tasavvur eyleminde tasavvur eden ile tasavvur edileni
ayırdığını iddia ederek bu durumun bilincin ilkesi olduğunu ve bunun için Kant’ın eleştirel
felsefesine ve genel olarak eleştirelliğin yakını olan şüpheciliğe karşı bir cevap olduğunu
belirtir. Buna karşın Schulze bu ayrıştırmanın aslında mantığın çelişmezlik ilkesine
dayanmasından dolayı bilinçliliğin bir ilke olarak belirlenemeyeceğini ifade eder. Yani bilinç,
tasavvurun, çelişmezlik ilkesine göre işleyişinden başka bir şey değildir. Bunun yanında
bilincin bir ilke olarak kabul edilecekse analitik olması ama analitik olarak kabul edilirse de o
zaman nasıl bilgiye yol açacağı sorun olur. Fichte ise Schulze’nin sadece tasavvura
odaklandığını ama tasavvurun, tasavvur eden ve tasavvur edilen şeklinde ayrılmasının ve bu
üçünün daha sonra birleştirilmesi olarak sentezin temel gerçeklik; ilke olduğunu iddia eder.
Bilincin analitik ya da sentetik olması önemli değildir, çünkü burada söz konusu olan bir olgu
değil, bir sentez edimidir. Dolayısıyla bilincin tasavvur edimi karşımıza bir sentez olarak
çıkar. Nitekim bilinç, tasavvur etmesini tasavvur ettiğinde kendisini inşa etme ediminde
bulunmuş yani ilk ilke olarak ve ilk başta kendisini ortaya koymuş olur. Dolayısıyla bu durum
bir olgu değildir olgu ötesidir.
Burada iyiden iyiye Fichte’nin devreye girmesini ve idealizmin ortaya çıkışını
görebiliriz. Zihin ya da Benilk önce ve ancak bu çokluyu nesne haline getirip (tasavvur edip)
bu nesneye karşı kendisini özne olarak konumlandırarak sentezin ayaklarını oluşturmaktadır.
Böylece Reinhold’un tasavvurunda yer alan bilincin daha detaylı bir serimlemesinde Fichte
çokluk ile anlığın, tasavvurun içinde sentez halinde ifade edilmesini daha farklı bir biçimde
formüle eder. İlkönce bu ilişkiyi nesne ile özne arasındaki karşıtlık olarak yorumlar. Daha
sonra bu karşıtlığı da Ben ve Ben-olmayanşeklinde temellendirir. Dolayısıyla aslında bilincin
yaptığı, nesneyi Ben-olmayan olarak ayırmak ve kendisini yani Ben’i de bu karşıtlıkta
tanımlayabilmektir. Ama bu tanımlamanın bir eylem olduğunun ortaya koyulması gerekir.
Çünkü tasavvurda yer alan ve bilincin meydana gelmesinde belirginleşen husus, duyu
verilerinin

çokluğundan

ziyade

bunları

(özsel
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olarak)

önceleyen

bir

özne-nesne

karşıtbirlikliğinin olmasıdır. Yani duyuların çokluğunun zihin tarafından birlik halinde
işlenmesinin imkânı, düşünmede yer alan Ben bilincinin temelde gerçeklik kurma niyetine
sahip olmasına dayanmaktadır.
Bu nedenle Reinhold’un tek ilke etrafında birleştirerek Kant’ın felsefesini
sistemleştirme çabası Fichte tarafından özgürlük ilkesiyle desteklenir. Bir bakıma özgürlük,
eylemin ilkesi haline getirilir. Bunun için aynı Kant’ın ahlâk yasası ile özgürlük arasında
kurduğu bağlantıyı Fichte de kurar: Özgürlük eylemin ratioessendi’si ise, eylem de
özgürlüğün ratiocognescendi’sidir. Ben’in Ben olarak özgürleşmesi Fichte tarafından eylemin
biçimselliği olarak öne sürülür. Özgürleşme eylemde bulundukça kendini bilen, kendi
bilincini oluşturan ve geliştiren yani Ben haline gelen insanla mümkündür. İnsan özgür
olduğu için eylemez; eylemde bulundukça özgürleşir yani gittikçe Ben haline gelir. Böylece
Ben, olan, verili bir şeyden ziyade oluşturulan bir şeydir. Bir diğer deyişle, Bensadece bu ya
da şu değildir aynı zamanda böyle veya şöyle ol(uşturul)an bir şeydir. Aslında Fichte, Kant’ın
ahlâk felsefesinde ele aldığı özgürlük kavramını daha genişlettiği gibi işlevsel hale de
getirmeye çalışır. Kant’ta özgürlüğün varlığının kanıtlanmasına ihtiyaç yoktur çünkü ahlâk
yasası aracılığıyla düşünülebilmesi yeterli ve gereklidir. Ancak bu şekilde bağımsız ve özerk
bir kişiden bahsedilebilir. Bu özerkliğe kavuşma Fichte için, Ben’in Ben’i olması gereken
yere koymasından başka bir şey değildir.
Bunun için Ben’liğin ortaya konulması epistemolojik bir işlem değil, daha çok
ontolojik bir işlemdir ve burada ontolojik işlemin temelinde bir praksis vardır. Herhangi bir
eylemde aktif olanın (dasThätige) sonucunda meydana getirilen eylemdir(dieThätigkeit).
Düşünme eyleminde, inşa eden kişi (Agent/dasHandelnde), inşa eyleminin ürünüdür (der
Handlung). İşte Fichte, kişi ile onun eylemi arasındaki özdeşlik yani düşünen Ben’in kendisini
düşünmesinin eylem olarak alınıp birleştirilmesine Thathandlung adını verir. Bu belirleme
sadece Descartes’ın problematik idealizminin değil, aynı zamanda Kant’ın epistemolojik
nesnel idealizmininsınırlarının aşılmasıdır.
Söz konusu sınırlar, yukarıda belirttiğimiz gibi Reinhold’la başlasa da Fichte’nin
felsefenin bilim olmasına rağmen neden onun nesnesinin belirlenemediği sorusuna cevap
aramasıyla aşılmaya çalışılır. Fichte için bilim aslında insanın kesinliğini zaten bildiği bir
bilinç durumudur. “Bilimsel olacak şekilde bütün bilginin kesinliğini sağlayan temel ilke
nedir?” sorusuna Fichte, bunu kendi içinde değil onun edimselliğinden çıkarılacağını
belirterek cevaplamak ister. Fichte için zihin, parçaları açısından değil, işlevleri açısından
261

anlaşılması gerektiğinden bu fonksiyonların bütünlüğünü sağlayan ilkenin ne olduğunun da
anlaşılması gereklidir. Kant da transandantal analitik kısmında yargıların mantıksal işlevi
olarak zihnin bütününe işlevi açısında bakmayı denemiştir ama bu bütünlüğün ne olduğunu
belirlemekten ziyade tekrar bu bütünlüğü sağlayan parçalara dönmüştür. Hâlbuki zihnin ne
yaptığı onun ne olduğuyla ilgili olduğu kadar, onun ne olduğu da ne yaptığıyla ilgilidir. Yani
Ben’i yapan yine Ben’di. Ama bu nasıl mümkün olmaktaydı? Ben’in kendini ortaya koyması
ilkönce hissetme, duyarlılık, sezgi ve en sonunda da kavram şeklinde olur. Bu durumda zihin,
Ben’in kendisini Ben-olmayan olarak fark etmesinin alanıdır. Kant’ın kategorilerine ya da
duyarlılığın formlarına bakıldığında yapılması gereken, bunların aklın bir eleştirisi olarak
analiz edilerek ayrı ayrı bölümlenip daha sonra nasıl bir arada çalıştıklarının gösterilmesinden
ziyade bunların aslında aynı zeminde oldukları ya da Ben’in farklı yansımalarından başka bir
şeyi ifade etmediklerinin ortaya konulmasıdır. Bu nedenle Fichte’nin böylesi bir farkındalığı
hem kendini ortaya koyma hem de eylem olarak ifade etmesi anlaşılır hale gelmektedir.
Mesela Kant’a göre deneyimin birliğini öz-bilincin birliğinin sağlaması Fichte’ye göre Ben’in
yine kendisi için Ben-olmayanı inşa etmesidir. Ben’in sağladığı bu tek zemin sayesinde
deneyimin birliği doğa, dünya, evrenbirliğine dönüşerek karşımıza çıkar. Bir diğer deyişle,
öz-bilincin

aşamaları

karşımıza

farklı

birlikteki

yorumlar

olarak

doğa,

dünya,

evrentasavvurlarını meydana getirir. Fichte, zihin tasavvurunun dünyayı içinde barındırdığını
hatta bu dünya tasavvuruna sahip olmadan zihnin kendisini oluşturamadığını belirtmektedir.
Bu durumu hayalgücünde çok daha bariz bir biçimde görürüz. Bir şeyleri kavradığımızda
aslındahayalgücünün ürettiği formları kavrayarak bir gerçeklik inşası yapmaktayızdır. Bir
diğer deyişle, tek tek nesnelerin inşası bu nesnelerin bütünün yer aldığı bir gerçekliğin
inşasına göre sağlanmaktadır. Gerçekliğin Ben tarafından Ben-olmayan olarak düzenlenmesi
böylece anlaşılır hale gelir. Artık, tasavvur sadece bir şeyin bilinçte tekrar sunulması değil,
bilincin kendisini bulma ve daha üst bir formda sunma iradesinin gerçeklik olarak
kurgulamasıdır.
Buradan ahlâk felsefesine ilişkin olarak yapılan eleştiriye geçebiliriz. Schulze’nin
Kant’ın bir eylemin düşünülür olmasından ya da yasanın buyurulmasından hareketle bir şeyin
gerçekte varolmasına karşı getirdiği eleştiriden yukarıda bahsetmiştik. Kant burada teorik
akılda karşı çıktığı hususu kullanarak tutarsızlık sergiler gibidir. Fichte ise etik yasanın,bir
şeyin gerçekleşeceğine değil gerçekleşmesi için çaba gösterilmesi gerektiğine işaret ettiğini
vurgular. Bunun yanında, gerçekleşen aynı teorik anlamda tasavvur yetisinde görüldüğü üzere
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Ben’in kendisini ortaya koyma edimidir. Hiçbir şey olmasa dahi Ben’in kendisini ortaya
koyması ve bu anlamda özerk ve otonomluğunun gerçekleştiğini söylemek gereklidir.
Burada birbirleriyle içice geçmiş olan, ne olduğunun bilincinde olmak ile ne yaptığının
bilincinde olmayı analiz etmeliyiz. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varmak aslında onu
bilince getirmenin yani onun (Ben’den ayrı olarak değil Ben’i ayrı kılarak, yani sadece açık
olarak değil aynı zaman da seçik olarak) farkında olmayı gerektirmektedir. Bilmeye konu olan
bir olgu Ben’in bilincinde eyleme dönüşmektedir. İlginç bir biçimde burada Kant’ın pek de
hoş karşılamayacağı entelektüel kavramını Fichte kullanır ve hatta bunu entelektüel görü
olarak değerlendirir. Bir diğer deyişle, entelektüel görü yukarıda bahsi geçen eylemdeki
farkındalığı yakalayan görüdür. Tam da burada eylemde Schulze’nin de kendinde şeye ilişkin
eleştirisinden kaçınılabilir. Çünkü bu eylemde söz konusu olan kişinin kendisi olacağı için
kendinde şeyin x olması söz konusu olmaktan çıkar. Nitekim Fichte, Kant’ın aksine,Ben’in
kendisi üzerine olan farkındalığının temel bir eylem olduğunu iddia etmiştir. Ama bu eylem
tam da Fichte’nin bilimsel öğretisini bilimsel olarak ispatlamaktan uzaklaştırmaktadır. Çünkü
eylemin sadece yapılacak olması değil, yapılmış olması da gerekmektedir. Bundan dolayı
gerek Schelling gerekse Hegel bu yolun nasıl oluştuğunu açıklamak için doğa ve tarihe ilişkin
olarak belirlenimlerde bulunacaklardır.
Fichte’nin Kant yorumu düşünmenin ne için olduğunu yine düşünme içinde
aramasından dolayı nesnel bir sonuca ulaşmayı sorunlu kılar. Çünkü Fichte’nin öznesi
kendisini merkeze aldığında, özne karşısındaki nesne olarak doğayı içi boş bir hale
getirmektedir. Bu ise Kant’ın x olan kendinde şeyinden çok daha farklı değildir.Modern
Ben’in sorunu olan düalizm, Fichte’de birliğe kavuşmuş gözükse de öznellik ve bu bağlamda
egoizm sorunu aşılamamıştır. Bu nedenle Ben ile Ben-olmayan ayrımında,Ben-olmayanın
somut bir biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Aslına bakılırsa Fichte’nin kendisi de
Ben-olmayana önem veriyordu. Onun mutlak Ben kavramının pratik anlamda kavranılması
gerektiği yukarıda ortaya koyuldu. Ama bu ortaya koyma en azından sonra gelen Fichte için
Kant ve Reinhold’un düzeltilmesiyle sınırlandırıldı. Mutlak Ben’in kendisine bir dünya
yaratarak ve kendisinden hareket etmesi vurgusu ne kadar haklı olsa da bunun öznel kalması
söz konusuydu. Buna karşın, nasıl teorik ya da pratik özne modern filozoflarca sadece modern
dönemin insanını kapsar şeklinde bir sınırlamayla belirlenmiyorsa bu mutlak Ben’in de bütün
tarihi ve doğayı kapsayacak şekilde kendisini ortaya koyması gerekmekteydi.
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Ben-olmayan tanımı, nesnenin öneminin bilindiği halde nesneye hiç yer verilmeden
mutlak bilgiye ve Ben’e ulaşılmaya çalışılmasıdır. Ama bu bir bakıma tarafların birini yok
sayarak benin ne olduğunu ortaya koymak keyfiliğinden başka bir şey değildir. Gerek
Schelling gerekse HegelBen’in inşasını Kant’ın belirttiği eksiklikte ilerletmeye devam
edeceklerdir. Ben eğer kendisini ben-olmayanla oluşturuyorsa o zaman yapılması gereken
Ben’in bu deneyimlemesini bilimsel ve canlı; gerçek hale getirmekten başka bir şey
olmayacaktır. İşte gerek Schelling gerekse Hegel mutlak Ben’i hem Ben-olmayanla hem Benolmayanda oluşturmaya çalışacaklardır.
İdealizmin

ikinci

filozofu

Schelling,

Ben

ve

Ben-olmayan

ayrımındaBen-

olmayan’ındoğada ve tarihtesomutlaştırılmasının yollarını arar. Doğa, öznenin karşısındaki
basit bir nesne değildir. Doğanın bu şekilde özneye göre değerlendirilmesi insanın doğayla
olan ilişkisini düzgün bir biçimde kuramaması anlamına gelmektedir.Bu nedenle Schelling
özellikle Fichte’nin doğayıöznelleştirilmesinden rahatsızlık duymuş veSpinoza’nıncanlı
doğayı

ifade

eden

natura

naturans

tarzında

bir

oluşunu

Kant’ın

transandantal

felsefesiylemezcetmek istemiştir.
Schelling, Spinoza’nın Tanrı konusundaki düşüncesini paylaşır. Schelling, Tanrı’yı
Spinoza’nın tözü olarak görür ve O’nun kendisini doğada açımladığını(natura naturans)
savunurlar. Tanrı haricindeki her şey Tanrı’nın yarattığı değil, bizzat kendisi olduğu bir oluş
biçimidir. “Tanrı vardır değil, Tanrı oluşmaktadır”denilmelidir ve bu oluşma özellikle
potansiyellikten

aktüelliğe

geçiş

şeklinde

ya

da

Geist’in

özgürleşmesi

şeklinde

olmaktadır.Hemen belirtmeliyiz ki, gerek Schelling’inSpinoza’yıbütünüyle takip ettiği
söylenemez. Onların dünyası Spinoza’nın eleştirilen donmuş dünyası değildir. Çünkü
Schelling için doğa geometrik bir kesinlik sergilemekten ziyade canlı bir organizma gibidir.
Fichte ağırlıklı olarak ikinci

ederken, Schelling son kritiği kullanır. Bu

nedenleSchelling’in, Kant’ın son kritik bağlamında getirdiği yorumu üzerinde durmalıyız.İlk
kritik özneye göre bir doğa tasavvuru sunarken son kritik bu tasavvurun sınırlarını zorlayarak
doğanın özne karşısında bir kendindenliğini yakalamak ister. Kant’ın son kritiğinde güzel ve
özellikle amaçsız amaçlılık kavramları doğanın kendindenliğini yakalayabilmek için bir
imkân sunar gibidir. Schelling bu imkânı özellikle teleolojik bağlamda kurmaya çalışacaktır.
Doğa yine öznenin yaniBen’in karşısında Ben-olmayan olarak duracaktır. Ama bu sefer doğa
ve özne mutlak Ben’in farklı yoğunlukları olarak değerlendirilecektir. Buna göre doğanın
aslında Ben’in belirlenimi olması doğanın fazlasıylaBen altında öznelleştirilmesi anlamına
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gelmektedir. Bunun için, Fichte’nin Ben-olmayanı Ben açısından ele alan öznel idealizmi
Schelling

tarafından,

Ben’i

Ben-olmayan

açısından

ele

alarak

nesnel

idealizme

dönüştürülecektir. Doğa sadece Ben’in dışşallaştırdığı ve bunun için de Ben-olmayan olarak
tasnif edildiği bir alan değildir. Doğa Ben-olmayanın Ben olarak içselleştirileceği bir
gerçekliktir. Dolaysıyla Schelling doğayı ya da Ben-olmayanı önemserken asla Ben’in
merkeze alınmasından taviz vermiyordu. Vurgulamak istediği nokta Ben ile Ben-olmayanın
özdeşliği savunuluyor ise Ben’i,Ben-olmayandan okumanın da gerekli olduğuydu.Bu nedenle
doğanın Fichte’de olduğu gibi sadece bilincin diğer tarafı olarak konumlandırılması aşılmaya
çalışılır. Doğadaki maddenin bilinçsiz olan hareketi aslında Geistin kendisine doğru olan bir
gelişimin ilk adımı olarak görülür.Geist bilinçsiz bir gelişimle doğadan başlar ama daha
sonrakendisini yüksek bir bilinçle olarak ortaya koyarak ilerler. Sonuçta doğa Geistin
görünebilir yönü, Geist de doğanın görünemez yönü olarak belirlenir.
Schelling için Ben, gerek Kant gerekse Fichte’de ve hatta bütün modern felsefede olan
yalnızve soyut karakterinden sıyrılmakzorundadır. Ben’in somutlaşması onun doğa içinde
kendisini somutlaştıracak bir form bulması anlamına geliyordu. Ben-olmayanında en az Ben
kadar nesnel bir biçimde bilinmesinin sağlanması için sanata geçmek gerekiyordu. Ben’in
ortaya koyulması, sadece Ben’in kendi bilincine varmasının formülasyonu olarak ifade etmek
yerine Ben’in sanatla somutlaşan eylemlerinde aranabilirdi. Doğadaki amaçlılığın güzel formu
altında işlenmesi gerektiğini salık veren Schelling için sanat, doğanın değiştirilmesi değil,
insanın kendi yaratıcılığı yani Ben’in doğa aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Doğa
kendisindeki içkin formların öznedeki güzel yargısıyla açığa çıkması için insanı
beklemektedir. Güzel olanı taşıdığını doğa fark edemediğinden insan, sanata mesela resme
dökerek onu somutlaştırır. Sanat aracılığıyla yapılan bu deneme somuttur çünkü sanatın
nesnesi duyulabilir. Sanattaki yaratıcılık, Ben’in kendisini ortaya koyması, geliştirmesi ve bu
anlamda özgürleşmesidir. Böylece doğa ile insan, nesne ile özne arasındaki bölünmüşlük
sanat eserinde ortadan kalkar. Estetik ya da sanat anlık tarafından doğaya ilişkin olarak
üretilen doğruların gayesel bir bütünlük içinde ve aynı zamanda pratik akla uyumlu olacak
şekilde oluşturulmasını sağlar.
Schelling aynı zamanda sanattan tarihe doğru bir yol çizer aynı teleolojiden sanata bir
yol çizdiği gibi. Ona göre sanat hayalgücünden, hayalgücü imgelerden, tarih mitolojiden
başlatılmalıdır. Bu anlamda Grek mitolojisindeki figürlerin sadece Homeros tarafından
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üretilmiş değil, dönemin ruhunun Homeros’unhayalgücünde bir yansıması olarak alınması
gerekecektir. Çünkü Odyyseus aslında bir hayalürünü değil Geistin o çağdaki temsilidir.
Doğanın anlaşılması Schelling için aklın nesnel sisteminin anlaşılmasından ibarettir.
Fichte’nin özne kavramını özellikle doğa felsefesi alanında kullanacak olan Schelling doğa
bilimlerini aklın nesnel sistemi olarak görecektir. Schelling presokratiklere kadar gitse de akıl
ile doğa arasında ilişkiyi Kant’tan sonra gelen bir filozof olarak daha canlı tutmaya
çalışacaktır. Artık, Kant’ın a priori kavramlarına göre inşa edilen bir doğa sistemi hiç de öznel
bir sistem olarak okunmayacaktır Schelling tarafından. Aksine bu aklın nesnel sistemidir.
Hatta doğada bir sistem varsa buna artık doğanın veya öznenin sistemi demenin anlamı
yoktur. Buna akılsal bir sistem demek lazımdır. Çünkügerek apriorigereksededüktif bir akıl
yürütme biçiminde olduğu üzere, bir şeyin ancak zorunluluk taşıdığında nesnel olduğunu
söylemek mümkün hale gelir. Böylece doğa, bilincin bir yansıması olarak görülebilir. Daha
doğrusu doğanın a priori olarak bilinmesi bilincin mutlak bir belirlenimi haline gelir. Aslında
a priori olarak doğa kavramı altında toplanan bütünlük bilincin sadece bir farkına varma değil,
bir inşa eyleminin kaynağı olarak görülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Sonuçta Schelling
gerek Kant için gerekse Fichte’nin özne-nesne ilişkisini öznel halden nesnel hale getirmeyi
amaçlarken bu nesnelliği mutlak olarak tanımlamak istemiştir.
Schelling’in, Kant veFichte’den önemlibir farkı, gerek transandantal felsefenin
gerekse doğa felsefelerinin tek başlarına bütünsel bir bilgi oluşturmada yeterli olmayacağını
iddia etmesidir. Daha ziyade o, doğa ile (Tanrısal) aklın bir olduğu Spinozacı temeller üzerine
hem Kant’ın felsefesini hem de bilimleri inşa ederek bir doğa felsefesi oluşturmak istemiştir.
Bu anlayıştan hareket edildiğinde felsefe, bilimlerin bütünleşmesi oluyordu. Özne ile nesne
arasındaki karşıtlığı, Schelling, doğanın mekânik ya da düalist felsefede olduğu üzere cansız
değil de canlı ya da organik olduğunu söyleyerek aşmaya çalışır. Doğa ile insan arasındaki
farklılık türsel ya da niteliksel değil, derece mahiyetinde olan bir ayrım halinde okunur. Örnek
vermek gerekirseSchelling için, fiziksel olanın yüksek derecedeki organik düzeni mental
olana karşılık gelmektedir.
Anlığın çıkarımsal gücünün sınırlarının doğanın bir yönüne yönelmesine ve bunun
rasyonel bilgi olarak tanımlanması Schelling için yeterli değildir. Çünkü rasyonel bilgi aslında
aklın bütününe bakıldığında sadece anlığın bu biçimde kullanımıyla sınırlı olmaması gereken
bir bilgidir. Bu durumda Schelling, aynı Fichte gibi, entelektüel görüyü öne sürer ki bu yetide
Kant’ın koyduğu sınırlamaların olmasına gerek yoktur. Çünkü entelektüel görünün uğraştığı
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alan içkin bir metafiziktir. İçkin metafizikte doğanın dışında ya da içinde olan değil doğanın
bizzat kendiliği araştırılır. Bütün bunların yanında Schelling, Fichte’den daha derinlikli bir
biçimde tarih vepratik felsefesinin doğa felsefesinin bir devamı olarak nasıl görülebileceğini
göstermiştir. Tarih felsefesi insanın özgürlüğünün Kant’ın kategorik imperatif kavramı da
dâhil olmak üzere nasıl geliştiğinin karşılığıdır. İnsanın doğadan ayrılması mutlağın adil bir
sosyal yapı kurma çabasının doğa dışındadevam etmesinden başka bir şey değildir. Nitekim
doğa aslında duyarlılıktan, duyusal sezgiye daha sonra refleksiyona en sonuna da iradeye
geçiş yapar.
Schelling’in tanımlamasında tarih geçmişte olan ve bitmiş bir şey değildir. Tarih
uyumun giderek arttığı, bu anlamda mutlak Ben’in daha da özgürleştiği canlı bir alandır.
Tarihin bu canlılığı, geçmişin olmuş bitmiş bir alandan ziyade şimdiye doğru ilerleyen, bir
bakıma şimdiyi anlamlandıran yapıya sokar. Bu sebepten olsa gerekSchelling “tarihin teolojik
inşasına geçer ve tarihi Tanrı ile bir olmayı sağlayacak bir süreç, tanrısal varlığın bir kanıtı
Tanrı’nın kendi örtüsünü açtığı alan olarak görmeye başlar. Schelling böylece Schiller’den
aldığı etkilerle geliştirdiği estetik tarih felsefesini son döneminde Hıristiyan öğretisine dayalı
bir tarih teolojisine dönüştürmüş olur.”
Alman idealizminin en büyük ve önemli filozofu olan Hegel’in Kant’ı eleştirdiği
noktaların hepsine burada değinmenin imkânı yoktur. Buna karşın, onun özellikle Ben
bağlamında Kant’a getirdiği eleştirilerde temel olan bir iki noktayı belirlemek mümkündür.
Hegel için Kant’ın felsefesi hem aklın ortaya çıkarılmış olan yapısıyla hem de bu yapıya
ilişkin olarak ortaya koyulan önerilerle pasif bir felsefedir. Söz konusu pasiflik, Kant’ın aklın
bir eleştirisini yapsa da anlığa akıldan daha çok önem vermesiyle ilgilidir. Kant, gerek
kategoriler gerekse duyarlılığın formlarını daha geniş bir çerçeveden değerlendirmek yerine
bilimsel bilginin elde edilmesindeki işlevleri üzerine yoğunlaştığından aklı kenarda tutmuştur.
Yani Kant, bilim için aklı inşa etmiştir. Yapılması gereken bu bilimleri ortaya koyan aklı fark
edebilmektir. Kant, sanki ilk kritikte akla nihai bir yer veriyor gözükse de hep onun müdahil
olduğu alanları deneyimin sınırlı bilgisi uğruna feda etmekte; işlevsizleştirmektir. Akıl,
paralogism, antinomi, yanılsama gibi nitelendirmelerle sorunlu olarak görülmüştür. Hâlbuki
Hegel’e göre antinomilerin sorunlu olarak görmek yerine daha derinden değerlendirmek
gerekir. Kant’ın iddia ettiği gibi mesele bunlara bakış açımızdan ya da anlığın yapısından
değil, daha çok bilincin burada işleyişinin böyle olmasından kaynaklanmaktadır. Öz-bilinç
çelişiktir. Bu çelişki onun temel hareket noktasıdır. Şartsız olana ulaşmada şartlı olandan
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hareket edilmesi öz-bilinci açığa çıkarmaktadır. Çünkü bilinç ancak böyle bir karşıtlıkta özbilinç olur. Ama bu aktiflik Kant için sınırları aşma olarak değerlendirildiğinde negatif bir hal
alır. Bunun sonucu olarak insan gerçeklikle olan bağlantısını tam olarak sağlayamamaktadır.
Ama önemli olan nokta gerçekliğin zaten bağlantı kurulacak bir biçimde Ben’den ayrı olarak
görülmesidir. Yukarıda Fichte’nin idealizmi kurmasında gördüğümüz üzere gerçeklik
dışımızın bir kalıp olarak görülmesi değil dışımızla kurduğumuz içsel bir ilişkiye verdiğimiz
addır. O halde gerçeklik canlılığın (Geist) görülmesi ve anlamlandırılmasıdır. Spekülatif
felsefe bu görmeyi ve anlamlandırmayı yapmayı sağladığı için önemsenir.
Hegel’e göre Kant’ta sezginin çokluğu aslında nesnenin nicel olarak değerlendirilmesi
anlamına geliyordu. Sezgideki çokluk nesnelerin değerliliğini göz ardı eden bilgiyi
oluşturduğunu sanarken gerçekliği kaçıran bir görüştür. Nitekim Kant’ın ortaya koyduğu
bilginin sınırlılığı onun niteliksel olarak farklı kılınmasıyla aşılmaya çalışılmıştır. Bilmeye
özgürlük olarak bakılması, mutlak olması ya da Geist olarak kimlikleştirilmesi aslında
anlıktaki/bilgideki nesneye yapılan vurgudan akılda/bilmede özneye geçişe işaret etmektedir.
Bilginin içselleştirilerek bileni farklılaştırdığını ama tam da bilmeyle yani bilmenin eylem
olarak telakki edilmesiyle mümkün olacağını göstermektedir. Böylece Hegel için bilginin
niteliği bilenin kendisine yönelik bir değişikliğe dayandırılmaktadır. Hegel, bilincin
penceresinden oluşturulan bilginin ister istemez nesneyi bizim için olan şeklinde
nitelendirmemize neden olduğunun farkındadır. Kant bu evrenselliği transandantal tamalgıya
dayandırarak aslında benin kendi bilincinin öz-bilinç olursa bilgiyi bilimsel hale getireceğini
de koymuş olur. Bu nedenle Hegel, bilgi olarak gerçekliğin kavramın (yani öznenin)nesneye
uygunluğu değil nesnenin kavrama uygunluğu şeklinde anlaşıldığında bir sorun olmaktan
çıkacağını belirtir. Bu bağlamda nesneyi evrensel kılan onun kavramıdır. Bir nesnenin
evrensel hale getirilmesiyse onun daha gerçek kılınmasından başka bir şey değildir.
Hegel, aynı Schelling gibi, bilginin mutlaklığını sağlamaya çalışırken bilgiden ziyade
bilmenin kendisi üzerinden durur. Bu anlamda bilginin anlığa, bilmenin ise akla bağlı
olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fark, anlığın en azından Hegel için akla nazaran daha pasif
bir konumda olmasıdır. Çünkü anlığın ortaya çıkardığı bilgiyi bütünlük haline sokan aklın
penceresinden bakmak, gerçekliği gösterecektir. Kant’ın bilgi anlayışı Ben, anlığın pasifliğine
sıkıştığından dünyayı seyretmekle yetinir. Hâlbuki böyle bir bilginin aşılmasına ilişkin imkân
bizzat Kant’ın felsefesiyle açığa çıkmıştır. Bilgi, Ben’den çıkan ve Ben’i oluşturan bir
yapıdadır. Bu açıdan bakıldığında bilginin yanında bilmeye ayrı bir yer açılması anlam
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kazanmaktadır. Sokrates’in “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir” ifadesinde
ortada bir bilgi olmasa da bir bilme vardır. Hegel için Kant’ın eleştirel felsefesinin Sokratesçi
anlama gelmesi muhtemeldir. Çünkü Kant’ın akıl eleştirisi pasifliğine rağmen insanın bilme
sınırlarına ilişkin olarak bizzat aklın yapabileceği bir eleştiride bulanabilme cesaret ve
imkânını taşır. Bir diğer deyişle, Kant sentetik a priori bilginin imkânı için akıl eleştirisi
yaparken aynı zamanda bir Ben inşasını da başlatmıştır. Dolayısıyla idealizm Hegel için
Kant’ın felsefesinde potansiyel halde bulunan Ben’in aktüel hale getirilmesidir. Aslında
Hegel aklın bu türden bir girişiminin sorunları olacağını düşünür. Eğer akıl kendisinin
eleştirisini kendisi dışına çıkmadan yapamıyorsa o zaman bu eleştirinin geçerliliğini ne
sağlayacaktır? Yukarıda bahsettiğimiz gibi Hegel için bilme tam da aklın kendi kendisini
eleştirmesiyle başlamaktadır. Bir diğer deyişle, bilgiden bilmeye geçişte eleştiri, aklın
kendisinin bilincine varmaya başlamasıdır. İşte Kant’ta son olan bu türden bir bilme Hegel
için sadece bir başlangıçtır.
Bunun için Hegel akıl eleştirisini haklı bulsa da Kant’ın aklı bir şemaya ya da bir
tabloya indirgeyerek cansızlaştırmasını eleştirmiştir. Aklın kendi kendisini bilmesini sadece
bir şemaya indirgemek onun kendi kendisini analiz ettiği için saf bir bilinç haline gelme
işlemi olduğunu görmezden gelmek demektir. Bilincin tinin canlılığı olduğunu düşünen Hegel
için bu kabul edilemezdir. Bununla alakalı olsa gerek Hegel’e göre Kant’ta idealar soyut
olarak kalmışlardır. Hâlbuki Kant’ın onların böyle uzakta tutmasının nedeni ideaların
belirlenimlerini ortaya koyamamasıdır. Aklın şartsız olanı bilmeyi istemesine rağmen
belirlemekten yoksun olduğunu çünkü bunu destekleyecek duyusal verilerin olmadığını
söyleyen Kant’a karşılık, bilginin duyusal kavrayışa dayalı olarak inşasını yeterli bulmayan
Hegel, şartsız olanın daha farklı bir biçimde düzenlenmesine çalışacaktır. Bu bağlamda Hegel
ilkönce özne ile nesnenin özdeşliğinin ötesinde diyalektik birliğini inşa ederken mutlak Ben’i
varlık sahnesine çıkaracaktır. Bunun yanında Tanrı, doğa alanında ama özellikle tarihte
kendisini Geist olarak gösterecektir. Tanrı, Geistin insandaki simgesinden başka bir şey
değildir. Böylece gerek doğada gerekse tarihte olan süreçlere ayrılabilir ve bunlar Geistin
ilerlemesi açısından bakıldığında gelişimin mantığının adı diyalektik olur.Örnek vermek
gerekirse Geist kendisini Descartes’te düşünce olarak ve Spinoza, Leibniz ve aydınlanma gibi
çeşitli aşamalardan geçtikten sonra özgürlük olarak Kant’ta ilerler. Buradaki özgürlükse
Fichte’de ben=ben şekline dönüşen idealizmin başlangıcıyla Hegel’e doğru ilerler.
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Yukarıda her ne kadar öz-bilincin kendisini karşıtlıkta tanımladığını söylesek de
idealizmin tümünde olduğu gibi Hegel için de söz konusu karşıtlık, bilincin kendini bilmesi
sağlandığında birliğe dönüşecek yapıdadır. Kant’ın sorunu Hegel’e göre, bu türden bir birliği
akla değil de anlığa bağlamasındadır. Hâlbuki doğada birlik halinde olanı anlık böler, akıl ise
tekrar birleştirmeye çalışır. Hegel için, Fichte’nin özne ile nesne birlikteliğinde ortaya çıkan
ego fazla özneldi. Çünkü Fichte nihayetinde mutlağın, düşünmenin refleksiyonunda ortaya
çıktığını savunmaktaydı. Bu nedenle özne-nesne özdeşliği öznel olarak kalır. İşte Hegel’in
amacı bu öznelliğin aşılarak nesnelliğe ve daha sonra mutlaklığakavuşturulmasıdır. Söz
konusu nesnellik varlık alanındaki nesnelerin karşıtlığının birliğine vurgu yapacaktır. Bu
yaklaşım elbette Hegel’in diyalektik metodunu bütünüyle vermez. Buna karşın ortaya konulan
karşıtlığın iki nesne arasında bir birlik, bütün nesneler arasındaysa bütünlük oluşturacak
şekilde anlaşıldığında Hegel’innesnellikten mutlaklığa geçişinin açığa çıktığını görebiliriz.
Hegel, Fichte’nin Kant’ın kategorileri temele alarak oluşturduğu felsefesini gerçek bir
bilme etkinliğine dönüştürdüğünü belirtir. Fichte’nin bilim öğretisi ifadesini buna dayalı
olarak felsefe yerine kullandığını belirtmek gerekir. Fichte, Hegel’e göre, tamalgının
transandant birliği olarak Kant tarafından ortaya koyulan kategorilerin çıkarsanmasını daha
saf hale getirmiştir. İdealizm sorun olarak gördüğü kendinde şeyi de benin içine dahil ederek
spekülatif felsefenin yolunu açmıştır. Spekülatif bir felsefe aynı zamanda bilimsel bir öğreti
haline gelmesini nasıl sağlar? Ben kendisinden başlanılmasını ortaya koyduğunda bunun
anlamı gerçekliğin ancak Ben’de ve Ben için inşa edildiğidir. Böylece spekülatif felsefe
aslında Ben’in felsefesi olduğu için bir bilim öğretisi olarak da görülebilir. Buna karşın
Hegel’e göre Fichte’nin Ben ile Ben-olmayan arasında yaptığı ayrım Ben hakkında herhangi
bir bilgi vermemektedir. Başaktör olarak ortaya koyulan Ben şimdi daha büyük bir soru
işaretiyle karşımıza çıkmaktadır. Schelling bu soru işaretini, belirsizliği aşmak için doğayı
canlı hale getirmeye çalışmış ama bunu yaparken de Spinozacılığın içine düşmüştür. Böylece
Fichte’nin özne için nesneyi yok etmesine karşılık olarak nesne için özneyi yok etmiştir.
Schelling’de sanat, felsefe, teoloji tarih arasındaki ilişkilerin belirsizliği aradaki
geçişlerin de kimi zaman kopuk olmasına ve bu nedenle Schelling’in felsefesinin düzensiz bir
karakterde olmasına neden olmuştur. Hegel, Schelling’in söz konusu düzensizliğini aşar. O
tarihin, sanatın, teolojinin iç içe geçmişliğini Geistin diyalektik bir zenginliği olarak görür.
Buna karşın, Hegel’in sanattan ziyade felsefe tarihine ve hatta insanlık tarihine kayması,
spekülatif felsefe ve teorilerde Geisti daha kesin ve mutlak bir biçimde ortaya koyduğuna
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duyduğu inançtan olsa gerektir. Her teori mutlaka doğru olacak değildir. Ama doğruyu veya
hakikati ortaya çıkaracak olan teoriden de başkası olmayacaktır. Çünkü teoriler hakikate
varmak için yapılan denemelerdir. Deneyimin yanlışlaması, teorinin aslında yanlışlığından öte
eksikliğine işaret eder ki deneyimin yardımcı rolü de burada ortaya çıkar. Deneyimin kendisi
kendisinde yer almayan ama ancak teoriyle anlaşılabilecek olanı taşır. Amaçlanan, deneyimin
Kant’ta olduğu üzere tam olarak bilinmesi değil, deneyimden hareket ederek mutlak olana
ulaşılmasıdır. Bu nedenle bir teorinin yanlışlanması yani deneyime bakarak teoriye çeki düzen
verilmesi gerekmektedir. Deneyim o nesneye ilişkin olarak teorinin yanlış olduğunu
söyleyebilir ama doğru olanın ne olduğunu yine teori bize belirtecektir. Şu halde öznenin
yapması gereken nesneyi daha iyi bilmekten ziyade teoriyi daha mükemmel hale getirmektir.
Böylece özne ile mutlak Ben arasındaki perde de ortadan kalkmış olacaktır.
“Düşünüyorum o halde varım.” cümlesi öznenin kendi varlığını sağlama alma
kaygısından çok merkeze almasıyla ilgilidir. Merkeze alma Descartes’te dünyanın resextensa
Kant’ta da kendinde şey olarak ayrılmasına neden olmuştur. Ayrıca söz konusu olan Ben,
Descartes’te yalnız bir haldeyken Kant’ta hem yalnız hem de bölünmüş bir halde karşımıza
çıkmaktadır. Descartes Ben’in kendisini bilmesinden hareket ederken Kant bunu nesneyi bilen
ama kendisini bilmeyen olarak düzeltmeye çalışır. Çünkü Kant, Descartes türü bilmenin
aslında bir bilinç olduğunu ortaya koyarken bilincin belirli bir Ben anlamına gelmeyeceğini
düşünmüştür. Bilinç, bildiğini bilmekti. Ama bu, Ben’in bilgi oluşturacak nitelikte olmasıiçin
yeterli değildi. Kant bu nedenle Ben’in bilgi olarak değil de eylem olarak inşasını saf aklın
pratik kısmında yapmaya çalışır. Bunun anlamı ise Ben’in teorik ve pratik; dünyanın da
fenomenal ve numenal olarak parçalanmasıdır.
Fichte söz konusu olan Ben’in dışına çıkılmasının mümkün olmadığını iddia ettiğinde
Kant’ı bir adım öteye götürmüş olur. Onun öznel idealizmi her şeyin Ben olduğunu değil
kendinde şey kavramı da dâhil olmak üzere her şeye Ben’in penceresinden bakılabileceğini
ifade eder. Schelling söz konusu olan Ben’in alanını genişletmek ister. Ben-olmayan rasyonel
olmayan; Geist olmayan değildir. Hegel ise, gerek Descartes’in gerek Kant’ın gerekse
kendisinden önce gelen idealistlerin Ben anlayışına nihai şekli vermek ister. Bunları
eleştirmesi aslında onların Ben anlayışlarını Geist bağlamında ortaya çıkarmasıdır. Çünkü
onların felsefeleri Geistin bir nevi doğum sancısıdır.
Anlaşıldığı üzere, idealizm, modernizmin Ben anlayışına sonuna kadar sahip
çıktığından bu sorunları aşmayı dener. Bu nedenleidealizmin Kant ve Descartes eleştirisi haklı
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mıdır sorusunun cevabı çok önemli değildir. Önemli olan idealizmin filozoflarıncabunların
belirli bir tarzda okumasının yapılmasıdır. Bunun nedeni mesela Kant’ın felsefesinin yukarıda
bahsettiğimiz üzere pasifliğinden değildir. Çünkü Mendelsshon’un belirttiği gibi Kant
metafiziği yıkarak gerekli cesarete sahip olduğunu göstermiştir. Mesele daha çok idealizmin
aktifliğinden daha doğrusu böylesi bir aktifliğe ihtiyaç duymasındandır. Gerek Alman
birliğinin kurulma arzusu gerekse modernlikte ve gerekse aydınlanmada ortaya çıkan Ben’in
hızlı yükselişine rağmen taşıdığı sorunlarDescartes ve Kant’ın felsefesinin alması gereken
biçimde belirleyici olmuşlardır. Ama idealizm sonrasında, özelde felsefenin genelde ise
insanlığın başarısızlığı vehuzursuzluğu, bu belirleyiciliğin meşruluğunu sorgulamamızı
gerektirir. İdealizmin ne derecede bunda rolünün olduğu ayrı bir tartışma konusudur. Bunun
yanında, idealizme karşıt olsa da ondan etkilendiği aşikâr olan varoluşçuluğun penceresinden
bakıldığında bulantı, kaygı, saçma gibi kavramlarınsıkıntılı bir Ben’in ruh halini yansıttığını
söylemeliyiz.
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Uygulama Soruları
Hegel’in tinin fenomenolojisi adlı eserdeki Kant etkilerini bulmaya çalışınız.
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Bölüm Soruları
1)

Kant sonrasındaki idealizm ........... idealizmidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Alman

b)

İngiliz

c)

Fransız

d)

Yunan

e)

Avrupa

2)

Fichte’nin önemli bulduğu kavram .......... kavramıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

ahlâk

b)

Akıl

c)

Özgürlük

d)

Gaye

e)

Yasa

3)

......... Alman idealizminin kurucusudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Hegel

b)

Schelling

c)

Schiller

d)

Fichte

e)

Kant

4)

Hegel ......... idealizmi temsil eder.
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Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a)

Öznel

b)

Mutlak

c)

Nesnel

d)

Spekülatif

e)

Deneysel

5)

.......... Kant’ın yanlış yorumlanmasının yapılmasının tepkisidir

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

İdealizm

b)

Deneyimcilik

c)

Pozitivizm

d)

Yeni-Kantçılık

e)

Post-Modernizm

6)

Alman idealizmi Kant sonrasında nasıl meydana gelmiştir?

7)

Fichte’nin Kant’tan hangi kavram bağlamında etkilendiğini söyleyebiliriz?

8)
Yeni-Kantçılığın Kant’a bakış açısını ifade eden söz nedir?Varlık ve zaman
arasındaki ilişkide ortaya çıkan temel kavramlar nelerdir?
9)

Yeni-Kantçılığın karşı olduğu akımlar hangileridir?

10)

Hegel’in idealizmi özellikle hangi felsefi yöntemi kullanmıştır?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)b, 5)d
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14.SONUÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Giriş
14.2. Kant ve Modernizm
14.3. Kant’ın Eleştirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kant’ın günümüz felsefesi açısından anlamı nedir?

2)

Kültürümüz içinde Kant’ı nasıl anlayabiliriz?

3)
Kant felsefesinin özellikle hangi alanlarda eleştiriye tabi tutulduğunu
söyleyebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kant’ın günümüze ne
kattığının anlaşılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kant’ın ortaya koyduğu
kavramların bugüne
yansımalarını anlamak

Kant’ın hangi noktalarda
eleştirileceğini öğrenmek

Kant’ın kavramlarını kendi
kültür dünyamızla
kıyaslayarak
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Anahtar Kavramlar


Kant



Günümüz Felsefesi



Kültür Dünyamız
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14.1. Giriş
Kant’ın önemli bir filozof olmasının yanında modern dünyanın bir insanı olduğunu
unutmamak gereklidir. Aşağıda modernizm bağlamında onun eleştirisi yapılacaktır. Burada
dikkat etmemiz gereken bir iki husustan bahsetmemiz gereklidir. Öncelikle Kant Newton
bilimi ile Descartes felsefesinin sentezini ifade eder. Bu anlamıyla Ben kavramını
Descartes’ten aldığı gibi fizik anlayışını da Newton’dan almıştır diyebiliriz.
Kant’ın bu bağlamda Cogito kavramını daha kullanışlı hale getirdiğini belirtmeliyiz.
Bu kullanışlılık özellikle Newton’un bilim anlayışına uygun bir biçimde metafiziğin meydana
getirilmesidir. Bunun yanında Kant, Aydınlanma Döneminin bir insanı olarak da gelişen
burjuvazinin öncülüğünü felsefede yapmıştır diyebiliriz. Özerklik kavramı bu anlamıyla
bujuvazi sınıfı için kullanılmaya değer bir kavram olmuştur. Böylece bilimsel ve felsefi
tarafların yanına bu ekonomik gerçekliği de koymak gereklidir.
Kant’a eleştirel bir biçimde yaklaşılması onun hatalarını açığa çıkarmaktan ziyade
kendi kültür dünyamız içindeki yerini sorgulama bilincine sahip olmak açısından önemlidir.
Bu açılardan hem bu büyük filozofu iyi kavramak hem de onu kendi dünyamız içinde yerli
yerinde kullanmak temel amacımız olacaktır.

14.2. Kant ve Modernizm
Kant’ın modernizm ilgisinin yukarıda hem felsefi hem de bilimsel olarak nereye
dayandığından bahsettik. Şimdi kısaca bunu açmaya çalışalım. Newton’un mutlak zaman ve
mekân anlayışıyla şekillenen bir uzay görüşü vardı. Kant bunu kendi öznel epistemolojisi
açısından yorumlayarak gerek zamanın gerekse mekânın insan zihninin bir ürünü olmasına
çevirmiştir.
Öte yandan Descartes’ın düşünen ben anlayışını temsil eden cogitosu da bu öznel
duruma destek olmuştur. İnsanın merkeze alınması olarak karşımıza çıkan bu yeni durum bu
açıdan üç önemli kişinin bir ürünüdür diyebiliriz. Bunlar Descartes, Newton ve Kant’tır. Yeni
bir devlet anlayışının ortaya koyulmasının yanında yeni bir din ve kilise anlayışının ortaya
koyulmasına şaşırmamak gerekir bu açıdan. Nitekim Kant gerek devlet gerekse din açısından
ortaya koyduklarıyla kendisinden önce gelen bu düşünürlerin görüşlerini yaymıştır diyebiliriz.
Bilimsel anlamda modern paradigmayı belirleyen bilim insanınınIsaac Newton
olduğunu yukarıda kısaca göstermeye çalıştık. Burada bu bilim insanının görüşlerini konumuz
açısından kısa bir biçimde belirtmemiz gerekir. Newton’un uzay ve zaman anlayışı mutlak bir
yapıdadır. Yani sonu ve sınırı yoktur. Kant bu bilim anlayışının felsefi sonuçlarını bir başka
Alman filozof olan Leibniz’den almıştır. Leibniz’e göre zaman ve mekân öznel bir bakış açısı
veren formlardı. Buradan hareketle Kant kendi zaman ve mekân anlayışını şekillendirmiştir.
Buna karşın Kant’ın asıl hesaplaşmak zorunda olduğu kişi Descartes’tır. Çünkü bu kişi
modern paradigmanın en önemli kavramı olan cogito’yu belirlemiştir. Farklı şekillerde daha
önce vurguladığımız üzere Kant bu cogito anlayışını tamamıyla kabul etmemesine karşın
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benliğin merkezde kalacak şekilde yorumlanmasına devam etmiştir. Kant’ın kendinde şey
kavramı, bunun yanında ahlâki anlamda özerk bir benliğin inşası cogito’nun merkezde
olmasının sonuçları ya da devamı olarak görülebilir.
Kant merkezde olan bir benliğin nesneleri bilme süreci içinde dönüştürdüğünü iddia
eder. Böyle olduğunda yani nesneyi bilmek için kendimizden kavramları kattığımız takdirde
aslında nesneyi kendisinde olduğu biçimde değil de bizdeki kavramlar çerçevesinde bilmiş
oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında Kant benliğin merkezde olmasının olumsuz bir sonucunu
açığa çıkarmış olur. Buna karşın Kant pratik yani ahlâki anlamda özerk; otonom bireyi öne
sürerek merkezde olan beni aktif hale getirmeye çalışmıştır. Bugünün dünyası bir takım
eleştirilerde bulunmasına rağmen hem epistemolojik hem de pratik anlamda Kant’ın
oluşturduğu paradigmanın dışına çıkabilmiş değildir. Bir diğer deyişle ne epistemik ne etik
anlamında Kant’ın çerçevesini belirlediği durum aşılmış ya da belirgin bir biçimde değişmiş
değildir.

14.3. Kant’ın Eleştirilmesi
Kant’ın felsefi anlayışının eleştirilmesi aynı onun adını verdiği yöntemin yani
eleştirelliğin kullanılmasıyla yapılabilir. Burada amaçlanan bu felsefenin doğrularını
yanlışlarından ayırmanın yanında kendi bakış açımız içine oturtmaya çalışmaktır.
Öncelikle Kant’ın sorunlu olarak gördüğü Descartes’ın ben anlayışını devam
ettirmesini eleştirmeliyiz. Kant’ın sözkonusu ben anlayışının varlık anlayışında merkezde yer
almasına karşı doğrudan bir eleştiri getirmediğini söylemeliyiz. Benlik merkezde olmaya
meyillidir. Zaten ben kavramı böyle bir merkeziliği doğal olarak talep eden bir yapıya
sahiptir. Sokrates’in kendini bil sözü tam olarak böyle bir merkeziliğe karşı getirilmiş bir
tepki olduğu için ahlâki anlamda değerlendirilmesi gereken bir içeriği ve hatta uyarıya
sahiptir. Buna karşın Kant’ın eleştirel felsefesinden beklenen tam olarak böyle bir özeleştiri
iken bunu görmüyoruz. Çünkü Kant bu eleştirel yaklaşımı teorik yani bilmek açısından
yapmıştır. Nitekim Kant eylem yani pratik açıdan aynı sınırlamaya karşı olduğunu sepera
aude yani aklını kullan mottosuyla göstermiştir.25
Bu anlamda Kant’ın teorik olarak aklı sınırlamasına karşı eleştiri getirmek yerine
pratik aklına karşı eleştiri getirmek daha uygun olacaktır. Aslında daha önce belirttiğimiz gibi
burjuvajinin ele geçirdiği ve ekonomik anlamda etkin olan dünyada yeni bir paradigma
ihtiyacı oluşmaktaydı. Kant akıl ve eylem gibi iki önemli kavramı bu paradigmanın
gerektirdiği ölçüye soktuğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim özerklik kavramı bu dünyanın
istediği bir birey tipidir. Örnek vermek gerekirse, aklın kendisini sınırlarması aslında Kant
için doğanın bilinmemesi gibi bir sonuca yol açmaz. Daha çok Kant doğa denilen yasanın
anlama gücünün saf kavramlarının, mesela nedensellik gibi, biçim vermesinde ortaya çıktığını
iddia eder. Bir diğer deyişle, yasalılık olarak doğa, kaynağını anlama gücünün işleme
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Romalı şair Horatius’a ait olan bir sözdür.
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biçiminden devşirir. Aklımızın yasa arayan kavramlarıyla varlığa belirli bir çerçeveden
baktığında keşfettimiz şeye doğa adını veririz.
Bu bakış açısına paralel olarak modern dünya içinde doğal din, doğal hukuk doğal akıl
gibi kavramlar bir anda kullanılır ya da inşa edilir olmuştur. Aslında bir yetinin ya da
kavramın doğal halinin ya da kaynağının aranması bir hakikat arayışının doğal sonucuymuş
gibi telakki edilebilir. Buna karşın bahsedilen doğallık aklın merkeze alınmasının
yansımalarını öne sürmekten farklı bir şey değildir. Yukarıda doğa yasaları bağlamında buna
bir örnek vermeye çalıştık. Şimdi özellikle ahlâk alanındaki örneklere yoğunlaşmaya
çalışalım.
Pratik anlamda aklın merkeze alınması kişinin kendisini eylemde bulunurken ahlâk
yasasından başka bir hiçbir şeyle denetlememesi daha doğrusu sınırlamaması anlamına
gelmektedir. Aslına bakılırsa Kant’ın kullandığı ahlâk yasası formülü tam olarak aklın
merkeze alınması lehine çalışır. Bir diğer deyişle Kant, ahlâk yasasını bireyin kendi
otonomluğunu sağlaması için meşrulaştırıcı hatta zorunlu bir zemin olarak kullanır.
Bir diğer eleştiri getirilebilecek noktaysa din alanında karşımıza çıkar. Kant’ın dini
ahlâka indirgemesi gibi bir eleştirinin yapılması tutarsız gibi gözükse de yanlış değildir.
Tutarsız gibi gözükmesi dinin ahlâkla olan ilişkisinin herhangi bir biçimde indirgemeci olarak
nitelendirilmesiyle ilgilidir. Bir diğer deyişle, din ahlâkı amaç edinir gerçekten de. Buna
karşın, Kant’ın otonom bireyi merkeze alan ahlâk anlayışında söz konusu ilişki bir
indirgemecilik olarak görülür doğal olarak. Çünkü dinin merkezinde fail rolünde Tanrı varken
Kant’ın ahlâk anlayışıyla şekillenen din yaklaşımında birey vardır. Bu durum ister istemez din
ile ahlâk arasındaki ilişkinin yapısını bozmakta ve söz konusu ilişkiyi ahlâkın lehine olan bir
indirgemecilik haline dönüştürmektedir.
Tam da bu açıdan kendi kültürümüzde Kant’ın nasıl anlaşılması gerektiğine dikkat
etmeliyiz.Öncelikle tavrımız Kant’ın her konuda doğruyu bulan bir üstakıl sahibi eleştiri
ustası olduğu kabülünden sıyrılmak olmalıdır. Kant’ın büyüklüğünü doğru anlamak onun
yazdıklarının bir dönemin düşüncesine ait olduğunu fark etmekle sağlanabilir. Bir diğer
deyişle her büyüklük dönemiyle sınırlanmış ve biçimlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında batı
düşüncesinin modernizmle başlayan ve aydınlanmayla biçimlenen anlayışının kendi
kültürümüz içinde yaşanmadığını görmemiz gerekir. Dolayısıyla dini, bireyi ve Tanrı’yı
tanımlarken kalkış noktalarımızın daha basit bir biçimde ifade etmek istersek kaygılarımızın
farklı olmasını doğal karşılamalıyız.
Buna karşı bu farkındalık Kant’ın anlayışını yani akıl eleştirisinin bireyin öneminin
toptan reddedilmesi gibi yaklaşıma da yol açmamalıdır. Daha açıklayıcı olmak gerekirse dini
güzel ahlâkı tamamlamak olarak tanımlayan bir yaklaşımın bireyin ahlâklılığına önem veren
bir dini sunması Kant’ın bakış açısıyla oldukça uyuşur. Hatta Kant’ın yukarıda bahsettiğimizi
bireyi merkeze alan yaklaşımını doğru bir şekle sokar. Bireye önem verirken onu merkeze
almak gibi haksız ya da fazla bir yükten de kurtarmış olunur.
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Sonuç olarak Kant’ın bir bütün olarak felsefesinin anlaşılmasının oldukça elzem
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerekliliğin onun felsefesinin toptancı bir şekilde doğru
olduğukabulüne dönüşmemesine dikkat edilmelidir. İşte Kant’ın batı düşüncesi içinde nasıl
yansımaları olduğu üzerinden onun nasıl değerlendirildiğini de ölçebiliriz. Bugünün
dünyasında felsefenin yeri kendisine antik dünya içindeki anlamı göstererek yer bulmaya
çalışmaktadır. Yani antik Yunan’daki felsefenin değerinden kendisine pay çıkartarak paçasını
kurtarmaya çalışmaktadır. Bunun haricinde felsefenin bugün için dünyaya söyleyecek çok
sözü olsa da bunu talep eden bir dünya kulağının olduğunu söylemek mümkün değildir.
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Uygulamalar
Kant’ın Aydınlanma Nedir? adlı yazısında aklını kullan demesi bu anlamda ele
alınabilir. Bu yazıdan anlaşıldığı kadarıyla mesele neyin iyi neyin kötü olduğu değil, aklın
kendisinin iyiyi ve kötüyü belirlemesi ve yerine getirmeyi emret- mesidir. Akıl hatalara
düşebilir ama nihayetinde kendi ayakları üstünde durabilecektir. Nitekim Kant,
Aydınlanma’yı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirmiş yani insanın henüz
aydınlanmadığını ama buna giden yolda ilk adımları attığını belirtmiştir.
Kant’ın akıl anlayışının Tanrı’yı pratik anlamda ve en yüksek iyi bağlamında postula
etmesinin yani zorunlu olarak varsaymasının söz konusu olduğunu göstermeye çalıştım.
Bunun yanında, en yüksek iyi idealiyle beraber değerlendirilen Tanrı, farklı bir şekilde
konumlandırılıp, bir idealin ardına yerleştirilerek doğrudan muhatap alınmaz. Bu ideal
gerçekleştirilemeyeceğinden Tanrı’nın varsayılmasını zorunlu kıldığı için önem
arzetmektedir. Dolayısıyla, Tanrı bir idealden sonra olmasıyla ikinci plana yerleştirilmekte ve
bu ideal de gerçekleştirilemeyecek olduğu için Tanrı’yı insanın uzağında tutmaktadır. Ayrıca,
bu idealin her insanın aklında olmasından ziyade, özellikle bir filozofun ya da aklını mutlak
bir biçimde kullanabilen erdemli bir insanın içinde olabileceği düşünülürse, Tanrı yüce bir
varlık olmanın ötesinde filozofun idealleştirdiği soyut bir varlık haline gelmektedir. Bu
bağlamda ‘Tanrı vardır çünkü en yüksek iyi vardır.’ demekten ziyade ‘Tanrı varolmalıdır
çünkü en yüksek için gereklidir.’ demek daha yerindedir. Nitekim Kant bağlamında “Tanrı’yı
varsay- malıyım” denilmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle, inanç, Tanrı’nın
varsayılmasının zorunlu kılınmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle ahlâki anlamda Tanrı’yı varsaymanın en yük- sek iyiden hareket
ettiğimizde zorunlu olduğunu söyleyesek de en yüksek iyi idealinden hareketle Tanrı’nın
olmasından emin olunması sıkıntılıdır. Tanrı’nın varolması gerektiğine inanmak ile Tanrı’ya
inanmak arasında fark olmalıdır. Burada Kant’ın teorik anlamda Descartes’ın mükemmellik
idealinden hareket- le mükemmel bir Tanrı’nın varolması gerektiğini çıkarması ile aynı
paralelde hareket ettiğini gözlemleriz. Böyle bir inanca sahip olmak için en yüksek iyi
idealinin yardımcı olacağı ya da yeterli geleceği söylenemez. Bu anlamda, Tanrı’yı
varsaymanın zorunluluğu yani rasyonel anlamda kabulü, inanç için geçerli bir sebep olabilir
ama yeterli bir sebep değildir. İnanmak için Tanrı’nın nasıl var olması gerektiğini
belirlenmesi yeterli değildir. İnanç sadece Tanrı’nın olduğunu kabul etmek ya da O’nun
varlığını gerekli bulmak değil, aynı zamanda O’na teslim olmaktır. Akıl ise bu teslim olmayı
doğası gereği yapamaz. Bu anlamda, pratik aklın en yüksek iyi olarak adlandırılan nesnesinden hareketle nasıl bir iman anlayışı çıkabilir?
Buradan hareketle Kant’a iki eleştirinin getirilebileceğini düşünüyorum. En yüksek iyi
bağlamında Tanrı’ya ulaşmaya çalışmak Tanrı’ya olan inancı şartlı hale getirir. Önerme şu
şekilde kurulur:
(A) En yüksek iyi nesnesi vardır.
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(B) En yüksek iyiyi gerçekleştirmek zorunludur.
(C) En yüksek iyiyi gerçekleştirmek için Tanrı’ya gerek duyulur.
(D) O halde Tanrı varolmalıdır.
Kant’ın yukarıdaki düşünüş biçimi değerlendirildiğinde, C’den D’ye geçişte Tanrı’nın
varlığı şartlı hale getilir. Yani C’ye ulaşılması için D’nin kabul edilmesi gereklidir. Böylece
iman konusu olan bir varlığa akıl belirli bir ihtiyaç için inanır. Yani Tanrı’ya inanç başka bir
sebebe dayandırılarak temellendiril- meye çalışılmanın ötesinde başka bir nesne için sebeb
kılınır. Şu halde, böyle bir inanmanın kendisi ahlâki değildir. İşte burada akıl, inanç
konusunda yaderklik sergiler. Eleştirile cek ikinci husus da tam burada kendini götermektedir.
Dinde Tanrı’ya olan inancın özellikle iman anlamına geldiği söylenebilir. İnancın iman olarak
nitelendirilmesi aklın rasyonel olarak kabul ettiği varlığa şartsız, sebepsiz inanmasıdır. Bu
anlamda rasyonel inançta olan yaderklik ancak imanla aşılabilir. Dinin yaderklikten çıkarak
özerkliğe dönüşmesi ancak iman anlayışıyla mümkün olmaktadır. Tanrı’ya olan rasyo- nel
inanç ancak iman formu altında ahlâki yerini bulmaktadır. Bu anlamda, nasıl ki Kant’ta
ahlâkın olması için aklın özerkliği zorunluysa dinin olması içinde inancın özerkliği yani iman
zorunludur: Tanrı’ya sebep duymaksızın inanıldığında yani iman edildiğinde ahlâki olunur.
Aklın tamamen devredışı bırakılmasını teklif ediyor değilim. Nitekim iman edilecek Tanrı’yı
seçmede akıl kullanılabilir. Ama iman etme sadece akla göre olursa Tanrı’ya duyulan güven
olarak kabul edilen inancın anlamına ne olacaktır? Kant Tanrı’ya duyulan güvenin inanmayı
oluşturduğunu ifade eder ama bunun iman etme; teslim olma seviyesine çıkmamasını da
önemser.
Seviyesi belli bir iman anlayışı aklın otoritesiyle ilgilidir ve bu da insan ile Tanrı
arasındaki ilişkide soruna yol açmaktadır. Sorun, ahlâkın ve Tanrı’nın söylemleri doğru olsa
dahi nasıl davranılması gerektiğini söyleyecek olanın Tanrı değil, akıl olmasıdır. Bu ahlâkın
özerkliği için gerekli olabilir ama dindar ya da inanan bir insan için geçerli olup olmadığı
tartışılmalıdır. Çünkü dindar bir insan için, Tanrı’nın sözlerinin doğru olması ilk planda onları
Tanrı söylediği içindir. Yani Tanrılık doğru olmanın ölçütüdür. Nitekim bir emrin ya da başa
gelen bir şeyin doğru olduğunu bilinmese de hikmeti olduğu söylenir. Bu anlamda dindar
insan teslim olandır. Tanrı’ya itaatin ya da boyun eğmenin din açısından bakıldığında bu
anlamı taşıdığını söylemek sanıyorum ki yanlış olmaz. Kant’ın ahlâk anlayışında Tanrı’ya
itaatsizlik fikrinin olduğunu söylemek istemiyorum. Daha çok demek istediğim, Tanrı söz
konusu olduğundan sözün değerinin söyleyenden dolayı olduğu ve bunun için sözlerin yerine
getirilmesi geretiğidir. Kant ise tam aksini düşünmektedir. Kant gibi erdemli ve inançlı
olduğundan şüphe duyulmayan bir insan için ahlâki bir yaşamın aynı zamanda Tanrı’ya itaat
ve ibadet anlamına gelmesi normal karşılanabilir. Buna karşın, sıradan insan ya da dindar
insan için Tanrı’ya ibadetin kendisi ahlâki eylemdir. İbadetin ve itaatin Tanrı iyi olduğu ya da
iyiyi emrettiği için değil, Tanrı öyle istediği için olması söz konusudur.
Önemli olan bir diğer husus, Batı aklı ile İslam aklının farklı olmasıdır. Yukarıda akla
getirilen eleştiriler aklın belirli bir yapıdaki işleyişinin sınırlı olduğunu anlatmaya
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çalışmaktadır. Yunan aklında kısmen bulduğumuz ama modern dönemde bariz bir şekilde terk
edildiğini gördüğümüz özellik aklın sınırlılığını fark eden bir bilincin olmasıdır. Sokrates’in
“Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir.” sözü ya da Eflatun’un diyaloglarını kesin
bir cevap vermekten kaçınarak bitirmesi aklın sınırlılığını fark eden bir akıllılığın yani
bilincin sergilenişidir. Bilginlik değil de bilgelik budur ve Sokrates haklı bir biçimde kâhin
tarafından Atina’nın bilgesi olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra Hıristiyanlığın özellikle ilk
döneminde Tertullianus, Yunan aklının bu sınırlılığına bile tahammül etmemiştir. Bunun pek
derinlemesine bilgi sahibi olmadan fark edilebilecek bir sebebi vardır: Afrikalı
Tertullianus’un konusu, derdi anlaşılabilir; akledilebilir bir doğa değil, belirli bir biçime
girmiş ve aklın sınırlarını oldukça zorlayan dini inanışlarıdır. Böyle bir inanç kabul
edildiğinde doğal olarak ne Yunan Sophia’sına ne de aklına ihtiyaç duyulmaz.
Modern dönemdeyse akıl birbirine benzese de yukarıda bahsettiğimiz bilinçten
uzaklaşmıştır. Aklın sınırlılığına iliş- kin bilinç özellikle Kant tarafından aklın biçimselliğine
dö- nüştürülerek yine Ben hanesine yazılmıştır. Yani “o kadar bi- lebilen bir ben” değil
“böyle bilen bir ben” karşımıza çıkmıştır. Söz konusu Ben içine düştüğü durumu öznellik
olarak nitlendirdiğinde de karşısına koyduğu şeyi hep gerçeklik olarak nitelendirmiş ama
bunu da kullanılabilir bir bilgi formunda devamlı olarak değiştirmeye hazır tutmuştur. Bana
kalırsa Kant’ın transendental idealizmi bunun en bariz örneğidir.
Söz konusu etkin aklın bilme çabasında, Tanrı kavramının uyumsuzluğunun aşkınlığa
yayılmasını rahatsız edici buldğumu belirtmeliyim. Kant her türlü aşkınlığa modernlik ve
aydınlanmacılığın ortak tavrı içerisinde eleştirel yaklaştığında giderek aşkın olanı ortadan
kaldıran ama kendini aşkın kılan birey aklını sunmaktadır. Böylece Kant’ın aklı tedavi etmeye
duyduğu ihtiyaç teorik anlamda doğru karşılanabilecekken yerinde durmamış başka bir alana
pratik alana doğru ilerlemiştir. Pratik anlama geçiş yapma haklılığının oluşturulmasından
bahsetmiyorum. Daha çok ifade etmeye çalıştığım nokta, teorik anlamda kendisini belirleyen
bir üst/yargıç/aşkın akıl görüntüsünün karşımıza oturtulmasıdır. Şunu rahatlıkla iddia
edbilirim ki, bırakalım diğer kritiklerini eğer Saf Aklın eleştirisi’yle dahi Kant’ın yayınları
sınırlansaydı, bilmenin ve bilmemenin imkânlarını belirlediği için etkin olan ve idealist
olmakla nitelendirmenin meşru sebeblerini veren bir Kant olacaktı yine. Kant’ın iki üç yıl
içinde çıkacağını söylediği halde 20 yıl süren bu eserin aklın bu yapısını keşfetmesiyle ilgili
olduğunu düşünüyorum. Yapı keşfedildikten sonra bunun pratik alana, estetik alana yayılması
ayrı bir projeye ihtiyaç duyamayacak şekilde doğal bir akış içinde gerçekleşir ve gerçekleşen
de bu olmuştur. Dolayısıyla eleştirinin haklılığı yargıç olma statüsüne dönüşüm için kullanılır.
Lyotard gibi postmodern filozofların arkasında durdukları bu durumla nereye varılmak
istendiğini, nereye varılacağını merak ediyorum.
Kant’ın Tanrı anlayışına yönelik yapılan eleştirilerde soyut olan Tanrı’nın sıradan
insana hitap etmediği ve hatta eserlerini okuyan hizmetçisi Lampe’ın Tanrı inancının
sarsılmasının sonucunda Kant’ın Yalın Aklın Sınırları İçinde Din adlı eseri yazdığı espriyle
karışık bir şekilde söylenmektedir. Aslında din kısmında belirttiğim üzere, Kant burada bir
akıl eleştirisi yapmaktan ziyade, insan eleştirisinden başlamaktadır. Bu eleştiri ne biyolojik,
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ne de tümüyle antropolojiktir. Daha çok dinde yer alan insandan hareket edilmektedir. İnsan,
günaha meyillidir ve zayıf bir varlık olarak ahlâkın emirlerini uygulama şansı olmadığından,
bu konuda toplumsal bir kurum olarak dinin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle pratik
akıl tarafından fazlasıyla soyutlaştırılan ve pasifleştirilen Tanrı’nın dinle beraber tekrar
somutlaştırılmaya ve bu anlamda aktif kılınmaya başlandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla
Lampe’ın kaygılarını giderebileceği tartışmalı olsa da Tanrı’nın etkinliğinin daha geniş bir
alana yayıldığını söylenebilir.
Akla dayalı olarak oluşturulan rasyonel bir dinin daha çok bir din felsefesi olacağı
şeklinde değerlendirmeler olmuştur. Aslında ahlâktan dine geçiş bölümünde belirttiğimiz
üzere, saf aklın sistemi gereği ahlâktan dine geçiş ve bu bağlamda Tanrı’ya inanç
öngörülmekteydi. Saf aklın sistemi açısından bakıldığında ahlâk yeterli değildir. Ama pratik
aklın özerkliği neticesinde ahlâk sadece kendisine dayanmalıdır. Bunun anlamı, dine dayalı
olarak ahlâkı kurmak yerine akla dayalı olarak ahlâkı kurmak ve buradan hareketle dine kapı
açmaktır. Dinde evrensellik ve nesnellik ancak bu şekilde sağlanabilir. Kant’ın burada yaptığı
düzenlemeye dikkat etmek gereklidir. Kant, ahlâkın kaynağının din olup olmamasıyla
ilgilenmemektedir. Ama ahlâkın dine dayalı olarak oluşturulmasını engellemek istemektedir.
ahlâka dayanmamış din, tarihi ve resmi dindir, yalın din değildir. Bu anlamda dini yalın
kılmak için ahlâki bir zemine yani akla oturtmak gereklidir. Bana kalırsa Kant’ın evrensel bir
ahlâk yasası kadar evrensel bir akıl dini oluşturmayı hedeflemesini bu bağlamda
değerlendirmek gereklidir.
Kant’ın rasyonel din bağlamında iki şey yaptığını söyleyebilirim: İlk olarak dinin
bozulmuş yönlerini ayıklamak, ikinci olarak dini ahlâki anlamda zenginleştirerek din ile ahlâk
arasında sanılanın aksine, bir çatışma olmadığını göstermek. İlkinde kullanılan yöntemle diğer
dinler daha doğrusu inançlar bertaraf edilir. İkinci yöntemle de Hıristiyanlık, evrensel dine en
yakın ve uygun inanç olarak karşımıza çıkarılır. Nitekim idea ve ideal bölümünde göstermeye
çalıştığım üzere, ahlâklılık bir ideaysa Hz. İsa da bir ideal olarak değerlendirilmekte ve Hz.
İsa, ilk örnek olarak her insanın aklında bulunmasıyla Hıristiyanlık evrensel ve nesnel bir din
haline getirilmektedir. Böylelikle akıl, ahlâk ve din aynı çizgide olmaktadırlar.
Buna karşın, Kant’ın yapmaya çalıştığı ile ortaya çıkan sonucun farklılığın iyi
anlaşılması gerekir. Çünkü din kısmında da belirttiğim üzere, her ne kadar Kant’ın amacı
Hıristiyanlık dinine karşı herhangi bir karşı çıkış taşımasa ve hatta Kant ahlâkın bu dinin
temeline koyularak zenginleşeceğini düşünse de yalın akıl dini Hıristiyanlık dininin yeniden
inşası an- lamına gelmektedir. Aslına bakılırsa böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu
çünkü Modern Dönem’in getirdiği bilimsel keşiflerin Hıristiyanlık dininin oluşturduğu anlam
dünyasıyla uyuşmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu dinin kaynağını oluşturan metinlerin sayısız
yorumlara dayalı olması nesnel bir belirlemeye ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bunun
neticesinde, Aydınlanma Dönemi’nde dine ilişkin bir kriz olduğunu söylemek mümkündür.
İşte Kant’ın bu durumdan faydalanarak Aydınlama Dönemi’nde Hıristiyanlık dinini
düzeltmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Daha doğru bir biçimde ifade etmek istersek, Kant
Hıristiyanlığı da içine katacak şekilde doğal; yalın bir din anlayışı oluşturmak istemektedir.
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Kant’ın din ile ahlâk arasındaki ilişkide nasıl bir ahlâkın kullanıldığını da tartışmamız
gereklidir. ahlâk ile uyumlu bir din anlayışının olması elbette gerekir. Ama Kant’ın özerklik,
ahlâk yasası ve insanın amaç olması gibi hususları barındıran ahlâk anlayışının herhangi bir
dinle ne kadar uzlaşacağı tartışılmalıdır. Bu anlamda, insanın amaç haline getirilmesinden
sonra Tanrı ile kurulan bağlantının ne kadar yeterli olduğu düşünülmelidir. Kant tarafından,
din insanın Tanrı ile yakın bir ilişki içerisine girmesi biçiminde değerlendirilmez. Çünkü dine
geçiş için ahlâki hazırlıkların yapılması gereklidir. ahlâki anlamda görevini tamamlayan insan
dinle, dolayısıyla Tanrı’yla lişkiye geçmeye, yani O’ndan bir şey beklemeye hazır demektir.
ahlâktaki varsayma zorunluluğundan hareketle bir Tanrı inancı oluşabilir. Ama bunun hayata
yansıyacak boyutta olması için insanın ahlâki bir hayatının olması gereklidir. Tekrar
hatırlatmak gerekirse, ‘Ne yapmalıyım?’ sorusundan sonra ‘Ne ummalıyım?’ sorusuna
geçilebilir ve bu anlamda ‘Tanrı neyi emretmektedir?’ sorusu yerine son soruyu ‘Tanrı’dan
neyi iste- yebilirim?’ tarzında değerlendirmeliyiz. Dinin nasıl mutlu olunacağının öğretisi
olması, ne demek istenildiğinin anlaşılması açısından önemlidir. Çünkü din Tanrı’nın
varolduğunu ispat etmekten ziyade, ancak Tanrı’nın, insanın mutluluk beklenti- sini
karşılayabileceğini göstermektedir. Kant’ın belirttiği gibi, Tanrı’ya edilen dualar ahlâki
eksikliklerin kapatılmasını sağlamak içindir. Yani Tanrı’dan mutluluk beklentisi kesinlikle
haklı bir zemine dayandırılmalıdır. Tanrı’dan sadece dua ederek mutlu kılmasını dilemek yani
bir insanın Tanrı’dan sadece dua ederek ondan kendisini mutlu kılmasını dilemesi ahlâki
değildir. Mutluluğu hak etmek gerekir.
Bu bağlamda ben Kant’ın deist mi teist mi olduğu tartışmalarına ilişkin kısa bir
değerlendirme yapmak istiyorum. Deistin Kant tarafından ele alınması doğanın bir
düzenleyicisi veya varlığın bir sebebi olması bağlamında görülür. Böylece deist aslında
kendisi yerine dünyayla ilgili olan bir Tanrı anlayışını yeterli görmüş olur. Daha önce de ifade
ettiğim gibi dinin İbrahimi gelenekte kazandığı mahiyet kutsal bir metni ve onu aktaran bir
peygamber (ler) i şart koşmaktaydı. Bunun için Yunanlı’nın, mesela Aristoteles’in doğadan
hareketle Tanrı’nın varlığına ulaşması oldukça anlaşılır bir durum olmanın ötesinde tek
yoldur. Modern Dönem’deyse Tanrı’ya kitap ve ruhban sınıfının yolu haricinde ulaşmak
heretik olmak anlamına gelebilirdi. Bunun için en azından ilk başta kitap ve ruhbandan ayrı
olarak birey olmak Tanrı’nın üzerindeki etkinliğini kırmak anlamını vermeye başlamıştır.
Kant’ın da ahlâkı kuvvetlendirmesine paralel olarak bireyin ahlâkıyla ilgili olan bir Tanrı
anlayışını oluşturduğunu gözlemleriz. Nitekim özerk bireyin Tanrı’yla olan ilişkisi dolaylı
olduğunda Kant’ın ahlâk üzerinden teist olma iddiası çürümese de en azından zayıflar. Deistin
dünyanın ve düzenin olmasından hareketle bir Tanrı olmalı düşüncesi Kant’ın en yüksek iyiyi
gerçekleştirmek için Tanrı’yı varsaymalıyım postulasından çok ayrı değildir. En azından
Kant’ı teist yapacak kadar.
Bu bağlamda Kant’ın bende bıraktığı karışık izlenimi açıklamanın faydası olacağını
düşünüyorum. Kant hem özerk ahlâk yapısı hem de en yüksek iyi bağlamında Tanrı’yı
kullanmasını haklı kıldığında çelişkiye düşürmektedir okuyucuyu. Çünkü özerklik
bağlamında devre dışı bırakılması gereken ama en yüksek iyi bağlamında da tekrar devreye
sokulmak istenen bir Tanrı’yı karşımıza çıkarır. Ben bunu sisteminin yanlışlığı olarak değil,
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sistemin doğruluğunun eksikliği olarak ifade etmek istiyorum. Nasıl şu bağlamdan dolayı seni
sevmeliyim demek acaipse Tanrı’ya da sistem gereği inanılmalı demek uygun değildir.
ahlâkın unsurlarının zayıflattığı Tanrı’ya karşın kuvvetlendirdiği bireyin zihninde Tanrı
oyuncak gibi kullanılmaya başlanmıyor mu acaba?
Söz konusu durumu modern Avrupalı bireyin hayatından bir örnekle daha iyi
açıklayacağımı düşünüyorum. Kilise kısmında bahsettiğimiz üzere Kant’a göre, kilise ve
ayinler ahlâki anlamda insanları geliştirmek için kabul edildiğinde anlamlı olur. Yani Kant’ın
öne sürdüğü ahlâktan dine geçilmesi şartı kilisenin ayinlerini insanları ahlâki bir olgunluğa
kavuşturmak için yapılırsa ortadan kalkabilir. Buna karşın bu teklif bir çocuğa ahlâkiliği
öğretmek için çizgi film izletmenin iyi bir şey olarak kabul edilebileceğini söylemekle aynı
anlama gelmektedir. Kant kilisenin önünde insanlar pazar ayinine çağrılırken “burada sizi
doğru bir biçimde eğitmek için bir çizgi film oynatılıyor.” pankartıyla bekler gibidir. Bir
başka biçimde ifade etmeye çalışırsam, kilisenin ya da ibadethanelerin farklı; daha işlevsel bir
ontolojiye sahip olmaları insanların dine daha iyi bir biçimde bağlanmayı istemeleriyle
ilgilidir. Buraların kutsal mekânlar olmalarını bu bakış açısıyla birlikte değerlendirmek
gereklidir. Hâlbuki Kant, ahlâkilik kadar ahlâki bireyin eylem gücünü de kutsal hale
getirdiğinde kutsal mekânları yanlış olmaktan öte anlamsız kılar.
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Uygulama Soruları
Kant’ın felsefesine ilişkin olarak en az 3 eleştiri getirmeye çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu son bölümümüzde genel anlamıyla Kant’ın felsefesine nasıl yaklaşılması
gerektiğini göstermeye çalıştık. Bunu yapmaktaki amacımız Kant gibi batı düşüncesinde
oldukça önemli bir yer işgal eden filozofun felsefesini doğru bir şekilde anlamak için ön bir
tavır alışın önemini vurgulamaktır. Bu çerçevede Kant’ın modernizmde nerede
konumlandığına ilişkin bilgi vermeye çalıştık. Daha sonra Kant’ın eleştirilmesi kısmındaysa
Kant’ın felsefesinde yer alana eksiklliklerin neler olabileceğine ilişkin olarak bir
değerlendirmede bulunduk. Burada belirlemeye çalıştığımız önemli bir husus ahlâk ile din
arasındaki ilişkinin nasıl ele alınması gerektiğidir.
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Bölüm Soruları
1)

Kant dini ………. indirgemeye çalışmıştır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Kavrama

b)

Yoruma

c)

Ahlaka

d)

Bilime

e)

İnsana

2)

Kant ........... dünyanın bir çoçuğudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Antik

b)

Modern

c)

Ortaçağ

d)

Yakınçağ

e)

Post-Modern

3)

Kant için akıl kavramları aynı zamanda ....... yasalarıdır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Ahlak

b)

Doğa

c)

Uzay

d)

Toplum

e)

Bilim

4)
Modern dönemin üç ayağını oluşturan düşünürler Kant, Descartes ve
…………olmuştur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
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a)

Newton

b)

Hegel

c)

Hume

d)

Leibniz

e)

Einstein

5)

Kant’ın felsefesinde merkezde ...... yer alır.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a)

Toplum

b)

Tanrı

c)

Birey

d)

Metafizik

e)

Politika

6)

Kant ahlâk ile din arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlamıştır?

7)

Kant’ın felsefesinde ahlâk ile din arasındaki temel sorun nedir?

8)

Kant’ın modern felsefede hangi anlayışı devam ettirdiğini söyleyebiliriz?

9)

Kant’ın hangi ekonomik sınıfın etkisinde kaldığını söyleyebiliriz?

10)

Kant’ın doğru anlaşılmasının kendi kültürümüz için önemi nedir?

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)b, 4)a, 5)c
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