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Giriş 
 

Bu teze dair ilk sorular “Şaman ve Zaman” başlıklı seminer çalışmam sırasında 

ortaya çıkmıştı. Çalışmada şaman kavramıyla insanın nasıl tanımlandığı sorusuna cevap 

ararken zaman kavramıyla da insanın doğasına ait özellikleri inceleme şansı bulmuştum. 

 Zaman, ilkel toplumlarda dün, bugün ve geleceğin bir bütünü olarak algılanan 

doğanın zamanıydı ve döngüseldi. Süreklilik de doğaya ve bir tür olarak insana aitti. 

Modern toplumların başlangıcından itibaren zaman, insanın bir duyu formu olmuş, 

insan için içinde yaşanılan bugünü temsil etmiş ve geçmiş biriktirilmişti. Bu değişim ile 

süreklilik toplumlara ait algılanmaya başlamış, uzam ve zaman insan yaşamıyla 

sınırlandırılmıştı.  

Öte yandan şamanlık görevinin yerine getirildiği ilkel toplumlarda şaman, 

göreve çağrılma yoluyla yeteneklerini kullanan ve bu zamanların dışında sıradan insan 

olarak kabul edilen kişiydi. İlkel toplumlarda, tek tek insan yetenekleri toplum içinde 

bir güç odağı oluşturmaz ve bu yetenekler, insanlara otorite olma şansı vermezdi. 

Aksine insan yetenekleri toplumun genel mülkiyetinde sayılarak kullanılması için 

sürekli geliştirilip hazır tutulmasıyla sorumlu olunan insanın özellikleri sayılırdı.  

İlk toplumlarda otorite, toplumun dışında tanımlanan ortak bir var oluş kaynağı 

olan doğaya aitti ve yasalara uymak hayatta kalabilmek için şarttı. Tüm insanlar 

dışarıdan gelen bir baskıyla doğanın zorunlu yasalarına bağlı yaşamak zorundaydı.  

Doğanın yasaları altında yaşamak ve olayları ile mücadele etmek zorunda kalan insan, 

zorunlu iş bölümünü gerektiren ve herkesin aynı sıradanlığa sahip olduğu küçük 

örgütlenmeler içinde yaşıyor ve ortak bir kaynaktan var olduğu için o varoluş 

kaynağının bir temsili olarak kutsal sayılıyordu. 
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İşte bu inceleme sonucu tetiklenen merak duygusuyla hazırlanan bu tezin amacı, 

yirminci yüzyılda hak ve hukukun özü veya öznesi olarak görülen insanı kavramsal 

olarak inceleyebilmek ve bu bağlamda insan hakları evrensel beyannamesinin felsefi 

kökenlerinde hakkın normatif yapısını oluşturan insan doğasının özelliğini anlatacak 

düşünsel temeli irdeleyebilmektir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan zorunlu hakların felsefi 

temelleri kısmen de olsa Immanuel Kant’ın felsefi düşüncelerine dayanmaktadır. Çünkü 

Kant, özellikle insanın doğasından gelen özelliklerden biri olan özgürlüğü insana 

yapışık, mutlak ve doğal hakkı olarak görür. İnsanın özgürlük özelliği, bir arada 

yaşayabilmenin kurallarını belirleyen yasaların ve düzenin kendisinin varlık sebebi ve 

çekirdeğidir.  İnsanın toplumsal hayatında var oluşunu meydana getirebilmesi ve 

gerçekleştirmesi için şart olan hakları, özgürlüğe yapışık olarak tanımlanır.  

 Kant’ta özgürlük düşüncesi, insan türsel varlığının ortak kaynakları ve 

şartlarının gerçekleştirilmesi olarak temellendirildiğinden insanın kendisinden 

kaynaklanan bir iç denetim mekanizmasının gerekli olduğu ortaya çıkar. İnsanın kendi 

isteklerinde insanlık için iyi olanı belirleyebilmesi fikri, insan hakları beyannamesinde 

yer alan aile, toplum, devlet gibi dışsal zorlayıcılığı temsil eden otorite denetimini 

gereksiz kılar. Tezin temel iddiası; insanın kendini denetleyebilen iradesi ile isteme ve 

eylemlerinde insanlık için iyi olanı belirleyebilir ve bu gaye ile isteme ve eylemelerine 

makul yönü verip sınırlayabilir oluşudur.  

Bu iddiayı test edebilmek için Kant felsefesine dair ağırlıklı olarak Türkçe 

literatür taranmış, düşünürün bilgi kuramsal ve antropontolojik yanına ağırlık 

verilmiştir. 

Çalışmamızda ilk olarak bilgiyi oluşturabilmesi ve başlangıç yaratabilmesi ile 

insanın doğa varlığı değil bir akıl varlığı olduğunu anlatabilmeyi amaçlıyoruz. Bu ilk 
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bölümdeki amacımız; insan aklının ve yetilerinin, özgürlük özelliğini gerçekleştirmesi 

ve kendini var etmesi yani yasalarını yaratabilmesiyle doğanın nedenselliğinden 

bağımsızlaşabildiğini anlatmaktır. Bu sayede insan doğasına değinilebilir. İnsan 

yasaları, kaynağını geleneksel metafiziğin tanrı, ruh gibi konularından alamaz çünkü bu 

konular aklın her zaman üstüne düşüneceği fakat yetilerini kullanarak hiçbir zaman 

bilemeyeceği konulardır. İnsan yasalarının varlık nedeni, tekil insanın özgürlüğünün 

kullanılması olanağını toplumsal hayatın içinde koruyabilmektir. Çünkü insan özgürlük 

özelliğini gerçekleştirerek doğada bir alt başlangıç yaratır ve bu gerçekleştirme ile 

varlığının yansımasıyla karşılaşır. Bu karşılaşma da insanı var olduğuna ikna eden tek 

şeydir.  Bu bölümle insan doğada bir tür değil özne olarak kendini belli eder.   

İkinci olarak akıl ilkeleri, tür olarak insanın sürekliliği ve ilerlemesi için olması 

gereken erekleri anlatır. İnsan aklının ilkelerinin hem doğa hem akıl yanına bağlı istek 

duyma yetisini nasıl kontrol edebildiğini tespit etmeye çalıştık. Bu bağlamda aklın 

pratikliği değerlendirildi ve akıl ilkelerinin yasanın çekirdeğini oluşturmasıyla insan 

yaşamında istemenin ve eylemenin biçimini belirleyebildiği sonucuna varıldı. Öte 

yandan, insanın doğa yanına bağlı olan ve giderilmesi zorunlu olan eğilim ve 

dürtülerinin karşılanması da bu ilkeler dolayısıyla akıl yanına uyumlu şekle getirilerek 

sağlanabilir. Böylelikle aklın sınırı belli eden bu ilkeler, ahlak yasasının çekirdeğini 

oluşturur. Ve ahlak yasası da özgürlüğün varlık koşulu olarak gösterilir. İnsan iradesine 

ve otonomisine işaret eden ahlak yasası, olması gerekeni belirler ve insanın bir iç 

denetimi olduğuna işaret ederek özgürlüğün gerçekleştirilmesi için öncelikli olanın bu 

yasaya uymak olduğunu söyler. Bu da insanda ödev bilinci yaratır. İnsanın toplumsal 

hayatını kuşatan özgürlük, insanın hakları ve ödevleri olarak tesis edilir ve toplumsal 

hayatta özgürlüğü korumak da kullanmak da insanın sorumluluğuna bırakılır. Ahlak 

yasasına uymak insanın özgürlüğün nedenselliği altında yaşamasını sağlar ve insanlık 

idesinin süreklilik ve ilerleme ereklerini taşır. Ahlak yasası içsel bir zorlayıcı olarak 
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‘olması gerekeni’ iyi isteme olarak belirler ve iyiyi istemek -insanın içindeki insanlık 

idesine zarar vermeden yaşamayı koşul olarak gördüğünden- iç denetimi sağlar. Ahlak 

yasasına uymak insanın içsel özgürlüğünün gerçekleşmesini sağlar. İyiyi istemek doğal 

olarak toplumsal düzen için olması gerekeni belirleyecektir. Bu sayede insan, ahlak 

yasasına uyarak dışarıdan bir zorlamaya yani otoriteye itaat etmesine gerek kalmadan 

içerden bir zorlamanın yasalarına yani aklının yasalarına uymuş olur. 

Üçüncü ve son olarak dışsal özgürlükle salt olarak eylemin ya da eylemenin 

insanın insan olma ödevi olduğu anlatılır. İnsanın süreklilik ve ilerleme ereğine 

ulaşmada ve var oluş bilgisi hakkında kaynağın temellendirilmesinde eylem şarttır ve 

insanın içinde yaşadığı toplumsal düzenin olmasının nedenidir. Kant için aklın 

yasalarını anlatan ve herkesin yasa koyucu rolde olabildiği düzen, hukuk düzenidir. 

Hukuk, insanın dışsal özgürlüğünün yani insan haklarının gerçekleştirilebilme 

koşuludur. 
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1. Bilgi Felsefesinde Özgürlük ve İnsan Kavrayışı: Aklın ve 

Metafiziğin Yeniden Kuruluşu 
 

 

1.1. Tarihsel Perspektif ve Bilimsel Yöntem 

 

Kant, özgürlük felsefesi teorisini bilgi kuramıyla anlatır. Metafiziği bir yöntem 

olarak bilimselleştiren Kant,onu insan aklıyla temellendirir ve böylelikle inceleme alanı 

aklın sınırları ile oluşturulan bilginin kendisi olur. Özgürlük bilgisinin sınırları 

çizilemediği ve kaynağına varılamayacağı için aklın bir özelliği olarak varsayılmalıdır. 

Kant için insanın aklını kullanabilmesi özgürlük özelliğine bağlıdır ve aklını 

kullanabilen canlı insandır.Aklını kullanan insan bilgiyi ya açığa çıkartır ya da doğada 

bilgi genişlemesi yaratır. İnsan olma için bir zorunluluğu anlatan özgürlük,insanın 

varlık koşullarındandır ve bilgi, varlık alanını belirleyen sınırdır. 

18.yy ‘dan günümüze insana doğa içindeki konumunu ve sorumluluğunu 

hatırlatacak cümle, aydınlanma nedir sorusuna cevap olarak da söylenen “kendi aklını 

kullanma cesaretini göster” cümlesidir. İnsan, doğasının gereği bilme kabiliyetine 

sahiptir ve bu kabiliyetini aklını kullanarak geliştirir; geliştirdikçe doğa veya kendinin 

varlık bilgisine dair kaynakları açığa çıkarır, çevresini ve kendini tanımlar.Tanımlamak 

aynı zamanda doğa içindeki herhangi bir görü için bilgi oluşturmaktır. Bu bilgiyle aklın 

anlama, düşünme, yargılama gibi yetilerini kullanması insanın özüyken “kendi” 

kelimesi, insanın iradi ve otonom bir canlı olduğuna dikkat çeker. Türünün 

özelliklerinden olan iletişime geçme becerisi sebebiyle bilginin başka bir insan 

tarafından da kullanılabilmesi insanda sorumluluk alma bilincini yaratır ve bu 

sorumluluk, ürettiği ya da açığa çıkardığı bilginin olası kullanımında hem doğayı hem 

de kendi türünün zarara uğramaması için bilginin koşullarını ya da sınırlarını 

belirleyebilmektir. 
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Cesaret, kendinden önceki bir zorluğu ya da engeli gösterici bir kelime olarak 

aklı kullanmaya eklendiğinde bu konu hakkında önceden var olan bir engelin olduğuna 

dikkat çeker. Belli ki 18 yy’akadar tarihsel perspektif incelendiğinde insan, aklını 

kullanan canlı olarak etkin değildi yani insan olma özelliklerinden en önemlisini, 

doğada özne -doğayı belirleyebilen olarak (yaratıcı güç)- olma durumunu kaybetmişti. 

Oysa bilme kabiliyetinin etkinlikleri yani insanın bilgisi, hem doğanın hem de türünün 

sürekliliği için varlık koşuluydu. 

Akıl çağının hazırlayıcısı olan Rönesans’tan önce, bilginin koşullarını, sınırlarını 

ve düzenini belirleyen insan aklının otoritesi değil din ve kilisenin otoritesiydi. Günlük 

ve siyasi ilişkilerde de yasalara itaat söz konusuydu çünkü insanın kendi aklını 

kullanmasına izin verecek özgürlüğün imkânı ortadan kaldırılmıştı. Bu bağlamda kilise 

otoritesi ve siyasi otorite insan olma ereklerinden ödün verilerek yaşanılan bir dünyayı 

anlatır nitelikte olumsuz fakat aynı zamanda artık cesaret göstermenin şart olduğu 

koşulların kurucu parçaları olarak da olumlu nedenlerdi (Dursun, 2006, s.50).  

Kant, Protestan Ortodoksluğunun aşırı biçimci tavırlarına karşıt biçimde ve 

geleneksel doktrin vurgulaması yapmadan insanın tanrıyla kişisel bağına ve saygıya 

büyük önem atfeden Pietist hareketle gönülden bağı olan bir aileden gelir (Çakmak, 

2005, s.13). Pietizmin kişisel bağının Kant’ı bilmenin öznelliğine yöneltmiş olduğunu 

söylememiz mümkündür. Düşünsel faaliyetlerinde ve özellikle kategorik 

imperatifinformelliğinde etkisi olduğu düşünülen Kant’ın pietizmi, otoriteyi değil inancı 

önemli görür. Pietizm kurumsal kilisenin yerine örgütlenmesi küçük cemaatlerdedir. 

“Pietizmi ciddiye alan insanlar, insanoğlunun sahip olabileceği en üstün niteliklere 

sahipti. … hiçbir tutku tarafından bozulamayan bir iç huzur” (Çakmak,  2005b, s. 13) 

sözü ile aslında insanın toplumsallığını oluşturacak tüm istemelerden çıkartılabilmiş 

tutkunun içsel özgürlüğün kendisini yaratacağından bahsetmiş olur ve daha sonra 
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yapacağı pratik aklın kritiklerinde, aklın ilkeleri olarak istemenin biçiminin 

belirlenişinden daha şimdiden haber vermiş olur.  

Kant kendisi de pietist olan Knutzen tarafından tanıştırıldığı Newton fiziği ve 

Wolff felsefesinden etkilendiğini eleştirel döneminde belli eder (Çakmak, 2005b, s. 15). 

Yapıtlarını sistematik bir biçimde ortaya koyar, ilkin 1755-56 da sorusu “hakikatin 

olanağının nihai temelleri nedir” olan tezine yanıt aramaya başlar (Çakmak,2005b,s.17). 

Yani olanağın içinde tartışılabilecek konularda bilginin insan için kurucu ilkeleri ile 

ilgilenir. Bilme yetisinin kendisini inceler ve varoluşsal temellendirme yapar. Bilginin 

oluşmasında insanı özne ve etkin yaparak bilginin varoluşsal temellendirmesinde insan 

aklını şart koşar.   

Hakikat kavramı üzerine tekrardan bir düşünmenin gerekliliğini, siyasi otoritede 

burjuva düşüncelerinin etkinliğini arttırmış olması da yaratmış diyebiliriz (Adorno, 

2005, s.65). Yaptığı paralı öğretmenlik ile konuk olduğu burjuva yaşamında 

hakikatlerin değişik kabulleri ile karşılaşmıştır (Çakmak, 2005b, s.16).Kant saf aklın 

eleştirisinde insanın kendi aklı üzerine düşünerek neyi yapıp yapmayacağına kendisinin 

karar verebileceğini göstermek isterken (Adorno,2005,s.61) pratik etkinliğinin 

bilincinde bir insan yapısı ile yeni bir otorite olma yolundaki burjuva insanının o dönem 

ve şartlardaki ayırıcı özelliklerinden de bahsetmiş olur. 

 Kant için özerk insanın düşünme yetisi, bilginin olanağını ve aklın sınırlarını 

belirleyecektir. Düşünme yetisinin sınırlar konusunda merkezde olması bilginin 

belirlenmesi konusunda yöntemsel değişikliği sağlamıştır. Bu düşünce biçimine bir 

devrim getiren yöntemsel bakış, özneye Kopernikçi dönüş şeklinde adlandırılır 

(Çakmak,2005b,s.22). Düşünce sorunsallaştırma sürecinin gelişimindedir yoksa Kant 

öznelci olmasıyla öncü olamaz çünkü bu değişim değil aksine bir dönüştür. Ve Kanttan 

önce öznelliğin habercisi olarak Descartes, düşünmenin var olmanın kanıtı olduğunu 

söylemiş öte yandan Hume da aynı şekilde sadece var olanın kendisi hakkında 
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konuşabiliriz diyerek geleneksel metafiziği dışlayıp kendinde şey olarak deneyimin 

kendisini ilk kabul etmiştir. Kant kendinde-şeylerde aranan öğelerini, şimdi özneye, 

diğerbir deyişle akla, bilme yetisine yükler (Adorno, 2005, s.56). Kant bilmenin 

doğasıyla ilgilenir (Adorno, 2005,s.56).  

Kant’ın felsefesinde araştırmanın iki yönü olduğu söylenir: biri nesnelerle 

ilgilidir diğeri de bilme yetilerinin öznel yönünü anlamaya yöneliktir. Asıl amacı için 

hayati önem taşıyan bu ayrım, aklın deneyimlerin ötesinde neyi ne kadar bilebileceğinin 

sorgulaması için şarttır.Geleneksel metafiziğin konularının algılanma, anlama ve 

kabullenme şekli kendinden önceki toplumsal hayatın şekillenişinde insana kendi aklını 

kullanma imkânı vermediği gibi insana doğadaki yerini de unutturmuş, toplumsal 

hayatta çözümsüzlük yaratmıştır. Metafiziğin konularının bilme yetileri ile birlikte 

tekrardan değerlendirilişi aslında kendinden önceki döneme bir karşı çıkıştır.Özellikle 

özgürlüğün algılanış biçimi ve bilgisinin kabulü, Orta Çağdan Rönesans’a ve hatta 

Aydınlanmaya kadar herhangi bir insanın özgürlük hakkındaki bilgisinin tam olamayışı 

sebebiyle manipülatif bir şekilde günlük hayat ilişkilerinde siyasi ve dini otoritelerce 

sıradan insanın yapıp-etmelerinde kısıtlayıcı olarak kullanılmıştır.  İşte saf aklın 

eleştirisinde Kant’ın ilgi alanını bilmenin doğasını kurtarmak oluşturmaktadır 

(Adorno,2005, s.57). Peki ama toplumsal yaşamın kendisini düzenleyen ilkelere konu 

olan özgürlük, tanrı ve ruh insanın etkinliklerini belirlemede otoritelerce kullanılmaya 

müsait bir bilgiye nasıl dönüşmüştür? 

Geleneksel metafiziğin de konuları olan bu başlıklar hakkında bilgisiyle 

karşılaşamayacağımız -dolayısıyla belirlenen bilgisine de karşı çıkamayacağımız- bir 

mekanizmayla kendinden bir engelleme yaşanmıştır. Eğer insan yaşamının sınır ve 

yasalarını belirleyen bu konular insan aklının içinde ve yapısından doğan şekliyle 

yeniden kurulur ve aklın ilkelerince düzenlenebilirse; insan yapıp etmeleri, otoritelerden 

bağımsızlaşabilecek ve bilginin nesnelliği yakalanabileceği içinde herkesin kendi 
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aklının ilkeleri olarak kabul edilecek ve içsel bir benimsenme mümkün olacaktır.  

Toplumsal yaşamın düzenleyicisi olan konular hakkında bilgilerin bilme yetisi ile 

yeniden düzenlenişi iletişim ortamını yeniden kuracak ve insan kendi hakkında yeniden 

bir tanımlama yapabilecektir (Adorno,2005,s.57).  

Kant’ın ilgi alanı neden varlık sorununun kendisi değil de tanrı ruh ve özgülük 

gibi kavramlardı?  Varlık sorununun kendisi ne yenilikti ne de keşif. Üstelik tanrı, ruh 

ve özgülük gibi konular üzerine düşündükçe akılda çatışkılara sebep olacak fakat aynı 

zamanda düşünülmesinden de kaçınılmayan sorular olacaktı. Kant varlık sorununa 

düşünüm kavramlarının amfibolisinde kesin ve belirsizlikten uzak yorumlarda bulunur 

(Adorno, 2005,s.58) . Oysa aklın düşündükçe kendi sürecini durdurma ihtimali olan –

aynı zamanda geleneksel metafiziğin uğraş alanı da olan- bu konular güçalanı -içinde 

barındırdığı birbirine karşıt ve birbirlerini sürekli değiştirensoyut kavramların, 

gerçekten yaşayan güçleri temsil ettiği bir güç alanı- olarak anlaşılması gerekir. İnsan 

toplumu içerisinde oluşan siyasi ve dini otoriteler bu konular hakkındaki bilgiyi üreterek 

ve sınırını çizerek- insan aklının bilme yetilerini aştığı için yarattığı zaafı kullanarak- 

varoluşun bilgi kaynaklarını ve ilkelerini belirler ve insan etkinliklerine dışsal olan 

sınırlar çizer yani daha baştan özgürlük üzerinde bir güç odağı olur. 

Kant aklın kendisi hakkında sorgulamasında, aslında tanrı ve diğer konular 

hakkında söylenecek herhangi bir şeyin otoriteryen ya da hayatı düzenleyecek bir ilke 

bilgi olmasının imkansızlığını göstermeye çalışır.Metafizik eleştirisinin yıkıcı sonucunu 

sadece pratikten yoksun bir olay haline getirmekten kaçınmıştır (Baum,2005,s.42). 

Eleştirel felsefesi değişim yaşamakta olan düzenin ve politik içeriğinin de bilincindedir 

(Baum, 2005,s.42). Kant hem bu kavramların hem de karşıtlarının kanıtlanabileceğini 

göstermiştir. Kamuya açık bir yasama eleştirisi aydınlanma dediği değişimin önemli 

öğesidir (Baum,2005,s.43). Nitekim, Kant felsefesi ile ilgili dersler 1786 yılında 

Hessen-Kassel hükümeti tarafından yasaklanmış yine 1794 yılında din felsefesi yazıları 
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kraliyet kabinesinin emri ile hoş olmayan tasarruflar şeklinde tehdit olarak gösterilmiştir 

(Baum,2005,s.43). Kamuoyuna açık bir yasama eleştirisi ile bilgi ilkelerinin tekrardan 

sorgulatılmak istenmesi "kendi aklını geleneğin ve otoritenin kılavuzluğu olmadan 

kullanma cesaretinin" örneği olarak gösterilebilir (Baum,2005,s.43) 

Elimizde bir bilme kuramı vardır - iki anlamda. İlk anlamışudur:Bu kuram 

Kant'a göre doğrulanmış ve kuşkudan arındırılmış olan bilimlerin, yani matematik ve 

doğa bilimlerinin temellerini ortaya koymaya çalışır. İkinci anlamı ise şu: Kant, temel 

alma eğilimi gösterdiğimiz mutlak kavramların bilgisinin olanaklılığını kısıtlamaya 

yönelik bir girişimde bulunur; nitekim analitik apriori önermeler ve sentetik apriori 

önermelerden bahseder ve sentetik olanı önceler çünkü sentetik apriori önermeler aklın 

ilke olarak kabul edebileceği bilgi türlerini kapsar.Aklın, "düşünülürdünyalara sapma" 

hakkı olmadığına yönelik bir kanıyla yola çıkar (Adorno,2005,s.61). Ona göre sentetik 

apriori önermeleri aklın antinomisi olan metafizik konulara uygulamaktan 

kaçınmalıyızdır. Bunun sayesinde deneyi olumlu anlamda ve kesin olarak 

bilebileceğimizi biliriz. 

Kant kanıtlamanın kendisini kısıtlar (Adorno,2005,s.60). Bazı soruları rasyonel 

kabul etmez ve dolayısıyla onları görüş alanımızdan çıkartır  (Adorno,2005,s.60). Saf 

Aklın Eleştirisinde Kant geleneksel ve kısıtlayıcı olan metafiziksel konuları akıl yoluyla 

kararlaştırılacak şeylerin alanından siler. Yani insanın belirlenmesinde rol 

oynayamayacak konuma yerleştirir. Özgürlük, tanrı veya ruh gibi konularda aklın soru 

sorma yeteneğinin kendisini eleştiri yoluyla inceler ve yanıt vermeyi reddeder. 

Hume deneyden elde edilen bilginin ilk bilgi olarak kabul edilmesi gerektiğini 

söylerken nedenselliğin kendisi hakkında düşündürterek Kant’ı yeni bir bilme ideali 

yaratma konusuna başlatacaktır. Hume’un kuşkuculuğu, insanın şeyler evresindeki 

nedensel bağlantıları bilebileceğinin reddidir (Reyhani, 2005, s.99). Eleştiri 

kuşkuculukla bitmez, artık kuşkuculukla başlar ve bu bilme idealinin argümanları 
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insanın bilme yetisinin kabul edilmiş olandan farklı yapısı olduğunu gösterir 

(Reyhani,2005, s.99). Aklın, doğanın yetisi olarak tanrısal olanın bir parçası 

olamayacağını anlatır Kant. Çünkü akıl doğadaki nedensel bağlantının kendisine dair 

bilgiyi olanaklı hale getiremez. Fakat insan aklı nedensel bağlantıların birbiriyle ilgisini 

düşünme yetisiyle açığa çıkartabilir. Kant'ın nedensellik kavramında anlama yetisinin 

deneyin kendisini imkanlı hale getirmesiyle her türlü deneyden önce gelmesi gerektiği 

düşüncesi –anlama yetisinin olanaklı kılma konusunda ilke olması- Hume’un düşüncesi 

ile olan kırılma noktasını belli ediyor (Reyhani, 2005, s.101). Kant ilerde bahsedileceği 

gibi görü, düşünme ve algı ile deney arasında ayrım yapar (Reyhani, 2005, s.102) 

Akıl ile doğanın birebir uygunluğu kanıtlanamaz fakat aklın ne olduğu 

soruşturma ile ortaya konabilir ve daha sonra neyi bilmeye yeterli olduğuyla birlikte 

sınırları belli edilebilir ve bu yeterlilik için önce bilmenin ve bilginin ne olduğunu 

ortaya çıkarmalıyız (Özlem, 2006, s.252). Felsefenin görevi aklın kendi başına yani salt 

olarak neyi nasıl bilebileceğini soruşturmak ve açığa çıkarmak olmalıdır. Salt sözcüğü, 

bilgide geleneksel metafiziğin tanrısal kaynağından ve doğanın nedenselliği altında olan 

eğilim ve dürtülerden arınmış bir aklın niteliğini ifade eder. Kant bu temellendirmeyle 

bilgi öğretisini geliştirir; bu öğreti de transandantal mantıkta bilgi yapıcı kavramlar ve 

önermeler ile transandantal yöntem ve duyarlık öğretisi yani salt görü formları olan 

uzay ve zaman formlarının öğretisini içerir. Bilgi yetileri böylece akıl, anlama yetisi ve 

duyarlık olur.  

Transandantal yöntem bilmenin doğasını ve bilginin kendisini inceler (Özlem, 

2006, s.252). Transandantal, deneyim dünyasının sınırlarını aşmayan bir bilginin 

bilgisini açığa çıkarma çabası olarak anlaşılabilir ve salt akıl eleştirisi önsel (apriori) 

olan yani zorunlu olan deneyim öncesi bilgiyi inceler (Özlem, 2006, s.252). Salt aklın 

12 kategorisini saptar ve bunlar nesneye uyan apriori olarak deneyim bilgisini olanaklı 

kılan aklın formlarıdır. İnsan bilgisi böylece kategorilerin önceliği ile duyarlığın birlikte 
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çalışmasının ürünü olur. Bu insan bilgisi göreli olan yani fenomen dünyanın varlık 

koşuludur; bilgisini açığa çıkaramadığımız fakat yalnız düşünebildiğimiz dünya da 

insanın varlık alanıdır fakat bu numen alanın formlarını salt aklın kritiği ile elde 

edemez, açığa çıkaramayız.  

İlk Eleştiride aklın her konudaki (özellikle metafizik konularda) bilme yetisinin 

o kadar güçlü olmadığını söylerken, ikinci Eleştiride aklın mutlak varoluşsal temelinin 

ahlakta bulunduğunugösterir; kuramsal aklın bizi yönlendirdiği en temel 

kavramlardanbiri pratik aklın temel meselesi olan "özgürlük" olduğundan, iki eleştiri 

bunoktada buluşur. Bu doğrultuda ilk Eleştiri bilginin kendisini değil, 

bilgininolanaklılık koşullarını irdelerken insani varoluşun bilgi koşullarının insanahangi 

meşru "gerçekleştirme" alanlarını hangi meşru yollarla açtığını görürüzve bu da bizi 

insanın kendisini gerçekleştirme yollarının ilksel, özseltemellerine yanibu temellerin 

varlık koşullarına götürür. Teorik akıl ile bilinemez konulardan olan özgürlüğün 

gerçekliğine inanma hakkını tanıyan aklın pratikliği, deneyimin kendisidir. Bu deneyim, 

var olmanın olanağı hakkında eskiden beri bilgi sınırını oluşturan geleneksel 

metafiziğin tanrı ve ölümsüzlük konularına inanmamızı sağlayacak olandır 

(Çakmak,2005,s.24). 

İnsanın varoluşuna dair koşulların ve şartların bilgisinin ilkelerini anlattığını 

söyleyebileceğimiz insan hakları, felsefede etik konusu altında incelenebilir. Bu 

bağlamda Kant felsefesini incelemenin bize, saf aklın eleştirisi ile özgürlüğün ve ahlak 

yasasının insan yapıp etmelerinde insan olma ve insan oluşun ereklerinden olan 

süreklilik ve ilerleme konularında hassasiyet geliştiren içsel zorlayıcılığın bir insan 

toplumu düzeni yaratabileceğine ve pratik aklın eleştirisi ve ahlak metafiziği 

temellendirmesinde ahlak felsefesinin de insan hakları felsefesinde ve hukukunda özne 

olan insanın bilme yetisi ve eyleme yetisi ile beraber incelenerek insanlık ideali ya da 

insan anlayışı sunacağına inanıyorum. 



13 

 

İnsanı, bilgiyi ve hareketi tanımlayan kilise ve siyasi otoritenin dışında bilme 

faaliyetinde fail; harekete geçmede de özerk tanımlar. Bilme konusunda böylece 

aşkınlığa yer açılır (Çakmak,2005b,s.21).  İnsanı olanaklılık dahilinde bilginin 

kendisine ulaştıkça hayranlık ve saygıyla karşı karşıya bırakacak iki konu onun için: 

“üzerimdeki yıldızı gök ve içimdeki ahlak yasasıdır” (Kant’tan aktaran Çakmak, 2005b, 

s.21) 

“Her ikisini, karanlıklarla gizlenmiş ya da benim ufkumun ötesinde aşkın alanda 

imişlercesine aramama ve tahmin etmeme gerek yok; onları önümde görüyorum ve 

doğrudan doğruya benim kendi varoluşumun bilincine bağlıyorum. İlki, dıştaki duyular 

dünyasında benim bulunduğum yerde başlıyor ve içinde bulunduğum bağlantılar ağını, 

dünyalar üzerine dünyalardan ve sistemler sistemlerinden oluşan, ayrıca da dönemli 

hareketlerinin sınırsız zamanlarına, bu zamanların başlangıcına ve devamına doğru 

uzanan uçsuz bucaksız büyüklüğe dek genişliyor. İkincisi, benim görünmez benliğimde, 

kişiliğimde başlıyor ve kendimi, gerçek sonsuzluğu olan, ama yalnızca anlama yetisince 

fark edilen bir dünya içinde kendi gözümün önüne getiriyor. Bu dünyayla (ve onun 

aracılığıyla aynı zamanda bütün o görülebilen dünyalarla) ben kendimi, orada olduğu 

gibi sırf rastlantısal bir bağlantı içinde değil, genel ve zorunlu bir bağlantı içinde 

tanıyorum. İlk görünüm, sayısız dünyaların çokluğu görünümü, benim, kısa bir süre için 

(nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde) yaşamagücüyle donatıldıktan sonra, 

kendisinden oluştuğu maddeyi (evrende sırf bir nokta olan) bu gezegene geri vermesi 

gereken hayvansal bir yaratık olarak önemimi adeta yok eder. Buna karşılık ikincisi, 

düşünen bir varlık olarak değerimi, kişiliğim aracılığıyla, sonsuza dek artırır; çünkü bu 

kişilikte ahlak yasası, hayvanlıktan, hatta bütün duyular dünyasından bağımsız bir 

yaşamı -en azından varoluşumuzun bu yasa tarafından amaca uygun belirlenişinden, bu 

yaşamın koşulları ve sınırlarıyla sınırlanmamış olup sonsuza doğru uzanan bu 

belirlenişten açığa çıktığı kadar- açığa çıkarır”. (Kant’tan aktaran Çakmak, 2005b, s.21) 
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İnsanın kendiliği, çevresi ve yaşamı hakkında bilgi kaynakları ve sınırları 

bakımından değişiklik 1642- 1727 Newton’un fiziği ile yaşanacaktı. Doğa bilimlerinde 

Newton fiziği, neyin bilgi sınırları içinde olduğu neyin de bilgi sınırlarının dışında 

kaldığını gösterecekti (Nutku,2006,s.246). Bilginin kaynağı ve bilmenin sınırları 

hakkındaki değişim ile din ve siyaset konularında insanların günlük yaşamlarını ve 

ilişkilerindeki bilgiyi belirleyen güç olarak tanrı ve kamusal alanın belirlenmesinde rol 

oynayan kilise, yavaş yavaş merkezin dışına kayacaktı (Nutku,2006,s.246).  Günlük 

hayatın yasaları dinde yaşanacak hoşgörü ve siyasette burjuvazinin yükselişi ile 

dönüşüm geçirecekti.  Tarihsel anlatımda aydınlanma çağını başlatıcı unsurlarınönemini 

bilginin belirlenmesinde yaşanan el değişikliği ile anlatabiliriz. Önemli olan bilginin 

kimin tarafından ve nasıl belirleneceğidir çünkü insan anlama ve düşünme yetilerinin 

işler olduğu bir bilme kabiliyetine sahiptir ve doğa içinde doğadan bağımsız ve yaratıcı 

olabilmesini de bu kabiliyetine borçludur.  

Bilginin belirleyicisi olarak insan aklının otoritesi ya da yasalarının olmaması 

demek insanın itaat ediyor olması demektir. İnsanın kendinde bir amaç değil araç olarak 

görülmesine sebep veren bu olumsuzluklar içindeki yaşamı, onun doğasına ters bir 

durumu yani köleliği yaratmış ve artık kendi aklını kullanma cesareti göstererek aklının 

dışındaki otoriteye itaat etmeyi bırakması ve çelişki unsurunu ortadan kaldırması 

gereken bir pozisyona gelmiştir. 

İnsanın akıl özelliğiyle özerklik ve özgürlük kullanımı, dış belirleyicilerin yerine 

kendisinin bir varoluş kaynağı olduğunu tekrardan hatırlayarak -yani doğada neden 

yaratabilen bir güç olup kendisinin yaratıcı olduğunu hatırlayarak- kendisi hakkında 

aydınlanmayı başlatmalıydı. Tekrardan kendi varlık bilgisinin kaynakları hakkında 

varlık koşullarının ne olduğu sorusuna verilecek cevapla yaşanılan dünyada bilginin 

sınırlarını çizmeye başlamalıydı.  
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18. yy. aydınlanmacı düşünür olan Immanuel Kant insan görüşü dayanağında, 

bilme bakımından aklını kullanabilen insanın (özne) sınırlarını anlatmaya çalışır. 

Sınırlar; bilme, inanma, değer verme, anlam oluşturma, amaç koyma gibi insana özgü 

koşulların sınırlarıdır ve Kant bilginin sınırları soruşturmasıyla felsefenin üç sorusunun 

yanına insan nedir sorusunu ekler (Nutku, 2006, s.247). Bu sınırlarıbilginin 

metafiziğiyle beraber teorik aklın ve -özgürlüğün gerçekleşmesiyle- pratik aklın 

kritiğinde, aklın ilkeleri ve özgürlüğün ilkeleri olarak etik ilkeler belirleyerek anlatır.  

Doğadaki diğer canlılar gibi elbette insan da duyusal yetilerinin bağlı olduğu 

doğanın yasaları altında ya da doğanın nedenselliğinde hayatta kalır. Fakat hayatta 

kalması ile yaşamasının aynı anlama gelmediği insan, kendi yarattığı dünyasında insan 

olma durumunun devamlılığını aklını kullanarak sağlar. Bu yaşanılan dünyada insan 

olmak, doğanın bir türü olarak değil insanın aklını kullanabilmesi sayesinde başka bir 

anlam kazanır. İnsanın kendi dünyasında kendinden öte belirleyicilerin otoritesi altına 

girmesi demek türünün özelliklerinden olan aklını kullanmayı bırakmak olacağından 

doğasına ters bir durumu ortaya çıkartır ve insan bundan aklının özgürlüğü sayesinde 

kurtulabilir. Yani insan, insan olma hakkını aklın doğasından gelen özgürlüğüyle elinde 

bulunduran canlıdır, aklını kullanabilmesi bir varlık şartıdır ki bunu da sağlayan 

doğanın nedenselliğinden bağımsız davranabilmesini anlatan özgürlüğüdür.  

İnsan doğa içinde bilgi kaynaklarını açığa çıkartıp doğanın görülerine bilgi olma 

özelliği kazandırdığı ve bilgiyi sınır ve koşulları ile belirleyebildiği için yapı kurucu 

tanıma sahiptir. Ve doğada bir tek canlı türü olarak insanın bilgi oluşturabilmesi yani 

kural belirleyebilmesi onu doğada özel bir konuma yerleştirir. Bu konum sürekliliğin 

kendisi için ona sorumluluk yükler yani aklının özgürlüğü sınırsız değildir. Ona göre 

özgürlük özgürlüğe rağmen olamaz (Dursun,2006, s.51). Aklının özgürlüğü sayesinde 

oluşacak bilgi yine insan olma özelliklerinden olan iletişim kurabilmesi sayesinde 

aktarılacağı için (bilginin aktarımı da insan olma özelliklerindendir) oluşturulan bilgi, 
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olası kullanımında herkes için aynı yararı sağlayacak sınırlara ve koşullara sahip 

olmalıdır. Yani nesne ve aklın kullanılması sonucu oluşacak bilgi belirleyici olmalıdır 

yoksa doğaya bağımlı olan yetilerin dürtü ve eğilimlerin yönettiği herhangi bir davranış 

sonucu açığa çıkacak veri tam bir bilgi olma özelliğini sağlayamaz. Tekil insan için 

fayda doğurur. Oysa özgürlüğün mutlaklığı tüm insanların düşünülür dünyasında yani 

kendilerinin kendileri için yaratabildiği dünyada bu dünyanın varlık şartlarından olan 

insan olma hakkının saklı tutulması için şarttır.  

18 yy. da insana hatırlatılmak istenen aklının özgürlük özelliği olduğudur. Bu 

özellik aklın kullanılabilmesiyle insanın bir tanımıdır çünkü doğa içinde bir tür olarak 

insanı diğer canlılardan ayıran özelliğidir. İnsan aklını kullanarak bilginin kendisini 

oluşturur ve bilgisiyle çevresini kendisine adapte edebilir bir canlıdır. Bu sebeple 

bilgisinin sınırlarını türünün devamlılığı, ilerlemesi ve doğanın da sürekliliği için 

belirlemelidir. Bu tüm insan türünün diğer doğa canlılığına karşı olan sorumluluğudur.  

İnsan düşünme yetisinin kullanılmasıyla düşünceyi üretir ve bu düşünce 

soyuttur.Fakatonu harekete geçebilmesiyle pratiğe döker ve doğa içinde bir görü 

oluşturur. Bu görü de aklın özerkliğinin ve özgürlüğünün bir sonucudur. Aklını 

kullanılabilmesi ve davranışlar, gerçekliğin kendisini oluşturabilir yani varlığın kendisi 

aklın kullanabilmesiyle gerçekleştirilir ya da meydana getirilir. Özgürlükle sürekli 

üreten bir durumda olan insan aslında özgürlüğü gerçekleştirerek kendinin varlığını 

“insan oluş” halinde tutar. Bu oluş, sonsuz biçimdeki varlığın kendisi hakkında bilginin 

kaynağının açığa çıkarılmasındakiolanaklılığı anlatır. 

İçsel olarak özgürlük, aklın algılama, anlama, düşünme ve yargı gibi yetilerini 

kullanarak düşünce oluşturabilmesindedir. Bu düşünce, davranmaya sevk edecek itici 

gücü yani istemeyi oluşturur ve istemenin aklın içsel özgürlüğünden gelen ilkeleri 

vardır. Bunlar davranış alanında – kamusal alanda- insanın kendi aklının yasaları olarak 

davranış sonucu açığa çıkacak bilginin de sınırlarını oluşturacak olandır.  
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Saf aklın kritiğinde bilginin sınırı doğru- yanlış ayrımında çizilir. Bilginin 

sınırını çizmek sınırın ötesini de göstermek olur ve bu bağlamda anlam bağıntılarına 

dikkat çeker. Bilme, var olanı olduğu gibi açıklamaya yönelirken, anlam verme ve 

verilen anlama inanma, koşulların tümlüğünü kavramaya yönelir. Bu yönelmede insan 

‘sanki var’ın düzenleyici ilkesine, olması gerekeni belirleyecek ilkelere, sadece bilgide 

değil tüm yaşamında tutunur.Varoluşun temel sorunlarına inecek bir bilgi türünün 

gerekliliği insan felsefesinin başladığı yerdir. Doğa biliminde bilginin sınırlarını 

belirleyecek sorunların aynısı insan felsefesinde var oluşun da sorunları ve insanın 

kendiliği hakkında bilebileceği bilgilerin sınırlarını da oluşturur (Nutku, 2006, s.247).  

Kant doğadaki başka canlı türleri ile karşılaştırma yapmadan, insanın kendisine 

referans vermeyi olanaklı kılacak bir akıl kritiği yaparak insanlık ideali tanımını 

oluşturur. Bu tanım da insanı bilme kabiliyeti üzerinden doğada özel bir yere 

konumlandırır.  Çünkü aklın bilmesi doğa içinde yaşayan insanı yaratıcı kılar; yani 

insan gördüğünü sorgular, tanımlar ve etkin olur (doğada insanın hareketliliği).Bu 

etkinlik bir bilme ile sonuçlanır. Etkinlik sonucunda ortaya çıkan bilgi, doğada kendi 

sürekliliğine ve ilerlemesine hizmet edecek şekilde tüm insanların kullanımına açık hale 

gelir. İnsan böylece hem hayatta kalır hem de bir hayat yaratarak onun içinde yaşar. 

İnsan varlığının bilgisi hakkında olan bir çalışma insanın felsefi antropolojik bir 

incelenimi olur. Bu incelemede de aklın özelliği olarak özgürlük ve bilgi fenomeni araç 

olarak kullanılır. 

 Akıl, kendi yapısı itibariyle tanrı, özgürlük, evren, ölümsüzlük, sonsuzluk gibi 

konularda bu konuların varlık bilgisinin kaynaklarını bilme bakımından sınırlılıklara 

sahiptir ve eğer insan düşünme yetisinin bu sınırlarının ötesine geçmeye çabalarsa kendi 

kendisiyle çatışmalara düşeceğinden ilerlemesini durdurabilir. Yani insan kendi iç 

belirleyicilikleriyle karşılaşır. 
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1.1.1. Aşkınsal olan 

 

Kant aşkınsal tanımını: “Nesnelere ilişkin olmaktan çok, apriori olanaklı olduğu 

ölçüde, nesnelere ilişkin bilgi türümüz ile ilgilenen tüm bilgi” olarak adlandırır (Saf 

Aklın Eleştirisi, B 25’den aktaran Adorno, 2005, s.72). Yani sentetik apriori yargıların 

olanağına ilişkindir (Adorno, 2005, s.72). Deneyden çıkarılacak bir bilgiden bağımsız 

olarak işletilebilecek bilme yetisinin olanağına ilişkindir ki bunun araştırması insan 

aklının kendisi ve diğer tüm konular hakkında bir tanım oluşturulmasında belirleyici 

olması iddiasını güçlendirecektir. Aklın kendisi hakkında olanın bilinir hale gelmesi 

bilinci ifade eder. Eleştiri insan bilinci üstüne olumsuzlama yoluyla hangi konular 

hakkında insan bilincinin bilemeyeceğini belirlemek içindir. Bu bağlamda bilinemeyen 

konuların yaşantıda tavır ve davranış belirlenmesinde herhangi bir bilgi ilkesini veya 

yasasını oluşturamayacağı üzerinedir. Aşkınsal,  deneyimi önceleyecek herhangi bir 

özelliği aklın saymaktır. Örneğin, özgürlük deneyim alanında olmayan bir konu olarak 

aklın aşkınsal bir kavramıdır ve aklın bir özelliği olarak insan tarafından doğa içinde 

neden sonuç dizisini yaratacak insanın yani deneyimi mümkün kılacak insanın deneyini 

başlatacak özelliğidir. İnsanın bilme yetisinden aşkın olan özgürlük aklın aşkınsal 

kavramı olarak içselleştirilir ve insandan bağımsız fakat onu belirleyen bir geleneksel 

metafiziğin konusu olarak insan dışı fakat insanı belirleyen (yaşamasına kurallar 

davranışına yasa, hak ve ödevler koyan) bir otoritenin elinden kurtarılır. Geçmişten 

bağımsız fakat gelecek için geçerli bir yargıyı ancak konusu iç belirlenimle bilincin 

sayılarak oluşturabilir ve böylece insan belirlenimi yapabiliriz. 

Kant doğanın hakikatleri karşısında kendisinin belirleyici olduğu hakikatleri 

ikincil sayarak kendinden önceki felsefelerle orta yolu bulur (Adorno,2005, s.76). Öte 

yandan Kant doğanın hakikatlerini ide olarak düzenleyici ilke kabul eder (Adorno, 

2005, s.77). Örneğin özgürlük insan var oluş koşullarından olan düzenleyici ilkedir ve 

bu ilkenin gerçekleştirilmesi zamandan bağımsızlık için sürekli bir ödevdir. 
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Uzay ve zaman içinde insan algısından bağımsız varlığını somut olarak 

sürdürebilen şeylere nesnel tikel denir (Grünberg,2005, s.87). Yaşamın tüm canlı ve 

cansız şeylerin varlığı tüm bilginin dayanağıdır. Kant’ın bilginin olanağı konusunda 

eleştirel yönteminde kuşkunun kaynağı bu nesnel tikeller olmuştur. Kendinden önce 

bilme ideali olarak görülen tikellerin düşünceye değil inanca olan bağından kuşku 

duymanın gerekliliğini vurgulamış. Başvurduğu çıkarım biçimine dayanarak tikellerin 

uslamlamasına aşkınsal çıkarım demiştir (Grünberg, 2005, s.87). Aşkınsal çıkarım 

Hacker’a göre iç duyu ve dış duyu arasında bir zorunluluk bağı kurmayı amaçlar 

(Grünberg, 2005,s.93).  Aşkınsal çıkarım ile canlı ve cansız şeylerin varlık bilgisinin 

bilinmesinin olanağında insan algısı ölçüttür. 

Kant genel mantık ile aşkınsal mantık arasında bir ayrım yapar (Saf Aklın 

Eleştirisi, A50/B74-A57/B82’den aktaran Grünberg,2005,s.93). Genel Mantık 

düşünmenin biçimi ile ilgilidir ve çıkarsama yapar.  Aşkınsal mantık da ise bilginin 

içeriği soyutlanmaz; nesneye ilişkin bilgide düşüncenin kuralarında deneysel içeriği 

soyutlar. Anlama ve aklın diğer kuralları nesneyle priori ilişkide olmalıdır. Yani Kant 

düşünce ile nesne arasındaki ilişkiyi inceleyerek bilme konusunda belirleyici olması 

gerekenin insanın aklı olması gerektiğini gösterir (Grünberg, 2005, s.94) 

Kant’a göre bilginin hakiki olması mutlak olması demektir -ki oda bilginin 

geçmiş zamana karşı direnç gösterebilmesiyle ölçülür (Adorno, 2005, s.65). Geçmiş 

zamana karşı direnç bilginin zamana bağımlı olmaması demektir. Bu Kantçı felsefenin 

temel güdülerindendir ve sentetik apriori bilgiye olan ilgisi de bilginin hakikati 

konusunda zamandan bağımsız bir konuşmayı istemesine dayanır (Adorno, 2005, s.65). 

Kant için pek çok alana farklı olarak ait olan ama aynı zamanda özdeşlik 

öğesiyle karşılıklı ilişkileri ve aynılığı ifade edebileceğimiz akıl kavramı vardır 

(Adorno, 2005, s.67).  Deneyim yargılarına önsel olabilecek matematiksel doğa 

bilimlerinin aklı önermeler için apriori yargılar sağlarken deneyime ait olan empirik akıl 
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olgusal yargılara atıfta bulunur. Metafiziksel yargılar ise kritiğe inceleme konusu olacak 

şeyleri üretir. Bütün yargıları birleştirecek öğenin kendisi akıldır. Akıl yargılar arasında 

özdeşlik ve karşıtlık ilkesi üzerine temellenen bir mantıktır (Adorno,2005, s. 67). Bu 

birleştiriciliğiyle akıl zamanların hepsi için geçerli ve işlevli olacak gerçek bilgiyi 

sağlayacak aşkın bir sistemdir (Adorno, 2005, s.67). İnsan davranışına rehberlik edecek 

bilgiyi sağlayan aşkınsal olan akıldır ve bu Kantın eleştirisinin dayandığı temel 

kavramdır (Adorno, 2005, s.70). Kant insan algısının birliği konusunda düşündüğü 

aşkınsallığı verili sayar (Adorno,2005, s.70). Verili olan insan aklına dışarıdan gelen 

görülerin kendidir ve bilme konusunda insanın bu konuda bir gücü yoktur. Verili olan 

doğası gereği rastlantısal olsa da zihin kategoriler ve yargılar aracılığıyla bilginin nasıl 

biçimlendiğini açıklayabileceğimiz bir kendinde şeydir.  Unutulmaması gereken nokta 

Kant’ın var olan her şeyi bilincin alanından türetmemiş ve her şeyi bilincin birliğinde 

anlatmaktansa kendisiyle çelişmekten geri durmamıştır. Bir engelin farkında olarak 

fenomenin felsefesinde doğanın nedenselliğine bağlılığı göz ardı etmemiştir.  

Aşkınsal tanımıyla Kant aslında bilginin geçerliliği hakkında bir sınanmanın 

yapılması gerektiği düşüncesini ortaya koyarak yapmak istediği şeyin bilgiyi belirlemek 

değil bilginin kendi üzerine giderek olanak ve sınırlarını göstermek olduğunu söyler 

(Adorno,2005, s.85). 
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1.1.2. Kategoriler ve insanın varlık alanı 

 

Aristo kategorileri ile düşünmenin dile dökme mantığı açığa çıkarılmıştı. 

Rastlantı, birlik ve çokluk gibi kategoriler, şeylerin bilgisinde onları betimleyebilen 

zorunlu yüklemlerdi (Baker,2000,s.8). Kant için kategoriler, bilgi yetimizin deneyimden 

önce gelen formlarındandı ve nesnedeki insan ilgisini anlatmaya yarayabilirdi 

(Çörekçioğlu,2004,s.36). İnsan deneyimin bilincine anlama yetisinin kullanılmasıyla 

varır ve anlama yetisi deneyim dinmek için kategorilere ihtiyaç duyar (Kant,2002, s.81). 

Kategoriler insanın anlam üretebilmesini ve ürettiği anlamın tasniflenmesiyle 

aktarılması kolaylaşmıştı. Kategorilerin yardımıyla verisi gönderilen görünün özellikleri 

akılda bir birlik içinde bağlantılanır ve bu sürecin sonunda dil var olanı ifade edebilir 

(Duralı, 2010,s.74). Kant’ın anlam yetisinin içinde aklın işlevli yanını anlatırken Aristo 

kategorilerinin işe yararlığını kabul etmiş ve bilginin hakkında konuşabilmemizi 

sağlayan olarak nitelemişti. Fakat Kant bir kapsayan olarak uzay ve zamanın kendinde 

şeyler olarak bilinemeyeceğini; insanın eylemiyle bir uzam ve yaşantısıyla da bir zaman 

kapladığını anlatmak istemiştir. Bu sebeple uzam ve zaman insanın iç duyu formları 

olarak belirlenmeli ve bir görüyü veya eylemi kapsayan olmalıydı. Artık insanın 

yaşadığı başka bir varlık alanı daha vardı. Bu varlık alanının adı insanın aklının 

yetilerini kullanabilmesinin anlatıldığı düşünülür dünyaydı (Cassirer,1996,s.112). 

Kant felsefesinin ana problemi insanın yeri sorusudur (Heistermann,2014, s.49). 

Bu soruya üretilen cevap ile insan kendisi hakkında ortak bir kaynak bulmanın olanağı 

ile karşılaşabilir. İnsan iki varlık alanına –duyumlanır ve düşünülür dünya- ait olan 

canlıdır (Mengüşoğlu,2015 s.205).  Bu iki varlık alanında uzam ve zamanı farklı algılar 

insan. Düşünülür dünyada uzam ve zaman insan için kendi uzam ve kendi zamanıdır –

yani belirlenme yaratır-, otonom davranabilir yani doğa yasalarından özgür ve 

noumenondur (Mengüşoğlu,2015,s.65). Duyular dünyasında da ise doğa yasalarına 
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bağlı yaşayan insan doğanın nesnesi olarak doğanın uzam ve zamanına bağlıydı, burada 

da insan phenomenondur (Mengüşoğlu,2015,s.65).  

Düşünülür dünya görünmeyen varlık alanıdır. Bu varlık alanını insan bilemez; 

sadece var olduğunu düşünebilir bir ortamdadır (Kant,2016,s.17-22). İnsan da var 

olduğunu düşünür; bilemez bilginin bu eksikliği ile eksik canlı olarak nitelendirilebilir. 

Bir insanın varlığıyla olan karşılaşması duyulanır dünyadaki eylemleri, yapıp etmeleri 

dolayısıyla mümkün olur. Yani kendi varlığı hakkında pozitif yönde bir düşünmeyi 

düşünülür dünya varlığı olarak otonomisi ile sağlayan insan, varlığını özgürlüğünü 

gerçekleştirerek kanıtlar (Kant,2016,s.17-22). İnsanın istenci düşünülür dünyaya aittir 

ve İstenç; duyarlığın etkisinden ve egemenliğinden kurtulan insanın özüne dayalı bir 

gereklilikten kaynaklanır. Bu özgürlük idesinin anlam olarak karşılığı olabilir. Doğadaki 

diğer görülerle veya nesnelerle iletişime geçip ilgi kurarak temel yetileri olan anlık ve 

duyarlığı sayesinde bunlara bilgi özelliğini kazandırarak kavram oluşturur ve 

kavramlarla tanımlayabildiği bir doğa değil dünya yaratır. 

Duyular dünyasında bir görü olarak algılayabildiğimiz her şeyin bir özelliğinin 

olmaması aksine görünün oluşmasında bir var olabilmenin şartı olmalıydı uzam ve 

zaman. Uzam ve zaman bir görünün özelliği değilse o zaman insan aklına da nesneyle 

ilgisinde uzam ve zaman veri olarak gidemez. Ancak tıpkı canlı cansız şeyler gibi 

insanın da bir görü olarak bulunduğu duyu dünyasının formları olabilirdi. 

İkili varlık alanıyla insan kavrayışı aynı zamanda onun toplumsal ve toplum dışı 

olmasına da işaret eder (Goldman,1983, s.233). Akıl varlığı olmasıyla düşünülür 

dünyadaki varlık alanı toplumsal hayatını anlatır. Bu hayatta insan bir bütünü 

simgelerken; toplum dışı olduğu duyulanır dünyadaki varlığıyla eğilimleri ve 

dürtülerinin doğa yasalarına bağlı yanını yaşar ve burada doğanın bir parçası olur 

(Goldman,1983,s.233). 
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Uygarlık tarihinin antropolojik başlangıcı incelendiğinde dönüşümün bir de 

insanın zaman algısında yaşandığı fark edilecektir. İnsanlık tarihinin uygarlık 

kırılmasının ilki zamanın artık döngüsel değil bütünsel algılanmasında yaşanır 

(Eliade,2017, s.63-74) insan döngüsel zaman algısında halen tür olmayı terk edememiş 

bir canlıdır. Elbette araç üretip doğaya uyumlu yaşamaktan doğayı kendine adapte 

etmeye geçmiştir fakat henüz onun için önemli olan türünün sürekliliğidir. Ve zaman 

döngüseldir. Toplumsallaşmanın ilk dönemlerinde de buna bağlı olarak insan da iş 

bölümünün zorunluluğunda kendinin de mülkiyetinin sadece çağrıldığında hazır olmak 

olduğunu bilir. Kendini daha çok doğanın bir parçası saydığı zamanda daha çok 

duyularının yetilerini kullanan insan için bilinmezlik daha fazladır ve bu sebeple 

doğanın ona verdiği ödül veya doğanın cezalandırması üzerine kuruludur düzen.  

Zamanın döngüselliğinde sürekliliği amacıyla yaşadığı dünyada tür olarak sonsuzluğa 

inanır. Uzam olarak belirlenmesi geçici bir yerleşiktir. Henüz yerleşik hayata 

geçilmediği dönemde doğanın zamanı veya olaylarının hayatı zorlaştırıp 

zorlaştırmamasına göre yer seçer insan. 

Doğa hakkında bilgilerin daha fazla açığa çıkıp aktarılması ve biriktirilmesiyle 

insan yerleşik düzende toprak işlemeye başlar. Bilgi arttıkça insan aklı bağlantı kurar ve 

daha fazla tasarım yapar yani doğa yetilerinden olan ve sadece insana ait olmadığı 

bilinen akıl daha fazla kullanılması ile ön plana çıkar ve insan doğada aklını kullanarak 

duyular dünyasının dışına çıkıp onu tasarlaya da bildiği düşünülür, dünyada da 

yaşamaya başlar. Düşünülür dünya faaliyetlerini – ki bu soyut olandır- doğa içinde ya 

duyulur yada bir somutluğa ulaştırabilir. Yani insan doğanın malzemelerini kullanarak 

kendisi ve doğası için bir yaratıya dönüştürebilir olur. İşte insanlık tarihinde kendisi 

hakkında bilgisinde bir genişleme veya değişiklik bu süreçten geçer ve insan iki 

dünyanın da üyesi olur. Bu kırılmada ön plana çıkan insan tarihinde süreklilik kadar 

bilginin daha fazla açığa çıkartılmasıyla kendisi için ilerlemesi de başka bir erek olarak 
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yer alır. Erek süreklilik ve ilerleme için kullanılır. İlerleme demek kendi yapıp etmeleri 

dolayısıyla kendiliği hakkında bir bilginin açığa çıkartılmasında olanak demektir. Ve 

insanın nihai amacı var oluşun var veya yok olduğunun bilgisinin açığa çıkartılmasıdır. 

Bu bağlamda ilerleme bir erektir.  Kendisi hakkında düşünen insan yapıp etmelerin 

dolayısıyla uzam ve zamanının da kendi yaşam süresine bağlı olduğunun farkındalığını 

yaşayınca zaman artık düşünen bir varlık olarak insan için bütünsel yani sonlu olur.  

Yani uzam ve zaman tıpkı doğanın olduğu gibi kapsayandır ve sonlu dünya üyesi insan 

için ikisi de duyunun formudur. Evrende yer alan tüm bilgi insanla, onun aklı ile 

sınırlanmıştır. İnsan algılayabildiği uzam hakkında düşünebilir ve algılayabildiği 

zamanda yaşayabilir. 

 

 

1.2. Aklın Yeniden Kuruluşu 

 

Aklın işleyişi ve işlevini anlatma çabası içinde aklı yeniden kurma iddiası taşır. 

Bu kurulumun içinde düşünmenin kendiliğinden faaliyeti olan anlama yetisi öncelikle 

yeniden incelenir. Akıl; düşünmeyi öncüleyen anlama yetisinin işlevi ile birlikte 

yargıların birleştirilmesine ve birbirine bağlanarak çıkarıma varılmasına denir. Sadece 

bununla bitmez işlev. Bu çıkarımlardan bir sonuç ürer ve bu sonuç deneyimi başlatacak 

olan eylemi düzenler. İnsan bu sayede tasarımlar yani plan yapar ve öngörü geliştirir. 

Aklın kuruluşu ile Kant bilginin insan aklının kullanılması sonucu icad olduğunu ima 

eder (Gözkan B. H. 2020, s.190). Öyle ki var oluşumuzun dayanaklarından olduğu 

düşünülen doğanın,  kendiliği hakkındaki bilgisine insan yine aklıyla ulaşır.  

İnsanın tasarım yapabilmesi ve öngörü geliştirmesi kendi mekan ve zamanında 

uzaklaşabildiğini anlatır. Yani insan,  zaman ve mekanı aklın bir formu olarak 

tanımlamalıdır. Aklın kuruluşunda Kant zaman ve uzamı da yeniden kurar ve onları 
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insanın iç duyu formu olan hissetmenin a priori koşulları olarak görür  (Gözkan B. 

H.,2020, s.192). 

Akıl kavramı “koşulsuz olan” kavramıdır (Gözkan B.H., 2020,s.192). Bu aklın 

kuruluşunda aklın düzenleyici işlevi olan anlama yetisi, aklın saf kavramları ve aklın 

mantıksal ve gerçek kullanımı başlıkları etkili başlıklardır (Gözkan B. H., 2020, s.188-

216). Aklın yeniden kuruluşunda özgürlük aklın mantıksal kullanımı içerisinde yer alan 

ideadır. Yani anlamla yetisinden gelen malzemeye birlik ve bütünlük verir ve çıkarım 

elde eder (Gözkan B.H., 2020,s.195). Gerçek kullanım ise aklın saf kavramlarını 

meydana getiren kullanımdır ve mantıksal kullanımın olanağını hazırlar (Gözkan B. H., 

2020,s.196). Kant için akıl kendi kaynağında bazı ilke ve kavramlara sahiptir ve bu ne 

duyularla hissedilebilir olandır ne de anlama yetisiyle bir çıkarım sağlanabilendir.  

 

 

1.2.1. Aklın kavramları 

 

 

1.2.1.1. Görü 

 

Görü ile vasıtasız olarak bilme kastedilir (Kovanlıkaya, 2006, s.77). Kant 

bilmenin temellendirilmesini insan aklı üzerine yapar ve görüsel bilgiden bahseder; bu 

bilgi hem aklın işlevlerinin kullanılabilmesi sonucuna hem de duyuların aracılığına 

ihtiyaç duyar. Yani bilme imkanını aklın faaliyetinde bulur (Kovanlıkaya, 2006, s. 77). 

Görü, bilince ait olan temsillerden biridir ve örüye sahip olabilmesi için uyarılmış 

olması yani nesnenin ona verilmiş olması gereklidir. 

İnsanın bilmeye yönelik iki yetisi olan hissetme ve düşünme yetisi bilgiye 

kaynaklık etmesi bakımından ayrıdırlar. Hissetmenin şartları uzay ve zaman iken 
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düşünmenin şartı olan kavramlar, kategoriler olarak düşünme faaliyetinin içinde 

üretilirler. Akıl, kendini hissetme ile önceleyen görüye düşünme yetisini kullanarak 

hüküm veren konumdadır. 

Bir bilme faaliyeti olarak görü, hissetme düşünme ve tasarım yapabilme 

yetilerine bağlıdır ve bir görünün ortaya çıkabilmesi için hissetmenin dışsal formu olan 

uzaydaki belirtisi ile tezahürün -hissetmenin içsel formu olan zamandaki izinin- olması 

gerekmektedir. Düşüncenin görüye katkısı ise içeriğinin bilincine varılmasıyla alakalıdır 

(Kovanlıkaya s. 80). Görü hissetmenin formları olarak uzay ve zamana aynı zamanda 

algının formları olan kategorilere de bağlıdır. 

Görüyü oluşturacak nesne ya da malzeme bize etkilenme yoluyla veriliyorsa 

aposteori-ki bu bize ampirik görüyü verir-, bu etkilenmeyi önleyecek şekilde veriliyse 

aprioridir ve bize saf görüyü verir. Bunlar görünün iki türüdür. Bu iki görü türü de 

bilgiyi sadece bir düşünce olmaktan çıkartır ve verili olan nesnenin hissetme yetisindeki 

düzenlenişiyle alakalıdır. Apriori bilme imkanını hissetmede ve saf görüde bulmayı 

hedefleyen Kant için saf görünün ampirik görüye önceliği vardır ve aposteori görünün 

de şartıdır. 

 

 

1.2.1.2. Yargı ve önermeler 

 

Bilmenin kendisi hakkında saf aklın bir kritiğini yapan Kant, Saf Aklın Eleştirisi 

yapıtı A97 de bilginin, tasarımların karşılaştırıldığı ve bağlandığı bir bütün olduğunu 

söyler. Aynı kitabın A15/B29’da da ortak bir kaynaktan doğan, fakat bizim için 

bilinmeyen bir kökeni olan insan bilgisinin iki kökeninin duyusallık ve anlık olduğunu 

söyler (Dursun, 2006, s.51). Duyusallık bize nesnelerin verisini sağlar ki burada doğa 
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tarafından verilen tat görme, koku alma veya duyma gibi yetiler kullanılır -anlığa ait 

olan düşünme yetisi ile de bu veriler düşündürtülür.  

Bilginin oluşması iki ayaklıdır. Kant’ın tasarımların bağlanması dediği şey, 

verilerin düşünme yetisi içinde işlenmesi ile oluşacak olandır yani sözü edilen bir 

sentezdir. Sentez bilginin oluşmasında üçüncü koşul gibidir.  Duyusallığa ait olan 

görülerden ve yalnız anlama yetisinin işi olan yargılardan oluşan deney, duyusallığın ve 

anlığın tasarımları ile bunların bir sentez aşamasıyla bir yargıda birleştirilebilmesini 

kapsar. Yargı ise nesnenin dolaylı bilgisidir. Kant’ta bilgi,deney anlayışıyla oryantlıdır 

(Dursun,2006,s.51). Deney merkezli bilgi tanımının genel hattını anlık ve duyusallık 

oluşturur ve sentez ara durumdur. Bilme kabiliyeti üzerinden doğada öne çıkan insan, 

yani cümlenin öznesi veya yüklemine neden olan, belirleyici olan insan, bilgiyi 

oluşturmaya bir görü ile başlar; görüyü düşünür, düşündüğünü kavramlar altında bir 

araya getirmeye ya da sınıflamaya çalışır ve yargı oluşturur. Böylelikle sentezlenenin 

bilincine kendiliği ile varır.Bilme sınırında duyusallığın akli olana göre önceliği vardır 

çünkü insanın kendisi de bir doğa varlığı olarak duyusal olanın nesnesi durumundadır. 

Kant’ın bilme bakımından tanımladığı insan sınırlarını anlatmada yargı önemli 

bir yerdedir. Yargı, duyusallık tarafından tasarımı iletilen nesnenin akıl tarafından da 

tasarımlanması sonucunda oluşandır. Bilgi fenomeni üzerinden anlatılan insanlık 

idealinde kurucu rolde olan üç tür yargı vardır: Analitik apriori, sentetik aposteori ve 

sentetik apriori yargı. Bilginin oluşmasında üçüncü koşul olan sentez, “Analitik apriori 

yargılar” için söz konusu değildir. Çünkü burada kavramın nesnelerle herhangi bir 

ilişkisinin mi olduğu yoksa yalnızca düşüncenin birliğini mi işaret ettiği belirsiz olarak 

kalır. Anlık, yalnızca kavramda neyin yattığını bilmekle ilgilenir. Kavramın neye 

uygulanabileceğine duyarsızdır (Kant’tan aktaran Dursun, 2006, s. 51-52).  “Diğer iki 

yargı türü için kategorilerin görünüşlere uygulanması, yani görüdeki çoklukların 

kavramlar altına alınarak bunlara bir sentetik birliğin verilmesi ve nihayetinde de bu 
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sentetik birliğin bir kendilik bilincine varılması söz konusudur. İki yargı tipi arasındaki 

fark ise hem içerik bakımından hem de sentez aşamalarındaki noktaların apriori ya da 

ampirik olmasıyla ayırt edilebilir” (Dursun’dan aktaran Dursun,  2006, s.52) 

Kant’ın analitik ve sentetik ayrımının temelinde sentetik birlik fikri yer alır 

(Reyhani,2005,s.98). Yaratma ve bilme yetisi fenomenleri ile incelendiğinde bir görü 

dünyasını yaratabilen insanın oluşturduklarının hepsine birlik ve insan yaratımı olan bu 

dünyaya da sentetik denmiştir. Yani insan aklını kullanarak doğanın birliğinden ayrı bir 

birlik yaratabilen canlıdır. Şeylerin birlik içinde olmasını mümkün kılan, kendilikleri 

değil insanın bilme yetisi ile oluşturduğu obje süje arasındaki bağdan açığa çıkan sentez 

ve sonucundaki hükmüdür. Sadece insanın bilme yetisi söz konusu olduğunda mümkün 

olan birliktir (Reyhani,2005,s.98) 

Ortak bağ duyulur dünyanın içinde olmaktı bu bakımdan homojenlik yaşanır. 

Fakat her canlı öznelliği olması sebebiyle heterojendir fakat heterojenliği kapsayan 

ortak bir bağ vardır oda bir canlı türü olarak doğa varlığı olmak ve duyulur dünya varlık 

alanına ait olmaktır. İçerik olarak bu kategori homojenliği anlatır (Reyhani,2005,s.98). 

Biz bu dünya bütünlüğünden hem heterojen hem de homojen olarak bahsedebiliyorsak o 

dünya hem sentetik hem birliktir (Reyhani,2005,s.99).  Yani doğanın içinde aklını 

kullanabilerek yaşayan insanı anlatır. 

Kant birlik konusunda aşkınsal ve empirik olan ayrımı yapar 

(Reyhani,2005,s.102). Aşkınsal olan tüm özneler için empirik olan özne deneyimine 

bağlı ve rastlantısaldır. Kant aşkınsal derken bilincin tüm insan aklında olan birliğinden 

bahseder ve yaşayan olarak empiriği gösterir; buradan da birliğin aslında dünyanın 

kendisinde değil insanın yarattığı şey olarak varlığından bahsedilir.  

Bilginin ifade edilmesine yarayan basit ya da birleşik yargılara önerme denir 

(Uthan, 2006, s. 159-166). Basit önermeler konu, yüklem ve bağdan oluşur ve bu 

önermeler, yüklemlerinin sadece bir kısmı konusunda bilgi artışını 
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sağlayabilir;bunusağlayan yüklemli önermeler deney ve duyudan oluşan sentetik 

önermeler olur. Bunlar fiziki dünyaya ait olan deney ve duyuma konu olabilecek 

fenomenlere ilişkin önermelerdir. Sentetik apriori önermeler hem düşünce hem 

duyarlıkla ilişkisi kurulmuş kavramlardan oluşan önermelerdir ve sadece aklın 

çelişmezlik ilkesine değil başka ilkelere de dayanmak zorundadırlar (Uthan, 2006, s. 

159-166).  Kant’a göre metafizik bilgilerin güvenilir temeli sorgulaması, sentetik apriori 

önermelerin “nasıl mümkündür” sorusunun cevaplanmasına bağlıdır çünkü geleneksel 

metafiziğin aksine varlık sadece kavramlar aracılığıyla değil deneye ve duyuma 

uzanabilecek bir mantıkla kavranabilir. 

Konusunda bilgi artışı sağlamayan önermeler ise analitik önerme şeklinde 

adlandırılır(Uthan, 2006, s. 159-166).Analitik önermeler aklın çelişmezlik ilkesine 

dayanmaları nedeniyle kolay kavranabilir önermelerdir. Bunlara matematik veya fizik 

önermeleri örnek verilebilir. 

Görüsü fenomen dünyada bulunmayan ve fakat aklın ideleri halinde olan, aynı 

zamanda varsayımsal hareket edilebilen konuların önermelerinde –örneğin insan 

özgürdür önermesi gibi- sadece konu ve bağ bulunur (Uthan, 2006, s. 159-166). Akla ait 

olan idelerin önermeleri de tıpkı aklın kendisi gibi zaman ve mekân dışıdırlar ve 

metafizik dünyaya aittirler (Uthan, 2006, s.159-166). Bu metafizik dünya temelini 

akılda bulan metafiziktir. Kant’ın temel uğraşı bilimsel bilginin şartı olarak görülen 

sentetik apriori önermelerin metafizik alanda oluşturulup oluşturulamayacağıdır (Uthan, 

2006,159-166).Çünkü bilgi oluşumunda şart olan duyarlıktan gelecek görünün, zihnin 

içi boş kalıplarına gönderilmesi şartı ideler konusunda yerine getirilemez.  

 Sadece konu ve bağlamı olan insanın aklının doğal yapısı gereği kendini 

düşünmekten alıkoyamadığı ama bilgisi hakkında da herhangi bir şeyi ortaya 

çıkaramadığı bu ideler, sentetik apriori önerme şeklinde yani aklın varsayımı olarak 

kabul edilebilirse ancak metafizik aklileştirilmiş olur ve antikçağdan devam edip gelen 
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geleneksel metafiziğin konusu olmaktan çıkartılabilir. Aklın ideleri olan konuların 

sentetik apriori önerme şeklini alıp almayacağı konusunun bu kadar önemli olmasının 

sebebi pratik hayat bakımından inkâr edilemeyen değerlerinin olmasıdır. Örneğin; tanrı, 

özgürlük ve metafizik idelere ilişkin önermelerin dile getirdikleri bilgilerin ve kesinlik 

açısından taşıdıkları statünün ne olduğu konusu, önermelerin postulat (varsayım) olarak 

kabul edilecek bilgilerin imkanını oluşturmasıdır. Saf aklın gereksinimi olarak objektif 

gerçeklik kazandırmanın zorunlu olduğunu söyleyen bu önermeler aklın sorunu şeklinde 

olan konuları bir iddia haline getirir ve iddiadan oluşturulacak bilginin imkanını aklın 

kullanımına müsaade vererek yaratır. 

Kant’ın düşüncesinin çözümlemesi gereken ciddi problemi, içinde bulunduğu 

toplumsal yaşantının yok sayılması mümkün olmayan pratik gerçekliklerine ilişkindir 

ve bu gerçekliklerle ilgili aklın pratik yanının dikkate alınması gerekliliğidir (Uthan, 

2006, s.159-166). 

 

 

1.2.1.3. Varlık’ın yüklem hali ve özgürlük ile ilişkisi 

 

Kant varlık konusunu, Saf Aklın Eleştirisi yapıtında saf aklın ideali bölümünde 

tartışır ve varlığın ne olduğunu sorgulamaz, varlık hakkındaki tanıtlamalardaki hatayı 

göstermeye çalışır(İnan,2005,s.106). Yani varlık sorgulamasını ontolojik yapmaz 

(İnan,2005,s.105). 

Kant varlığın ne olmadığına dair bir soruşturma yaparak literatürde varlığın 

kavramsal olarak bilinebilir olması analizinde olumsuz bir sav oluşturur (İnan, 

2005,s.115).Varlık, kant için geleneksel metafiziğin de konusu olan ancak 

gelenekselliğin dışında ama aklın içinde olan tanrı, özgürlük ve ruh gibi aklın idelerine 

konu olan bir tartışmadır. Bu bağlamda kant Descartes’e karşı çıkış olarak varlığı 
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gerçek bir yüklem olarak kabul etmez ve varlık konusunda daha çok 

Frege/Russelgörüşüne yaklaşır (İnan,2005,s.105).Varlık nesnelere değil kavramlara 

yüklenen ikinci düzey bir kavramdır(İnan,2005,s.105).İkinci düzey kavram olarak 

nitelendirilmesi demek kavramı niteleyen özelliklerden en az birinin var olduğunu 

düşünmek yada kabul etmek demektir. Örneğin; biz özgürlüğün kendisinin varlığı 

hakkında konuşamayız sadece özgürlük kavramının içinde olan ve onu niteleyen 

özelliklerin varlığı hakkında konuşabiliriz ve böylece kavramın varlığını kabul ya da 

reddederiz.Russel’a göre varlık nesnelere getirilen ve nesnelerin işlevlerini anlatan 

önermelerin niteliğidir (İnan,2005,s.105). 

Önermeler üzerinden ilerleyen sorgulamada yüklemin ‘varlıktır’ değil ‘vardır’ 

anlamıyla olması gerektiğini söyler.  Çünkü vardır yüklemi, deney alanı oryantlı bilgi 

olanağındaki verilerden en az biri hakkında konuşmuş olmayı gerektirir. Yani varlık,bir 

nesne veya şeyin ifadesi ya da şekli olamaz. Daha önceden de anlatıldığı gibi biz sadece 

nesnenin var olduğunu veya olmadığını söyleyebiliriz; eğer var ise zihne nesnenin bir 

görüsü iletilir ve duyulanır dünyada olan nesne hakkında bilginin olanağı başlatılmış 

olur. Nesnenin bir görüsü zihnimize iletilerek bilgi oluşma süreci yaratır oysa varlığın 

kendisinin bir görüsü yoktur ve hakkındaki herhangi bir veri zihne iletilmediği sürece 

yargı oluşturulamaz. Biz özgürlüğün varlığının ne olduğu hakkında teorik tartışmayı 

sonlandıramayız çünkü özgürlük yine saf aklın eleştirisinde aklın antinomileri şekliyle 

tartışma bulur ve burada, özgürlük konusunun, aklın düşünmekten kendini alamadığı 

fakat düşünmeyle de bilgisine ulaşamadığı bir konu olduğu anlatılır. Tıpkı geleneksel 

metafiziğin konusu olan tanrı ve ruh gibi. Akıl, özgürlüğün-metafizik konusu 

olduğundan ve zaten duyulanır dünyada bir görüsü olmadığından- teorik olarak varlık 

tartışması yürütülemese de pratik aklın isteme ve eyleme işleviyle gerçekleştirilebilir 

olduğunu söyler.İnsan, kendine sorduğu dördüncü soru olan insanın ne’ liği 

tartışmasında –antropolojinin sorusudur- olumlu bir varsayım olarak özgürlüğü var 
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kabul eder. Özgürlüğü varsayarak hareketli olabilir ve anlamlı olabilecek her yapıp etme 

de özgürlüğü gerçekleştirmiş olur. Böylelikle karşılıklı bir varlık bağının önermesi de 

‘özgür insan vardır’ olabilir. 

‘Varlıktır’ ve ‘vardır’ Kant’ın yüklemi ikiye ayırdığını anlatır (İnan, 

2005,s.107).Var’ın yüklem olması öznenin niteliğini belli edecek şekilde 

kullanılacağından öznenin bilgisini genişletmez, niteliğine işaret eder; örneğin özgür 

insanlar vardır cümlesinde insanların değil özgürlüğün olduğuna işaret eder. Yüklem 

öznelere değil nesnelere yüklenen bir niteliği ifşa eder (İnan, 2005,s.108). Böylelikle 

tüm cümlenin metafiziksel bir içeriği olduğunu ortaya çıkarmış oluruz(İnan, 

2005,s.108). 

Kant’ın yürüttüğü varlık tartışmasında var’ın ne olduğu hakkında ve nasıl 

oluşabildiği hakkında konuşmak daha yerinde olacaktır.  Kant öğrenme, anlama gibi 

terimleri kullanmamış olsa da epistemolojik argümanlar sunarak tartışmayı aklın bilme 

yetisi üzerinden yürütür (İnan, 2005,s.109). Bilme yetisinin bilginin oluşumu 

hakkındaki son sürecinde yetisi olan yargı,var olmanın kendisine konu olan özne veya 

nesnenin bir görüsüne yani bir özelliğinin belirlenebilmiş olmasına bağlıdır. Bu 

durumda aklın kabiliyetlerinin nesnenin bir özelliğiyle karşılaşması (deney ortamı şartı) 

ve bağlanması,var'ın bir yargı ya da hüküm olabileceğini kanıtlayacaktır. Fakat bir 

nesnenin var olduğunu öğrenmek o nesne hakkındaki bilgiyi arttırmaz çünkü var olmak 

nesnenin kendisine değil bir özelliğine ait olan nitelendirmedir. 

Kant varlığın tartışmasındaki bilgi türlerini, hakkında tartışması yürütülen 

nesnenin bilgisine ekleme yapan ve yapmayan olarak belirler. Bilgi türleri önermeleri 

veya yargıları da belirler ve bu ayrım ile ortaya analitik ve sentetik önermeler veya 

yargılar çıkar (İnan, 2005,s.109). Kant'a göre, varlık yüklemi hiçbir yargı önermesinde 

gerçek bir yüklem olarak kullanılamaz. Doğal olarak varlık yükleminin mantıksal bir 

yüklem olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak varlık yüklemi öznenin kavramını 



33 

 

genişletmeyen salt mantıksal bir yüklem olduğunda, varlık yargılarının analitik olması 

beklenirdi. Halbuki Kant'ın temel görüşlerinden biri varlık yargılarının hep sentetik 

olduğudur: Oysa nesne hakkında bilgi eklemeyecek önermeler veya yargılar analitikti. 

Bu karışıklıkta Kant’a göre: “Bir şeyin var olduğunu söylediğimizde o şey hakkında 

bilgimizi artırmayız, yine de bu varlık yargısı ile yeni bir şey öğrenebiliriz” (İnan, 

2005,s.111).  

Nesnenin varlığı hakkında gerçek olduğunu söylemekle var olduğunu söylemek 

aynı şey değildir. Gerçek olduğunu söyleyebilmek nesne veya şey hakkında 

şemalaştırma yapabilmeyi gerektirir. Örneğin, özgürlük var mıdır yoksa gerçek midir? 

Özgürlük Kant’a göre önemli bulunan bu ayrımda var olandır gerçek olan değil; çünkü 

hakkında ortak olanı temsil edebilecek bir şema bulunmamaktadır çünkü şema eğer 

nesnesi varsa o nesnenin görülerinin her birini anlatır. Oysa özgürlüğün nesnesi yoktur, 

özgürlüğün kendisi kendinde şey olarak kabul edilir o da tıpkı doğa gibi insana bir 

oluşun imkanını anlatır. Bu sebeple kendinde şey olarak varsayılabilir.  

 

 

1.2.2. Aklın ideleri ve nedensellik çatışkısında bir çözüm olarak özgürlük idesi 

 

Nesneleri hiçbir deneyimde verilemeyecek olan ve aklın doğal yapısında 

bulunan zorunlu kavramlara ide denir (Prolegomena&40’dan aktaran Nutku, U. 2006, 

s.248).  Buradaki akıl anlama yetisini ve yargı gücünü içermeyen akıldır. Kant bu aklın 

doğal yapısının nasıl oluştuğu sorusuyla da deney ötesinde kalmasından kaynaklı 

ilgilenmez. İdeler aklın kavramları olarak ne görü ne de duygudurlar bunlar duyusallığa 

ait olanlardır oysa ideler insanın tam ulaşmayı hiç başaramayacağı yetkinlik 

kavramlarıdır (Pragmatik Bakımdan Antropoloji bölüm 1, &43’den aktaran Nutku, U. 

2006, s.248).  İdeler; özgürlük, ölümsüzlük, tanrı gibi teorik aklın kavramları olarak 
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pratikte gerçekleştirilebilir yani insanın dolaysız edimleri olabilirler, duyumlanır ve 

düşünülür dünya arasındaki bağ bu gerçekleştirme ile kurulur (Nutku,2006,s.249) 

Aklın kullanılabilmesindeki sınırlılığı bilgi hakkında da sınırları oluşturur ve 

neyi düşünemeyiz sorusuna dört cevap bulunur bu cevaplar aklın antinomilerini de 

oluşturur insan doğal yapısı gereği bu bilgilerin kaynakları hakkında kendini 

düşünmekten alıkoyamasa da bunlar hakkında düşünmek bilgiyi oluşturmada bir 

kesintinin oluşmasına sebep olur. Görülemenin en son noktası, kavramların ötesinde yer 

alan şeylerin durumu, kendiliğin bilinme bakımından durumu yani insan varlığının 

kendisi hakkında olan bir bilinme, insan dışında olan bir yaratıcı gücün varlığının 

bilinip bilinmeyeceği insanın bilme kabiliyetinin sınırlarını aşan durumlardır.   

Görünüşün kendisinin nasıl oluştuğu hakkında bir bilgiye varamayız çünkü 

görünüşün nesnesi de tıpkı insan gibi bir kendinde şeydir –insan yapıp etmeleri veya 

ifadeleri sonucu oluşan nesneler de hem kendisi hem de başka bir insan için doğada 

görü halini alır- kendinde şeylik deneyin ötesinde yer alır ve bilgi deney ortamında var 

olabilir ancak.   

Kavramların ötesinde yer alan fakat aklın ürünü olan idelerde bilme bakımından 

insan aklının sınırlarını aşar bir durum yaratır. Yani biz örneğin özgürlük derken 

özgürlüğü bilgisinin kaynaklarına aklımızı kullanarak varamayacağımız özelliklere 

işaret edici bir kavram olarak kavramın kendisini varsayabiliriz. Çünkü özgürlük 

kavramının işaret ettiği özellikler insan varlığı bilgisinin oluşmasında koşul olarak var 

olan özelliklerdir ve insan kendi varlığı hakkında bilginin kesinliğine veya sınırlarına 

veya kaynaklarına aklını kullanarak varamaz. Yani varlık bilgisinin kendisi kendinde 

şey olarak deneyin ötesindedir. İşaret edici özelliği olan bu kavramların varsayımı ile 

oluşan bir yapıp etme veya ifade kısaca insan davranışı deney ortamında bu idelerin bir 

gerçekliğinin oluşmasına neden olur. Yani özgürlük özellikleri özgürlüğün kullanımı 

dolayısıyla deney alanında bir görünün oluşabilmesine imkân vererek kendi kendini 
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meydana getirir ve gerçeklik kazandırılmış olur özelliklere. Bu gerçekleştirme insanın 

oluşu içerisinde onu meydana getirebilmesi ve ilerletebilmesi adına var olmanın bir 

ilkesi bir yasası durumundadır.  İnsan olmaktan kaynaklı bir kullanımı anlatır şekildedir. 

Özgürlük fenomen (görü) olan insanın varlık alanının arka planında olandır 

(Özlem,2006,s.253). Görüler varlık alanında neden sonuç dizilerini başlatan güç 

insandır ve özgürlük ilk nedeni başlatan insanın özelliği olarak bu varlık alanının varlık 

şartıdır. Özgürlük arka planıyla var olan bu alanda insan doğayı tasarlar fakat aynı 

zamanda doğal nedenselliğin altında da yaşar. Nedenini kendinde olduğunun bilincinde 

olan insan bu varlık alanında hem doğal nedenselliğin sürekliliğine zarar vermeyecek 

şekilde hem de özgürlük özelliğine zarar vermeyecek şekilde bir ilke belirleyerek yaşar. 

Bu ilke fenomen varlık alanında gereklilikler belirler ve bu gerekliliklere uymak hem 

özgürlüğün gerçekleşmesine yarar hem de doğanın kendi nedenselliğini de kesintiye 

uğratmamaya yarar. Gereklilikleri belirleyecek akıl ilkeleri numen varlık alanına ait 

olan düşünme yetisi ile ortaya çıkar. Numen varlık alanına ait olan aklın ilkeleri 

fenomen varlık alanına uygulanarak bütünlük sağlanır ve insan fenomen varlık alanında 

ve özgürlük arka planıyla her neden ve sonuç dizisinde kendisinin bir görüsüyle 

karşılaşma yaşayarak kendiliğinin bilincine varır ve var olduğuna bir inanma yaşar. 

Bilginin olanaklılığı belirlenimi deney alanı içindedir. Bilginin oluşumunun son 

şartı olan kendilik bilinci hakkında da bilgi deney alanının dışındadır yani insan var 

oluşunun bilgi kaynağına aklını kullanarak varamaz, neden sorusuna cevabı aklının 

sınırları içinde değildir. Kant “Kendim olarak kendimin bilgisine sahip değilim, 

yalnızca kendime göründüğüm biçimde bu bilgiye sahibim” (Kant, 1965: B158’den 

aktaran Dursun, Y. (2006) “Bilme Bakımından Kantçı Öznenin Sınırları” s.53) derken; 

aslında insanın kendisi hakkında bilgiye aklının özgürlük özelliğini kullanarak yani 

özgürlük idesini yapıp etmeleri ile gerçekleştirerek oluşturduğu bir görü sayesinde 

varabileceğini söyler. Bu noktada insanın var olduğunu kabul etmesi ya da varı 
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sayabilmesi özgürlüğün gerçekleşmesi koşuluna bağlanır. İnsan yapıp etmesi ile uzam 

ve zamanda bir belirlenime sebep olur ve bu belirlenim başka bir insan için görü olur 

insan ancak yapıp etmesinin yardımıyla kendiliğinin içine katıldığı bir süreçte oluşan 

nesnenin ya da ifadenin yansıması sonucu kendisiyle karşılaşma yaşayabilir bu 

karşılaşma bir duyusallığın tasarımı olarak anlığa bağlanabilmesine ve kendiliği 

hakkında bir bilginin oluşabilmesine olanak verir.  

Kant’ın ilk savı şöyledir: “Doğa yasalarına göre nedensellik kendinden evrenin 

görüngülerinin tümünün de türetilebileceği biricik nedensellik değildir. Bu görüngüleri 

açıklamak için bir de özgürlük yoluyla nedenselliği varsaymak zorunludur” (Kant, 

1993, s.239). Çünkü kendinde şey olarak insan, ereklerinden biri olan yaratma gücü ile 

doğada verili olan görülerden veya şeylerden ikincil ürünü çıkartabilen -ve bu sayede 

uzam ve zamanda belirlenimi koşut olarak kendi yetilerini ortaya koyarak sağlayan -

olarak doğaya kendinden olmayan fakat insan idesinden türeyebilen görüngüler 

katabilendir.  Bu sebeple bu görüngüleri açıklamak için insanın ikincil ürünü ortaya 

çıkarabilmesini sağlayan eylemlilik halini ilk neden olarak belirleyecek özelliğini yani 

doğanın nedenselliğinden özgür bir davranabilmeyi (özgürlük yoluyla) varsaymak 

zorunludur. İnsan da doğadaki diğer canlı ve cansız şeyler gibi bir görüdür fakat aklını 

kullanarak etki tepki ya da neden sonuç dizisinde çelişmezlik yasasıyla birlikte bağlantı 

kurma yoluyla doğadaki verili olan fakat henüz açığa çıkarılmamış bir bilginin 

görüngüsünü ortaya çıkartabilir. Özgürlük insanın doğada ikincil ürünü ortaya 

çıkartabilmesi için bir var olma koşuludur. Kant saf aklın yani bir bütün olarak aklın 

kendisin sorgulanmasında aklın anlama yetisinin işler olduğu deney alanı dışında yer 

alabilecek herhangi aklın kavramı veya konusunun negatif veya pozitif bir sav veya 

yargıya varabilecek belirleniminin mümkün olamayacağı sonucuyla nedenselliğin 

kendisi hakkında oluşturabildiği her sava bir de karşı sav oluşturmuş ve böylece kendi 

kritiğiyle çelişmemeyi sağlamıştır. Bu bağlamda; nedenselliğin kendiliği hakkında aklın 
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düşünmesinde tam ve yetkin bir bilgiye özgürlük yoluyla açıklamasına bir de karşı savı 

vardır: “Hiçbir özgürlük yoktur tersine evrendeki her şey yalnızca doğa yasalarına göre 

olur” (Kant, 1993,s.239 ) 

Doğa yasalarına göre olmuş bir olay yani etki ve tepkinin sonucu hakkında 

konuşmak her tepkinin bir etkisinden ve her etkinin bir tepkisinden bahsetmeyi 

gerektirir. Fakat her tepkinin etkisini açıklamak yoluna gidilmesi de aynı zamanda ilk 

etkinin kendisi hakkında bir bilgi kaynağına varabilmeyi ve aynı zamanda o etkiyi 

kendisi üzerinden başka hiçbir tepkinin olmaması yoluyla inceleyebilmeyi gerektirir. 

Fakat biz safi anlama yetimizle bu bilgi kaynağının kendisine ulaşamayız. Yani 

nedenselliğin kendisi hakkında bütün bir bilginin olanağına saf aklın yetisini kullanarak 

varamayız. Çünkü aklın kavramı olan ve aklı da kapsayan nedenin nedenselliği akıldan 

aşkındır (Kant, 1993,s.239). Alt güdümlü başlangıçlar ilk başlangıçlar değildir 

(Kant,1993, s.239).  Dolayısıyla nedenin kendiliği içinde doğa ile uyum içinde fakat 

kendiliğinden olanaklı olan eylemiyle de doğayı kendine uyumlu hale getirebilen bir 

insan etkisiyle varsaymak, nedenselliğin olanaklı olacak bilgisini deney alanında 

karşılaşması mümkün olabilecek bir tasarımı ortaya çıkartabilecektir. Bu insan etkisi de 

-başka şekilde ifade edilebilirse bu özgürlük yoluyla denebilir. Doğa yasalarına bağlı 

imkanlı bir nedeni insan etkisiyle daraltmak; aynı zamanda insan algılama yetisinin 

kullanabileceği bir uzam ve zaman yaratmak olur ki bu belirlenim ile nedenin ilk değil 

fakat olanaklı olabilecek en alt başlangıcı hakkında bilgi sahibi olabilmeyi olanaklı hale 

getirecektir. Bu sayede bizimde konuşabilmemiz için deney alanında bir görüngü 

olabilmesi şartı yerine getirilmiş olan nedenselliğin bilgisi hakkında neden sonuç veya 

etki tepki dizisi kendiliğinden başlayabilir. Öyleyse aşkınsal bir özgürlük 

varsayılmalıdır ki nedenselliğin kendisinden türeyen görüngüler dizisi olsun 

(Kant,1993,s.239).  
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Kant nedenselliğin kendisinden evrende yer alan tüm görüngülerin ilk nedeni 

hakkında düşünebilmeyi özgürlük yoluyla olanaklı kılsa da; akla yapışık olan özgürlük 

özelliğinden doğabilen eylem için başlangıçta henüz eyleme geçmeyen bir nedenin de 

durumunu gerekli görür. Özgürlüğün kendisinin nedenselliğin bilgi kaynağı hakkında 

bir yeter neden olabilse de yetkinliği tam içerecek bir bilgi olamadığını kabul eder. 

İnsanın kendiliği hakkında bir ayrıcalık olarak bulunan aklını kullanarak eylemesinin 

yeri de doğanın kendisidir (Kant,1993,s.239).  Özgürlük yolu yani insanın aklını 

kullanabilmesi ve böylece doğada kendiliğiyle özgül olan insan, eylemi ile elbette 

doğanın etki ve tepkisi diziliminden harici tutulabilir fakat yine de insanın bilgi 

oluşturmasında gerekli olan bağlantılılık ve düzenin var olması için gerekli yer yine 

doğanın kendisi olmuştur. Deney alanı ve ötesini kapsayan olarak evrenin 

nedenselliğinde düşünülmesi gereken insanı ve aklını da kapsayan olarak doğanın 

yasalarıdır. İnsan hem doğanın bir parçası hem de sözünü ettiğimiz algılanan yani 

insanın duyu formları olan uzay ve zaman formu daraltmasında doğanın bütünüdür. 

Belki de insan doğanın yasalılığının bozulmaması amacıyla doğanın sürekliliği için 

özgür eyleyebilen canlıdır. Yani özgürlük yasalara göre belirlenecek olsaydı bile 

özgürlük değil fakat doğanın kendisi olan bir şey olurdu (Kant,1993,s.239). 

Nedensellik deneyimin tam ve yasal birliği için koşulludur. Buna karşı özgürlük, 

insan evreninde yani deney alanında –deney alanı demek insan duyu formlarından olan 

uzam ve zaman belirlenimi ile insan aklının algılaması ve anlaması mümkün olan tüm 

görüngülerin olduğu yer bulduğu-  insan yaşamı hakkında bir bilginin konuşulmasında 

var olmanın koşulu olarak gösterilebilir.  

 – İnsan, doğa hakkında bilgi(leri) açığa çıkardıkça kendi türünün sürekliliği ve 

ilerlemesi için bu bilgileri kullanıp sistemli hale getirmiş ve araç olarak bilim ve 

teknolojiyi keşfetmiştir. Yani insan doğanın yasalılığından kurtulmayıp fakat onunla 

uyum içinde ondan bağımsız hareket edebilmesiyle yani doğanın yetisi olan aklın 
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sadece var olmasıyla değil aynı zamanda kullanabilmesiyle de verilere bilgi olma 

özelliği kazandırmıştır-  

Aşkınsalözgürlük ideası eylemin zemini olarak insan eyleminin kendisinden 

başat olarak bahsedilebilmesine yarayan bir kavramdır (Kant,1993,s.240). Aşkınsal 

özgürlük İnsanın kendiliğine dair tanıtlamada ayırıcı özellik olarak türünün diğer tüm 

doğanın canlılığından ayıran özelliğidir.  Fakat bu yine de koşulsuz bir nedenselliğinden 

bahsedebilmeye yaramaz (Kant, 1993,s.240). İnsan düşünme ve anlama yetisini 

kullanarak özgürlüğün kendi bilgisini –aklın da kendisi hakkında doğrudan bir 

görüngüsünün deney alanında bulunmamasıyla bilgisinin olanağına varılamamasına 

bağlantılı olarak-  bir belirlenime sokamayız, çünkü aklın bu kavramına dair herhangi 

bir görüngü deney alanında bulunmaz, yani aklın konusu olan özgürlük içerik itibari ile 

deney alanının ötesindedir (metafiziktir). Bu sebeple teorik aklın aşkınsallığından doğan 

aşkınsal özgürlüğün aşkınsal yanını harici tutabilecek bir insan gerçekleştirmesiyle 

deney alanında var edebilirsek; evrenin veya doğanın içinde bir insan dünyasını var 

edebilir ve bu dünyada sınırları istenç özgürlüğü ve özgürlüğünün yasalarıyla çizilmiş 

bir varlık alanını insan için mümkün kılmış oluruz.  

Aşkınsal özgürlük idesini deney alanı koşuluyla sınırlamak; eylemin ilk nedeni 

kabul edilen bir şeyden insanın istenç özgürlüğünden bahsetmek demektir. Deney 

alanında neden sonuç dizisinin bağlantılılığına bir neden aramak demek olan istenç 

özgürlüğü insanın neden sonuç dizisini kendiliğinden başlatma yetisinin de 

varsayılmasını mümkün hale getirir (Kant,1993,s.240). Böyle bir yetinin insanın 

kendiliğine dair bir bilgisinin açığa çıkartılması amacıyla apriori saptanmasını kabul 

etmeliyiz (Kant1993,s.240). İstenç özgürlüğü ile yani deney alanında imkanlı hale 

getirilmiş özgürlük üzerinden insanı kendinden yola çıkarak tanımlayabiliriz. Bu sayede 

insan tüm yapıp etmelerinde doğayla uyumlu fakat doğaya bağımlı olmayan aksine 

bağımsız ve bu sebeple yapıp etmelerinin sorumluluğunu yine kendine bağlayabilen bir 
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etki veya neden olabilmektedir. İnsan aklının aşkın özgürlüğünü deney alanında 

iradesiyle belirleyebilmesi ve seçimler yapabilmesiyle bir etki veya nedenin kendisi 

olabilir.  

Özgürlükten bir ilk başlangıcın bu zorunluluğunu evrenin bir kökeninin 

kavranabilirliği için gerekli olduğu düzeyde olması sonuçlar hakkında insana 

sorumluluk yükler (Kant, 1993,s.241). Sorumluluk istenç özgürlüğünün tüm türe ait bir 

özellik olduğu bilinciyle özgürlüğü bir neden sonuç dizisi başlatmada kullanmayı 

gerektirir.   

Özellikle kavramların belirlenimi ve belirlenmesi dolayısıyla tüm insanlığın 

hizmetine sunulmasında insana düşen sorumluluğu düşününce insanın kendi 

özgürlüğünün gerçekleştirilmesi (kullanılması) sırasında aklın ilkesini başka bir insanın 

devamlılığı veya ilerlemesine zarar vermemesi olarak belirlemek gerekir.  Bir kez 

zamandaki bir diziyi kendiliğinden başlatma yetisi kanıtlanınca belirleyici olan artık 

doğa değil insandır ve insan kendi türünün sürekliliği ve ilerlemesine imkân tanıyacak 

özgürlüğü her bir insan için istemelidir. İstenç özgürlüğü insan için var olabilmenin 

koşulu iken aşkınsal özgürlük de doğanın nedenselliğinin akışında bir çelişkinin 

olmaması için şarttır. 

Genel olarak metafizik nasıl olanaklıdır sorusu;  metafiziğin özüyle ve doğrudan 

doğruya kendisinden kaynaklandığını sandığı nesnelerle tanışmasıyla ilgilidir 

(Kant,2002,s.80). Fakat bilginin oluşması için işlerliği şart olan ve devreye sokulması 

zorunlu olan anlama yetisi tam kapasite kullanılmasıyla bile bu içerikler hakkında bir 

tanışmadan öteye gidemez. 

Anlama yetisi, deney edinmek için kategorilere gerek uyarken,akıl da idelerin 

temelini kendinde taşır. 'İde' derken, nesnelerihiçbir deneyde verilemeyecek olan 

zorunlu kavramları anlıyorum.Bu kavramlar aklın doğal yapısında, diğerleri ise anlama 

yetisinin doğal yapısında bulunurlar. İdelerin kaynağı hakkında aklın saflığının 
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belirlenmesi bu ideler hakkında toplumsal hayatta yaşanan yanılgıların bir 

serimlemesini yapabilmek için şarttır. Bu edim, sırf biçimle ilgili olması bakımından, 

akıl çıkarımlarında transandantal kavramlarını oluşturur (Kant,2002,s.83). Apriori 

bilgiler sisteminde idelerin kaynak, kullanılış ve tür bakımından anlama yetisinin 

kavramlarından ayrı tutulması metafizik hakkında bilmenin olanağının 

temellendirilmesi için olmazsa olmaz koşuldur.  

Saf aklın kendisi hakkında olan çıkarımların biçimi kesin, koşullu ve ayırıcı 

olarak bölümlenir ve bu dayanakla oluşan kavramlar; tam özne – psikolojik- idesini 

yani tözsel olanı, kozmolojik belirlenmesini içerir (Kant,2002,s.83). İlk ide psikolojik, 

ikincisi kosmolojik, üçüncüsü de teolojik idedir.  Üçü de bir dizinin ortaya çıkması 

bakımından karşılıklı etkilenmeyi anlatır (Kant,2002,s.83). Konumuz itibari ile uzam ve 

zamanda bir belirleniminin mümkün olması ve ayrıca belirlenim yaratabiliyor olmasıyla 

psikolojik ve kozmolojik ide ile ilgilenmekteyiz. Çünkü bu iki ide, insan aklının 

özgürlük özelliği üzerinden aklın düştüğü nedensellik antinomisine bir çözüm olması 

olanağıyla bize bir insan ideali sunar. Gerçekliğin tümü hakkında konuşacaksak aklın 

bir yetisine bağlı oluşturulabilen kavramlardan değil ancak aklın kendisinde içindekileri 

göndermesini yapan ideleri kullanmalıyız (Kant,2002,s.83,dipnot1). 

Saf aklın kavramları –örneğin metafizik içeriklerden olan özgürlük idesi saf 

aklın kavramıdır- insan aklının ifadeleridir ve insan bu kavramların varsayımıyla deney 

alanında bir gerçekleştirmesinde kullandığı aklın bir yansımasıyla karşılaşabilir. 

Gerçekleştirmeden doğan herhangi bir görüngü hakkında neden diye sormak yine idenin 

kendisine yaklaşık bir bilginin olanaklılığını ortaya çıkarmasa bile aklın ilkesini ortaya 

çıkartabilir.  Metafizik içerikler aklın kendi bütünlüğünden bahsederken de 

kullandığımız kavramlardan olabilmektedir örneğin özgürlük. Yani özgürlük aklın tam 

bir belirlenişinin içinde –anlama yetisi sadece bir bölümünü o da deney oryantlı olduğu 

sürece belli edebilir- idelerinden biridir. Nedenselliğin kendisine dair aklın düştüğü 
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antinomiden çıkış yoludur özgürlük (Kant,1993,s.239). Kavram içeriği hakkında sav 

olmaksızın yani kendinde şey olarak insana yapışık bir özelliktir. İnsanın ne’ liği 

hakkında üretilen soruya verilen cevapta safi bir kavram olarak yeterliği ifade edebilir.   

Eğer metafizik içerikler hakkında oluşacak mümkün soruların öznel savları 

kamusal alanda eleştirisi imkanlı hale getirilirse; bu içerikler hakkında bir 

belirlenemezliğin ortaya çıkması olanaklı hale gelir ve belirlenemezliğin kabul edilmesi 

yapılacak herhangi bir insan yasasının  –ancak insanın gerçekleştirilmesi olan 

özgürlüğün olanağının her zaman sağlanmasının insanın varlık koşulunun yerine 

getirilmesi olarak akılda tutulup- ilkelerinde bu içeriklerin olmaması gerekliliği kabul 

edilebilir ve aklın kullanılışında yanlışa düşmesinden kaçınılabilir.  

Özgürlük insan kendisine dair sorgulamasında ortak kaynaktır ki bilgi türlerine 

ait ortak bir kaynağın bilgisinin ortaya konması sıradan insan aklı tarafından bir 

benimsenmenin yaşanmasına müsaade eder, aklın eleştirisinde gözetilen de bu ortak 

kaynakların ifşa edilebilmesidir(Kant,2002,s.82).Özgürlük diyalektiği ortaya çıkarır 

(Kant,2002,s.82). Yani etki tepki değil etki tepki arasında bağlantının kendisine dair 

olan insan mazeretiyle neden sonuç haline getirilen bir dizideki diyalektiğin kaynağıdır. 

Yani eylemin kendinde insanın var olma koşulunu sağlayacak bir mutlaklığının olması 

demek aslında eylem kavramının içeriğini özgürlük idesine yani insan özelliğine 

bağlamak demektir. Ve tür olmak yerine toplum içinde tanımlanacak insanın kimliği 

hakkında konuşurken açılımlamayı aklın özgürlük kavramından yapmak insanı eylemi 

ile kurucu rolde düşünmek demektir.    
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1.2.2.1 Psikolojik ide 

 

Ben Öznenin son yüklemi olarak mutlak öznedir. (Kant,2002,s.86). Ben,  

düzenleyici ilkedir (Kant,2002,s.86-91). Yani tam bir belirleniş olmasa bile insanın tüm 

iç görünüşlerini kapsayacak kavram olanağının ifadesidir.  Kendi başına 

kanıtlanamayacak olan bu ide başka şeylerle ilgisinde yani iç duyunun nesnelerinde 

açıklama bulabilir.  

Olanaklı deney için geçerlidir. Deney alanı her bir insan için kendi yaşamı 

olması zorunludur ve bu nedenle apriori önermedir. Kalıcılığın deney alanı içinde 

belirlenimi insandan bağımsız bir ‘zaman’ın belirleniminin mümkün olmadığının 

kanıtıdır –nitekim içerikli idealizmden ayrılan biçimsel idealizmde Kant uzam ve 

zamanı duyusallığın bir biçimi olarak tanımlamaktadır yani uzam ve zaman ancak 

insanın kendisi kadar gerçektir- (Kant,2002,s.86-91). Yani zamanın belirlenimi insana 

bağlıdır. Başlangıç ve son insan koşulu ile açıklama buluyor. Uzay ve zamanın insanın 

iç duyu görü formlarından olması ve ikisinin de insanın ‘ben’iyle sınırlarının çizilmesi 

demek kalıcılığın da ölümden sonra değil yaşamın içinde bir belirlenme yaşaması 

demektir.  

Var oluş hakkında yürütülecek varlık kavramı tartışmasının yapılabilmesi de ben 

ve sınırları belli edilen uzay ve zamanın indeksini oluşturacak içerikle mümkündür.  Bu 

içerik metafiziktir ve ortak insan için ortak kaynaktır. Psikolojik ide olan benin kalıcı 

sınırlarını deneyde bularak oluşacak doğru veya yanlış savlarından herhangi birisinin 

belirlenemezliğini kanıtlayarak insan için bir ortak kaynak yaratır ve nesnel olur.  Ortak 

kaynağın ilke olarak yasaların özünü oluşturması insan yaşamı sınırlarında bir 

düzenliliği yaratabilir ve böylece ortak yaşanabilecek bir varlık alanının 

tasarlayabilecek imkânı olanaklı kılacaktır.  
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1.2.2.2. Kozmolojik ide 

 

Kozmolojik ide ile aklın kendisi hakkında yapılan bir eleştirinin varlığını görmek 

mümkündür.  

Akıl yetileri ile alakalı nesneler hep ancak duyular dünyasından alır demek 

koşullu olanın koşuluyla bilgilerin oluşabilmesi demektir. Fakat safi aklın kendiliğine 

dair nesnesi hiçbir zaman hiçbir deneyde kendisine tam uygun bir biçimde 

verilemeyecek bir idedir. 

Kozmolojik ide için kategoriler sistemi yararlı olacaktır (Kant,2002,s.91-101).  

Akıl apriori önermeleri uygulamaya giriştiği anda antinomiye düştüğü ide kozmolojik 

idedir. (Bağlantıların ilkelerini ideler içinde kabul etmek) Antinomilere sebebiyet 

verecek apriori önermeler dört tane olsa da bizim ilgimizi üç ve dördüncü önerme çeker. 

Üçüncü önerme dünyada her şeyin yalın olduğu ve özgürlükten gelen nedenlerin olduğu 

savı ile yalın olan hiç bir şeyin olmadığı ve her şeyin karmaşık doğa olduğuyla birlikte 

özgürlüğün olmadığı karşı savını içerir. Dördüncü önermede ise dünyanın nedenler 

dizisinde zorunlu bir varlığın olduğu savı ile zorunlu olan hiç bir şeyin olmadığını 

söyleyen ve dizide her şeyin rastlantısal olduğu karşı savını içerir.  

 İde hakkında sav ve karşı sav şeklinde önermelerin olması demek bu ide 

hakkında bir kavramın olanaksızlığının mantıksal belirtisini kabul ederek varsayma 

yönelmek demektir.  Bu kavram varsayılınca, çelişen iki önermenin aynı zamanda 

yanlış olabilmesiyle kavramın kendiliği hakkında hiç bir şey düşünmemiş oluruz.  

Uzam ve zamanın insan görüsü için yine insanın duyu formu olarak 

tasarlanmasıyla doğa zorunluluğu yalnızca görünüşlere, özgürlük de kendi başına 

şeylere atfedilebilmiş olur. Böylece her iki tür nedensellik -özgürlüğün kavranılması 

olanaksız görülse bile- kabul edilebilir olur ve çelişme ortadan kaldırılabilir 

(Kant,2002,s.91-101). Kaçınılması gereken özgürlüğün kendisine ait bir görünün 



45 

 

tasarımlanmasıdır yani uzam ve zamanın kendi başınalığının yerine insan duyusuna 

bağlı form olarak görünüşlerin temellendirilmesinde –alt yapı gibi- bir yer olarak 

düşünülmesi özgürlüğün de insana ait bir özellik olarak görünüşlerin doğasının var 

olabilme koşulu olmasını anlatır. Deney alanı dizaynında uzam ve zaman nasıl insan 

duyusuna bağlı bir form olarak deneyin varlığında bir belirlenim için şart ise özgürlük 

de deney alanının öznesi olan insan için bir var olma şartı olması aynı şeydir. Bu 

sebeple özgürlük kozmolojik -yani insanı kaplayan formlardan olan uzam ve zaman gibi 

-bir idedir. Nedenselliğin kendisi hakkında bir temellendirmede neden ile etkinin savı 

olabilecek özgürlük nedenin nedenselliğini başlatan olan bir özelliktir. Anlama yetisi 

varlıklarının yani insanın görünüşler üzerinde etkisini anlatır (Kant,2002,s.91-101). 

Akıl yetisinin nesnel nedenlerle kurabildiği bağlantı olması gereken kavramı ile 

anlatılır. Bir canlı varlığa  (insana)yalnız ve yalnız bu nesnel olarak belirlenebilen akıl 

bakımından bakarsak, sadece duyular varlığı olarak görülmez; düşünen bir varlık olarak, 

kendinde şey olarak tasarlayabiliriz. Akıl, kendi başına bir şeyin özelliğidir. Aklın 

olanağını yani etkinliği ile görünüş olan eylemlerinin nedeninin ne olduğunu 

kavrayamasak da belirleyici olarak görüldüğünde duyular dünyasında etkileri 

bakımından özgürlüğün kendisinin incelenmesin olanağını yakalamış oluruz. Özgürlük 

İnsanın akla göre eylemde bulunma yetisiyle ilgisindedir.   

Özgürlüğün nedenselliğinde doğa yasalarının varlığı yok sayılmaz fakat insan 

özgürlüğü dolayısıyla doğa yasalarını eyleminde uyumlu hale getirebilir. Özgürlüğün 

kullanılması duyusal varlığı inkâr edilemeyen insan için doğa yasalarına bağlılığında bir 

kopuşa neden olamaz. Özgürlük aklın bir kavramı olarak aklın anlama yetisi ile 

içeriğine varamayacağı aşkınlıktayken aynı zamanda gerçekleştirilmesiyle yani insanın 

eylemi daha da doğrusu insanın aklının pratikliğini kullanmasıyla doğanın 

nedenselliğinden bağımsızlaşabildiği bir canlı üyesini anlatır.  İnsan eylemiyle neden 

sonuç dizisinin bağlantısallığında yaşamını dizayn eder yani özgürlüğünü 
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gerçekleştirerek yaşar. Bu aşkın olan özgürlükten ayrı pratik bir özgürlüktür. Bu pratik 

özgürlük ile doğanın zorunluluğu ilkesine zarar gelmez.  

İnsan eyleminin her başlangıcı yani belirleyici nedenler açısından hep bir ilk 

başlangıçtır. Oysa aynı eylem, görünüşler dizisinde yalnızca bir alt başlangıçtır. İnsanın 

kendiliği hakkındaki düşünülür dünyasında eylemi yani özgürlüğün kullanımı ilk 

başlangıçken duyular dünyasında yani doğanın nedenselliği altında bir etkinin tepkisi ya 

da tepkiye bir etki olur. Nedensellikleri onlarda kendi başına şeyler olarak belirlenen 

akıl sahibi varlıklar ya da genellikle varlıklar için, doğa yasalarıyla çelişkiye düşmeden 

bir durumlar dizisini kendiliğinden başlatan bir yeti düşünülebilsin. Eylem, aklın 

nedenselliği bakımından ilk başlangıç olarak, görünüşlerin dizisi bakımından ise aynı 

zamanda sırf bir alt başlangıç olarak görülebilir ve çelişmesiz bir şekilde ilk açıdan 

özgür, ikinci açıdan ise (o, sırf görünüş olduğundan) doğa zorunluluğuna bağımlı olarak 

görülebilir.  

Özgürlük metafizik bir içerik olarak aklın doğal bir yatkınlığıdır. Nedenselliğin 

antinomisinde analitik bir çözümlenme ile kanıtlanmıştır (Kant,2002,s.120-128) 

özgürlük kendi başına her bir insan aklı için bir özellik de olduğundan diyalektik ve 

yanıltıcıdır bu sebeple insan toplumunun var olabilmesi için koşul olacak yasaların 

ilkelerinin özgürlükten değil akıldan çıkartılması gereklidir. Bu akıl ilkeleri daha sonra 

gösterileceği gibi insanın istencine bağlı olarak türetilecek ve koşulsuz buyruk olarak 

sunulacaktır.  
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1.3. Metafizik ve Neden Kavramıyla İlişkisi 

 

Felsefenin özel bir ilgi alanı olarak metafizik, duyulur dünya ötesinde olan -yani 

herhangi bir nesnesiyle karşılaşamadığımız bu sebeple bilgisi hakkında tecrübe 

yaşayamadığımız dolayısıyla bir dayanak tespit edemediğimiz- tanrı, özgürlük, 

ölümsüzlük gibi konularla ilgilenir. Geleneksel metafiziğin de konuları olan bu başlıklar 

Kant için aklın sorunları şeklindedir bu sebeple metafiziğin olmadığı bir dönemden 

bahsedilemez ve biz metafiziği faydalı kullanmanın yollarını araştırmalıyız(Çevikbaş, 

2006, s.143-158). Metafizik saf bilişlere ilişkin bir sistemdir ve akıl sağlam iç görülere 

sahip olabilmek için metafizikte çalışmak zorundadır( Çevikbaş,2006, s.143-158). Neyi 

bilebilirim sorusu metafiziğin sorusudur ve metafizik bilme ve anlama yetisiyle 

ilgilenir( Çevikbaş,2006, s.143-158). Deney alanında karşılaşmadığımız fakat deney 

alanının da oluşmasına sebep olacak ilk neden veya etkinin bilgisine ulaşma çabasında 

insanın bilme yetisine ait sınırları yoklayan salt aklın eleştirisinde araştırılan şeydir 

metafizik (Heimsoeth, 1986, s.64).  

Saf aklın kendiliğine dair bilgi, metafizik konularının içinde yer alır ve eğer 

ulaşılabilirse metafizik bilgileri tümü arasından gözden çıkarılmayacak olandır bu 

sebeple metafizik konular veya aklın sorunları da diyebileceğimiz konular hakkında 

bilme faaliyeti için uygun felsefi yöntemi bulmak amaç olmalıdır (Çevikbaş,2006, 

s.143-158). “Filozofun görevi bilişsel veya kavramaya ait güçlerimizin sınırlarını ve 

doğasını araştırmaktır” (Mendelssohn’a yazdığı mektup 1776’dan aktaran Çevikbaş, Ş. 

(2006). “kant ve metafizik”, s.146).Heideger, Kant yorumunda özellikle saf aklın kritiği 

kitabı esas alındığında Kant’ın bilgi teoricisi değil metafiziğe temel koyma kaygısı 

içinde olduğunu söyler (Hünler, 2006, s.169). Yine aynı şekilde Heideger Kant’ın aklın 

sonluluğu zemininde felsefenin mümkünlüğünü yani metafiziğin mümkünlüğünü 

gösterme girişiminde bulunduğunu söyler (Hünler,2006,s.169). Bilginin koşulları olan 

sezgi ve anlık kendiliğindenliğinin kökenini metafizikte bulur (Hünler, 2006, s.170). 
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Metafizik konular, aklın sorunlarıdır çünkü aklın bilgi oluşturabilmesi duyulanır 

dünyada verili olacak bir görü ile aklın bilme faaliyetinin karşılaşması sonucu bağlantı 

kurulabilmesine bağlıdır yani yukarıda da bahsedildiği gibi aklın hükmü için sentez 

gereklidir. Aklın bilme yetileri ile düşünmenin sınırlarını aşan sorunlarda (tanrı, 

özgürlük, ruh) bilmenin sınırları veya yasaları belirlenemeyeceğinden bu sorunlar bilgi 

olma özelliği kazanamaz ancak aklın varsayımları olarak kabul edilebilir olurlar. 

Varlığın bilgi kaynağı hakkında herhangi bir görüye ya da daha doğrusu yaratılan ilk 

nedenin kaynağı hakkında herhangi bir veriye duyulur dünyada sahip olamadığımız için 

varlığın kendisi tıpkı insan gibi verili olan kabul edilir yani ‘kendinde şey’ olarak kabul 

edilir. Metafizik bir araştırmanın inceleme alanı bu kendinde şeylerdir (Çevikbaş,2006, 

s.143-158). 

Kant bilme faaliyetinin kendisini deney alanında sabitliyordu. Önemli gördüğü 

deneyden önce olan (önsel olan) apriori bilgi olsa da bu bilgi de kaynağını yine bir 

görünün verisinden almalıydı.  Metafiziği ilgilendiren konular/sorunlar görüsü verili 

olmayan konulardı fakat bilgi teorisinde bilme sürecine ilişkin bir kuram oluşturabilmek 

için metafiziğin yerleştirilmesi aklın içinde olmalıdır(Çevikbaş,2006, s.143-158).  

Geleneksel metafiziğe ait olan tanrı, ruh, özgürlük gibi konular aklın sorunları 

olarak yine aklın içinde sayılmalıydı. Kant’a göre metafizik sorunlar insan aklına bağlı 

olan düşünmeye ödev olarak sunulan sorulardır (Çevikbaş,2006, s.143-158). Eğer bu 

konular teorik aklın içinde ve teorik aklın doğasından gelen kendini yine de 

düşünmekten alıkoyamadığı konular olarak varsayılırsa aklın pratikliğiyle bir çözüme 

kavuşturulur ve geleneksel metafizik toplumsal yaşantı için sorun çıkarmaktan 

uzaklaştırılabilirdi. Kant kendimizi düşünmekten alıkoyamadığımız konuları kendine 

araştırma alanı olarak belirleyen metafiziğin böylece güvenilir bir bilim gibi yeniden 

kurmanın mümkün olacağını düşünüyordu. Çünkü bilgisinin kaynağını aklın yapısında 

aramak bize sentetik apriori önermelerin imkânı ortaya çıkar ve bu imkanla akıl kendine 
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bilginin ilkelerini –düzenleyici ilkelerini- verebilir. Eğer geleneksel metafiziğin konuları 

hakkında biz bilginin imkanını yaratabilirsek yani toplumsal yaşantıda ilkelerini 

belirleyip bilgiyi gerçekleştirebilirsek herkes için kendi aklının kaynaklık edeceği ve 

dolayısıyla kabul edebileceği yasaları belirleyebilmiş ve aklın bu konulardaki düzenini 

yaratmış olabiliriz. 

Kant felsefesi açısından saf akıl bilgisi olarak metafiziğin bize sağladığı yarar ilk 

önce neyin bilinip bilinemeyeceği arasındaki sınırı çizmeye olanak sağlamasıdır. 

Böylece düşünmenin kendisine bir sınır çizebilecek ve düşünmede akışı kesintiye 

uğratacak çatışmalar yaşanmayacaktır. Metafizik, obje hakkında nasıl yargı verdiğimiz 

ile alakalı soru sorar objenin ne olduğuna ilişkin soruyla ilgilenilmemelidir.  Obje ile 

süje arasındaki bağa ilişkin bir çözümleme ile transandantal bir felsefeye dönüşür 

(Cassirer’den aktaran Çevikbaş, 2006, s.152) 

 Metafizik aklın sınırlarının bir bilimi olarak bililerin ilkelerine ilişkindir, varlık 

teorisi değil. Bu bakımdan ontolojik değil epistemolojik olarak aklın hangi problemleri 

bilme yeteneği ile başarıya ulaştırabileceği ile ilgilenir. Görev duyulur ve düşünülür 

dünya konularını saptamak ve kendi içlerine doğru temellendirme yapmaktır. Bilginin 

türediği ilke ve koşulları soruşturur. Salt ve uygulama olarak ayrılan metafizikte apriori 

ilkelerin tecrübe verilerine uygulanması ile ilkelerin incelendiği transandantal mantığı 

içerir. Metafizik en genel anlamında ahlak felsefesi ve ontoloji başlıklarında toplar ve 

bu başlıklarda transandantal felsefe duyarlığın ve mantığın apriori ilkelerini inceler. 

İnsan aklının doğa ve özgürlük olarak iki nesnesi vardır ve bunlarında doğa ve töre 

yasaları doğa olanla ilgilenirken töre yasaları yani özgürlüğün yasaları olması gerekenle 

ilgilenir. 

Metafiziğin yöntemi Kopernikus düşünme devrimi ile değişikliğe uğramıştır. 

Süjenin bilgisine uydurulması gereken nesnenin bilgisi varsayımı ile düşünce, varlık 

merkezli değil insan merkezli olmuştur. Eleştirel yöntemle öz-bilişe ilişkin bir sistem 
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üretilir. İlk önce analitik olarak kavramlar aracılığı ile gidilmeli ve sadece aklımızın 

anladığı şeyi açıklamalıyız saf bilgilerin toplamı olan metafizikte çözümleme aracı 

kullanılır. Metafiziğin sentetik bölümü saf bilme ile ilgilenir ve bilgimizi genişletir. 

Fakat anlayışın kavramları parçalara ayrılır ama hiç açıklanamaz ve bu sebeple sorular 

cevaplanamaz bilgi de genişlemez sadece açıklanır. 

Metafizik alandaki sorgulama ile insan -aklın nedenlerini kendi içinde araması 

ile tamamlanmış- bir kendi kendini bilme sisteminin temel özelliklerine ulaşan bir bilme 

yetisinin farkına varır (Baum,2005,s.32). Kant’a göre metafizik nesnelerin böyle bir 

bilgi sistemini olanaklı kılan ilkelere göre bilinmesini sağlar, araç anlama yetisinin 

kendisidir. Metafiziğin dayanağı anlama yetisinin kendisidir –ki akıl saf aklın 

eleştirisinde kendi içinde sorgulanandır- ve metafizik nesnelere dair kavramsal bilginin 

içeriğidir (Baum,2005,s.32). Metafiziğin konusu olan özgürlük de durum ve olaylara 

dair kavramsal bilginin kendisi değil içeriğidir. Biçimsel olarak aklın kurallarına uygun 

ve düşünüşün kendisinden doğandır (Baum,2005,s.33).  

Deneyimin kendisi için kaçınılmaz olan aklın, yetilerini kullanması zorunludur 

ve bu sistem nedenselliğin tekrardan anlama yetisi ilkesi ile birlikte düşünülmesini 

sağlar. Gerçekliğin olanaklılık koşullarında nedenselliğin nedenlerini sorgulamak 

eleştirinin görevidir. Nedenselliğin nedenlerini sorgulamak demek ilk nedenin kendisini 

şart koşsa da biz ilk nedenin kendisiyle deneyim dünyasında karşılaşamayız –ilk 

nedenin kendisinin bir görüsünün olup olmadığını bilemeyiz- . Bu ilk nedenin ya a 

koşulsuz olan ilk koşulun kendisi hakkında sorgulama ise aklı çelişkilere düşürür. Yani 

anlama yetisi ilkesinin çalışır olması deneyim koşuluyladır. Konular hakkında ilk neden 

veya koşulsuz koşulların içeriği metafizik alanı oluşturur. 

Metafizikte dogmatikliğinhakimiyetinden sonra kuşkuculuğun getirdiği tüm 

bilme iddiaları reddedilmelidir (Baum,2005,s.36). Her ikisi de insanın kendiliğine dair 
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yanılsamalar yaratmış ve insan doğru bilgi ilkelerince yönetilmediğinden toplumsal 

yaşamında yasalara uymak değil itaat etmek zorunda kalmıştır.  

 Kant Hume’un metafizik eleştirisinde ChristianWolff’un felsefesinde bilimselci 

metodunun getirdiği- kendisi de etkilenmiştir- dönüşümün hazırlığını görmüştür 

(Baum,2005,s.38).  

Kant’a göre insan aklının kendisini incelemek de olan metafizik insan aklının 

sabit alanıdır ve metafizik sorgulama her zaman var olacaktır (Baum,2005,s.38).Bu 

nedenle "nesneleri insan doğasınailgisiz olamayacak araştırmalar söz konusuysa, 

ilgisizlik taslamayı istemekboşunadır" (Önsöz A X’den aktaran Baum, 2005, s.38) . 

Metafiziğin inceleme nesneleri olan tanrı, ölümsüzlük ve özgürlük hakkında olumsuz 

bir kanı oluşsa ve bunlar yok sayılsa bile tarihin hiçbir noktasında bu nesnelere kayıtsız 

kalınamamış bu metafiziğin nesneleri dolayısıyla insan veya toplumsal düzenler 

belirlenim yaşayıp idealize edilmiştir. 

Metafizik bilginin ilkelerinin matematik biliminin önermeleri veya yargıları 

örnek alınarak düzenlenmesi insan var oluşunun bilgisinin tasarlanmasında ve bu 

sayede üretilecek olan bilginin yasalarıyla kendi içinde dışsal otoriteye gerek kalmadan 

yönetilebilecek bir insan toplumu hakkında belirleyici olabilecektir. Metafiziğin alanı 

içerisinde aklın hangi konular hakkında neyi bilemeyeceğini ortaya çıkarmak insanlığın 

kendisi hakkında ki bilginin manipülatif tarafını yok edebilecektir. Yani aklın kendi 

yetilerini eleştirel yöntemle incelemek ve bu sayede bilinebilir sanılan konuların 

kavramsal içeriklerinden soyutlanabilmek ve bu konulara sadece önerme sunabilmek ve 

apriori yargıları uygulamaktan kaçınmak aklın kendi bilmesine yönelik pozitif bir gaye 

olacaktır (Baum,2005,s.40). 

Metafiziğin yanıtlanamaz içerikler üzerine yeniden düşünülmesi demek 

gelecekte de aynı konular hakkında üretilecek herhangi bir bilgi iddiasını apriori 
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nedenler sayesinde geçersiz kılacak ve bilme yetisi aşkınsal olarak temellendirilmiş 

olacaktır (Baum,2005,s.42) 

Aklın sorgulanması düşünen özne temeline indirileceği için metafizik konular 

hakkında içerikler her zaman öznel cevaplar üreteceğinden var oluş hakkında nesnel ve 

geçerliği zamandan aşkın olacak bilgi ilkeleri üretilemeyecek ve insanlığın bilgisi için 

sınırları belli eden yasalara dönüştürülemeyecektir. Öznel bilgi koşulları nesnel olgular 

için kullanılamaz (Baum,2005,s.46). 

Metafiziğin aklın kendi içinden doğması tanrı ölümsüzlük ve özgürlüğün bilgisi, 

ilkeleri ve sınırları hakkında ortak bilinemezliğisağlayacağından;toplumsal düzeni 

sağlayan yasamalar dayanaklarını bu içeriklerde bulamayacak ve insanın kendi aklı 

üzerinde bir aydınlanma yaşanacaktır.  

Doğa biliminde geometri ne ise insan biliminde metafizik de odur (Kant,2002, 

s.130). Metafizik için bilimsel ilkelerin belirleniminin kesinliği- tıpkı geometri biliminin 

bir uzam ve zaman da belirleme yaratabilmiş gibi bir varsayımın doğmasına dayanak 

gösterilebilecek ilkeleri gibi- kendisinin bütün ve yetkin bir bilgisinin belirlenmesinin 

mümkün olmadığı aklın çıkış noktası olmasıyla tartışılabilir.  Olasılık üzerinde fikir 

yürütmek ve bir sava varmakla öznel karar verme durumu yasaklanır.  Yargıların 

olasılık üzerine temellendirilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için apriori olan 

zorunluluklu bir şekilde kesin olarak ilan edilmelidir (Kant,2002, s.124).  Doğru yargıda 

bulunacak öznel karar verebilmeyi içeren sıradan anlama yetisinin kendisi de 

metafizikte herhangi bir kabulün olmaması dolayısıyla temellenebilecek bir şey değildir. 

Metafiziği saf matematikten ayıran hiçbir özelliği yoktur ve bu nedenle ona saf 

felsefi bilgi denilmesi gerekir (Kant,2002, s.13-14). Metafizikte ilgi alanı kavramın 

kendinde neyi düşündüğümüzdür(Kant,2002,s.17). Çünkü metafiziğin kavramlarına ek 

olarak görü yoktur ve bu sebeple düşünmenin kendisi aklın eylemi olur ve bu eylem 

hakkında bir yargının olanağı söz konusu olduğunda yargının biçimi sentetik olmalıdır. 
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Analitik yargılar nihai olarak sentetik bir önermeye yardımcı konumdadır.  Akıldan 

gelen bilgilerin gerçek sayıldığı analitik metoda göre matematik ve doğa bilimini bir 

dayanak olarak metafiziğin nedenini oluşturacak olanaklılık sorusunun içine dahil 

etmeliyiz.  Bilginin gerçekliğini somut olarak gösterebilirler; daha sonra da bu 

gerçeklikten,analitik yolla onun olanağının temeline gidilebilir. Burada olguların 

kendisinden hareket olacağı için iş kolaylaşır; oysa sentetik gidişte bu 

düşüncelerintamamen soyut olarak kavramlardan türetilmesi gerekir 

Transandantal felsefe aşkın olması dolayısıyla metafiziğin hem bir bölümüdür 

hem de metafiziğin bilimsel temellendirilmesinin olanağını oluşturması açısından önce 

gelendir.  

Önemli olan deney ötesinin bilimsel temellendirilmesinin yapılıp yapılmayacağı 

ise bu konuda sınırları teşkil edecek önermeler ve sonucunda yargıları sentetik olmak 

durumundadır. Bilim mutlaklığın olanaklılığı hakkında konuşmamıza izin verse de 

kesinlik konusunda bir şey söylemez sadece doğru ve yanlışlığı deney alanında 

deneyimle teyit eder. Fakat her zaman rastlantısallık akılda tutulmak zorunda olacağı 

için kesinlik bilimin kendisinde yoktur bu sebeple metafiziğin de bilimsel 

temellendirilmesinin olanaklılığı hakkında bir eleştiri mümkündür ve bu eleştiride 

bilimin ilkeleri olan apriori önermelerin mümkün olup olamayacağı yine eleştiri 

yöntemi kullanılarak açığa çıkartılmalıdır. Metafiziğin malzemesini ve yapı taşlarını 

oluşturan apriori kavramlarönceden belirli ilkelere göre toplanıp öğelerine ayrılması asıl 

iştir. (Kant,2002,s.20) 

Metafizik olanaklı mıdır sorusu içeriklerinin gerçekliğinin henüz kanıtlanmamış 

olduğunu açık eden bir sorudur (Kant,2002,s.21-22)  

Fizik ötesi konular içerikleriyle aklın deneyi gerçekleştiremeyeceği alandadır bu 

alanda içerikler hakkında aklın anlama ve bilme yetileri kullanılarak hakkında herhangi 

bir önermede veya yargıda bulunması bir hata olacaktır ki geleneksel düzene karşı çıkış 
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bu sebepledir. Akıl bu içerikler hakkında kendi yetileri ile herhangi bir vargıya 

varamayacağından içeriklerin bilgisi hakkında da sınır veya ilke belirleyemeyecektir. 

Dolayısıyla insan birliği için üretilecek herhangi bir yasanın varlığı ya bu içerikleri 

dayanak olarak görmeyecek şekilde olacak ya da bu metafizik konuların içerikleri 

varsayılarak kavramlar türetilecek.  İnsan metafizik konular hakkında konuşabilmeyi 

varsayımlar sonucu türettiği kavramlarla sağlarken bu varsayımların yine aklın sınırları 

ve ilkelerince belirlenebilmiş varsayımlar olmasına dikkat edilmelidir. İnsan doğasının 

bilgisine yani varlığının bilgi kaynağına deney alanında görüsüyle karşılaşmadığı için 

ulaşamaz fakat varlık bilgisinin olanağının bağlamı neden sonuç ya da etki tepki dizisi 

bağlantısında açığa çıkan eylem ile düşünülebilir olur. İnsan doğasının bilgisi aklın 

kucağındaki eylemin kendisi sayesinde gerçekleştirilebilir. İnsan ancak böylece görü ile 

bir karşılaşma yaşar ve görünün verisi akla gönderildiğinde insanne’liiği ya da kendiliği 

hakkında aklın anlama ve bilme yetileri sayesinde düşünebilir. Doğa varlığı olarak 

eyleminin başlangıcına kaynaklık edecek içeriği de özgürlük olarak varsayılır çünkü bir 

nedensellik içerisinde insan hareketine bir neden yüklemelidir insan özgürlük varsayımı 

sayesinde doğada kendine anlam yükleyebilir olur.  

Metafizikle ilgili asıl amacımız olan bilginin genişletilmesinden çok içeriklerinin 

bir verisinin elde edilebilmesiyle bilgisinin oluşturulabilmesidir.  

Metafizik öznel bir gerçektir (Kant, 2002,s.79). Yani gerçekliği oluşturan 

bilginin ilkeleri hakkında üretilen sav veya yargılar öznel olabilir ancak. Yargının öznel 

temelinin nesnel sanılması yanlıştır (Kant,2002,s.81). Akıl bu yanlıştan, aşkın 

kullanılışında yani saf aklın yalnızca kendi öznesiyle ve içkin kullanılışında bu yargıları 

kullanırsa kurtulabilir, nesneye nesnel bir bilgi bağlanması yanlış olacaktır 

(Kant,2002,s.81). Metafiziğe ait olan sorular aklın kendi var oluşu hakkında bilgisinin 

de kaynak soruları olduğu için doğal ve sıradan insanın karşısına çıkan sorulardır.   
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Peki neden bilimselleştirilebilme olması gerekendi? Çünkü insan kendisi 

hakkında soru sorabilen ve çevresinisorunsallaştırabilen böylece bilgiyi açığa çıkaran ve 

kendisine doğa içerisinde birlik yaratabilen bir canlıydı. Soru sorabilmek en önce 

kendisine ve aklına dair düşünebilmesine bağlıydı yani insan aklını kullanabilerek 

canlılığın özel bir tipiydi.  

Sonuç olarak aklın kendi içinde gerçekleştirdiği sorgulamada ortaya çıkan neyi 

bilemeyiz sorusu,  aklın düşünmeyle yanıtlayamadığı dolayısıyla bir kanıda 

bulunamadığı içerikleri bilginin kendisinden soyutlayacaktır. Bu sayede düşünme yetisi 

ile açığa çıkacak herhangi bir bilgi sadece doğanın nedenselliğinin rastlantı ve 

belirsizliği bağlılığıyla değil insan aklının ürettiği olarak özgürleşecek ve insana ait 

olacaktır. Zamandan bağımsız fakat tüm zamanları kapsayacak bir bilginin ilkeleri ve 

sınırları ile insan ve yasaları hakkında tanım değişime uğrayacaktır. Geleneksel 

otoritenin yönetiminde itaat eden insan, metafiziğin aklın sorgulanmasındaki 

bilinemezliğini eğer içine sindirirse bir iç düzen yakalayacak ve aklına uyacaktır. 

İstencin içsel ve dışsal deneyime doğanın kanunlarınca değil de koşulsuz bir 

düşünülebilirliği özgürlüğü şart koşacak fakat özgürlüğün kendisi de aklın ilkeleri ile 

çatışmayacak şekilde insan ilkelerini yaratacaktır. Eleştirinin olumlu etkisi olarak bu 

süreç insanın ilkeleri ile doğanın yan yana var olabilmesini yaratacak ve sonunda insan 

kendi ilkeli pratiğinin dinamiğinde yeniden tanımlanacaktır (Baum,2005,s.54) 

Neden kavramı deneyin yalnızca biçimine ait olan bir kavramıdır 

(Kant,2002,s.63). Şeylere değil, sırf deneye eklenen koşula işaret eder (Kant,2002,s.63). 

Yani ancak deney alanındaki genel olarak olayın oluşmasını sağlayan diziyi oluşturan 

sonuçların varlık koşuludur. Sonucun öyle olmasını etkileyendir. Anlama yetisinin işler 

olduğu deney alanında bir görüsü bulunabilen neden kavramı kendi başına şeylerle yani 

noumenalarla ilgi içine sokulamaz (Kant,2002,s.63).  Görünüşleri irdeleyebilmeye 

yararlar.  
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Duyular dünyasıyla ilgi içine sokulmasındançıkan ilkeler, yalnız deneyde 

kullanılmak üzere anlama yetimizin işineyararlar. Neden kavramının olanaklı deneyde 

bilgi ilkelerine ulaşabilir ve nedenin gerçekleştirilmesinden önce bu ilkeleri sırf anlama 

yetimizin işlerliği ile apriori belirleyebiliriz.  

Saf Matematik de Saf Doğa Bilimi de hiçbirzaman sırf görünüşlerden öte bir 

şeye gidemediklerinden; bu bilimler içinde neden kavramını kullanarak sav veya yargı 

üretmek olanaklıdır. Fakat metafizik duyu varlıkları veya görünüşlerin ötesinde olduğu 

için ve noumena varlık alanında saf aklı ilgilendirdiği için neden kavramının kullanımı 

dolayısıyla bir ilk bilgiye ulaşmak mümkün olmaz. Çünkü neden kavramı ancak genel 

olarak deneyin olanaklı kıldığı şeyi bu ilkelerden çıkarılabildiği için kullanışlıdır.  

Anlama yetisi, duyulanır dünyadaki görünüşlerin varlığını gerçek kabul etmekle, 

aynı zamandakendi başına şeylerin varlığını da kabul etmiş olur (Kant,2002,s.63-67). 

Metafiziğe konu olan içerikler görünüşlerin temelinde bulunan varlıklar 

hakkındadır (Kant,2002,s.67). İçerikler anlama yetisi tarafından kabul edilse de içerikler 

hakkında apriori olacak kavramları sağlayacak görünüşler deney alanında duyularımıza 

gönderilemediğinden; içeriklerin nesnelliği karşılayacak bilgilerinin üretilebilmesi 

olanaklı görülemez, sadece öznel yargılarda bulunulabilecek varsayımlar 

olaratasarımlanabilir.  Sıradan aklın ilkelerini ortaya koyamayacağından bir varlığın 

oluş düzeni için koşul belirleyecek sınırları belli edemeyecektir. 

Aklın kendisi hakkında eleştirel bir yöntemle yapılan sorgulama neden 

kavramının soru ve cevaplarını deney alanıyla daraltarak aklın ilkelerini analitik bir 

serilmemeyle ortaya çıkartabilir ve bu bölümlemeye biz noumena hakkında 

bilebileceklerimizin olanaklı sınırını çizebilir hale gelebiliriz. Çünkü metafizik alanda 

ait olan içeriklerin varlığı kendinde şeyler olarak bilinemez ve kendinde şeylerin de 

deney alanında bir görünüşlerinin olamamasıyla biz bu içerikler hakkında neden 

sorusunu sorarak herhangi bir bilmenin olanağını yakalayamayız. Böylece anlama yetisi 
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varlıkları hakkında kabul edilebilirlik ancak haklarında belirli hiçbir şey 

bilemeyeceğimiz kuralının altını çizersek yaratılabilir (Kant,2002,s.67). Anlama yetisi 

kavramları da duyu yetilerimize bağlıdır çünkü.  

Neden kavramı bir kural içerir; bu kurala göre bir durumdan zorunluolarak başka 

bir durum çıkar; deney ise, bize ancak, bir durumu sık sıkbaşka bir durumun izlediğini 

gösterebilir;dolayısıyla ne tam bir genellik, ne de zorunluluk sağlayabilir. 

Duyular somut olarak saf anlama yetisi kavramlarının kullanılış şemasını 

sağladıkları ve bu şemaya uygun nesnenin deneyde bulunacağını göstermişti 

(Kant,2002,s.67-79). Oysa anlama yetisinin saf kavramları yargının sırf mantıksal 

biçimini belirlemekten başka bir şey yapmazlar. Görünün olmadığı konular hakkında 

anlama yetisinin kavramlarının anlamı olmaz çünkü irdelenemezler. Dolayısıyla 

noumenayani bir düşünülür dünya, bir sorunun tasarımlarındanbaşka bir şey değildir. 

Bu sorunun nesnesi, kendi başına olanaklıdır, ama çözümü, anlama yetimizin yapısına 

bakılırsa, tamamen olanaksızdır;çünkü anlama yetimiz bir görü yetisi değil, sadece 

verilmişgörülerin bir deneyde bağıntılılıklarının yetişidir. 

David Hume daha çok kişinin davranışlarını çözümlemeyi yöntem olarak 

gösterir. Oysa insanın ilk davranışına neden olan bilgi deneyimle elde edilemez çünkü 

deneyimin varlık koşulu zaten davranışın kendisinin olmasıdır. Daha çok davranışa 

neden olan ya da kaynak gösterilebilecek insan özelliği nedir diye sorarsak o zaman 

deneysellikten çıkartılamayacak fakat insanın kendiliğinden başlatılabilecek bir bilgi 

mümkün müdür arayışındayızdır, bu da sorumuzun bilgi felsefesindeki “İnsan nedir?” 

sorusu olduğunu gösterir. 

Kant ister sentetik veya analitik bir çözümleme olsun isterse de apriori veya 

aposteori bilgi yaratımları olsun bu yöntemleri kullanarak aklın bir metafiziğini 

yaratmış, metafiziği kendinden sonra bilimsel bir çerçevede konuşulur kılmıştır. Yine 

aynı şekilde nedenselliğin kendisi hakkında deneyimden çıkartılan ilk bilgi Kant’a ilk 
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nedenin varlığı hakkında sorular sordurmuş ve bu nedenle insan nedir sorusu içerisinde 

özgürlük sorunu incelemesi yapmıştır. Kant kendinden önceki insan felsefesi 

düşünürleri gibi ruh beden ayrımına gitmese de insanın varlığını akıl ve doğa varlığı 

olarak ikili düşünmüştür. Deneyselliğin doğal nedensellik içerisinde bilgiyi açığa 

çıkardığını ve bunun doğada etki tepki dizisi içerisindeki insanın ortak davranışlarının 

bilgisi olan aposteori bilgi olduğunu söyler. Bunun yanısıra ilk bilginin doğal 

nedensellikte bir nesne konumunda olan insan için deneyimden çıkartılamayacağını ama 

deneyimin de hariç tutulamayacağını kabul eder. Öte yandan bilgi felsefesinde şeylerin 

ilk bilgisine ulaşma olanağı akıl varlığı olarak insanın uğraşı halindedir ve bilginin 

kaynağı hakkında açığa çıkartılacak her bilgi aslında şeyleri, insanla kurulan ilişkisi 

dolayısıyla düşünüldüğü için a priorik ve sentetik önermeler haline getirir. Yani 

deneysellikten önce insanın bir özelliğinin yansıtılması dolayısıyla şeyler hakkında 

sentetik önermeler ve a priori bilgi olmalıdır. Bu a priori bilginin yetkinliğine tam 

ulaşılmasa bile bu aklın bir etkinliği olarak düşüncededir; bu alanda metafizik alanıdır. 

Bu alanda akıl kendi bilgisini sorgular ve ilk nedenin kendisi, nedenselliğin bilgisi, 

evren, tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi konuların bilgisini belirleyemeyeceğimiz ancak aklını 

kullanabilecek bir canlı varlığın yani insanın olanağını tartışabileceğimiz konular olarak 

vardır. Aydınlanmadaki akıl artık insanın kullanması dolayısıyla öne çıkartılan bir akıl 

olur ve teorik pratik kullanımıyla ayrılır. Doğa içerisinde olup biten her şey kendinde 

şeyler olarak düşünülüp deneysellikle ilk bilgisine varıldığı inancı terk edilerek insanla 

etkileşimi dolayısıyla yeniden düşünülür olur. 
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2. İnsan Felsefesinde Özgürlük Kavramının Yeri 
 

 

2.1. Pratik Akıl 

 

Pratik demek insan yapıp etmeleri demektir. Pratik akıl da saf akla ait olan 

yetilerin kullanımı dolayısıyla insanın bir şey hakkında varlık eleştirisini yapmasına ya 

da bu eleştirinin olanağının oluşmasına izin verir. Çünkü bir insan eylemi sadece eylemi 

gerçekleştiren insan için değil çevresindeki canlı ve cansız her şeyin de etkilenmesi 

dolayısıyla özellikle başka insanlar tarafından fark edilebilir. Eylemin bu yansıması 

sonucu insan var olmanın kendisini kamusal bir tartışmaya açma olanağının 

kuruculuğunu üstlenmiş olur. Bu süreç aklın yetilerinin her birinin istemenin içeriği 

veya niyeti dolayısıyla kullanımıyla başlar. 

Pratik akıl kritiği önsel bilgiyi akıl kaynağında kabul eder ve deneyimle elde 

edilen bilgi, bilgi kaynağı sayılamaz. Pratik akıl deney nesnelerini yalnız görünüşler 

diye geçerli sayıp bu görünüşlerin bilgi kaynağına kendi başına şey olarak insanı, insan 

aklını yerleştirir. Yani bilgiyi insan aklından başlatır ve bilgi kaynağı konusunda klasik 

anlamda geleneksel metafizik temellendirmeyi boşa çıkarır. Pratik aklın nesnel 

gerçekliğini de isteme sağlar.  

Teorik aklın düşünme yetisi pratik aklın kullanımı dolayısıyla kavram oluşturma 

yeteneğine dönüşür. Yola aklın ilkelerini incelemekle başlar ve a priori bilgi üretmek 

ister. Deneyim dünyasında da nesne ile ilgisini kurarak veriye bilgi özelliğini 

kazandıracak olan yine pratik akıldır; ilkelerden duyulara gidilir. Teorik aklın bilgi 

yetisinin pratik akıl tarafından kullanılıyor olması soyut düşünceye bir görü 

kazandırarak başka insanların o düşünceden haberdar olabilmesi ve var olduğunun 

kanıtlanması ile sonuçlanabilir.  



60 

 

Teorik aklın idelerinin pratikle olan ilişkiselliğini kurabilen ve idelere –özgürlük 

gibi- gerçeklik kazandıran, pratik aklın varsayımlarıdır. Varsayımlar; ölümsüzlük 

idesinde süreklilik varsayımı, tanrı idesinde ilk nedenin kutsallığı, özgürlük idesinde de 

düşünülür dünya-varlık alanında olan insanın nedenselliği yani insanın duyularından 

bağımsız hareket edebildiği varsayımlarıdır. Özgürlük pratik aklın varsayımı olarak 

kurucu roldedir ve varoluşun bilincini yaratır. Özgürlük varsayımının bilgi kaynağına 

tam ulaşılamaz çünkü yeterli veriye sahip olunmamıştır.  Özgürlük varsayımı doğanın 

nedenselliği altında yaşayan insanın eylemesinden farklı olarak; eylemi düşüncenin 

nesnesi kılabilir ve insanı mekaniklikten kurtarabilir. 

 

 

2.2. İsteme Yetisi ve İstenç Özgürlüğü 

 

Özgürlüğün nedenselliğinde gereklilik doğanın nedenselliğinde zorunluluk 

vardır (Kant, 2016,s.129-152). Doğanın nedenselliğinde; hareket neden olarak bir 

nesneyi belirleyebilir. Bu durumda zorunluluktan doğan hareketin sonucu olan nesneyi 

veya bir görüngüyü biz zorunlu bir var oluş şeklinde inceler ve aslında doğanın 

nedenselliği incelemesinde sonuçlarla ilgilenmiş oluruz. Oysa özgürlüğün 

nedenselliğinde ilgi alanı hareketin kendisindedir yani biz özgürlüğün nedenselliğinde 

bir nedenler sorgulaması gerçekleştiririz. Bu nedenler sorgulamasında eylemi doğuran 

neden olarak insan istencini odak noktasına alırız ve nedenselliğin varlık koşulu olarak 

insan aklını belirlemiş oluruz. Böylelikle içsel bir zorlayıcının gerekliliğinde 

özgürlüğün mutlaklığı insanın kendisini bir neden olarak gösterebilmemize 

yarayacaktır. Etkinliğin biçimini insan aklı belirleyecek ve insan doğanın 

nedenselliğinden istemesi sayesinde kurtulmuş olacaktır (Kant,2016,s.151-152). 
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Nesne hakkında gerçek olup olmadığını konuşmak demek aklın pratik de 

olduğunu kabul etmek demektir. Teorik akıl verilerin bilgi olma özelliğini yerine 

getirmesi için gerekli önsel bilgilere sahip olsa dahi bir veriden bilgi ancak insanın 

nesneyle ilgisi dolayısıyla oluşur. İnsanı fenomenal dünyada bir görüye yaklaştıran da 

onun itici gücü olan istemesidir.  

İstenç’in eyleme aracılığıyla gerçekleştirilmesi insan olmanın sorumluluğu olur. 

İşte eylemenin kendisi, insanın ödevidir. Eylemenin kendisi olanaklı durumda olmayıp 

zorunludur ve var olma için koşulsuz bir buyruktur. Bilgi kaynağını açığa çıkaracak bir 

olanağı kendinde taşıyan eylemenin kendisidir; bu bağlamda evrensel olarak insanlığın 

ödevi eyleme geçmektir. 

İsteme, insanın eylemini belirleme yetisiyle alakalı aklın özelliğidir. Aklın bir 

özelliği olarak isteme Kant’ın insan anlatısında insanın hem doğal nedenselliğinin hem 

de özgürlüğünün bir nedensellik başlatabilmesinin odak noktasındadır. Ahlak 

metafiziğinin temellendirilmesi yapıtında ilk bölüm aklın itkisi olarak istemeyi, bu 

itkinin yasaları olabileceği savıyla aklın yasalarını ayrıca istemenin eyleme 

dönüştürülmüş halinde bir buyruk şekline dönüşen yasayı ve yasanın insana ödev olarak 

kendi aklının vermesiyle bir ödevler bütününde dünyayı anlatır. 

İnsan aklın istemesinin ve istemenin gerçekleştirilmesi ile, eylemiyle, bir 

bütündür.  İnsan eylediğinin farkında olarak yaşar ve doğadaki diğer canlılıktan böylece 

ayrı tanımlanabilir. İsteme, fenomen dünyada deneyim yaşayacak insanın 

rastlantısallıktan ve belirsizlikten kendisini ayrıştırabilmesine yarar. İstenci kontrol 

edebilen ve onu yönetebilen insan kişi olarak adlandırılır. İstemesini yönetebilen ve onu 

iyi istemeye çevirebilen bu insan, diğer canlılarla birlikte yaşadığı tüm evren-doğa-

mekân ve zamanda kişi olarak yasa koyucu roldedir.  
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İde olarak tıpkı özgürlük gibi istek duyma yetisi de insan doğasında bir 

belirlenimi olamayan fakat var olması hakkında da şüpheye düşülemeyen konudur. 

Herhangi bir insan yapıp etmesi hakkında sorulan neden sorusuna cevap olarak 

verilebilecek içeriğe sahiptir istek uyma. İstek duyma yetisinin belirli bir niyet ile 

sınırlanması aklın istemesine dönüşmesi demektir. Yani insan bu yetiyi kullanabilir, 

belirleyebilir, değiştirip dönüştürebilir. İşte kendisini belirleyecek ve sınırlar 

atayabilecek ve istence pratik bağlamda gerçeklik kazandıracak olan yine insan aklının 

kullanılmasıdır; bu kullanılma aklın pratikliği olarak adlandırılabilir. İstencin eyleme ile 

ilişkisi bakımından; istencin bağlandığı bir doğanın yasaları ile istence bağlanan 

doğanın yasaları arasında bir ayrım vardır. Birincisinde istencin nedeni doğa iken ki bu 

ide halidir, ikincisinde istenç nedenselliği belirleme nedenidir, pratik aklın kendisidir.( 

Kant, 2016, s.75)  

İstek duyma yetisi insanın doğasında bulunan yetilerdendir. İstenci belirleyen,  

doğanın yasaları altında olan insana özgür eğilimler ve dürtülerdir. Motivasyonu bu 

eğilim ve dürtülerden oluşan ihtiyacı giderirken açığa çıkacak arzu ve hazdır. Bu 

istemeler duyulur dünyamıza aittir.  Duyulur ve düşünülür dünyadaki birliği sağlayacak 

olan aklın istemeler üzerindeki hakimiyetidir. İstemelerimizi bir düzene koyabilir, 

istenci gerçekleştirirken doğaya veya herhangi bir insana zarar vermeyecek şekilde 

yönetir.  
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2.2.1. İstencin koşulu ve içeriği 

 

“Pratik ilkeler pratik kuralları kapsayan istencin genel belirlemesini içeren 

önermelerdir” (Kant, 2016, s.43). İstencin koşulu ise öznelliğe ait olan maksimler yani 

tekil insanın niyetleridir. Maksim koşulu her akıl sahibi varlık için geçerli ise bu 

önermeler nesnel kabul edilebilir; bu insan gerçekliğidir. Gerçeklik kuralın yasa 

olabilmesini sağlar.   

Maksimlerin bir uyarılma sonucu da oluşabilmesi (doğadan gelen zorunlulukla 

eğilim ve dürtülerin karşılanması amacını taşıyorsa) yasanın geneli kapsayıcılığı 

konusunda şüpheci yaklaşımı gerektirir (Kant,2016, s.43-53). Kritik yoluyla yasanın 

kendisi isteme üzerinden tartışılır. Sonuçta yasanın ilkeleri araştırılmış olur ve bu ilkeler 

de pratik aklın ilkeleri olur. 

Uyarılma sonucu oluşan aklın maksiminin yasası doğanın yasasıdır ve yasanın 

öznesinin özel yapısına göre farklı yönelmelere sebep olur ve bu yüzden tekillik özelliği 

taşır. Yasada önemli olan kuralın kime hitap ettiğidir. Eylemin kendisini amaç edinen 

kural yasa olabilir (Kant,2016,s.43-53). Çünkü yasa ancak özü ifade ederse nesnel 

gerçeklik yaratılacak genişlikte kavramsal bir tanımlama mümkün olabilir.  Ancak bu 

öze inme ile insan türünün hepsine ait tüm yapıp etmeleri ve ifadeleri hakkında bilgiyi 

açığa çıkarabilir ve bu eylem ve ifadelerin temelinde varlığını ve sürekliliğini 

koruyabilir; yani öze inerek özgürlüğün kendisini koruyabilir. Özgürlüğün kendisini 

korumak da eylem ve ifadelerde var oluş hakkında bir bilginin daha açığa 

çıkarabilmesini tüm insanlık adına başarabilir. Yasa, amaçlara hitap etmeli; çünkü 

eylemin özü de insanın amacıdır (Kant,2016,s.208). 

Aklın nedenselliği altında özgürlüğün yasaları olan pratik yasaların buyruğu 

koşulsuzdur, istemenin koşulları hakkındadır. Özgürlüğün gerçekleşmesi yani eylem 
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veya ifadenin insan tarafından gerçekleştiriliyor olması en nihayetinde amaçtır ve her 

koşulda gerçekleştirilmesi şart olan da budur; çünkü var oluşun gerçekleşmesi ve 

sürekliliği insanın eylem ve ifadelerinin sürekliliğine ve gerçekleşmesine bağlıdır. 

Pratik yasanın buyruğu bu sebeple koşulsuz buyruktur.  

Doğanın yasaları tarafından belirlenen isteme, istemenin içeriği şeklinde 

adlandırılır. İçerik insanın eğilim ve dürtüleri koşuluyla maksim edilenlerdir. İstencin 

belirleme nedeni olan bu maksimlerin karşılanması hakkında açığa çıkartılacak bilgiler 

deneysel alana aittir ve pratik yasa olamazlar.  Bu deneysellikte kurulan ilişkiden 

doğacak duygu hazdır ve kişisel yönelmeyi açığa çıkartır. Önsel olarak belirlenemez 

çünkü doğal nedenselliğe bağlıdır. İçerikli istemelerin ilkesi insanın kendiliğine dair 

özel olan ilkelerdir ve değeri mutluluktur. Mutluluk sonlu varlık olarak insanın 

ulaşmayı istediği değerdir, sonsuz varlık olarak insanlığın değeri değil.  Mutluluğa 

ulaşma da insanın bir ödevidir fakat insanın özgürlüğü sonucu oluşmaz; çünkü yalnız 

duyusal olarak bilinebilir. Bu sebeple bu ödev pratik yasanın yüklediği ödev değildir.  

İstemenin içeriklerini yok etmemiz mümkün değildir fakat istemenin 

belirleniminde içeriği hariç tutmayı başarabildiğimiz kadar gereklilik hakkında 

sorduğumuz neden sorusuna cevap verebiliriz. 

 

 

2.2.2. İstemenin biçimi: Pratik yasa 

 

Pratik olanla ilgili ilk bilgimiz deneyimden elde edilen bilgiyle başlamaz. Teorik 

aklın özgürlük idesi ile pratik aklın yasasının bir arada işlerliği, deneyimden hemen 

önce akılda beliren önsel bilgileri var eder. Yani insan doğanın nedenselliğinde yaşanan 

deneyimde aklı ve aklının özgürlüğü sayesinde öngörü geliştirebilen ve bir sonraki 

hamleyi belki belirleyebilen, bu sayede doğa ile karşılıklı etkileşimde olan, sadece 
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durum ve olaya ya da deneyime maruz kalmayan canlıdır.  Bu sadece aklının 

olmasıylaaynı zamanda aklını kullanabilmesiyle mümkündür. Özgürlüğün nedenselliği 

ortamı da aklını kullanabilen bu canlının düşünülür dünyasıdır. Bu dünyanın var 

edilebilmesi ve varlığının devamı aklın ilkeleri ile garanti altına alınır. İşte bu aklın 

ilkeleri de istemenin kendisi hakkında bilgiyi tüm insanlara verebilecek formatta olan ve 

tüm insanların aklında bulunan ilkelerdir. İstemeyi belirleyebilecek olan akıl ilkesi 

pratik yasadır ve biçimseldir, özgürlüğün nedenselliğinin oluşabilmesindeki koşuldur. 

Pratik yasa; aklının ilkelerince kendi kendini yönetebilecek insanın aynı 

zamanda iradesinin de otonomik bir yapıda olabildiğini ve seçim yapma kabiliyeti ile 

karar verici durumda olduğunu kanıtlar. Bu sebeple Kant, sıradan aklın maksimlerinde 

hangi ilkenin genel yasa olmaya elverişli olduğunu bilebileceğini varsayar. (Kant,2016, 

s.55). 

İsteme bilgisinin -aklın buyruklarından biri olarak- genel için iyiyi isteme 

ilkesine dönüştürülmesi yine insan aklının kendine güveniyle birlikte her insan aklında 

mümkün olacak bir buyruk şeklindedir. İstemenin bu biçimsel sınırlanışı sayesinde 

insan, istemesiyle dışsal özgürlüğü arasında kalan ve oluşan dünyada bir arada ve insan 

olma durumuna zarar vermeden yaşayabilir. Sonuçta özgürlüğünün yasalarını biçimsel 

olarak belirleyebilen insan özgürlüğünü gerçekleştirdiğinde, başka bir insanın varlığının 

şart olmasıyla tanımlanan fenomen dünyada kendi varlık kavramının kendisiyle bir 

karşılaşma yaşar ve var olduğuna inanır.  

Aklın ilkesinin pratik yasa özelliği taşıyabilmesi istemedeki niyetin aynı 

zamanda insan olmanın ahlaklılığına uygun olmasına bağlıdır (Kant,2016, s.61)  Bu 

ahlaklılık insanın içindeki insanlık idesine zarar verip vermediğini kontrol ettiği niyeti 

karşılar. Ahlaki olanın gözetildiği bir maksimin ilke olabilmesi insanın istenç duyma 

yetisini belirleyebildiğinin de kanıtı olur. İlkelerin bu yapı kurucu rolüyle; insan kendi 
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var oluşunu her gerçekleştirdiğinde başka her insanın da var oluşunu kapsayabilir ve 

eyleminde bir bütün olarak insanlığın bir görüngüsünü oluşturabilir. Bu bağlamda pratik 

aklın temel yasası : “Öyle davran ki, senin istemenin maksimi her zaman genel bir yasa 

koymanın ilkesi olarak geçerlik kazanabilsin” olmalıdır (Kant, I. (2016). “Pratik Aklın 

Eleştirisi -salt pratik usun temel yasası” İstanbul: Say Yayınları. S. 58).  Bu yasayla 

İstemenin eyleme dönüşmüş şekli ile deneyimden elde edilecek bir bilgi başka her 

insanın gerektiğinde kullanabilmesine olanak veren bir bilgi olacak ve bu önsel olacak 

bilgiyle de insanlar ereklerinden olan sürekliliğe ve ilerlemeye katkıda bulunacak.  

Maksimin tasarımında insanlığın sürekliliğine ve ilerlemesine katma değer 

oluşturabilme amacıyla düşünmek ve istemek istemenin belirlenimini değil koşulunu 

yaratır. İstemenin koşulu da biçimsel olarak istemeyi oluşturmak demektir. İstemenin 

bu biçimi insanlık idesinde süreklilik ve ilerlemeyi sağlayacak olanağın yaratılmasına 

izin verir. Böylece pratik aklın ilkeleri de işler durumuna devam eder. İstemenin 

biçimini belirleyecek bir maksim de yasanın yalın halini verir (Kant, 2016, s.53). 

Süreklilik ve ilerleme ereklerine zarar vermeden tasarlanan bir maksimle oluşturulan 

isteme ile başlatılan neden ve sonuç dizisindeki insanın bu yasalılığı yükümlülüğüyken 

istemesinin amaç olarak var olabilmesi ise haktır. 

Maksimlere genellik biçimi kazandırılmış şeklini istemenin belirleme nedeni 

yapılmasında amaç, deneyimden çıkartılacak yargıların bilginin genel kurallarını 

oluşturabilmesidir (Kant,2016,s.63-65) 

İnsanın eylemesinin genel bir kabullenme ortamında gerçekleşmesi niyetin kabul 

edilebilir ilkeler dolayısıyla belirlenmesi ile oluşur. Bu ilkeler istemeye biçimini verir; 

istemeyi belirlemez. İstemeyi belirlemeyen ancak biçimselliğine müdahale eden ilke, 

istemenin maksiminden doğanın nedenselliği altındaki öznel eğilim ve dürtülerin 

yalıtılması ya da eğilim ve dürtülerin zarar doğurmayacak şekilde yasaya uyumlu hale 
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getirilebilmesi ilkesidir.  Yani insan aklını kullanarak yine aklında bulunan apriori 

bilgileri (insanın sürekliliği ve ilerlemesi ereğinin her maksimli isteme halinde bir amaç 

olarak kendinde bulunması bilgileri) her bir istemesini belirleyecekken hatırlamalı ve 

bunu bir ilke olma özelliğiyle istemenin belirlenmesinin sınırları olarak düşünmelidir.  

Akıl ilkelerinin istemedeki varlığı, insanı doğa içindeki belirleniminden 

bağımsızlaştırıp, insanı kendinde şey olarak bir varlık haline getirir. Aklın ilkesinde 

biçimlendirilen bir maksimle isteme, yasanın insana yüklediği ödevdir. Bu ödevde 

yasanın buyruğu şeklinde koşulsuzdur ve buyruğa uymak özgürlüğün var olabilmesinin 

koşuludur. 

İstemesinin maksimini kendisi belirleyebilen insan, bilginin oluşmasındaki 

sorumluluğuyla kendi varlığını tanıtlayabilir olur ve insan ancak istemesi başkası 

tarafından belirlenmesi ortamında buna başkaldırmalıdır. Çünkü istemesiyle varlığını 

ifade eden, eylem veya değer nesnesi halinde bir başkasına tanıtlayan ve ancak 

yansımasıyla var olduğunu düşünebilen insan için istemenin kendisine müdahale, içsel 

özgürlüğe yani insanın varlık koşullarından birine müdahaledir ve bir insan olma 

durumunu ortadan kaldırma tehlikesi yaratır. 

 Doğa nedenselliğine bağımlı olan eğilim ve dürtüler her insanda farklı derecede 

maksim edilir. Farklı derecede maksim edilen istemelerin sonucunda doğan arzu ve haz 

duygusu ya da mutluluk da farklı derecede anlamlandırılır, duyumlanır. Doğanın 

nedenselliğine bağlı her insan özneldir.  Eğilim ve dürtülerin belirleyiciliğinde olan bir 

istemeye yasa koyacak olan doğanın kendisidir.  İnsan pratiğinin düzenini temsil edecek 

pratik yasa, dayanağını doğadan alamaz çünkü doğaya bağımlı istemeler insanın 

öznelliğini taşır ve genel olamaz. 

Öte yandan “Her istencin bir nesnesi yani içeriği de olduğu gerçeği yadsınamaz. 

Ancak bu içerik belirleme nedeni ve maksimin koşulu da olamaz”(Kant, 2016, 
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s.62).Çünkü içerik aklın belirleme nedeni veya eylem için geçerli ilke olursa sonuçta 

kişisel beklenti yaratır ve beklentinin karşılanmaması veya karşılanması durumu başka 

bir insanın varlık koşulunu ortadan kaldırabilir. Örneğin; insanın eylemi öldürme 

istemiyle belirlenir ve bu eylem için yeter neden olursa böyle tasarlanan bir eylemin 

sonucunda başka bir insanın varoluşu sonlandırılacağından öldürülen insan öldüren 

insanın istemesinde öldürme dürtüsüne araç olur; dürtünün karşılanması ise kendi 

başına bir amaç olarak dürtüye sahip olan insanı dürtünün aracı şekline getirir. Bu 

durumda insan belki doğa varlığı olarak doğal nedenselliğin altındadır fakat akıl varlığı 

olma özelliğini kaybetmiş olur, varoluşun kendisine çatışkı yaratmış olur. 

Akıl insanlar için genel bir dayanak noktasıdır. Pratik aklın yasa koyucu 

olabildiği etkinlikte yaşamın yalnız akıl tarafından tasarlanması yer alır, doğa 

kapsayıcılığında insan aklının bu belirleyici güç olabilmesiyle istemeler özgürlüğün 

nedenselliğini oluşturur ve insan istemeler dünyasında yaşar. Doğaya dayanan 

istemelerde yasa koyucu doğanın kendisi olduğu için; insan doğa yasalarına bağlı 

istemelerde ilke oluşturamaz çünkü edilgin olandır ve duyulanır dünyaya aittir. İnsan 

aklın yasa koyuculuğu ile oluşturulan istemeleri için ilkeler oluşturabilir çünkü kendisi 

yasa koyucu durumda, düşünülür dünyadadır. İstemelerine ilke koyabilmesi ile etkin 

rolde olan insan, bu ilkeli istemeyi insanlığın genelliğine ait bir yasaya dönüştürür.  Bu 

yasa insan pratiğini yani isteme, eylem ve ifadeleri yoluyla gerçekleştirilen oluşu 

kapsar. Pratik yasa özgürlüğün nedenselliğine imkân verme üst sınırını içerir ve bu 

yasaya uyma sonucu maksimden elde edilmesi beklenen duygu saygı, değeri de erdem 

olur.  

Akıl varlığı olarak düşünülür dünya alanında özgürlüğün yasaları geçerlidir. Bu 

yasalar insanın var olduğunu düşünebilmeye devam etmesi içindir. Maksim koşulunda 

insanların genelinin özgürlüğünü gerçekleştirerek düşünülür dünyadan 
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hariçleştirilmemesi ile genelleştirilebilecek bir isteme, insan ödevi olur. İstemenin 

biçimsel koşulu ile ödevden dolayı yapılacak eylemde insan doğal olarak mutluluğun 

değil erdemin peşinden gidebilir. 

Doğanın nedenselliğine bağlı eğilim ve dürtülerin bir belirleme nedeni olması, 

maksimin öznellik taşıması demektir ve böyle bir maksimin yarattığı gerçekleştirme 

hakkındaki bilgi de deneysellik ortamında rastlantı ve belirsizlik gibi durumların 

olasılığını da taşıyacağından; gerçekleştirilme yaşanırken özgürlüğün olup olmadığı 

konusunda şaibe yaratır. 

Maksimin genellik taşıması koşuluyla belirlenmesi; doğa varlığı olarak değil akıl 

varlığı olarak insanı anlatır. İstemesinde aklının ilkelerini istemenin üst sınırlamaları 

olarak belirleyebilmesi anlamını taşır. Akıl varlığı olarak istemesinde etkin rol alabilen 

insan, aklıyla istemesine sınırlar koyabilir. Aklın ilkelerinin istemenin sınırlarını 

oluşturması istemeyi doğal nedenselliğinden yalıtır, aksi takdirde insan, istencin 

karşılanması durumunda edilgindir, eğilim ve dürtülerinin aracı durumundadır. Oysa 

aklın ilkelerince sadece üst sınırı belirlenen istemede istemenin kendisi amaçtır. 

İstemenin kendisi ilkedir.  Maksimini tasarlayabilerek istemesini kendisi oluşturan insan 

doğa nedenselliğinden bağımsızlaşır. Yasanın niteliği aklın ilkelerince belirlenebilen 

istemenin kendisidir.  

İstemeye genelliği taşıması özelliğini kazandıracak pratik aklın ilkesi bir 

belirleyen olarak pratik yasadır.  Pratik yasanın varlık nedeni ve koşullarının bilgisini 

açığa çıkartacak bir eleştiri yapmak, bize doğa varlığı insanı akıl özelliğiyle 

tanımlayabilme fırsatı verebilir. Dahası istemenin aklın varlık şartlarından – yani 

insanın var olma şartlarından – biri olduğu bilgisiyle akıl dolayısıyla biçimsel olarak 

belirlenebilmesi, insanın iradesi ve otonomisi olduğunun kanıtı olabilecek seçme ve 
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karar verme kabiliyetine yer açar ve istençteki doğadan özerklik insanın özgürlüğünü 

tartışabilecek zemini yaratır. 

Pratik aklın ilkelerinden olan maksimini genellik özelliği taşıyacak şekilde 

belirleme ve bu ilkeden oluşacak olup herkes tarafından kabul edilecek bir isteme pratik 

aklın ilkesini doğal olarak yasa yapabilir. Pratik yasanın varlığı özgürlük 

nedenselliğinin devam edebilmesinin şartıdır. Çünkü özgürlüğün nedenselliği, insan 

istemelerinin başka insanların istemelerinin gerçekleşmesine zarar vermeyecek şekilde 

devam edebilmesine bağlıdır. İstemelerin gerçekleşmesinin ardışıklığı ve zararsızlığı da 

ancak -bir dayanak olarak- istemenin aklın apriori ilkesine bağlılığıyla dizayn edilmiş 

bir maksimle mümkündür. 

İnsanın İlk soruyu sorması, aklın doğanın nedenselliğinden özerk olabilmesiyle 

mümkündür. Özerklik; insana eyleminde sorumluluk yükler.  İnsan hareketliliğinin 

sadece doğa yanına bağlı eğilim ve dürtülerin karşılanması amacıyla açıklanmasından 

öte bir açıklamayı gerektirir.   

Aklın özerkliği olgusu; istencin kendiliğinden ve deneyselliğin rastlantı ve 

belirsizliğinden bağımsız kalarak belirlenebildiğini ve aklın pratikliğini, algıya 

dayanarak anlatır. Akıl, kendi içinde insanlık özelliğini devam ettirme erekleri olan 

süreklilik ve ilerleme gibi ahlaklılık ilkelerini taşır. 

Düşünülür dünyayı kuran özgürlük idesiyle istenç sonunda eylem ile uzam ve 

zamanda bir belirlenim yaratılmış olur. Özgürlük idesinden bir görü çıkartılabilecek bu 

tasarımın aklın ilkelerine dayanacak sınırı yasa olarak tanımlanabilir. “Duyusal bir doğa 

olarak bu yasa, (us taşıyan varlıkla ilgisi bakımından) duyular dünyasına işleyişini 

bozmadan, bir us dünyasının biçimini, dahası duyular üstü bir doğa biçimini, 

sağlamalıdır.”(Kant I. Pratik Aklın Eleştirisi, (2016) Say Yayınları, İstanbul, s. 73) 
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Deney nesnesi olan gerçek doğadan farklı olarak biz, doğa derken kendiliğinden 

ve akla dışarıdan gelen yasaları anlarız. İnsan doğa varlığı olarak varlığın kendisinin 

nesnesi, bir görüsü veya bir verisi durumundadır.“Us taşıyan varlığın duyusal doğası, 

genellikle bunların deneyle belirlenen yasalara bağlı varoluşlarıdır” (Kant I. Pratik 

Aklın Eleştirisi, (2016) Say Yayınları, İstanbul, s. 73). Yani akıl varlığı olan insan, var 

oluş formunun sınırlarının bütününü kendisi belirleyemez. Fakat var olduğunun ön 

kabulü ve var oluşun içindeki aklı ile var oluşun sürekliliğini, ilerlemesini ve 

geliştirmesini isteyebilir; gerçekleştirebilir. Var oluşunun sınırlarını doğa, var oluşun 

içindeki aklın istemelerince gerçekleştirilen eylem ve ifadelerin sınırlarını akıl 

belirleyebilir. Duyuüstü doğa eylemeye dönüşen aklın -yani pratik olan aklın- 

özerkliğine dayalı yasalara uygun varoluşlarıdır ( Kant,2016, s. 73). Düşünülür 

dünyanın bu var edişleri duyular dünyasının yasalarına yani doğanın nedenselliğine bir 

çelişki yaratmamalıdır. 

 “Kendisine dayanarak tanıklık etmeyi düşündüğüm maksim, pratik 

usla sınanıp da genel bir doğa yasası geçerliliği kazansaydı durum ne 

olurdu diye düşünürüm… Yaşam konusunda özgür bir kanıya varırken 

kendisine dayandığım bir maksim, ancak bir doğanın böyle bir yasaya 

uygun durumda kalabilmesi için nasıl olması gerektiğini, kendi kendine 

sorduğunda, belirlenir”( Kant, I. (2016), Pratik Aklın Eleştirisi, Say 

Yayınları, İstanbul s. 74) . 

İstenci belirleme aracı olarak pratik aklın ilkelerinden doğan bir pratik yasa, i 

bilginin önselliğini aklın kendinde araması ya da bilgi kaynağı olarak kendini görmesi, 

kendisini sorumlu tutması demektir (Kant,2016,s.129-152).   

İnsanın düşünülür dünyada en yüksek amaç olarak başka bir insan için araca 

dönüştürmemesi ancak insan eyleminden doğan herhangi bir görünün araç olarak 
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kullanılabilmeye müsait olması pratik yasanın mutlak çekirdeğidir (Kant,2016,s.129-

152). 

İstenç maksimi nasıl belirleyebilir? Söz konusu olan, özgür bir istenç olarak 

onun maksimlerini belirleme nedeninin ne olduğudur, sonuçları değil. Bu belirleme 

işinde pratik yasalar ve onların gerçekliği sorunsallaştırılıp eleştiri yoluyla tanıtlanır ve 

kanıtlanırsa temele, görü yerine özgürlüğün kavramını koyar. Pratik yasaların zorunlu 

pratik varsayım olabilmesiyle de özgürlük zorunlu tesis edilir. Ve özgürlük bilinci 

olanaklı olur ( Kant, 2016, s.77). İstenç aklın en yüksek ilkesidir ve bütün önsel ve 

deneysel ilkeler bu varsayımla bağlanır, yani önsel ve deneysel ilkelerden bağımsızdır. 

 

 

2.3. İnsan Doğası ve Özgürlük ile İlişkisi 

 

İnsan doğanın kendinde bulunan özgürlüğü eylemleri ile gerçekleştirerek 

somutlaştırabilir ve bilgisi hakkında konuşulur duruma getirebilir canlıdır ( 

Kılıç,2006,s.459). Doğa kendi kendine varlığını sürdüren bir bütün olarak kastedilir ( 

Kanttan aktaran Kılıç, 2006, s.459 dipnot 1) İstenç özgürlüğünün olanaklılığını insan 

etkinliği temelinde kanıtlamaya çalışır. İstenç özgürlüğü insanlarda verili bir yeti 

değildir; insan doğa içerisinde akıl yetisiyle istenç özgürlüğünü kazanır 

İnsan tıpkı kendisinin hem doğa hem de akıl varlığı olması gibi ikili varlık 

alanında yaşar. Bu ikili yapı varlık dünyasının bilgisini görünüş ve kendinde şey olarak, 

bilgiyi de apriori ile aposteori olmak üzere ayırır (Kılıç,2006,s.466). 

İnsan kendinde şey olarak sadece doğa nedenselliği tarafından belirlenmeyen 

canlıdır. Aklını kullanmasıyla doğadan özerkleşir ve bu kullanım onun tür olarak 

özelliğidir. İnsan bir türün üyesi olarak doğa nedenselliği tarafından belirlenmiş varlığı 
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ile de hayatta kalır ancak böyle bir durumda sadece bir canlı türü olarak tanımlanır ve 

aklını kullanması ona insan olma özelliğini verir; yani pratik aklın işlevliliği insan 

türüne bir özellik katar (Kılıç,2006,s.460). Bu Kant’ın görüşünde Negatif Özgürlüktür 

(Kılıç,2006,s.460).  

İnsanlık ideali temellendirmesinde önce tür olarak aklın doğadan 

özgürleşebilmesi (antropolojik özgürlük) serimlemesi yapan Kant daha sonra aklın 

isteme özelliğinden ve ilkelerinden yola çıkarak kişilerin özgürlüğünü inceler 

(Kuçuradi,2014,s.2). 

Kullandığı araştırma yöntemi hem tümden gelim yani eylemi bütün olarak 

inceleyip eylem bilgisinin ilkelerine varma hem de varsaydığı ilkelerden eylemliliğe 

çıkarımlarda bulunmadır. Hem analitik yani çözümsel bir tavır hem de sentetik yani 

kesinliğinden emin olabileceği yargılar yoluyla ilerlerken iç gözlem yapar (Akarsu, 

1982, s.188-197). 

Yaşadığı dünyada neden ve sonuç dizisi yaratan insan, aklını kullandığı 

eylemlilik halinden sonuç çıkartabilen ve yargıda da bulunabilen bir varlıktır.  İnsan 

olma özelliğinin tüm türü gözeterek devamlılığı - ki insan olma ereklerinden biri 

sürekliliktir- bu yargılardan yasa türetebilmesi ve yasalarının tüm insanlığı 

kapsayabilmesini anlatacak ahlak yasası olmasıyla özgürlüğü olanak olarak kendinde 

taşır (Kılıç, 2006,s.460). Yasalarına kaynaklık edecek pratik aklın ilkeleri –genelliğine 

tüm insanlarda aklın bulunmasına güvenilen- insanın doğal varlık oluşunda değil akıllı 

varlık oluşundadır. İnsan duyular üstü bir varlık olarak düşünce soyutluğundan 

somutluk çıkartabilen ve bu anlamıyla pratik işlerliği olan canlıdır. Aklın ilkeleri ile 

yasa oluşturması ve kendi oluşturduğu yasaya uyma ödevi de gerçekleştirmek olandır 

(Kılıç, 2006, s.461).   
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İnsanın özü hakkında yapılan epistemolojik çalışmalar, aklın eleştirisi 

yöntemiyle özgürlük ve temelinde ahlak metafiziğinden çıkarsadığı aklın ilkeleri, 

buyruklar ve ödevler şeklinde bir bütünü oluşturduğu ahlak yasalarınca tasarımlanan 

insanlık ideali şeklinde ayrılır ( Akarsu, 2006, s.304). Uzam ve zaman, bilgi belirlenimi 

için bir nevi taban görevi görür; insan uzay ve zaman formu içinde bilgi ile karşılaşır ve 

ancak bu formlarda herhangi bir şeyin bilgisi hakkında belirlenim yaratabilir. Canlılık 

bu formlarda herhangi bir kendinde şey ile iletişime geçip etki ve tepki dizisini 

oluşturan bağlantıların farkına aklının yetileriyle varır. Bu uzay ve zaman formlarında 

insanın nesne ile etkileşiminde ortaya çıkacak bir bilgi belirlenmesi, insanın öznesi 

olduğu bir etkiden değil doğanın kendisinden kaynaklı ve insanın nesne durumunda 

olmasıyla; bilginin sentetik apriori önermeleri şeklinde değil daha çok aposteori bilginin 

analitik çözümlenmesiyle mümkün olur. İnsan, şeylerin bilgisinin olanağına bu formlar 

içerisindeki davranışlardan ilkeye doğru yol alarak ulaşabilir. 

Eleştiri konusu yapılan, anlama yetisinin asla bilgi konusu olamayacak nesneler 

hakkında kullanılmasıdır. İnsan çevresinde olup biten veya kendi yapıp etmeleri olan 

şeyleri anlama yetisiyle fark edebilir ancak anlama yetisi bilgiyi oluşturmak için yeterli 

bir yeti değildir (Ketenci,2006,s.468).  Sadece düşünülebilecek fakat bilgisi olanaksız 

şeyler olan idelerin bilgisini dile getirdiği kanısı eleştirilmelidir. Akıl sadece olanaklılık 

içerisinde deneyimlenen olay ve durumların bilgisini öğretebilir, anlama yetisi eylemler 

düzleminde bilgiyi açığa çıkarır. Saf aklın eleştirisi bir disiplin olarak negatif bir iş 

görür, bilgisel bir sınıra işaret eder (Ketenci, 2006,s.469).  Aklın kendisini şüphe etmeyi 

elden bırakmadan eleştirmek, aklın daha önce bilgisine varamadığı evren, doğa, ruh, 

tanrı gibi konular hakkında bilgisel kaynağın sınırlarını kendisiyle çizmesi ve  -tam 

belirlenemese bile- bundan böyle bu idelerin antinomiler olarak yine aklın kendisine 

kalması demek olacaktır.   



75 

 

İnsan, özgürlük kavramının realitesinde kendisinin bir kendinde şey olması 

dolayısıyla bilginin kendisine -tam belirlenemese bile- sahip olan canlıdır. Yani uzay ve 

zaman formları içerisindeki insan ve davranışlarının tersine özgürlük kavramının 

realitesinde insan bir neden ve sonuç dizisini kendinde şey olmasıyla hem başlatır hem 

yaşar. Bu durumda insan, eylemesiyle açığa çıkartılacak bilginin öznesi durumundadır. 

Neden ve sonuç dizisinde ilk neden, özgürlük kavramının realitesidir bu realiteyi de 

insanın özgürlüğü eylemesiyle gerçekleştirmesi oluşturur. Bu özgürlük kavramının 

realitesi ilkesinde insan özne durumunda olduğundan ve açığa çıkartılacak bilgi de 

insanın kendisinden çıkacağından, bilgi, bir yaratı şeklinde apriori ve sentetik önerme 

olur. Özgürlük kavramının realitesi ilkesinde bilgi, ilkelerden yani nesne ve insan 

etkileşiminde nesnenin bilgisi hakkında insanın kendinde şey olarak kendi ilkelerinden 

yola çıkar ve dolayısıyla uzay ve zaman formunda insanın nesne ile karşılaşma haliyle 

başlamasından hemen önceki -deneyimden önce- apriori olandan çıkartılır. 

Nesneleri noumen ve fenomen varlık alanlarındaki hallerine göre ayırmak, 

özgürlüğün savunusu için zorunludur. Özgürlük kavramının bilgisi insanın hem iç 

duyusuyla hem dış duyusuyla alakalıdır. İnsan zihni ve zihindeki düşünce idesiyle 

alakalıdır. Düşünce yani noumen varlık alanı, fenomen yani görüngüler düzeyine insan 

eylemiyle çıkmalı ki bilgi açığa çıksın. Fenomenler dünyası doğa nedenselliği 

bağlamında geçerli iken idelerde geçerli değildir (Hacıkadiroğlu, 2006, s.301). 

Kant, aklın nedensellik sorgulamasında antinomiye düşmemesi için bir çözüm 

olarak gördüğü özgürlük idesiyle özgürlüğe ilişkin soruyu değiştirmiştir. Özgürlüğü 

insan nedir sorusu içerisinde düşünür. Özgürlük, insan aklının ürettiği ve insanın 

olanağına sahip olabileceği bir fikir olarak vardır.  

İstemenin belirlenmesi ile özgürlük kavramının bilgisi -ancak biçimsel 

sınırlılıkların kendisi hakkında konuşulabileceği unutulmadan- açığa çıkartılma 
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olanağına sahiptir. Biçimsel sınırlıklar tüm insan türü ve insan türünün özelliği olarak 

tüm akıllarda aynı özellikleri taşıdığından genel geçer önermeler şeklinde tasarlanabilir 

ve insanın var oluş hakkında bilmesinin olanağı insan özelinde düşünülerek yani 

özgürlük merkezli düşünülerek temellendirilebilir.  Özgürlüğü insanın bir kavramı 

olarak tasarlamak ve gerçekliği hakkında konuşmak bizi insan nedir sorusu içinde 

düşünmeye de sevk edeceğinden insanı insan olma özellikleriyle birlikte bilgisi 

hakkında fikir sahibi olmaya ulaştırabilir. Yasa olabilecek ilk eylem ve ona kaynağını 

veren istenç insan nedir sorusunun çerçevesini oluşturur ( Karakaya, 2006, s. 312). 

Özgürlük, istemenin özelliği olarak eylemenin nedenidir; kendisi değil. 

Özgürlük aklın bir idesi, zihnin düşüncesidir ve pratik aklın işlevi dolayısıyla 

bahsettiğimiz, sonucunda bir fenomene dönüşecek eylemde bu ideyi gerçekleştiren 

olarak belirlenmelidir. 

Nedensellik antinomisinde doğadan bağımsız davranış gösterebilen canlıyı 

anlatan ve bir sorun olarak karşımıza çıkan teorik aklın özgürlük idesi, hakkında bir 

bilgi belirlenemez olandır. Bu belirlenemezlik pratik aklın işleyişi sayesinde bir 

önermeye dönüşür yani bir özgürlük düşüncesi, insan aklı sayesinde yaratılabilir ve 

hatta varsayılabilirdir. Çünkü insan olma özelliklerinden biri doğayı ya da çevreyi 

kendine uydurma becerisine sahip olmaktır. Elbette insan bu beceriyi yine doğanın ona 

izin vermesiyle geliştirir fakat çevreye sadece adapte olmayan çevreyi kendine adapte 

edebilen insan eylemine bir kaynak bulmak gerekecekse bu kaynak insanın eylemiyle 

neden sonuç dizisi yaratabilmesi olarak gösterilmelidir ve bu ilk eylemenin olabiliyor 

olması da insanın doğa nedenselliğinden bağımsızlaşabilmesi, yani özgürlüğüdür.  

Özgürlük evren hakkında yürütülen bilgi felsefesinin de bir konusudur( 

Karakaya, 2006, s.312). İlk nedenin kendisinin başka hiçbir neden ve sonuca bağlı 

olmadan sadece insanın iç duyu ve dış duyu formları tabanında bir istemesi -yani içsel 
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özgürlüğü- sebebiyle gerçekliğe dönüştürülüyor olması ve bu sayede neden sonuç dizisi 

yaratıp aynı zamanda doğa içinde de etki ve tepki dizisine yol açması insan hareketini 

anlatır. İşte, hareketliliği oluşturan neden ve sonuç dizisinde ilk nedene dönüşebilen ilk 

eylemin oluşmasına sebep olan ide özgürlük idesidir. Özgürlük idesinin bir eyleme ve 

sonrasında bir nedene dönüşen doğada da bir gerçekliğe yani bir görüngüye kavuşması 

özgürlük kavramını -insanın özgürlük idesini- gerçekliğe dönüştürmesini anlatır 

(Karakaya, 2006, s.313). 

Özgürlük, sorumluluk kavramına neden olarak gösterilebilir. Çünkü özgürlüğün 

bilinci insanın kendindeki iç görü sayesinde kendinde şey olarak karşılaştığı ve 

sonucunda davranış ve durumlarına geçerli bir açıklama oluşturabildiği kavramdır. 

İnsan özgürlüğü sayesinde bir etki tepki dizisi içerisinde değil neden sonuç dizisi 

içerisinde yaşar. İnsanın kendinde şey olarak kendinin bilincinde olması ve aklının bir 

özelliği olarak özgürlüğünün olması etki tepkideki dışsal zorunluluğu değil neden ve 

sonuçtaki içsel zorunluluğu ifade eder. Bu zorunlulukta insankendi var eder, kendisi 

hakkında karar verebilir. 

Özgürlüğü aklın bilgisi üretir ve bilgi arttıkça seçme şansı da artar. Öte yandan 

bilginin toplum içinde yaşanılarak da kazanıldığı unutulmamalıdır. Çünkü 

özgürlüğünvarlığı hakkındaki bilgi bir başka insanla iletişimi sırasındaki eylem ve 

ifadelerinin bilgisinin o insan tarafından kendisine veriliyor olmasıyla oluşur. İnsan, 

doğa içinde ve neden yarattığı ve yarattığının bilinicine varabildiğinin farkında bir canlı 

olduğundan incelenmelidir. İstemeleri arasında seçim de yapabilir (Akarsu,1982, s.185-

187).  Evrende başlatıcı neden olarak ortaya çıkan eylem somut olarak insanı ifade eder 

(Akarsu, 1982, s.237-247) 

İnsan özgürlüğü dolayısıyla düşüncelerini ve istemelerini eylem ve ifadeye 

dönüştürerek çevreyi kendine uydurmayı sağlar. Özgür olma özelliği ile neden başlatan 
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insan bu neden sonuç örüntüsünde yine özgürlük özelliğinin kurucu olduğu ve özgürlük 

özelliğinin biçimsel sınırlarını belirleyen aklın yasalarınca yaşar. Sırasıyla özgürlük, 

isteme -insan olma durumunun sürdürülebilirliği açısından ahlak ilkelerince 

yönlendirilir- ,eylem -karar verme, seçme, irade gösterme ve insan aklının otonom 

olması gibi kavramlara bağlanır-, sonuç - eylemin amaç olması ile buyruğun kesin ve 

koşulsuz olmasıyla doğaya ve insan olma durumunu ilerletmek veya doğaya katkıda 

bulunulması amacıyla koşulsuzdur. ( Kant, 2002, s. 64-65) 
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3. Kant’ın Ahlak Felsefesinde Özgürlük ve İnsan Kavrayışı 
 

 

3.1. Ahlak ve ‘İyi İsteme’ Kavramı 

 

Ahlak; insanın çevresine bilgi özelliği kazandırarak tanımlayan ve bu sayede 

doğanın içerisinde kendine dünya yaratan insanın, bu dünyaya ve doğanın kendisine 

karşı eylemesindeki ilkeliliği anlatır.  Bu ilkelilik, doğadaki etki tepki yasalılığından 

farklı olarak neden ve sonuç dizisinde meydana gelen olay ve durumlar hakkında hesap 

verebilmesini ve cevap üretebilmesini anlatır. İnsan edilgen olarak deneyim yaşayabilir 

fakat deneyimini etkin olarak değerlendirebilir bir varlıktır, yani deneyiminden bir yargı 

oluşturabilir ve o yargıyı da nesnel olarak bilgi haline dönüştürüp her bir diğer insanın o 

deneyimde kullanacağı bir bilgi halinde hazır tutabilir. Bu bağlamda iki varlık alanından 

biri ahlak sorunlarının toplandığı alandır. Bu varlık alanında kendi eylemi hakkında 

düşünebildiği ve soru sorabildiği düşünülür dünya alanında doğa gibi bir güçtür. Bu güç 

özgürlüğünden doğan güçtür. Ve insan gerçekleştirdiği özgürlükten yani eyleminden 

sorumludur.  

Ahlak ortamındaki önsel bilgiler -apriori bilgiler- insanın, türün tüm 

etkinlikleriyle sürekliliğine zarar vermeyerek toplumun ilerlemesine katma değer 

yaratacak bilgilerin biçimsel sınırını çizecek, kimsenin kalbini kırmadan herkesin 

mantığına uyabilecek bir düzeni getirecektir. Bu sebeple düzeni oluşturup geçerlik 

sağlayacak önsel bilgilerin bağlantısı, her biri ayrı bağımlanan doğasıyla -insanın eğilim 

ve içgüdülerinden- koparılması gereklidir.  

Ahlakın sıradan akıl bilgisinden felsefi olana geçişi, istemenin insanın sürekliliği 

için iyi istemeye çevrilmesiyle ilgilenir. İstemedeki mutlaklık iyi istemedir yani pratik 
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dünyada istemenin sonuca ulaşıp ulaşmamasıyla ilgilenilmez; iyi isteme, istemenin a 

priori olarak belirlenen ilkesi olarak düşünülmelidir. Görünümler dünyasına dair 

yararlılık veya verimsizlik bir sonuçtur fakat bu iyi isteme ilkesinin sonuçla işi yoktur. 

İyi isteme özgürlüğün kullanılmasıyla başlayacak olan nedene müdahale olarak 

görülebilir fakat özgürlüğünü kullanacak insan için istemenin içeriğini değil sınırlarını 

ifade eder.  

Peki ama herkes kendi aklının yasalarına uyacak ise bir arada yaşamak nasıl 

mümkün olacaktır. Bu noktada da yine ahlak öğretisi bize her tekil insanın aklı vardır ve 

bu aklın ideleri de her akılda aynıdır, her aklın özgürlük özelliği vardır ve onu 

gerçekliğe dönüştürmek insanın kişi olarak yaşadığı dünyada iradesine -genel olarak 

tekilliğine- yani otonomisine bağlanır der. Yasa, yaşanılan dünya zeminindedir yani 

insandan bağımsız değildir. İsteme ise nesnenin temelinin bir idesidir. Yani; nesneyle 

kurulan ilişkide aklın itilimi olan isteme, o nesnenin içine bir insan yorumu katar. 

(Kant,2002, s.6) 

İyi istenç, ahlak öğretisinde bir yasadır; aklın yasasıdır. Aklın bu yasasına 

öncelik tanınması ise insanda bir duygu yaratır ve bu saygı duygusudur. İnsanın 

yarattığı bir nedenden sonra sonucunda hissedebileceği duygu da saygı duygusu 

olmalıdır.  İnsan ölçüsü bu olmalıdır. Bu iyi istençle insan, genel için iyiyi tikel için 

saygıyı bulur. İnsan istemelerinde varılabilecek ortak ilke iyi istenç olmalıdır.  Çünkü 

bu günlük hayattaki insandan genel bir insan kavramına doğru yapılan, bir soyutlama 

ürünü olarak insan tikelliğinden bağımsız -yani eğilim ve çıkarlardan uzaklaştırılmış 

ama aynı zamanda insan kavramında bahsedilen- aklın istemesinin niyeti olabilir. 

Olandan olması gerekene doğru yapılan bir soyutlamada gerçeklikler bu kavram üzerine 

tesis edilirse o zaman insan insanlık idesine zarar vermeden eyleyebilir. Böylelikle her 
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insan iyi istencin kendisini tam olarak gerçekleştirmese bile gerçekleşmesinin olanağı 

için çabalar ve geçerliliğini yitirmeden bir ortaklık yaratmaya devam eder. 

Aklın yargılarını ortak ahlak kavramları olarak varsaymak ve bu varsayımın 

sonuçlarından çıkarımda bulunmak Kant’ın yöntemidir. Burada ortak olan kavram iyi 

istençtir. İyi istencin kendisini çözümlemek ilk iştir. Burada iyi, tüm insan akıllarınca 

ortaklaşabilecek bir istemenin kendisidir yoksa sonucun iyi olması demek değil. Sonun 

iyi olması yararla alakalıdır ve bu insanın nedenselliğinin ürünü olan şeylerde yani 

sonuçlar kısmında tartışılacak olandır. İyi istenç istemenin idesi olmalıdır. Sonuçla değil 

nedenle alakalıdır ve insan aklının teorik kısmında olması gereken ve böylece insanlığın 

kendisine zarar vermeyecek olandır. Eylemin arkasında olan bu iyi istenç kavramı, 

insanın kendi tikelliğinde tüm insanlığın taşıyıcısı olduğunu unutmamasını sağlayacak 

ilkesel bir düşünüştür.  Tüm insanlık için düşünme eylemi de istemenin değerini yaratır. 

(Akarsu, 1982, s.--) 

Aklın ilkeleri dolayısıyla istemeye kaynaklık etmesi yani istemeye buyurması 

koşulsuz olmalıdır. Bu buyruğun özü, insanın istemesi ile ahlakın gerekliliği arasındaki 

ilişkiden doğan “iyi isteme”dir.  İyi isteme insanlık toplumu içerisinde yaşayan tekil 

insanın bütüne karşı bir ödevi şeklindedir. İçsel zorlayıcıdır yani aklın kendisini 

kullanmayı buyurur ve insanın insanlığın taşıyıcısı olarak hem bir bütünü hem de o 

bütünün aklıyla olan bağlantısı şeklinde bir parçası olduğunu anlatır (Kant,2016,s.17-

22). İyi isteme bu sebeple dışarıdan ya da doğadan gelen bir zorunluluk değil türünün 

devamlılığı ve ilerlemesi için istemelerine yön veren bir gereklilik şeklindedir.  Ahlak 

öğesinin aynı zamanda değer oluşturan ilkeleri şu şekilde cümleleştirilmiştir: “ Genel 

bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye göre davran”, “Bütün insanlığı kendinde ve 

başkalarında bir araç değil bir erek olarak görecek şekilde davran”.  İyi istemenin bu 

cümleleri ile insan nasıl eylemeliyim sorusuna cevap verebilir. 
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İyi isteme neden ve etki arasındaki bağlantıda neden olan insanın eylemesini 

etkiye çevirirken türün sürekliliğine zarar vermeme ve ilerlemeye katkı ilkelerini 

taşıdığından, insanı eylemesinde insanlığın bütününe ulaştırmayı sağlar. İyi isteme ile 

insan, her etkinliğinde kendini ve insanlığı gerçekleştirip meydana getirir ve iyi isteme 

buyruğu ile ortaya çıkacak her etkinin çekirdeğinde varlık bilgisine kaynaklık edecek 

bir olanak çıkar. 

İyi istemenin kendisi bir koşuldur ve bir neden veya sonuca bağlanamaz 

(Kant,2016,s.159-207). Eyleme geçmesini sağlayacak insanın niyetini iyi belirlemesi 

yeterlidir. Eylemin hedefi yetkin bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediğine 

bakılmaz. İyi isteme eylemdeki iyinin olanağını yaratmak bakımından yeterlidir.Tam bir 

gerçekleşme insanın doğa yanına bağlı eğilim ve dürtülerinin istemeden tam olarak 

çıkartılamaması ve aynı zamanda doğada olup bitenin rastlantı ve belirsizlik koşulları 

düşünüldüğü takdirde olamayacağının kabulü doğaldır.Yetkinliğin kendisini kendi 

türünden daha büyük ve kendi türünü de kapsayan bir ortam olarak doğa taşır 

(Kant,2016,s.159-207).  

En üstünü belirten kavram erdemdir ve istencin görünebilen bir nesnesi olarak 

mutluluğa erme yolundaki her türlü çabanın en üst koşuludur. En yetkin için hem erdem 

hem mutluluk gerekir. Mutluluk, ahlaklılıkla kesin bir orantı içinde davranma sınırıyla 

erdem olan en üstün koşulun hemen altında olması gereken koşuldur. Bu da insanın 

önemi ve eylemin kişisel değeri için gereklidir.  Erdemli olmak çabasıyla mutluluğun 

ardında koşmak, ikisinde de aynı maksimi ortaklaştırmakla olur yani özdeşlik kurmayla 

olur ki bu da iyi isteme maksimi ile mümkündür.   

Tikel olan isteme insanın aynı zamanda duyulanır olan dünyasında ihtiyaçlarının 

giderilmesinde de rol oynayıp mutluluk değerini üretmekle de yükümlüdür. İşte iyi 

isteme ilkesi,“mutluluğunu herkesin mutluluğu olan erdem değerinin yaratılmasında 
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uyumlaştır veya kullan” der. Çünkü doğanın tüm amacı insan değildir, insan da doğa 

içerisinde yer alan ve fakat aklıyla adaptasyon ve yaratma kabiliyetine sahip olarak 

doğanın bir parçasıdır. Ne iç güdüleri ile hareket etmesi -ki doğa varlığı olarak güdüleri 

yeti halindedir ve onu yeteneğe çevirerek hayatta kalır- ne de sadece aklıyla hareket 

etmesi yaşamına yeterli gelir ki aslında aklının olması yetilerini olanağa çevirebilmesine 

imkân vermiştir. Yani insan eksikliklerini tamamlayarak olanağa çevirebilecek akıl 

özelliğine sahip bir varlık olarak doğada sorumluluk sahibidir. Sorumluluk hissedebilen 

bu canlı kendi aklından başka bir varlığın aklı üzerindeki tasarruf yetkisini kabul 

etmemelidir. İstemelerini kendisi yöneterek, bu istemeleri iyi istemeye dönüştürerek ve 

buyruklara uyarak da erdeme erişir (Kant, 2002,s.10). İsteme ve iyi isteme, akıl ve 

içgüdünün birbirine yardım edecek şekilde belirleyeni olarak anlatılır. 

İyi istemeye dönüştürülebilecek olan istek duyma yetisi bir belirlenme bilincidir 

ve eylemden doğan hazzın nedenidir (Kant,2016, s.159-207). Bu haz, istencin akıl 

tarafından belirleniminin sonucudur ve haz duygusuna böyle ulaşılır (Kant,2016,s.159-

207). Kendi yapıp etmelerimizi edilgin olarak ancak duyduğumuz bir nesne diye 

görürüz. Ahlak güdüsü duyusal etki değildir ve duygular sonuç diye görülmelidir; neden 

değil.  Duygulanımları neden doğuracak bir amaç yani maksim haline getirirsek sonuç 

iyi isteme ile oluşmamış olur ve sonuçta en üstün koşul gerçekleşmemiş olur, yani 

erdem değeri doğmaz ve bu da nedeni etki doğuracak olan özgürlüğün ahlaklı 

olmadığını gösterecektir. Böylelikle nedeni doğuracak isteme özgür olsa bile ahlaklı 

olmayacaktır(Kant, 2016, s.159-207).  Bu bağlamda mutluluğun duygusu haz iken 

ahlaklı eylemin duygusu saygıdır. Saygı, kendi varlığından duyulan sorumlulukla 

istemesini eyleme döken bir insanın neden sonuç dizisinde hissedeceği duygudur.  

 

 



84 

 

3.2. Metafizikte Ahlakın Temellendirilmesi, Ahlak Yasası ve Özgürlükle İlişkisi 

 

Ahlak öğretisi özgürlük hakkının mutlak zorunlu bir bağ ile insan varoluşunu 

ilgilendiren yasasından bahseder; özgürlük varlığın gerçekleşme koşuludur. Öğretinin 

ahlak kavramı; eyleme ilkelerini, insanlığın sürekliliği ve ilerleme ereklerini amaç 

olarak gözetecek şekilde belirleyen insan istemelerine yakıştırılan bir kavramdır.  Bu 

amaç ile eyleme tüm insanlık için genel olan erdem değerini oluştururken öznel olarak 

da saygı duygusunu yaşatır.  

Ahlak felsefesinin ilgisi günlük yaşam ve günlük yaşamda karşımıza çıkan insan 

sorunu ve yargılarıdır. Kant kendisinin de bilgisine ulaşmaya çalıştığından günlük 

yaşamda gözlem yaparak çalışır (Akarsu, B. 1982 s.187) Felsefi açıdan konuşabilmeyi 

değer ve yükümlülük kavramlarının çözümlemesi, ilkelerin niteliği ve gereklilik gibi 

konularda bilginin gerçek ilkesini bulmak sağlar.  Doğanın içinde ve aklın ilkelerinde 

ahlak; olan ve olması gereken arasındaki uyumdur. Olması gerekenin yasaları ahlak 

yasalarıdır ve her akıllı insan için zorunludur çünkü aklın yasasıdır ve yargıda 

bulunmak için yönetici yoldur. Bu yasalar sıradan insanda ahlaksal olana karşı 

duygularla ilgili içgüdüsel bilgiyi çözümler, böylece en yüksek ilkeyi belirlemeye çalışır 

ve kavramların kendisini değil ilkelerini sorgular çünkü ilkeler tüm insanların aklında 

ortak olan şeydir. Düşünmenin nesneleri zorunluluk ve özgürlük alanındadır. Her 

ikisinde de yasalar vardır; olan ve olması gereken şeklinde değerlendirilir. Olan ile 

olması gereken arası uyumda teorik ve pratik akıl arasındaki uyum vardır. Ahlak 

kavramları da olması gereken alanında özgürlüğün yasaları şeklindedir ve bilinç de 

ahlaksal akıl bilgisinden yola çıkar.  

Günlük yaşamda özgürlüğün etkileme ve etkilenme sınırları gözetilerek 

istemenin belirlenmiş şeklinin gerçekleşmesi demek olan bir pratik yasa eylemi mutlak 

görür ve fakat bu eylem hak ve ödev ile koşulludur (Çakmak, Efe E. 2005 s. 235-241).  
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Bu durum,  Kant’ın ahlak öğretisinde kurucu ilke olarak gördüğü, insanın araç değil 

amaç olma düşüncesinin her bir insanda olması gerektiği düşüncesiyle uyumludur. 

Ahlakın metafizik temellendirilmesinde bilimsel verilere dökülebilecek ilkelerin 

sınırları, etik kavramı ve etik anlatısının sınırlarıyla belirlenmiştir. Etik kavramının 

sınırları, Kant’ın insan olmanın ne demek olduğu sorusuna verdiği ilke bilgisini ortaya 

koyma çabasıyla kendini belli eder.  Bu sayede; antropolojik bir inceleme ile Humanitat 

sözcüğünün evrimi buradan da insan bilimlerinin nasıl bir konumda yerleştiği ayrıca 

incelenebilir. İnsan olma, insanların bir arada yaşadığı dünyada bir aradalığı kuran tüm 

ilişkilerde mutluluk ve erdem değerlerinin birleştirilebildiği böylelikle insan olma 

durumunun paylaşılabildiği bir zeminde konuşulabilir.  Paylaşma duygusuna sahip olma 

ve kendini ifade etme yetisinin olması insan varlığının diğer canlı varlıklardan farklı 

özellikleri arasında sayılır.  Canlı bir varlık olarak fiziksel özelliklerinden birini veya 

çoğunu kaybetse bile insan olma durumunu terk etmeyen varlık insandır. Yani ‘insan 

olma’ durumu, bir canlı varlık olarak insanın diğer canlı varlıklardan ayrı olmasını 

sağlayacak olan anlam yükleme yetisinin bir üretimidir. Etik, bu insan olma durumu 

içerisinde insan olarak kalabilme ilkelerinin toplanabildiği bir kavramdır.  

Kant ahlak metafiziğinin temellendirilmesi ve pratik aklın kritiğinde insan 

eylemliliği ve gerisinde olan insan özgürlüğünü, bir öğretiye ve öğretinin odak 

noktasında da etik ilkeler çıkarımında savları temellendirmek için öncüllere geri gitme, 

aklı deney koşullanmasından hariç kendinden doğru inceleme ve bunu yapmak için 

istemenin dayanaklarına gitme gibi araştırma yöntemlerini kullanır. Fakat bu öğretide 

ilkeler ya da yasa, dediğini içerik olarak belirlemeye çalışmaz; biçimsel niteliğini 

vermeye çalışır. Bu sebeple ilkeye değil ilkenin bilgisine varmaya çalışır ve özgürlük 

idesiyle çelişmemek adına içeriklendirme çalışmasını yapmaz böylelikle ilkenin sınırları 

bizi içindeki ahlaksal değeri konuşmaya götürebilir.  
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Ahlak metafiziğinin temellendirilmesinde metafizik, anlama yetisinin belirli 

nesneleriyle ilgilenebildiğimiz bilimselleştirilmiş varlık alanı olarak kendinden önceki 

metafizikten çok farklıdır.  Ahlak metafiziğini konuşmak, saf aklın kavramlarında insan 

yükümlülüğü aramaktır. Yükümlü olmanın nedeni akıl sahibi olunmasıdır. Akıl, sahibi 

olduğu insana istemesiyle buyurur ve bu sayede insan aklın bir özelliği olan özgürlüğü 

gerçekleştirerek insan kavramının varlığını fenomen dünyada karşımıza çıkarır. İnsan 

kavramının varlığını özgürlük gerçekleştirmeleriyle konuşabiliriz. Ahlak öğretisi, bu 

özgürlük gerçekleştirmelerinin sınırlarını tartışmak ve biçimsel ilk bilgilerini 

belirleyebilmek için vardır. Çünkü insan özgürlüğünü kullanarak hem kendisi için hem 

de bütün insan türü için imkân yaratır ve insan türünün özelliklerini konuşabilmek, tekil 

insanın -içsel ve dışsal özgürlüğünün uyumu sonucu yansıma olarak görünebilen- 

eylemleri ve ifadeleri sayesinde mümkün olur. Böylelikle insanın özgürlüğünü bize bir 

varlık olarak tanıtır. İşte insanın özgürlüğü yani aklının işleyişinin hem devam etmesi 

hem de devam ederken insan türüne zarar vermemesi, aklının belirlediği ilkelere göre 

davranabilmesiyle mümkündür -ki bu ilkeler fenomen dünyada biçimsel sınırları 

belirleyen ahlak yasalarıdır.  

Pratik akıl insan ifadelerinin organizasyon oluşturabildiği, insanın doğanın 

içinde kurucu rolüyle davranabildiği ve buna kaynaklık edebildiği aklı 

simgeler(Heimsoeth, 2007, s.118).Etik, aklın bu kuruluğundaki ortak ilkelerin 

varsayımıyla incelemelerde bulunan alandır ve ahlak metafiziğinin temellendirilmesinde 

aranan bu bütünü kavramak isteyen aklın ortak sınırlarıdır (Heimsoeth,2007, s. 119). 

Eylemin kuruculuğunu yapan pratik aklın kritiği ve bu aklın ortak ilkelerini incelemek 

üzere ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, insanın -var olduğunu kabullendiği 

eylemlilik hali bilgisinin kaynaklarında- ortak yargılar bulup genelleştirme 

yapabilmesini kapsar. “Böyle bir aklın var olduğunu, insan aklının insanın hayatını 
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kendi varlık yapısına uygun olarak yöneten çok temelli işlevinin olduğunu, bize insanın 

ahlaklı eylemleri, ahlak fenomenleri göstermektedir”(Heimsoeth, 2007. s. 121). 

Pratik aklın kritiğiyle birlikte değerlendirilmesi gereken düşüncesi, aslında 

ahlakın felsefesidir (Heimsoeth,2007, s. 122). Ahlakın felsefesi, gözlem yoluyla insan 

davranışları hakkında bilginin ortak ilkelerini açığa çıkarma çalışmasıdır. İlke eylemin 

niyetiyle ilgilenir ki bu ilke iradeyi yöneten aklın ilkesidir. Başlangıcını insan aklı alan 

bu ilkeler, doğa yasalarından ayrı olarak insan yasaları oluşturur.  Her insan kendi 

aklının yönetimi altında genel bir akıl yönetimine bağlanır; çünkü bu ilkeler her akılda 

aynı olan ilkelerdir ve iradeyi yönettiği için kesin olan buyruklar şeklindedir. Kategorik 

imperatif şeklinde de adlandırılan bu buyruklar, insan hayatında gereklilik değerini 

yaratan ve insanları yöneten ilkelerdir. İlkelerin bütünü, aklın yasalarını yani aklın 

ahlakını oluşturur.  

“İnsan aklına verilmiş olan son amaç bilgi alanında değil; onun eylemlerinde, 

salt pratik aklın kategorik buyruklarına göre yapıp etmelerinde ortaya çıkar”(Heimsoeth, 

(2007). “Kant’ın Felsefesi”. s.124). İnsan insanlığın taşıyıcısı olduğu için amaç, 

eylemlerinde insanlığı hesaba katarak davranmak olmalıdır( Heimsoeth, 2007 s. 128). 

İnsan eyleminde eylemin gerçekten ödeve uygun olma amacıyla yapılıp 

yapılmaması düşüncesi yani kuşkuculuk, temel kavramdır. İnsanın ahlak yasası 

dolayısıyla ödev olarak yerine getirdiği eylemi, insanın ben sevgisinden 

kurtulabilmesine olanak verir ve aklın yasalarını zorunlu ve genel buyruk olarak kabul 

edebilmemize yarar. Ahlak yasası ile birlikte özgürlüğün gerçekleştirilmesi, 

çekirdeğinde varlığın kendisine duyulan saygı olacağından eylemin sonucunda ahlaksal 

değer olan iyinin üretilmesi ile bağlar. 

Deneyim, hakikati ortaya çıkarmaya yetecek bilgiyi vermez. Ahlak metafiziği; 

ahlak ilkelerinin, insanın doğal yapısının özellikleri ile değil kendi başlarına apriori 
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olarak var olma hali olarak tanımlanmasıdır. Bu ilkelerden pratik akıl insanın doğal 

yapısı için pratik kurallar oluşturur. Ahlak ilkeleri deneysellikten uzak olan aklın 

metafizik alanındadır ve denenerek elde edilmez. Bu ahlak ilkeleri deneyimin kuralları 

olarak önseldir. Ahlak, saf felsefe yani metafizik olarak sergilenmelidir ki ödev kurgusu 

anlamını bulsun(Kant, 2002, s.28) 

Pratik akıl yetisini sorgulamak ve aklın metafiziğinden ilkeler çıkarmak ödev 

kavramının insan tarafından benimsenmesine izin verir çünkü insan kendi aklına 

güvenir ve inanır.  Akıl sahibi varlığın doğa yasalarının etkisini yaşarken de olsa kendi 

tasarımına göre yani ilkelere göre eylemde bulunma yetisi vardır ve aslında insanın 

ödevi de aklının belirlediği kurallara göre eylemedir. Bu içsel belirleyiciliği anlatan ilke 

kural ve yasanın hepsi insan için kendi aklına karşı olan sorumluluğuyla beraber bir 

yasadır.   

İstemede tikellikten kurtulmak ödev iken eylemde tikellikten kurtulmak yasadır. 

Hem yasa hem ödev, özgürlük kullanımının biçimsel sınırları hakkındadır. Peki 

“Eylemin genel yasa olarak kullanılabilmesini isteme maksimi, akıl sahibi varlıklar için 

zorunlu mudur?” Bu, deneyimden değil ahlak metafiziğinden açığa çıkartılabilecek bir 

sorudur. İstemeye nedenini veren harekettir ve hareket nedenine bağlı olan amaçlar da 

nesnel amaçlardır; pratik ilkeler bundan çıkartılır ve biçimseldir. Hareket, özgürlük 

özelliğine bağlıdır ve hareketin kendisi amaç ise “insan araç değil amaç olarak 

vardır”(Kant, 2002, s.45). Bu amacın pratik buyruğu: “Her defasında insanlığa kendi 

kişinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda 

amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun”(Kant, 2002, s.46). 

Aklın özerkliğinde yani pratik olanda şart, teorik aklın idelerini aklın pratikliği 

tarafından kavrama dönüştürebilmedir.  Bu özerkliğin yasası da ahlak yasasıdır 
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(Kant,2016, s.74). Olanaklı bir etki için aklın özerkliğini gösteren yasa istemeyi de 

belirleyen nedendir.  

Düşünülür dünyanın özelliği olarak istenç, ahlak yasası ile birlikte duyulur 

dünyada bir oluş yaratırsa bütüne bir biçim verilebilmiş olur. Doğadaki özgür olma 

halinin insan tarafından gerçekleştirilerek bir veriye dönüştürülmesi ve her eylemenin 

ilk bilgisine ulaşılarak olanağın açığa çıkarılması demek; ikili dünyada bir fenomene ve 

noumenona sahip olan insan hakkında bütün bir anlatımın yapılabilmesini sağlar. 

Ahlak yasası pratik aklın ilkesinden çıkarsanabilir yasa olarak,  özgürlüğün 

olanağını ve gerçekliğini kanıtlar ve sınırları çizip varoluşu bir varlık şeklinde 

belirleyebilir. Ahlak Yasası nedenselliğin olanağının yasasıdır (Kant, 2016,s.79)  

İsteme, akli varlığın kendisi için iyiyi seçme yetisidir. Akıl her zaman istemeyi 

yeterince belirleyemeyebilir çünkü insan aynı zamanda doğaya bağımlı olan bir canlıdır 

ve bu bağlamda güdüleri ve eğilimleri de istemeyi belirleyebilir.  Çift yapılı bu varlık 

için nesnel bakımdan zorunlu olan eylemler öznel olarak rastlantısal olabilir ve böyle bir 

istemenin nesnel yasalara uygun belirlenmesi bir zorlanma olacaktır. Doğaya bağımlı 

yanlarına dair istemelerin aklın istemesine göre zorunlu uyumu, aklın emridir yani 

buyruktur.  Aklın nesnel yasasının öznel yapısı bakımından zorunlu olarak belirlenen 

bir istemeyle bağlantısı, bir gereği ifade eder ve buyruklar da bu gereklerdir.  

“Yapmalısın”,“yapabilirsin” şekline dönüştürülemez. Ama “yapabilirsin” 

buyruğu doğal nedensellik içerisinde olan fakat doğal nedenselliğinden ayrı da eyleme 

yetisi olan insandan bahsederken,“yapmalısın” buyruğunun varlık koşuludur 

(Özkan,2006,326). “Yapabilirsin” koşullu buyruğu ile akılla doğan insanın ödevi, insan 

eylemesinde bir bütün ve tek bir görünüm kazanır.  
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İsteme ve eylemenin bir yasasını barındıran koşulsuz buyruğun olanaklılığı, 

özgürlük idesinin varsayımına dayalıdır. Özgürlük idesini varsaydıktan sonra insan 

özgürlüğünü gerçekleştirerek özgürlük idesinin bilgisini olanaklılık içinde yaşar ve 

kendisi hakkında bilgiye yaklaşırız. Özgürlük bilgisinin olanağına yaklaşmaya yarayan, 

isteme ve eylemenin koşulsuzluğudur. Pratik akıl, istencin nasıl belirleneceği ve 

belirlenmedeki aklın ilkeleri ile ilgilenir. İşlevi olan pratik akıldır, yetilerini kullanarak 

soyutluğu somutluğa dönüştürebilir, düşüncesinden nesne üretebilir ve başka bir insan o 

nesneden üretici olan insanın düşüncesi hakkında bilgiyi edinebilir. Koşulsuz buyruk 

insan kavramının gerçekliğine dönüştürülmesinde istemeyi ve eylemenin kendisini şart 

koşar. Bu durumda ahlak yasası da yine aklın olgusudur çünkü akıl kendi bilgisine 

ulaşma konusunda bir olanağa sahipse, bunun insan türünün devamlılığı sayesinde 

olduğunu bilir; insan türünün her bir tekil örneği devamlılığını, özgürlüğünü 

gerçekleştirme yoluyla (fizyolojik bir canlılık değildir bu) sağlayacaktır ve bu sayede 

yeni bilgiyi açığa çıkaracaktır. Bu bir potansiyeldir ve olanaklılığı, her bir insan adına 

her bir insan için korunmalıdır; bunu sağlayacak olan da aklın bu olgusudur.  

Bütün buyruklar ya koşulludur ya da koşulsuz. Buyruk, tekil olarak dürtülerine 

eğilimlerine bağlı olan insanın ihtiyaçlarını gidermek için oluşturacağı istemelerini 

nesnel olarak akıl sahibi varlık genelliğinde yasaya istemeyle bağlı hale getirendir.  

Koşullu buyruk ulaşılmak istenen hedef için eylemin araç olmasını anlatırken 

koşulsuz buyruk, eylemin kendisini bir amaç yani eylemeyi zorunlu olarak şart 

koşandır. Özgürlüğün yasaları olarak ahlak ilkeleri koşulsuz buyruklardır.  

Sonuç ne olursa olsun davranışın kendisini varlığın özünü koruyacak etik 

ilkelere göre belirlemek de ahlaklılık buyruklarıdır. İnsanın herhangi bir durum veya 

olay karşısında olması gerekeni düşünüp ona göre hareket etmesini sağlayan aklın 

buyruklarıdır. Bu buyrukların özü insan eyleminde varlığın kendisini korumak amaçlı 
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bir sorgulamanın yapılması ve iradenin varlığın kendisini koruyacak şekilde ortaya 

konulmasını gerektirir.   

Koşullu, koşulsuz ve kesin olan ahlaklılık buyrukları insanda bir ben tasarımı 

yapar ve eyleyen kişi kavramında biçimsel incelenmeye olanak verir.  Kesin buyruk tek 

bir tanedir ve maksimin yasaya uygun olması zorunluluğunu içerir. Deneysellikten 

çıkarılamadığı için analitik değil sentetik bir önermedir.   

Ahlak yasasının tasarımı saf akıldan gelen ilke, ilkenin tasarımı emir ve emirin 

tasarımı da buyruktur (Oktay,2006,s. 395). İstemenin iki pratik ilkesi vardır (Oktay, 

2006,s.396).  Eyleminin genel bir yasayı karşılar şeklide olması ve istemenin de yasa 

koyucuymuşsun gibi örgütlenmesi.  

“Her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de 

sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde 

bulunmayı istemek” ahlak yasasının içeriğini ve istemenin etik bakımdan değerini 

oluşturur. Nasıl eylemde bulunacağını değil neyi istemesi gerektiğini sorgulatan 

buyruktur. 

Ahlak yasası özgürlük idesinde koşulsuz buyrukla birlikte insan özgürlüğü 

belirlenimini biçimsel olarak yapar, tıpkı aklın iç duyu formları olan uzay ve zaman gibi 

bilginin oluşmasını sağlayacak düzlemdir. İlk istemenin ve eylemin koşulsuz buyruk 

olmasıyla birlikte bunların biçimsel tasarımı gerçekliğe kavuştuğunda özgürlük de 

gerçekliğe kavuşmuş olur ve biz ahlak yasası düzleminde insan kavramı bilgisi 

hakkında olanağı -tam yetkin olması hedeflenmez bu arada- gerçekleştirmiş, belki yeni 

bir bilgiyi açığa çıkarmış oluruz. Bu sebeple koşulsuz buyruk altında ve ahlak yasası 

düzlemi içerisinde insan eylemesi, özgürlüğün kendisi şeklinde tanımlanır. Özgürlüğün 

gerçekleştirilmesi; içine insanın kendisine dair bir bilginin girdiği kendinde şeyler 

oluşturur, insan bu özgürlüğün gerçekleştirilmesi halinde kendisi hakkında bilgiye 
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insanın iletişim kurabilmesiyle bilgi aktarımı dolayısıyla ulaşabilir. Öyle ki insan sadece 

deneyimlediği şeyin bilgisini elde etmez deneyimlenen şeyin de bilgisini elde edebilir 

iletişim kurabilmesi sebebiyle. Bunların hepsi kendiliği hakkında bilgiyi açığa 

çıkartabilme olanağında bir zorunluluk değil gerekliliktir (Akarsu,2006, s.306). 

Ahlak yasasının alanı özgürlüğün özerkliğidir. Sadece, maksimini aklın ilkesi 

dolayısıyla belirlersen (biçimsel koşul) isteme doğadan bağımsızlaşabilmeyi yaratabilir 

bir güç olur. Ve istemenin gerçekleştirilmesi yani özgürlüğün özerkliği insan için düzen 

oluşturabilir. 

Gereksinmeler ve duyusal güdülerce uyarılan varlığın ahlak yasası ile 

çatışabilecek maksimlerinin olabileceği yok sayılamaz, bu uyarılmadan arındırılmış bir 

istenç tasarlanamaz. Çünkü oluşun alanı doğanın nedenselliğindedir. Bu bağlamda İnsan 

duyulur dünyaya bağlı akıl taşıyan bir varlıktır, aklını kullanmasıyla doğada kendi 

başına bir varlık olarak incelenebilir ( Kant, 2016, s.72). Doğa, insan var oluşunun tıpkı 

akıl gibi bir yanıdır ve fakat akıl insan yasalarını yaratabilirken doğa canlılığın hepsi 

için yasanın dayanağı olarak daha kapsayıcıdır. İçerik doğaya bağımlı yani koşullu bir 

istemeyi ortaya çıkartır fakat istemenin yasası koşulsuz olmalıdır. Bu sebeple ahlak 

yasası istemenin içerikli haline buyuran bir buyruktur. İçerik maksimle alakalıyken yasa 

istemeyle alakalıdır.  

İster doğa ister akıl tarafından olsun bir uyarılma sonucu oluşan istemenin 

yasayla ilgisi, insan için onun yükümlülüğü adını alır. Doğa tarafından uyarılması 

sonucu bir istemenin gerçekleştirilmesi doğa için yükümlülüğü yerine getirmek iken 

aklın ilkelerinin kontrolünde yönetilen bir istemenin gerçekleştirilmesi özgürlüğün 

gerçekleştirilmesi olur ve bu gerçekleştirmede insan ahlak yasasına uygun olarak 

yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi (ödev) 

doğadan bağımsız da olabilmenin koşuludur ve özgürlüğün yasalarını başlatıcı bir itki 
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taşır. Koşul; istemenin genel yasayla ilişkisiyle beraber eylemeye zorlanmasıdır. 

Eylemin kendisi varlığın olma şartıdır ve insanın ödevidir. 

Aklın ilkelerince yönetilen ve belirlenen istemenin kendisi içsel özgürlüğü 

anlatır. Yani henüz eylemeye dönüştürülmemiş özgürlük (negatif özgürlük) doğadan 

bağımsızlaşmayı sağlayan koşuldur. İçsel özgürlüğün düzenleyicisi, aklın pratik ilkeleri 

ile Kant’ın ahlak öğretisinde anlattığı ahlaklılık kavramının insan tarafından etik ilke 

kabul edilmesiyle birlikte oluşan ahlak yasasıdır. Aklın yasa koyuculuğuyla ahlak yasası 

altında maksim edilen isteme, bir insan yasaları düzeni oluşturur ve bu pratik yasalar 

altında insanın ödevi özgürlüğün gerçekleştiricisi olmaktır. Ahlak yasası tek tek her 

insanın hem istemesinin özerkliğini yani içsel özgürlüğünü düzenler hem de 

gerçekleştireceği her bir özgürlüğü garanti altına alacak en üst ilke olur.  

Ahlak yasaları doğa yasalarından farklı olarak soyutluğun deneyime yansıtılmış 

halidir bir icattır; deneyimin olanak ilkelerini önsel olarak belirleyen a priori 

önermelerdir. Doğa, zaman ve uzay sonsuzluğunda şeyleri birbirine bağlarken ahlak 

yasası da doğanın içindeki insanları birbirine ilke soyutluğuyla bağlar; insanın kendi 

soyutlaması kişi olarak adlandırılabilir (Heimsoeth, 2007, s.131). 

Otonomi, insanın kendi ürettiği yasaya uymasıyla ortaya çıkan kavramdır. Bu 

insan her hakka aynı şekilde sahiptir ve eşittir çünkü ahlak buyruklarının temeli, insanın 

insanlığıdır; (Heimsoeth,  2007,s.131-133) 

 İnsan doğa içinde doğa yasalarına tabi olarak yaşar ve burada yasaları kendi 

belirleyemediğinden doğa, insanın uyumsuzluğunu kendi yasalarınca düzenler. Doğaya 

adaptasyonunda diğer canlılardan farklı olarak çevreyi kendine uydurma yetisine yani 

düşünme, tasarlama, planlama ve karar alıp uygulama kabiliyetine sahip olan insan doğa 

içerisinde diğer insanlarla bir arada yaşayabildiği bir dünya tasarlar. İnsanın özgürlüğü 

bu bağlamda bu dünyada geçerli olan aklın özgürlük özelliğinin gerçekleştirilmiş 
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halidir. İşte çevreyi kendine uydurarak, doğa içinde aklını kullanıp dünya dizayn 

edebilen ve içinde yaşayan insanın yasaları; özgürlük yasalarıdır ve bu özgürlük 

yasalarının felsefesi ise etik ilkeler bütünüdür. Bu dünyada nesne ile karşılaşmalar 

yaşayan üstelik yaratabilme yetisiyle bilgiyi açığa çıkarıp ondan nesne üretebilen insan, 

ahlak yasaları altında kendi yaşamsal sınırlarını tartışır. Ahlak yasaları bu akli varlığın 

kendine olan buyrukları şeklinde koşulsuzdur, yani dışarıdan bir emre değil kendi 

aklından gelen bir buyruğa uyma halindedir. Aklı olan diğer canlılar bu noktada göz 

ardı edilmemelidir belki ama bu canlılar aklını bir koşullanma içerisinde kullanır; yani 

dışarıdan bir komut alarak yaşar. Zaten ahlak yasalarından birisi de herkesin kendi 

aklının yasasına uyması gerekliliğidir. 

Ne ve nasıl soruları ahlak felsefesinin istemenin kendiliği hakkında sorduğu 

sorulardır. İnsan var olma amacını ve bu amacı gerçekleştirdiğini aklıyla ve aklının 

ortaya çıkardıklarıyla anlar. Bu, insanın bilme isteğiyle başlar ve istemesinde 

gerçekleşir. İnsan kendi içinde örgütlüdür çünkü öz yasalılığı vardır. Ödevi kendisine 

karşı sorumluluğudur ve bu ödev ahlak yasasına uyma ödevidir. Çünkü insan 

sürdürülebilirlikten sorumludur yani doğaya çelişki yaratmamak için kendi varlığını 

sürdürmekle görevlidir.  

Bir buyruk şeklinde olan iyiyi istemek ve eylemek, aklın bir yasası olarak ahlakı 

ve onun koşulu olan özgürlüğü anlatır. Bu şekilde işleyen bir sürecin sonu iyidir ve 

iyinin anlamı insan iradesinin ortaya konmasından sonra ortaya çıkan sonucun 

kendisidir (Kant, 2009,s.136-147). 

İnsan özgürlüğü elinde olmadan tasarlar (Ketenci, 2005, s. 92-102 ). Fakat bu 

tasarı bize özgürlüğün kendi bilgisini veremez çünkü insanın bilme ve anlama yetisi de 

tıpkı özgürlük idesi gibi metafizik alanda olan yetilerdir. Tasarlanan, özgürlüğün 

sınırlarıdır, ahlak ilkeleridir (Ketenci, 2005,s. 92-102). Ahlaksal olmasının sebebi 
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insanın birarada yaşarken kullandığı aklının ilkelerinden çıkar ve bu ilkelerin bir 

ahlaksal yasası vardır. İnsanlar özgürlüğü tasarlar çünkü bir arada yaşarken var 

oluşlarını garanti altına almak için çabalar. İnsan, varlığı yetilerini işleyerek başka var 

oluşlar için olanağa çevirebilir ve yetilerinin kapasitesi dolayısıyla düşünüldüğünde 

kendinden başka kimi canlı varlıklara göre “eksiklikler varlığıyken” bu yetileri yeteneğe 

dönüştürme olanağını taşıdığı için “olanaklar varlığı” olarak da değerlendirilir. Hem 

düşünce hem duyu dünyasında yaşar ve hayatta kalır. Yaşarken kendi aklının yasaları 

altında, hayatta kalırken doğa yasaları altındadır. İnsanın etkin ve edilgin olduğu hali 

vardır ve etkin olduğu hali kendi akıl yasalarını keşfettiği ve uyguladığı halidir. Onun 

sözleşmesinde insan, tümlüğüyle amaçlar bütünüdür. 

Sıradan insan aklı kendi kurgulamasında, hayatta kalmaya devam edebilmek ve 

aynı zamanda insan olma durumunu sürdürebilmek ve ona katkıda bulunmak amaçlı 

yaratılarda bulunmak için gereksinim ve eğilimlere dayalı niyetlerini, ahlak yasası 

dolayısıyla uyumlu hale getirebilen güçtedir. Hem doğaya bağımlı ihtiyaçları hem de bir 

insanlık özelliği olarak yaratma yetisini özgürlük özelliğiyle olanağa çevirme ihtiyacını 

karşılayacak iki taraflı istemeleri, elbette aklın yasaları yönetmelidir. Bu aklın yasaları 

da ahlak yasaları olarak karşımızdadır.  

Özgürlük idesinin gerçekliğini gösteren ahlak yasasıdır (Akarsu, 2006, s. 305). 

Ahlak yasası, özgürlüğün bilincine varabilmemiz için istemeyi biçimsel bir belirlenime 

sokan ve istemeyi ilkeli haline getiren koşuldur. Ahlak yasası gözetilen eylemin insanın 

amaç olması durumuna zarar vermemesidir.  

Özgürlük, aklın ideleri içinde olanaklılığını kanıtlayabildiğimiz idedir 

(Kant,2009,s.3-31). Özgürlüğün bilincine varmak yasalı insanın irade gösterdiği yapıp 

etmeleriyle mümkündür. Bu yasa özgürlüğün sınırlarını insanın sadece kendine tabii 

olmayı sağlamak amacıyla belirler.  Dolayısıyla zorunluluğu konusunda insanda kuşku 

bırakmayan aklın insanı amaç görecek ilkelerince oluşturulur. Ahlak yasasının var 
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olabilmesinde özgürlüğe, özgürlük kavramının yaşanabilir kabulü içinde ahlak yasasına 

ihtiyaç vardır (Kant,2009,s.3-31).Yasanın ödevi, eylemeyi sürekli olanaklı 

tutmasındadır. Özgürlük kavramının pratik kullanışını ahlak yasası sağlar ve kavramın 

varlık bilgisinin koşulu ahlak yasası olur (Kant,2009,s.3-31).  

Ahlak yasasının kullanılması yoluyla özgürlük idesinin bilgisi artmaz sadece 

olanağını kabul edilmiş olur ve ancak bu olanak insanın bir neden yaratmasına izin 

verebilir. Bu olanaklılığı kabullenme ya da insanın özgürlüğünü varsayma, bir 

gereksinme halindendir. Yani, Teorik yetimiz bilginin tamlığına ulaşmada yetersizken 

pratik aklın kullanılışı özgürlük idesi içerisindeki olanaklılığı yaşamamıza yarar, bu 

olanaklılığın sınırları ise ahlak yasasınca belirlenir. 

 

 

3.3. Ahlak Felsefesi 

 

Ahlak Felsefesi yapı kurucu bir dile sahiptir (Rawls, 2005, s.241). Kant, aklı, 

ahlak yasasını doğrulamak için bir araç olarak kullanır.  Ahlak felsefesi içerisinde bir 

yasa, kategorik bir buyruk ve bu buyruğun pratikte bir formu olan prosedür yer alır. 

Ahlak yasası aklın bir idesidir (Rawls, 2005, s.242).  Buyruk yasanın içinde olan 

kısıtlamayı tanımlar.  Prosedür ise buyruğu gündelik yaşama uyarlayandır (Rawls, 2005, 

s.242). Buyruğun maksimimizi gerçekleştirmemize izin verip vermediğini dört aşamalı 

prosedürü uygulayarak test edebiliriz. Bu prosedürde öne çıkan formülasyon insanın her 

zaman erek olarak gözetilmesini kapsar ve tüm insanlığı gözetir. İnsanlığa layık olmak 

için doğal yetilerimizi pratik aklımızı kullanarak geliştirmek ahlaki olarak duyarlığımız 

ve ödevimizdir (Rawls, 2005, s.249).  Kant için dört aşamalı prosedüre uymakla 
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kendimizi evrensel kamu yasasını yapan kişiler olarak görmemizi sağlar (Rawls, 2005, 

s.250).  

Kant için akıl sahibi ve rasyonel dolayısıyla özgür ve eşit insanlar olarak 

failliğin ve sorumluluğun temel unsurları olarak kavranmasının özel bir önemi vardır. 

Prosedürün formunu bu belirler ve özerklik düşüncesi ahlaki düzenden bağımsız 

düşünülmemelidir (Rawls, 2005, s.257).  Kant’ın bu yapı-kurucu felsefesinde önemli 

niteliklerden biri hakların ilk ilkelerinin bu prosedür formu tarafından belirlemesidir ( 

Rawls, 2005, s.257). 

Kant’ın ahlak felsefesi bir sisteme sahiptir (Guyer, 2005, s.277). Bu sistemlilik 

kişi eylemlerinin hem doğa hem de kişinin kendi erekleriyle uyumunu kontrol 

edebilmek içindir. Felsefesinin ilkelerinden biri kendimize ve eylemlerimizden 

etkilenebilecek herhangi bir akıllı varlıklara bir bütünün eşit parçaları gibi davranmaktır 

(Guyer, 2005, s.278). Bu bağlamda felsefesinde holistikbir bakış açısı görmek 

mümkündür. Eylemde amaç olarak insanlığı gördüğünü ahlak metafiziğinin 

temellendirmesinde açık açık söylemiştir. Fakat bunun için eylemlerin sistematik bir 

bağının veya birliğinin var olduğu düşüncesini kabul etmemiz şarttır (Guyer, 2005, 

s.278). Bu kabul beraberine eylemin kendine bağlı olduğu ödevlerin de bir sistem 

olduğunu kabul etmeyi beraberinde getirecektir. Tüm bunların toplamında ise ortaya 

yasalılık ile sınırları çizilen kamusal alan ortaya çıkacak ve insan bir aradalığını 

sağlayacak alan felsefesi tamamlanmış olacaktır.   

Ahlak yasasının bir çıkarımı verilemez, nesnel ve evrensel geçerliliği 

temellendiremez yalnızca akıl olgusuna dayanır.  Yasanın dayanağının sadece akıl 

olması yasaya uymak konusunda sadece insanın kendisini sorumlu hissetmesini 

sağlamak demektir. Sadece kendi aklının bu en üst yasa formuna uyabilen veya onu 
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kabul eden insan özgürlüğün olanağını ve onun gerçekleştirildiğini kabul eder (Rawls, 

2005, s. 262).  Bu sayede ahlak yasası özgürlük idesine nesnel gerçekliğini verir.  

Ahlak öğretisi yasaların özgürlükten doğmasını sağlayan felsefedir, 

davranışların kendisine dair sınır çizer ve davranışların kendinde şey olarak özgürlüğü 

koşullaması da insanın olanaklılığı durumuna zarar vermeyecektir. Bu felsefe, ilkeler 

şeklinde incelenir (etik).Etik ilkelerden oluşan yasalara, ahlak yasaları denmektedir ve 

deneysellikle de bilgisi açığa çıkartılabilir. Çünkü insan davranışları, eylemleri, ifadeleri 

de tüm insanlık genelinde ortak yargılar üretmek için, çözümleme yapılabilecek bir 

alandır.  Antropolojik özgürlük olarak aklın kritiğinde anlatısı sunulan da yasaların akıl 

kısmıdır.   

Etik, anlama yetisinin belirli nesneleriyle ilgilendiğinde metafiziği anlatır. 

İlkeler özelliğini insanın aklına, aklının kendisine dair bilgiye bağlar ve böyle bir 

temellendirmeyle insan ancak kendisine inanç sağlar. İnsanın neden ve sonuç 

dizisindeki varlığı, ifade ve eylemlerinden yani insan yapıp etmelerinden oluşur. İnsanın 

var olduğunu düşündüğü varlık alanında adına davranış dediğimiz bu yapıp etmelerin 

insanlık ereğine zarar vermeyecek şeklide düzenlemesi ise insanın oluşunu devam 

ettirecektir. Düzenlenmenin yapılabilmesi için her insanın kendine inanç geliştirmesi ve 

içselleştirmesi temel koşuldur.  İçselleştirme ile ortaya çıkan yasanın herkes için geçerli 

düzen oluşturabilmesi, (çünkü tüm insanların ortak ilkeleri benimsemesi tekil olarak bir 

insanın bu oluş şeklini devam ettirebilmesiyle karşılıklı olarak bağımlıdır) yükümlülük 

nedeni olabilmesiyle mümkündür.  Bu yükümlülüğe ödev de denebilir ve ödev mutlak 

zorunluluk taşımalıdır – ki taşır, çünkü zorunluluk insanın kendi aklının kaynaklık ettiği 

ilkelerden gelir. Bu zorunluluk içsel zorunluluktur ve doğanın nedenselliğine bağlı 

yaşadığı zorunluluktan farklı olarak gereklilik kipindedir. Deneysellikle elde edilen 

bilgiler ile aklın bilgileri ödev konusunda da keskin bir ayrım oluşturur, aklın apriori 



99 

 

bilgileri dolayısıyla edinilen ilkelerden oluşan yasanın kendisi için harekete geçen insan, 

sadece ödevden dolayı ödevin gerektirdiği şekilde davranan insandır ki ahlak yasasının 

insanda yarattığı yükümlülük böyle eylemeyi gerektirir. Rastlantı ve insan eğilim ve 

dürtülerinden doğan belirsizliğin de belirleyebildiği uygun davranış ödeve uygun 

davranışlar olur fakat bu uygun davranışlardan ilke üretilemez. Yani ilke ve yasalar 

sonucu oluşan yargı, istemenin içeriğinden ve insanın kişiselliğinden arınmalıdır. İçinde 

ahlak yasasının olduğu ve gerçekleştirdiği anda ahlak yasasından doğan ödevini de 

yerine getiren insan, özgürlüğü gerçekleştirmiş olur ve bu gerçekleştirme eyleminde 

insanlığın hepsini düşünme sorumluluğu, doğal olarak ödev söz konusu olduğunda 

insanın kişisel değeri olacak mutluluğun değil insanlığın değeri olacak olan erdem 

değerinin peşinden gitmesine neden olacaktır. İstemek ve istemenin maksimi insanın 

aklında bir ortak mülkiyet şeklinde tasarlanmalıdır. Oluşturulacak her bilgi (kavram) 

veya nesnenin aynı zamanda insanlık toplumunun yararı için hizmete sokulmaya hazır 

bir şekilde tutulması gerekliliği, ahlaki olan olarak belirlenirse isteme ve onun maksimi 

iyi isteme şeklini alacaktır.  İnsanın yükümlülüğü de olan istemenin iyi tasarısı, 

maksiminin mülkiyetini insanlığın kendisine verdiği için insan çıkarlarını düşünmeye de 

olanak vermez çünkü bir karşılıklığın oluşmasına izin vermez. Kişisel yararlılıktan daha 

çok hesap verebilirlik ve cevap üretebilirlik gibi sorumluluklar yükleyen 

gerçekleştirilmiş özgürlük, bir özgürlük nedenselliği yaratmış olur ve insan akıl varlığı 

olarak bu nedenselliğin kapsadığı düşünce alanında yaşar; bir CausaNoumenon olur.  

Zamanın bütünselliğinde sonlu varlık olarak yaşayan insan mutluluk değeri 

üretirken zamanın döngüselliğinde insan türünün sürekliliğini ve ilerlemesini amaç 

haline getirerek erdem değerini de üretir ve insan eyleminin değeri oluşmuş olur.  

Bu içselliğin dışa vurumu olacak bir istemeyle neden oluşturma ve en üstün 

koşulu olarak özgürlüğün belirlenmesi insanın olanaklı yapısına zarar vermez ve insan, 
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devinim içerisinde yetilerini aklıyla bir istemeye oradan da bir yapıp etmeye 

dönüştürerek sürekli var oluşunu meydana getirir. Böylelikle varlık hakkında her 

olanaklı bilgiyi yapıp etmelerinin içine yerleştirmiş olur (Çünkü yapıp etmelerden 

oluşacak her görünün bilgisi ancak insanın ilgisiyle mümkün kılınmıştır). Bu oluş, yani 

insanın gerçekleştirmeleri de kavram olarak özgürlük adındadır.  Özgürlüğün düzeninde 

ahlak öğretisi olan etik ilkeler yani iyi istemeyi oluşturan pratik aklın ilkeleri, özgür 

olmanın varlık koşulları diye adlandırılır. 

Varoluşta, içgüdülerine cevap üretme çabasından öte bir amaç düşüncesi 

gizlenmiştir.  İnsanın aklı da içgüdülerin tatmini dolayısıyla üretilen mutluluk için değil 

bu amaç için belirlemeler yapan yetidir. Mutluluk insanlık amacının altında insan amacı 

olarak durur fakat mutluluk amacının maksimi, iyi isteme olmayabilir. Amaç 

düşüncesiyle harekete dönüşecek bir isteme iyi istemedir ve akıl kullanılarak istemenin 

içgüdüleri olan eğilim ve dürtüleri anlatan içeriğinden soyutlanılabilir.  Aklın buyruğu 

halini içerikten soyutlanmış şekliyle isteme gereklilik kipiyle buyururken “yapmalısın” 

diyerek olması gerekeni belirler. Yani biçimsel sınırı en başta çizerek istemenin 

ilkelerini oluşturur ve verili olduğu için kabul edilebilir olanı tanımlar. Bu en üstün ve 

koşulsuz iyidir. 

İyi isteme yasasıyla gerçekleştirilen özgürlük, aklın kendini düşünmekten 

alıkoyamadığı evren, ölümsüzlük veya nedenselliğin içinde ilk nedenin varlığı hakkında 

bilgi sorunlarına da cevap üretebilir. Olanağın gerçeğe dönüştürülmesi olan özgürlüğün 

insan tarafından kullanılması, eyleminde veya ifadesinde yeni bir bilginin açığa 

çıkartılması ihtimalini taşıdığı için var ve oluş hakkındaki bilginin kaynağına 

yaklaşmaya da yarayabilir.   
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4. Siyaset Felsefesinde Özgürlük ve İnsan Kavrayışı: İnsan Hakları ve 

Ödev Kavramı 
 

 

Özgürlük özelliğini öne çıkaran Kant insan anlayışını özgürlük özelliği üzerine 

kurar ve mutlak olanın insanın özgürlüğü olduğunu söyler. Öyle ki Kant için insan 

doğadan olabildiğince bağımsız olmayı özgürlüğü (aklın düşünme yetisi ve bunu 

kullanması) sayesinde başarır. Özgürlük doğanın içinde alt başlangıçlar yaratacak 

eyleme ihtimalinin her an  olması, olabilmesi demektir. Kamusal alan da özgürlük 

özelliği ile oluşturulup tanımlanmalıdır. Eylemlilik halinin kesintiye uğramamasını 

sağlayacak hakkı özgürlük hakkı olmalıdır.  Çünkü insanın var olabilme/ kalabilme 

şartlarındandır.   

Kamusal alanın insanı Özgürlük hakkını koruyacak şekilde tasarlanması etik bir 

sorgulamayla, sınırları nedenleri ile anlattığı ahlak felsefesiyle mümkün olur. Ahlak 

felsefesinde kamusal bir olay ve durumda insan davranışının ne olması gerektiği ‘iyi 

isteme’ kavramıyla anlatır. Kant, varoluşçu bir tutumla iyi isteme kavramını 

oluşturmuştur.  

Kamusal alan daha çok yazılı değil sözlü yasalarla düzenlenir. Bu kuralların iç 

dinamizmi etik ile incelenir ve insan, neden/ niçin  sorumludur sorusuna cevap arar. 

Cevap ararken insan felsefesine dayanır ve insana doğa içi bir tanımlamayla yaradılışı 

gereği sorumluluk yükler. Elbette sadece bir insan tanımını kabul etmez ya da yeterli 

bulmadığı için kamusal alanı yeniden düzenleyecek soruları sormaya devam eder. İşte 

Hem siyaset biliminin hem hukukun hem de felsefenin içinde başka bir alan olarak var 

olan ve yan yana çalıştırılabilen etik, ortak olması gerekeni insanın yetileri ve insanın 

kendine ve doğaya karşı sorumluluğu üzerinden inceler.   
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4.1. Kant’ın Siyaset Felsefesi ve Ebedi Barış Teorisi 

 

Immanuel Kant, Orta Çağ’ın son izlerini modern felsefeden silen ve 18. yy’dan 

bugüne unsurlarını var oluşun mutlaklığına bağlayan hümanizmi hayata geçiren, bunu 

yasanın ruhu yapmaya çalışan bir filozoftur (Cevizci, 707). Ona göre insan, bilgi ve 

eyleminin tikel ilkelerini kendi başına keşfedebilecek kadar bilinci olan ve onu 

kullanmayı becerebilen bir canlıdır ve bu canlı ilkelerine göre hayatını düzenler. İnsan,  

kendisine haklar ve ödevler üreten bir hukukun /yasanın varlığını kendi doğasına ait 

olan eğilim ve çıkarlarından yüksek bir yere koymayı başarabilir yani irade gösterebilir. 

Kurduğu ortak hayat dünyadır ve bu dünyanın kurucu idesi, bilginin ilkeleridir. Bilginin 

ilkeleri insana aklı ve iradesi olarak belirlenmelidir. Akıl ve irade bilginin ilkesi olarak 

belirlenirse yaşamda sosyal ve kültürel faktörlerin etkisinden bağımsız bir düşünme 

faaliyetinin olabileceğine inanır (Cevizci,2014,s. 708). 

Siyaset felsefesi, etik anlayışının bir uygulaması olarak görülebilir( 

Cevizci,2014, s.743-750).  Fikirleri doğal hukuk teorisi içinde düşünülebilir 

(Cevizci,2014, s.743). Siyaset felsefesinde ahlak metafiziğinin temellendirmesi,  toplum 

sözleşmesi yerine devletlerarası bir sözleşme fikrini, yasa-hukuk-hak ve ödev 

kavramlarının yeniden yorumunu ve bu kavramların özgürlük kavramı ile ilişkisini 

incelemek mümkündür.  

Siyaset felsefesinde akıl sahibi her varlığın doğuştan getirdiği bir özgürlük 

hakkının ve sivil durum örgütlenmesinin bir ödev olduğu görüşlerinin güçlü bir 

savunusunu görmek mümkündür (Cevizci, 2014, s.743-750). Haklara mutlak şekilde 

yapışık olan ödevin bir kategorik buyruk olarak hakkın idesini oluşturması gerektiğini 

düşünür (Cevizci, s.743).  Ödevden dolayı eylem sadece özgürlük ideası altında 

gerçekleşir ve gereklilik özgürlüğü yasaya itaat etme veya onu çiğnemeyi de içerir. 
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Sivil durum için kurucu şart olan toplum ve organizasyon hakkındaki 

fikirlerinde Kant devleti özgürlük üzerinden temellendirmeye çalışır (Cevizci,2014, s. 

746).  Yani var oluşçu bir tavra sahiptir. Ona göre özgürlüğün tesisi ile refah ve 

mutluluk sağlanır. Özgür olan insanı pratik aklı tarafından yönlendirilen yani bilinçli 

olan ve seçim yapan, aynı zamanda eylemlilik halinde olan diye tarif eder. Bu özelliğe 

sahip olan her insanın eylemlerine sınır koyma aklıyla davranıp oluşturacağı 

organizasyon özgürlük üzerine temellendirilir ve her insan ortak faydadan pay alır. Bu 

bağlamda kendinden aşkın düşünebilen insan yine birey olarak değil transandantal 

olarak özgürleşir, birey olmaktan toplum olmaya yaşamı olumlayacak seyirde bir 

değişim gösterip ilerleyebilir. Sonuç olarak bireyin dışsal olarak özgürlüğünün koşulu 

da bireysel ahlak olmaktan sosyal ahlak olmaya dönüşür. Devlet özgürlük için araç 

olmalıdır (Cevizci,2014, s.747).  

Ona göre bu organizasyon özgür insanların yasaları, aklın yasalarından oluşmalı, 

köklerini geleneksel metafiziğin belirsizlik halinde dayattığı otoritelerden kurtarıp, 

insan yasalarına dayanmalıdır. Kant’ta devlet bir hukuk devleti olarak değerlendirilir 

(Cevizci,2014, s.748). Bu devleti de sadece insanların doğuştan getirdiği yegane hak 

olan dış özgürlük üzerine inşa eder (Cevizci,2014, s.750). Elbette dış özgürlük 

sınırlanmalıdır fakat bu hakka getirilen sınırlamalar herkesçe kabul edilecek tahditler 

olmalıdır (Cevizci,2014, s.750). Bunun sağlanması için Kant kendi devlet teorisinin 

sağlamasını yapar ve sınırlamaların meşruiyeti için kişinin politik yükümlülüklerinin 

ancak başka bir kişi ile beraber devlet otoritesine rıza gösterebilmesiyle yerine 

getirilebilir olduğunu söyler. Toplum sözleşmesine ilk sözleşme adını verir, 

sözleşmenin,  iradenin bir çeşidinin genel rızayla organizasyona devri olduğunu söyler. 

18 yy gerçeği ile düşünüldüğünde devletlerin varlığı ve sınırların daha da dar 

çizilmesi ile birlikte Kant dünyanın tek bir devleti olamayacağını bilir ve insan için 
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refah ve mutluluğun, yaşamın devamı için devletlerin kendi aralarında yapmaları 

gereken sözleşmeler olduğunu söyler. Böylece bir dünya devletine ve kozmopolit insan 

düşüncesine varılabilir. Yetkin olarak erişilemese de  “Ebedi Barış” düşüncesi ile amaç 

olan ‘iyi’ gerçekleştirilebilir.  

Ebedi barış teorisi dünya devletinin temellendirilmesinde yer alır.  

Ebedi barış üzerine düşüncelerini deneme adıyla bir araya getirerek öncelikle 

tüm alınganlıklara karşı bir önlem almak istediğini göstermiştir. Niyetini ebedi barış 

üzerine felsefi dilde yazdığı denemenin önsözünde belli etmiştir. Birinci bölüm 

devletler arasında sürekli barışın ön maddelerini içermektedir  (Bozkurt 2015, s. 326). 

Çelişkiyi ortadan kaldıracak birinci maddesinde barış antlaşmasının içinde gizlenmiş bir 

savaş nedeninin olamayacağını belirtirken üçüncü maddesi antlaşmanın mantığında 

süreli orduların olması gerektiğini söyler (Bozkurt, 2015, s.327). Bu bölümde savaş 

hakkında kendi düşüncelerini paylaşan Kant savaşın ancak doğal durumda hukuka 

uygun bir yargılamanın olmadığı zamanda hakkını güç kullanarak savunmaya mecbur 

kalma halidir, acı vericidir.  

Bölümün birinci maddesi katı yasayken üçüncü maddesi devletlerin öznelliğinde 

olabilen geniş yasayı ifade eder ( Bozkurt, 2015, s.330). Ona göre yasaların da bilimi 

kanıtlanmış bir teori olan matematik bilimidir. Yani yasa, formüle edilebilecek kadar 

genel ve kapsayıcı olmalıdır.  

Kant’ın sözleşmesinde İkinci bölümde devletler arası sürekli barışın en son amaç 

maddeleri yer alır. Birinci amaç her devletin kendine ait olacak anayasası cumhuriyetçi 

olmalıdır. Burada dış özgürlüğün ne olduğunu hukuksal yetki öbeği ile anlatmaya çalışır 

(Bokurt,2015, s.334). İnsan ve devlet dünya vatandaşlığı hukuku ile ayrışır ve var olma 

devletin varlığındansa insanın varlığını, var olma mücadelesini önceler. Bu ayrım 

insanla insandansa insanla devlet arasındaki savaş durumunu zorunlu olarak ortaya 



105 

 

çıkarır (Bozkurt,2015 s. 334). Kant’ın dış özgürlüğü tanımı daha çok insanın hangi 

noktada veya sınır ihlalinde savaş açabileceğini tanımlayan bir kavramdır. Bu bağlamda 

insanın kendi isteği ile kabul ettiği yasadan başka, dışından gelen hiçbir yasaya uymama 

olanağını tanımlar. Ona göre cumhuriyetçi anayasa hukuk idesinin kaynağından yani dış 

özgürlükten gelir ve demokrasi ile karıştırmamak gerekir (Bozkurt,2015,s.335).  

Demokrasi baskıcılıktır çünkü oylamaya katılmayan birine karşı da kuralların 

uygulanacağı bir yürütme gücü kurar ve bu durum genel iradenin kendisiyle çelişmesine 

ve özgürlüğe aykırı düşmesine neden olur (Bozkurt, 2015, s. 336).  

Ebedi barış teorisinin pratikte var olabilmesi için bu barışın en son içimini 

sağlayacak ikinci amaç maddesinde; devletler hukukunun, devletlerden kurulu bir 

federasyona dayanması gerektiğini söyler (Bozkurt, 2015, s.338). Böylesine bir hukuk 

federasyonunda dünya vatandaşlığı hukuku da yer almalı ve her devlet her bir insanın 

evrensel olarak konuk olduğu düşüncesinde olmalı ve kendi vatandaşı olmayan insana 

düşmanca tavır sergilememelidir (Bozkurt, 2015, s. 342). 

Sürekli barışın güvencesi doğanın kendi içerisindeki uyuma dayanılarak 

sağlanmalıdır. (Bozkurt, 2015, s. 345). Akıl, sonuçların nedenlerle ilişkisini kurabilme 

yetisi olarak düşünüldüğünde deneyin yani pratiğin sınırları içerisinde kalmalıdır. Bu 

bağlamda insan aklının sınırlarına doğa terimi uygun düşen bir sözdür (Bozkurt, 2015, 

s. 345). Ve doğa savaşı değil kendinde olan uyum sebebiyle savaşa ters düşüp barışı 

zorunlu kılar. Yine aynı doğa insanlara dünyanın her ikliminde yaşayabilme olanağı 

sağlar, savaş aracılığıyla bile olsa hukuksal ilişkiler kurmaya zorlamıştır (Bozkurt, 

2015, s.346). Yani savaş doğanın da bir aracı olmuştur. Doğa ve akıl bir arada 

düşünüldüğünde sürekli bir barış için güvence pratik akıldır. 

Sürekli Barış Teorisinin en sonunda ahlak ve politika arasındaki karşıtlığı ve 

uyumu ekler. Politika uygulamalı hukukken ahlak hukukun teorisidir ve aralarında bir 
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karşıtlık olamaz. Bu düşünce aynı zamanda siyaset felsefesinin etik hakkında 

düşüncelerinin uygulama esnasındaki genel adı olduğunu tekrardan kanıtlar (Bozkurt, 

2015, s.354). Politikanın en temel koşulu ahlak yasasında olması gerekenlerden birini 

anlatan ve pratik aklın getirdiği bir yükümlülük olan dürüstlüktür. Ahlak nesnel akıl 

içerisinde öznel pratikliğin sınırlarını belirleyen şeydir ve genel olarak insan- devlet 

ilişkisinde önemli bir değişkendir. Bu sebeple politikanın ahlakla birleşmesi olağandır.  

Politika ve ahlakın birleştiğini anlatan ilke amacı ne olursa olsun eyleminin kuralının 

sonuçta genelin de bir ilkesi olması durumudur.  Hem deney içinde mutlak sınırları 

belirleyen hukuk için zorunlu nitelik olan bu ilke dış özgürlüğün yani eylemlerin sınırını 

çizer.   

Pratik için ahlaksal bir ilkeye halkın ancak özgürlük ve eşitlik haklarına 

dayanarak devlet halinde yeniden kurulması örnek verilebilir (Bozkurt  N. 2015, s. 362). 

Bu ilke ödeve dayanır ve yükümlülük belirtir. İnsan haklarının korunması üzerinden 

temellenmesi gereken devletin pratik için oluşturduğu yasalarında politika ahlakla 

birleşmeli ve ahlak önünde dize gelmelidir (Bozkurt N. 2015, s. 364).  Politikanın 

ahlakla birleşmesi yani genel bir hukuksal durumun yaşanması devletler arasında 

federatif bir birliktelikle mümkündür yani tek bir dünya devleti ile.  

Ahlak ve politikanın ilişkisinden bahsederken Kant kamu hukukunun da nasıl 

olması gerektiği hakkında da söz eder. Kamu hukukunun deney üstü formülü “başka 

insanların haklarıyla ilgili olan ve dayandığı apaçık kurallar apaçıklıkla uzlaşmayan 

bütün eylem ve davranışlar hak ve adalete aykırıdır” (Bozkurt N. 2015, s. 366). Bu ilke 

insan haklarıyla ilgisi bakımından hukuksal bir ilkedir.  Neyin başkalarının haklarını 

ortadan kaldırdığını göstermeye yarar, pozitif değil negatif yükümlülüktür.  
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4.1.1. Siyaset felsefesinde özgürlük ve mutluluk 

 

Kant “Aydınlanma nedir?” sorusuna aklın insan tarafından ne kadar 

kullanılabildiği veya insanın bu aklı kullanma yeteneğinin sorgulamasıyla cevap verir. 

Buradaki insan toplum, yasa, devlet, din gibi gruplar içinde yaşayan ve bu grupların 

yasalarına itaat eden veya etmeyen ama aynı zamanda aklı kendi özgür kullanımıyla da 

sorumlu olan insandır. İtaat eden insan olsa bile eğer aklını kendi kullanmayı bırakıp 

itaat etmenin kolaylığına kapılmış veya karşı çıkmaya cesaret edemiyor ise bu insan ve 

dolayısıyla içinde yaşadığı grup aydınlanamaz. (Bozkurt, 2015, s.311-321) Aydınlanma 

aslında özgürlüğe yeltenmektir. Çünkü özgürlük aklın bir idesidir ve insan aklını 

kendinin kullanması özgür olması demektir. 

Arendt dünyanın onarılmasına kaynaklık edecek şeyin insanın ortak duyusunun 

tesis edilmesi olduğunu söylerken Kant’ın yargı gücü kavramıyla ortaya koyduğu 

durumdan bahseder (Toker,2006,s. 455). Arendt için Kant, insanın kendi varoluşunu 

feda etmeden insanlar arası kurulan ilişki hakkında düşünmeyi mümkünleştiren bir 

sistem kurmasıyla önemlidir; evrenselliğin oluşabilmesini mümkünleştirir (Toker, 2006, 

s. 455). İnsanlar arası ilişkide karşılıklı sorumluluğu anlatan buyruk ve ödev 

kavramlarını kapsayan aklın yasası nesnel olan ortak duyu gelişimine imkân hazırlar, 

insanlık kavramının kurucu öğeleri tanımlanmış olur (Toker, 2006, s.455).  

Politik özgürlükte eylemenin kendisine değerlendirme ve yaşantıyı da içine alan 

karmaşık bir etkinlik olarak bakan Kuçuradi, Kant etiğinin özünü korur ve istemenin 

belirlenmesi ile ilgili ilkeleri kabul eder (Yetişken, 2006, s.384). Kantın etik öğretisi ile 

Kuçuradi’nin etik hakkındaki düşünceleri birbirini tamamlar nitelikte politik özgürlüğün 

bir temsilini oluşturur. İlkeler ve yapıp- etmeler Kant ve Kuçuradi’nin 

temellendirmeleriyle olması gerekeni ve olanı tanımlayabilir. (Yetişken,2006, s.386). 
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Kant’a göre değerli eylemin olanağı için olması gerekenin bilgisinin biçimsel tasarımı 

şarttır (Yetişken, 2006,s.387). Kant epistemoloji düşünürü olarak insan kavramının 

varlık bilgisine eğilirken yine insan aklının ilkelerinden insan davranışlarına bir 

inceleme yaparak felsefi antropoloji teorisyeni de olur. Kant’ın -genel geçerliği 

olduğunu söylediği- istemenin ahlak yasası formülü ile eylemin değerli olmasını bu 

biçimsel sınıra bağlamasına ek olarak Kuçuradi, bu aşılmazlığa bir de insan haklarını ve 

insanın değeri bilgisini oluşturan etik değerleri ekler (Yetişken, 2006, s.389) 

Özgürlüğün gerçekleştirilmesini somutlaştıran eyleme Kuçuradi için insan etkinliğidir. 

Aklın özel ve kamusal kullanımında içsel özgürlük ve dışsal özgürlük tesisini 

kuran Kant,  kişinin aklını daha çok kullanması gerektiği alanı dışsal özgürlüğün de 

varlık alanı olan kamusallık diye belirler (Bozkurt, 2015, s. 311-321). Kişinin içsel 

özgürlüğü, niyetlerinin aklın ilkelerince sınırlandırılmasıyla belirlenmiştir (Bozkurt, 

2015, s. 311-321). İnsanın bu iç özgürlüğü –Kant buna aklın özel kullanımı der-  niyetin 

iyiliğiyle tamlığına ulaşır.   

İçsel özgürlüğün çekirdeğini oluşturan özel niyetin aksine dışsal özgürlüğün 

çekirdeğini kamu niyetiyle düşünmek oluşturur. Eğilim dürtü ihtiyaç ve özel çıkarların 

hepsi tüm insan toplumuna zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.  

Politik özgürlük, insanın ifadelerinin bütünü olan yani somutluğuyla 

karşılaşabildiği dünya dizaynında özgürlük idesinin yorumudur (Heller, 2010, syf 186). 

İnsanın tüm ihtiyaçları özgürlüğü altında tanımlanabilir ama karşılanmayabilir. İşte bazı 

ihtiyaçların giderilmesi politik özgürlüğünün koşullarındandır (Heller, 2010, syf 186).  

Bazı ihtiyaçlar diye anlatılan ihtiyaçlar, karşılanması zorunlu olan ve insanın özgürlük 

olanağına zemin hazırlaması açısından kurucu olan ihtiyaçlardır. Örneğin; insanın 

hayatta kalma, güvenli olma, konuşma ihtiyacı, eğitim ihtiyacı veya beslenme ihtiyacı 

gibi. Bu ihtiyaçlar insanın insanlığını sürdürebilmesi için ve ereklerini yerine getirme 
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potansiyeline taban olduğu için giderilmesi şart olan ihtiyaçlardır. Daha çok bilgi 

aktarımı, sürdürülebilirlik ve ilerleme konularını içeren ihtiyaçlar, özgürlüğü pratiğe 

dökme olanağını tesis eden ihtiyaçlardır  

 Politika, hukuk öğretisinde örgütlenmenin nasıl ve hangi şartlarda olması 

gerektiğinin bahsidir (Hassner, 2010 s. 81). İşlevli akla sahip olan insan, fenomenal 

dünyadaki yaşamının dizaynında ahlak öğretisiyle uzlaşmaya gitme çabası güder. 

Hukuk öğretisinde ahlak öğretisi temellendirmesi yapmaya çalışırken gözettiği bir başka 

şey, uluslararası örgütlenme olur ki bu onun evrensel iyiye ulaşmak için önerdiği 

organizasyondur.  

Ahlak üzerine teorinin pratikteki sorgulaması, insanın mutluluk ve erdem 

değerlerinden ya da sonuçlarından -çünkü ikisi de insan iradesinin içinde olduğu bir 

eylemlilik halini neden alır- hangisinin öncüllenmesi gerektiğiyle alakalıdır. Mutluluk 

da erdem de insanın amacını aklının yasasına uygun hale getirmesiyle olanaklı olan 

sonuçlardır. Her ikisinin de irade ve yasasında başka bir insanın özgürlük olanağını 

düşünme ilkesi olacağından biri diğerine göre daha ahlaki değildir. Sadece varlık 

alanları ayrı olan ve birbirine göre sorgulanmasının mümkün olmayacağı değerlerdir. 

Örneğin aklının yasası dolayısıyla amacın görev olduğu ve başka insanları etkileme 

ihtimalinin olduğu varlık alanında insan erdemin peşinden gider çünkü burada doğadan 

bağımsız kendi yasalarına bağımlı yaşayan bir insan hali vardır ve amacının sonucu ya 

da görevin sonucu erdemdir mutluluk değil.  Öte yandan doğaya bağımlı yanıyla insanın 

eğilim, tutku ya da kişisel çıkarlarının peşinden koştuğu dünya da yine aynı varlık 

alanında fakat yine başka bir insanın var oluşunu etkilemeyecek şekilde hareket etmeyi 

gerektirdiğinden, burada hareket sonucu mutluluk doğsa bile bu ihtiyaçların 

doyurulması yine insanın iradesini kattığı bir eylem halidir.  
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“Neyi Umut Edebiliriz?” sorusuyla erdem ve mutluluk arasında bir uyumun 

yakalanıp yakalanmayacağı konusunda olanağı ortaya koymaya çalışır. Ona göre bu 

uyum ile yaşamda özgürlüğü umut edebiliriz (Hassner, 2010, s.83) 

Kant’ın Politik Felsefesinde sorularından biri ahlaksal iyiliğin kaynağının 

mutluluk olup olmayacağıdır (Heller, 2010, s. 173). Doğaya bağımlı ve doğa 

yasalarınca yönetilen insan, mutluluk alanında arzu ve eğilimlerden doğan ihtiyaçların 

sürekli doyurulabilir bir ölçüde olduğuna inanmaz. Öte yandan insanın sürekli eğilim ve 

arzularını tatmin etme çabası da ahlak yasası altında uyum sergileyemez çünkü insan 

koşullu buyrukların boyunduruğu altına girer. Oysa insan aklının ilkesi dolayısıyla 

koşulsuz buyrukların yasası altında olan akli canlıdır.  

Özgürlük ile mutluluk arasındaki ayrımı netleştirilmeye ve önceliklendirilmeye 

çalışılır (Heller, 2010, s. 171). Özgürlük ve mutluluğun varlık alanları ayrıdır. Özgürlük 

hem aklın bir idesi olarak tikel olan insanın içinde hem de eyleme yeteneğini kullandığı 

ve böylece oluşturduğu insan dünyasında alan bulur.  Bu anlamda insan kendine bağlı 

olan var oluşunun koşulu özgürlüğünün olması ya da özgürlüğün varsayılmasıdır. 

Yaşadığı dünyada eylemliliği politik özgürlüğünü anlatır. Mutluluk ise insanın dürtü ve 

eğilimlerinin yani doğaya bağımlı ihtiyaçlarının tatmin edilmesiyle oluşan değerdir ve 

var oluşun bilgisi hakkında bir olanağın temellendirmesinde özgürlükten sonra gelir 

(Heller, 2010, s. 172). Mutluluk bir duygudur ve bu duygu Kant’a göre insanın ihtiyacı 

olan yeteneğinden tam olarak yararlanma olasılığını ortadan kaldırmasa bile azaltır. Var 

oluşun kaynağı olmayan fakat var oluşunu yönetebilen ve kendini var edebilen insan 

için özgürlük tür olmaktan özne olmaya geçişi mümkün kılandır ve bir değer olarak 

mutluluğun üretilmesinin de kaynağı ve şartı olarak gösterilebilir. Bir insan özgürlüğün 

doğru kullanımıyla erdemi üretebilirse mutluluğu da yakalama imkanına sahip olacak 

koşulları yaratmış olur. 
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4.1.2. Otonomi ve irade 

 

Nedeni yaratacak tek bir eylem yoktur ve insan, insan olma özelliklerinden olan 

seçebilme ve karar verme yetisiyle eylemini belirler. Harekete geçtiği anda da özerk 

davranmış olur ve iradeye bürünmüş olur. İçsel zorlayıcılığıyla bir eylem gereklidir; 

eylemini seçmesi ve iradesini belirlemesi, insanın türlüğünün-yani doğal 

nedenselliğinin- dışında davranabilir olmasını belli eder ve buna özerklik denir. Bu 

özerklik insan eylemini değerli kılandır ve Özerkliği sebebiyle eylemi insanın değerini 

ortaya koyar( Akarsu, 2006, s. 306). 

 Gereklilik, doğal nedensellikte işleyen etki tepki dizisinde insanın doğadan 

aldığı zorunluluktan yani dışsal zorunluluktan farklıdır (Akarsu,2006, s.306). 

Özgürlüğün nedenselliğinde insan, gerekliliği yaşar ve bir sonraki eyleminde neden ve 

sonuç arasındaki düşünsel eylemi nihayetinde, gerekli görüleni seçer, karar verir ve 

olması gerekeni yapar; (Akarsu, 2006, s.306).  

Eylem, içsel zorlayıcı durumunda bir gereklilik buyruğudur. Unutulmaması 

gereken, eylemenin çekirdeğini oluşturacak istemenin ahlak yasası dolayısıyla dizaynı 

ve bu sayede herhangi bir insanı araçsallaştırmaması gerektiğidir yoksa insan tıpkı 

doğal nedensellikten doğan dışsal zorlayıcıya maruz kalmış olur.  

Karar verme ve seçme kabiliyeti insanın doğada irade gösterebildiğini yani 

aklını kullanabildiğinin ifadesidir. Bu sebeple canlı varlıklar içerisinde aklı olan değil 

aklını kullanabilen varlık insandır demek doğru olabilir.  

Yetileri toplusallık içerisinde ve toplumsallığın ilerlemesi için geliştirilebilir ve 

yeteneğe dönüştürülebilir bu sayede insan yeteneklerinin mülk sahibi olur. İnsan 

özgürlüğü gerçekleştirmesi sayesinde tür olmaktan kurtulup kendi kendini 

tanımlayabilen canlı olur (Akarsu, 2006, s. 308). 
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Özgürlük idesiyle ilişki insanın ilgisi üzerinden kurulur. Bu ilginin içini aklın 

özerkliği ve insanın iradesi oluşturur; içerik olarak özgürlük ahlak yasası insan iradesi 

ve aklın özerkliğinden kaynaklı sorumluluğu ilke olarak belirlemesi içeriğe sınır çizer 

ve böylece özgürlük hakkında bilgi artmasa bile eylem özgürlük varsayımıyla bir oluşu 

meydana getirir. 

Teorik ve pratik aklın bir bütün olarak kullanılabilmesi için sistemi aklın 

otonomisi oluşturur ve insan otonomisi sayesinde birbirini tamamlayan aklın iki işlevli 

düşünce idesi ve eylemi kullanır (Çörekçioğlu, 2006, s.439). Kant’ın akıl kritiklerinde 

akıl hem özne hem nesne konumundadır. Bilginin belirlenebiliyor olmasında otonomi 

temel ilkedir; aklın kendisine dair sınırları, bilgi koşullarını aklın öz düşünüm yoluyla 

kendi kendisini belirleyebilmesini ve gerçekleştirici rolde olduğu özgürlüğün insanın 

özgürlüğü olarak belirlenişini sağlar. Bilginin olanağını sağlayan belirlenimi teorik 

aklın otonomisi yani insanın tikel bilincini yaratır. 

“Politika felsefesinde otonomi ilkesi koşulsuz buyruğun politik ifadesi olarak 

tasarlanan sözleşme kavramında somutlaşırken, hukuk felsefesinde özgürlük, eşitlik ve 

bağımsızlık olmak üzere üç temel hukuksal hakkın insan aklının düzenleyici idelerinde 

türetilmesi söz konusudur” (Çörekçioğlu, 2006, s.439). İnsanın düşünme yetisinin özerk 

kullanımı yani otonomi eyleme stratejisi belirler ve çeşitlilik yaratır (Çörekçioğlu, 

2006,s.442). 

İnsanlığın taşıyıcısı olma bilinci, insanın insan olmaktan kaynaklı aklına karşı 

sorumlu olmasını da beraberinde getireceği için irade kendini zaten sınırlar. Biz yaratıcı 

olma özelliğimizi devam ettirebilmek adına aklın özgürlüğünü gerçekleştirme olanağına 

da sahibiz ve insan bu özgürlüğünü irade göstermesi, karar alması ve eyleme 

geçmesiyle gerçekliğe dönüştürürken aklın kilit rolü ve iradenin akıl yasası, amacı 

görev yapar (Kant, 2010, s. 23).  
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İnsanın otonomisi kendi oluşturduğu bir düzenin dışında bir otorite saymaması 

demektir (Berlin, 1961, s.15). Böylelikle insan düşünme gücüne inanır ve düşünme 

gücü yaratıcı olur. (Cassirer, 1996, s.39). 

Otonomi genelin içindeki iletişim ile kendini açığa çıkartır yani insan aklı 

bağımsızlığının ve özgürlüğünün farkına tekilliğinde değil ancak genelin içinde 

varabilir (Çörekçioğlu,2006,s.448). Otonomi politik bir özgürleşmeye denk düşebilir: 

politik özgürleşme, gerçekleştirilen özgürlüklerin çarpışmasına, tartıştırılmasına ve 

karşılıklı olarak izin verilmesiyle yaşanır. Kant aklın kamusal kullanımının ve iletişimin 

yaratacağı gücün, somut özgürlüğü kurma imkanını göstermeye çalışmıştır 

(Çörekçioğlu,2006,s.449). 

Otonomi düşünme ve eylemde herhangi dışsal bir zorlanmayı kabul etmeyecek 

olan hem negatif anlamda özgürlüğü hem de başka insanların da amaç olarak kendinde 

şey varlıklarına dikkat ederek, aklının yasalarına itaat etmesi anlamında pozitif 

özgürlüğü kapsar (Çörekçioğlu, 2006,s.449). 

Kant irade ve bir sözleşme fikrinde Rousseou’nun genel irade fikrinden etkilendi 

(Hassner, 2010, s.84). İnsan, aklının yasasıyla irade gösterir ve iradesinin sonuçlarıyla 

var olur. Bu irade içerisinde istemenin kendisi biçimsel olarak aklın etik ilkesince 

belirleneceğinden i genel iradeye dönebilir ya da bu potansiyeli taşır. İşte bu genel olan 

iyi istemeden doğan her bir irade, aklın yasası olarak her insanda işler ve artık tikelliği 

aşan bu yasa, genel yasalara dönüşebilir ve genel yasalara dönüşebilen bu hal bir 

sözleşme yaratabilir. Sözleşme yaratan bu akıl yasalarında tikel olarak görebileceğimiz 

özgürlük de genel özgürlüğe dönüştürülebilir.  Böylelikle Kant, “Ahlak Öğretisi”nin 

politik esinini oluşturur (Hassner, 2010, s.84) 

Rousseau’nun toplum sözleşmesi teorisinden etkilendiği veya öğrendiği, 

devletin tesisi için olması gereken ilk şeyin içinde herkesin iradesinin olması 
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gerektiğidir. Fakat Rousseau’dan farklı kurguladığı konu da yine irade konusudur 

(Heller, 2010, s. 175). İrade amacı oluşturan, içinde ahlaki ilkesi ve özgürlük özelliği 

olan insanın istemesidir ve burada mutluluk yoktur çünkü mutluluk koşullu buyruk 

sonucu oluşan değerdir; tekil anlayış içerir. İçinde mutluluk amacı değil özgürlük amacı 

taşıyan insan, istemesi sonucunda bir akıl yasasına ulaşır ve bu akıl yasası, idesi 

özgürlükten gelen ve dayanağı ahlaki olan bir iyi istemeyle genele ulaşır. Böylelikle 

iradede insanın özgürlüğü istemesiyle oluşan bir karar verme olur ve bu karar vermeler 

genel bir karar verme olan yasalara ulaşır; bu olursa tüm insanlar yasa koymuş olur ve 

kamu halinde yaşasa bile herkes sadece kendine itaat etmiş olur.  Kant Otonomiyi 

önceliklendirir (Heller, 2010, s. 179). 

 

 

4.1.3. İlerleme ve kamusal alan 

 

İnsan var oluşunun kaynağı hakkında bilgi elde etme amacına tek başına 

çabalarıyla değil türünün deneyimleri sonucu kazandığı bilgilerin aktarımı ile parçaların 

birbirine eklemlenmesi sonucu ulaşmayı başarır  (Arendt, 2005, s.344).  Yetiler 

gerçekliğini dışarıyla temas kurmaya başladığı anda kazanır ve zorunlu olan bu iletişim 

bir kamuya açıklık faktörüdür (Arendt, 2005, s.340). İnsan eyleminde sorumluluk hesap 

verilebilirlik ve cevap verilebilirlikle anlatılabilir. Salt Eylemin özgürlüğü insanlarda 

kanı, yargı ve çıkarımlarla fikirlerin oluşmasına ve insan türü için ilerlemenin olanağına 

izin verir. Eylem özgürlüğü, insan türünün bilgi ve hakikat arayışı içindir. 

Kant işlevsel bir akıl kavrayışını, gerçekleştirilmiş özgürlük idesi ve insanın 

insanla kurduğu iletişim üzerinden kurgular. İnsan eylemesine ilke koyan bir ahlak 

yasasıyla işleyen dışsal özgürlüğünü kullandığı sırada aslında iletişim halindedir yani 
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eylemliliği kamusal alan için bir işlevdir, kamusal alan için yine aklın pratik kullanılışı 

olmazsa olmaz koşuldur ve dünyanın ortak bir yaşam alanı olduğunu kavramaya ve 

iyinin formlarını oluşturmaya yarar (Toker, 2006, s.454). 

Ahlak felsefesinde ilerlemenin kendisinin tür için bir amaç olduğu çıkarımı 

yapılabilir ve bu amaç için özgürlüğün salt olarak gerçekleştirilmesi şart görülür. Çünkü 

insan ancak özgürlüğünü gerçekleştirerek olanağın kendisini yaratır. Bu olanak ister 

doğada verili olan bir bilginin açığa çıkartılması olsun isterse de bilginin kendisinde bir 

artışın yakalanması olsun insanın var oluşun kaynak sorgulamasında ortak bir neden 

yakalamaya veya sonuç üretmeye izin verir.  İlerleme için şart olan özgürlük bir tür 

olarak da insanın hakkıdır (Arendt,2005, s.340-381). 

İlerleme varsayımı olmadan hiçbir eylemenin ve sonucunun anlamı olmaz. 

İnsanın ödevi olan yapmalısın buyruğu da ilerlemeyi mümkün kılacak olan kendinden 

başkasına ve kendinden sonra geleceklere bilgi aktarımını sağlamaktır. Yani eylemenin 

özgürlüğü, bilginin aktarımı için koşuldur, “yapmalısın” koşulsuz buyruğu altında 

ödevden dolayı yerine getirme edimidir.   

Düşüncenin dil veya davranış yolu ile aktarımı ile birlikte insanın kendi kendinin 

ifadesi demek; özgürlüğün ifade etme yoluyla gerçekliğe kavuşturulması demektir -ki 

bu da dışsal özgürlüğün gerçekleştiğine dair insanın bir eylemidir. İnsan kendini 

kamuya açık şekilde ifadesi ile Kant’ın gerekli gördüğü eleştirel düşüncenin gerekliliği 

ve gerekliliği anlatan varlık incelemesi; bizlere insan hakları evrensel beyannamesinde 

zorunlu ve mutlak haklardan sayılan ve biçimsel sınırları belli edilen özgürlük hakkının 

da beyannamedeki varlık sebebini açıklar.  

Kamuya açıklık ile insanın düşüncesini ifade etme şekli ne olursa olsun; insan, 

öznel koşullardan ve kendi yargı sınırlamasından kurtularak bilginin keşif olanağına 

sahip olur. Böylelikle insanlığın taşıyıcısı olan insan aynı zamanda ereklerinden biri 
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olarak görülen bilgi aktarımı ve öz birikimine katkı sağlamış olur ve“değiştirecek bir 

bilgiyi üretme olanağı” yakalar.  

İnsanın ortak aklın ilkelerinin genel kapsayıcılığı olduğuna dair inaç geliştirmesi 

düşüncesinin erişim alanının ne kadar geniş olduğuyla alakalıdır (Arendt, 2005, s.343). 

Herkesin önünde kendini açığa vuran ifade ile kazanılan düşünme tarzı aynı 

zamanda özel olanın genelin içine girebilmesini sağlar ve bu ölçüt, yani düşünmede 

kamusal iyinin ilke olması ahlak felsefesindeki hukukilik ölçütüdür. Fakat düşünmenin 

kendisine bir müdahale söz konusu olamaz. Kamusallık insanın sahip olduğu düşünme 

yetisinin kullanımında bir varlık alanıdır ve kamusallığın ortadan kalkması insanın var 

olma koşullarını yerine getireceği zeminin ortadan kalkması demek olur. İnsanın dışsal 

özgürlüğünü kullanacağı zeminin ortadan kalkması durumuna insan olma 

özelliklerinden biri –ilerleme- engellendiği için isyan edilebilir. Eylemlerin hepsini 

yönetmesi gereken en üst ilke, kamuya açıklık ilkesidir. 

İnsan ifadesi veya davranışı kısaca eylem kamusal alanda bilgiden etkilenme 

olanağı olan bir insan için hak, özgürlüğü kullanacak insan için ise ödevdir.  

Kendi adına düşünmek, diğerinin bakış açısından düşünmek ve tutarlı 

düşünmek; düşünme yetisinin kullanımında aklın düzenleyici ilkeleridir. (Kanttan 

aktaran Çörekçioğlu, 2006,s.446). Düşünmenin ikinci maksimi olan başkasının bakış 

açısını gözetmek, insanı amaç durumunda tutmaya yarar. Bu düzenleyici olan ilkeler 

karşılıklılık ilkesi içerisinde yani ödev ve hak tesisiyle özgürlüğün gerçekleştirilmesinin 

amaç olduğu toplumsal bir düzen yaratır (Çörekçioğlu, 2006,s.447).  
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4.2. Kozmopolitan İnsan ve Dünya Yurttaşlığı 

 

Peki insan ve yasası nasıl olunmalıdır? Özel olarak özgürlük felsefesiyle eğildiği 

insan felsefesinde Kant kamusal alan için kozmopolitan olarak bilinen bir insan 

kavrayışı ileri sürer (cevizci,731-738). Ödevden dolayı yaptığı eylem ile iyi irade sahibi 

olmalı ve bu eylemi özsel özelliği evrensellik olması gereken yasaya uygun olmalıdır. 

Bu bağlama evrensellik ideası insanın kendisi için değil insan yasası için bir ideadır ve 

bir özellik olarak yasanın olmalıdır. Çünkü daha öncede belirttiğimiz gibi Kant’ın insan 

kavrayışı özgürlük felsefesi üzerindendir ve insanın ideası özgür olmaktır. Evrenselliğin 

kaynağı akıldır(Cevizci,739). 

İrade ile yasa arasında sentetik a priori bir bağ kurmaya çalışır (Cevizci,731-

738). Yani Özelliği evrensel olan bir yasaya uyulması ödevi gerçekleştirmede tam 

yetkinliği amaçlayacağından tüm türü ve tüm canlılık için işin gereğini yapmış olacak 

ve böylece kozmosa uygun yaşamış olacaktır. 

Kant kozmopolitan insan kavrayışında bireysel ahlaktan sosyal ahlaka geçer. 

Kendinde şey olarak amaç olan insan için yasaların bütünü amaçların krallığını ifade 

eder.  Kendi başına amaç olma ilkesi hem özneldir hem de nesnel. Her akıl sahibi varlık 

kendinin amaç olarak var olduğunu düşündüğünden nesnel bir ilkedir (cevizci, s.739). 

Amaç kendi kendini belirleyen akıl sahibi varlık için konuşulur (cevizci, s.739). Bu 

bağlamda akıl sadece düşünceye değil aynı zamanda duyguya da bağlanarak sezilebilir 

olan şeylerin ipini de insan eline verir ve insanlara tam bir sorumluluk yükler. Önce 

kendini düşünmek zorunda olan insan için amaçlar krallığında yapılmaması gereken 

önemli şeylerden biri intihar etmektir. İnsan kendi hayatını sonlandırmak yerine irade 

gösterip karar vermeli verdiği kararı uygulamalı ve eylemi ile tüm insanlar için iyiyi 

yaratmalıdır. Her insan için aynı amaca yönelmek eylemin şartlarını ve özgürlüğün 
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sınırlarını kendiliğinden belirleyeceğinden sınırın ne olduğunu söylemekle yetinecek bir 

formülasyonda olacak yasa, olasılığın kendisine müsaade etmeli ve iradeye müdahale 

etmemelidir. Böylece insan kendi eylemiyle toplumsal fayda sağlayabilir. 

İnsan sadece özgürlük ideası altında yasayı gerçekleştirecek eylemi ödevden 

dolayı eyleyebilir. Bu sebeple insan dünyası için özgürlük pratik olarak zorunludur( 

cevizci,743) 

Vatandaş olmak demek kamusal alanda tikel olarak insanın bir grupça ortak 

özellik sayılabilecek ortak nitelikleri temsil etmesi demek. İnsanın kendi kurduğu 

toplumsal alanda temsiliyetini sağlayabilecek ve onu az çok tahmin edebilecek kimliğin 

kendisine vatandaşlık, insana da vatandaş denir.  İnsanın, bir başka insanı daha var 

saydığını ifade etmeye yarayan bu kimlik, hak ve ödevlerin hepsini bir ortaklık altında 

toplayabilen ve her insan için razı edici bir çekiciliği olan, dilin icadıdır. Bu bağlamda 

tüm bu açıklananlar uluslar arası insan ve dünya vatandaşlığı teorisine girmeden bir 

temellendirme sayılabilir. Kamusal alan ve kamusal alanında insan için bilinçli 

olmaktan sorumludur denebilir. 

Politika ve ahlak arasında çelişme yaratan ve bu nedenle sorun olarak 

görülebilecek konulardan biri dünya yurttaşlığı hukuku bakımından incelendiğinde 

ortaya çıkar (Bozkurt N. 2015, s. 371).  Dünya yurttaşlığı ahlakla politikanın 

bağdaşabildiği bir dünya devleti fikri ile mümkün olan vatandaşlık biçimidir. Dünya 

devleti ve yurttaşlığı anlayışı pratik akıl ile benimsenirse ancak ebedi ateşkes sonsuz 

barış elde edilmiş olacaktır. Çünkü dünya devleti tek tek her insanın pratik aklının kabul 

edip iradesini kullanıp rıza gösterdiği bir kurallar bütünü topyekün bir barış halinin 

sınırlarını gösteren organizasyon olacaktır. 

Kant’ın teorisi temelinde insan hakları evrensel beyannamesini okumak 

beyannamenin bir uluslararası hukuk ya da devletler arası sözleşme metni olmadığını,  
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insanın insanlık için yüklendiği hak ve ödevler ilanı olduğunu gösterir. Kant için ‘Ebedi 

Barış’  kozmopolit düzen fikrine sezgisel güç katan bir idealdir (Habermas, 2005, 

s.381).  

Dünya yurttaşlarının haklarına dayalı bir kozmopolit hukuk idesi, beyanname 

üzerinden mutlaklığın kabul edilmesi ile alakalı bir tartışmadır aslında (Habermas, 

2005, s.381-385). Geriye yönelik köken araştırması ile incelendiğinde, beyanname 

metninde devlet yanlı bir manipülatif dilin kullanıldığı ve böylece bir otoritenin 

insanlara kabul ettirilmek üzere serimlenmesinin açığa çıktığı görülecektir. Bu durum 

ödevlerimizi düzenler veya uygularken tüm hukukların günümüzde de yaşadığımız 

krizini ortaya çıkarmıştır.   

Devletin bütün formları doğal insan hakları ile bağdaşan bir anayasa idesi 

temelinde kurulmalı ve ulusal anayasalarının daimi normu olup tüm savaşları ortadan 

kaldırmanın aracı olmalıdır.  Böylece yasalara uyanlar aynı zamanda bir yasa koyucular 

bütünü olarak hareket edebileceklerdir ve sonucunda tüm savaşları ortadan kaldıracak 

ortak mantığı kurarak kozmopolit bir düzen yaratılabilecektir. Evrensel kavramı insanlar 

arasında yönetişimsel ortaklığa işaret ederken kozmopolit kavramı insan düzeninin doğa 

yasalarının da altında ve içinde olduğunu kabul eden bir dilde doğayla olan 

birlikteliğine dikkat çeker.  

Nasıl ki toplum sözleşmesinde bir arada yaşayabilmek için anlaşmalı olarak bir 

özgülüğünü feda eden insanlar vardı; Kant’ın sözleşmesinin getireceği Kozmopolit 

Düzende de çağı gereği yadsınamayan devlet organizasyonlarının karşılıklı olarak bir 

güçlerini törpülenmesi ya da ortadan kaldırarak feda etmesi yer alır. Kant'a göre, nasıl ki 

toplum sözleşmeleri insanlar arasındaki doğal durumu sonlandırıp onları küçük büyük 

gruplar halinde bir araya getirdiyse şimdi de dünya devleti-dünya yurttaşlığı ve 

kozmopolit düzen fikirleri savaşan devletler arasındaki doğal durumu sonlandıracaktır.  

İkisinde de doğal durum bir arada yaşayabilmek için sonlandırılır (Habermas, 2005, 
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s.381-385). Tüm devletlerin kendi özgür iradeleriyle boyunduruğu altına gireceği, tüm 

halklardan oluşan evrensel bir devlet fikrinden kuram ve pratik eserinde söz etmiştir ve 

en büyük kötülüğün savaş olduğunu söylemiştir. Çünkü savaş yıkım ve özgürlük yitimi 

getirir.  Evrensel olan Kant için devlettir çünkü evrensellik yönetim ortaklığına dayanır 

kozmopolit olan ise insan ve onun özelliklerinden kaynaklanan haklarıdır. Kurulacak 

‘Evrensel Devlet’ savaşı önleme amacını yerine getiren bir araçtır (Habermas, 2005, 

s.381-385). 

 

 

4.3. Hukuk ve İnsan Hakları 

 

 

4.3.1. Hukuk ve yönetim 

 

Birbirleri üzerinde etkileri bulunan insanlar herhangi sivil bir örgüt içinde 

bulunmalıdır. Ya ulusun üyeleri olarak kamu hukukuna ya devlet ilişkileri bakımından 

devletler hukukuna ya da evrensel insanlık bakımından dünya vatandaşlığı hukukuna 

(…)hukuksal (dış) özgürlük kendi isteğinle kabul ettiğin yasalardan başka, dışarıdan 

gelen hiçbir yasaya uymama olanağı biçimde tanımlanması gerekir. Aynı şekilde 

devlette dış (hukuksal) eşitlik, kendisini de benzer bir işlemle karşı karşıya bırakmadan, 

yurttaşlardan hiçbirinin bir başkasını hukuksal yollarla zorlayamamasıdır. (Kant’tan 

aktaran Bozkurt, 2015, s. 333-334) 

Olanağı gerçekleştirme imkanını garanti altına alan düzenlemeler bütünü, hukuk 

adı altında bulunabilir. Bu düzenlemeler yine insan aklının bir ürünü alt yapısıyla yasa 

diye adlandırılır. Ve yasayı oluşturan irade, kendine uymayı buyurur. Hukuk, insanı 

kendi iradesiyle sorumlu tutar. Bu ödev insana kendi aklının bir buyruğu olduğu için 
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insan yasaya uyduğunda kendini dışsal değil içsel bir baskı altında hisseder ve 

böylelikle yasa, itaati değil kendi aklına uymayı sağlar.  

Kişinin varlık güvencesi bu sebeple ancak bir dışsal özgürlük düzenlemesi ile 

mümkün olur – ki bu hukuksal düzendir. Karşılıklı iki insanın kendi iradelerinin de 

etkin olduğu ve yasa koyucu hallerini yansıttıkları bir üst yöneticiye bağımlı olacak bir 

sistem, insanlara birarada yaşarken varlıklarının devamı güvencesini verebilir (Kant, I. 

2015, s.333-334). Bu varlığın devam etmesi için olması gereken birinci amaç maddesi, 

toplumun sözleşebildiği biçimiyle cumhuriyetçi anayasa olmalı ve ilkesi de insan olmak 

bakımından özgürlük olmalıdır (Bozkurt, 2015, s.333-334).  

Kant’ın temelinde etik ilkelerin olduğu hukuk öğretisi, aslında bu birarada 

yaşayabilen veya yaşamak isteyen, toplumsallaşmanın bir parçası olmayı kabuleden, 

doğa durumundan çıkıp kendi yasalarını koyabilen insan için bir ortak var olabilmenin 

mümkün kılınacağı düzenlemeler bütünüdür.  

Tarih temellendirmesi eylem için bir rehber oluşturması amacıyladır (Hassner, 

2010, s. 99). Doğa içinde insanın ilerleme ereğinin bulunduğu bir akış olarak 

değerlendirilir ve doğada tarih; insanın hareket etme ve ilerleme zorunluluğunu temsil 

eder (Hassner, 2010 s.102). Bu ilerleme ve hareket etme zorunluluğu bir-arada 

yaşamayı gerekli kılmıştır ve bu bir arada yaşama gerekliliği ahlaksal eylem ile 

hukuksal eylemin harmanlanmasını gerektirir; sonuçta amaç ahlaksal yetkinliğe 

ulaşmaktır. Bu sefer de en iyiyi isteme veya amaç için özgürlüğü toplumsal olarak 

gerçekleştirme çabası, tarih içinde hukuk devleti incelemesi yapmayı gerektirmiştir 

Hukuk organizasyonunun yasalarınca yönetilen bir halk ile tikel olan insan 

arasında bir mutluluk-özgürlük paradoksu yaşanabilir (Heller, 2010, s. 179). İnsanın 

tikel özgürlüğü, toplum aklının yasalarınca sınırlandırılırsa –ki Kant burada pratik aklın 

özgürlük ve ahlak yasasına güvence vermiş ve bu sebeple sınırlandırılmayı meşru 
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görmüştür- tek tek insanın değil halkın mutluluğu ortaya çıkar. Çünkü insanın tekil 

özgürlüğünün sınırları her bir diğer insanın özgürlük sınırlarına çarpma potansiyeli taşır. 

Buradan özgürlüğünün sınırlandırılmış olduğu bir mutluluk çıkar ortaya. İnsan toplum 

halinde yaşayabilmek için fedakarlıkta bulunmuştur artık. Kant burada “ben”den“biz”e 

geçer (Heller, 2010, s. 179). Daha önce anlatıldığı gibi insanın aklının yasalarına 

uyması bir genele bağlanmıştır; bu genellik hukuk düzeninin yasaları adını alır ve 

güvencesi de insan aklının özgürlüğü ve bu özgürlüğün içinde olan ahlak ilkelerince 

eylemesine olan güvencedir. Özgürlük değil mutluluk feda edilir. Yani özgürlükten 

çıkan amaçlarla uyumlu olan ahlak yasası sayesinde özgürlük evrenselleşir. 

Özgürlüğün artışını nasıl sağlarız? Buna verdiği cevaplardan ilki, aklın 

yasalarına tabi olan ve onları oluşturan insanlarca kurulan genel bir organizasyon 

halidir. Kant buna Cumhuriyet adını verir (Heller,2010, s. 174). Cumhuriyet, özgürlük 

ve doğanın birleşme ihtimalinin olduğu bir yöntemdir (Heller, 2010, s. 175). İşte 

cumhuriyetin yasalarının da ilkesinin özgürlük idesi olması güvencenin yaratılmasında 

yeter neden olabilir. Çünkü yasaların çekirdeği aklın her insanda ortak ilkelerinden 

türeyen koşulsuz buyruklarıdır ve böylece tekil her insan yasa yapmada etkin yasaya 

uymada edilgin olabilir.   

İçinde özgürlük olanağı bulunduğu için her akli insan kendi başınadır yani var 

olabilmesi başka bir insana bağlı değildir. İnsanın eyleminin amaçlı olması durumu 

ahlaksallığı yaratır ve bu ahlaksallık insanın eylediği dünyada hukuk ve hakkın temelini 

de oluşturur. Bu özgürlük ve ahlak ilişkisinin gerçeklik kazanmış hali olur ki görev 

kavramı üzerine tasarlanan pratikliktir (Kant, 2010 s. 19). 

Özgürlüğün hak ve ödev olarak belirlenimi dolayısıyla oluşturulan hukuk 

düzeninde her bir insan başka bir insanın özgürlük olanağının gerçekleşme ihtimalini 

gözetir bir duyarlıkta davranır ve düzenin kendisi için kendini görevli sayar. Bu ahlaki 
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ilke herkese iç özgürlüğünde bir baskı olarak dönüşürse içsel özgürlük dışsal 

özgürlüğün kullanımında doğru belirlenimi yaratmış olur. (Kant, 2010 s.34). Böyle bir 

hukuk düzenindeki insan tasarımında iradenin koşulsuz varlığı, yine her iradenin katılım 

şartıyla mümkündür. Hukuk düzeninde her insanın yasa koyması mümkün değilse bile 

her insan iradesinin ahlaki ilke dolayısıyla kendinden bir yasayı zaten üretmiş olması 

düzen konusunda ortak bir kaynağı yaratır ve insan yasaya itaat etmez kendi aklı gereği 

yasaya uyar.  Bu düzenleme özgürlüğün varlık koşulu olan ahlak yasasıyla mümkündür. 

Hukuk düzeninde istemenin içeriğine müdahale etmeden yani amaca müdahale 

edilmeden eylemin biçimi düzenlenmelidir.  Eylem biçiminin düzenlenmesi demek 

istemenin biçimselliğine göndermede bulunur ve aslında insanın var oluşsal koşulu olan 

özgürlüğün gerçekleşmesi düzenin çekirdeği, varlık nedeni olur. Bir düzenin kurulması 

amacının insan özgürlüğünün gerçekleşmesi olması da kullanılacak hakların kurucu 

şartıdır. Hakkın kurucu ilkesi ise özgürlük olanağını başka herkesin özgürlük olanağı ile 

uzlaştırması ilkesidir. Böylelikle kendinden sınırlama mümkündür. (Kant,2010, s.36) 

Hukuk öğretisinin esas ilgilendiği konu insan haklarının doğası, felsefi ve 

ahlaksal statüsüdür. (Hassner, 2010, s.86). Yasaya uymanın koşulu insanın kendi 

kendisine yasa koyduğunu unutmayacak şartlarda olmasıdır. Bu hakları tesis etmede 

özgürlük ve eşitliğin tüm insanlar için ahlaksal temel olduğunu unutmamak, insanın ne 

demek olduğunu unutmamak demektir. Bu evrensel denebilecek temel ile herkesi 

özgürleştirmek ve her bir insanı amaç yapmak, insan haklarının temelini de oluşturur.  

Temelinde insan haklarını belirleyecek olan hukuk öğretisi ve yasaları, insanın 

kendi yasasına uyması gerektiğini söyler. Ahlak da işte bu temelde olan yasaya 

saygıdan doğar. Yasa bu dünyada insan aklının bir somutluğudur. İnsan yine ahlaksal 

bir varlık olmasıyla hukukun temelinde yer alır ve her insan bu sayede hukukta aynı 

değere sahip olur. Dayanak noktası içsel hakların dışsal özgürlük alanında korunması 
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gerektiğidir ve hem iç hem de dışsal özgürlüğün ilkesi ahlak öğretisindedir (Hassner, 

2010, s.106). 

İlerleme ve sürdürülebilirlik için insan gönüllü olarak kamunun hizmetindedir ve 

hukuk düzeninde gönüllü iş bölümü, insanın her neyi iyi yapıyorsa onu yapmaya devam 

etmesi ya da iyileşme veya ilerleme için yetilerinden birini olanağa çevirmesi üzerine 

kuruludur. Kamunun içinde kullandığı bu akıl, insanın dış özgürlüğünü serbest ve açık 

bir şekliyle kullanması gerekliliğini doğurur (Bozkurt, 2015, s.311-321).  

Kant’ın bu bağlamdaki düşünceleri ile Hegel’in aşağıda alıntısını verdiğimiz 

düşünceleri arasındaki yakınlık dikkat çekicidir: 

Felsefenin ortaya çıkması için özgürlük bilinci gereklidir ve felsefenin içinden 

çıktığı halk da özgürlüğe sahip olmalıdır; pratik bakımdan ise bu gerçek özgürlüğün, politik 

özgürlüğün gelişip serpilmesine bağlıdır. Bu özgürlük ancak bireyin kendisini kendi için 

birey diyebildiği, temel, özsel diye, birey olarak sonsuz bir değere sahip diyebildiği yerde 

başlar; öznenin kişilik bilincine eriştiği, dolayısıyla da mutlak olarak kendi için olan 

değerini olurlamak istediği yerde başlar. Nesneye- mutlak, tümel, özsel nesneye- ilişkin 

düşünce de buraya girer. Düşünmek bir şey hakkında soru sormak ve o şeyi tümellik 

biçimine sokmak, koymak demektir; kendini düşünmek demek ise kendini tümel diye 

bilmek, kendine tümelin belirlenimini vermek, kendine ilişkin olmak demektir. Pratik 

özgürlüğün temel unsuru, öğesi bunun kapsamında bulunur… imdi tarihte felsefe, yalnızca 

özgür devlet yapılarının oluştuğu yerde ve durumda ortaya çıkar. Tin (Geist), doğal 

isteklerinden, maddeye batmışlığından sıyrılmak zorundadır.(Hegel’den aktaran Bozkurt, 

2015, s.321) 

 

 

 

 

 



125 

 

4.3.2. İnsanın hakları ve ödevleri 

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan ‘temel insan haklarının’ felsefi 

ve ahlaki zemini var mıdır? Sorusuna cevap aranırken Kant’ın ahlak felsefesinden yola 

çıkarak her insanın doğuştan sahip olduğu hakların olup olmadığı ve var ise bu hakların 

felsefi ve ahlaki zemininin ne olduğu tartışılabilir (Yalçın, 2003, s. ?) Bu tartışma ile 

evrensel beyannamede yer alan hakların niye hak olarak kabul edildiğini ve evrensellik-

bütünlük gibi özelliklerin neden yakıştırıldığını anlamaya çalışırız aynı zamanda. Kant 

haklara deontolojik bir bakış ile yaklaşır, insanın bir başka insana karşı insani 

sorumluluğu gereğince yapması gereken her şey aynı zamanda aynı insanın bir başka 

insanda öyle olmasını isteyeceği bir haktır yani.  Hakların evrensel ve kendi içlerinde 

bütün olmaları onların a priori bir ahlaki ve felsefi zeminde olmalarıyla mümkündür 

ancak (Yalçın, 2003, s?). Kant bu zeminin daha bilimsel, geleneksel metafiziğe 

kaçmadan incelenebilmesi için sırasıyla ahlak yasası ve onun aynı zamanda koşulsuz 

buyruk olması- yasanın insanın herhangi bir yapıp etmesine uygulanma şeklinden 

oluşan bir prospektüs sunar.  

Eylemleri akla dayandırır çünkü eylemlerimiz doğanın determinizmine tabi 

olmayan özgür irademizin birer sonucudur ve doğada da özgürlük yoktur (Yalçın, 2003, 

s?). Özgürlük ödev ile sınırı çizilerek var edilir ve özgürlüğün gerçekliği etik içerisinde 

ödev kavramı ile tartıştırılır.  

Akıl aynı zamanda insan ahlakiliğinin de dayanağıdır. Evrensel hak ve ödevler 

insana söylenmelidir, muhatabı yine bir başka insan olmalıdır. İlamında herhangi devlet 

veya aile gibi organizasyon belirten kavramlar kullanılmamalı, bütün beyannamenin dili 

sadece insana ve var oluş hakkındaki ortaklığa seslenmelidir. Sorumluluk akla 

yüklenmeli, eylemlerin hak mı ödev mi olduğunu akla sormalıdır insan. Ve daha çok 
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ödev eylemleri var oluşundaki ortaklığın sorumluluğu yerine getirmek olan koşulsuz 

buyruk ve ahlaki olandır.  

Hakkı belirleyecek üç koşul vardır. Birinci olarak hak, sadece başkası üzerinde 

etkisi olan eylemlerle ilgili olmak durumundadır ikinci olarak hak, kişinin kendi özgür 

eyleminin bir diğerinin eyleminin özgürlüğüyle olan ilişkisini ortaya koyar ve son 

olarak hak eylemin içeriğiyle değil formuyla ilgilidir (Cevizci, 2014, s.746).  Hak esas 

itibari ile dışsal özgürlükle ve ona getirilecek dışsal kısıtlamalarla ilgilidir. 

Her cumhuriyetin üzerinde temellendirileceği ezeli ebedi üç özgürlük ilkesi şunlardır: Bir 

toplumun üyeleri olarak bütün insanların özgürlüğü, uyruk olarak kişilerin eşitliği ve 

cumhuriyetin her bir üyesinin vatandaş olarak bağımsızlığı. Birinci ilkeyle Kant, negatif 

(liberal) özgürlük kavramını, üçüncüsüyle pozitif (demokratik) özgürlük kavramını (politik 

bütünün her bir üyesinin yasamaya katılımı) ve nihayet ikincisiyle yasa karşısında eşitlik 

olarak özgürlüğü, yani haklar olarak özgürlükleri tesis eder. Bu liste politik özgürlüğün 

modern yorumlarını kapsar. Bu üç ilkenin hepsi de temellendirici bir karaktere sahiptir. 

Onlar herhangi bir anayasayı ifade etmez; tüm cumhuriyetlerin, kendi farklılıklarına 

kayıtsız, üzerinde kurulacağı temelleri oluşturur (Heller, 2010, s.174-175). 

Hukuk’u oluşturan yasaların çekirdeğinde;  insanın özgürlük olanağının en geniş 

sınırını belli edecek hak(lar) yer alırken yine yasanın ilkesi olarak ilkeye göre 

belirlenecek eylem ödevi vardır.  Ortak var oluşu ve insanlaşma ereklerinin korunması 

için yerine getirilmesi gereklilik olan salt eylemi haklar korur. Bu hakların temelinde ise 

insanın özgürlük olanağı kapısının sürekli açık bırakılması yatmaktadır.  

Hakkın ihlaline sebep olacak şey aklın yasalarından olan izin verici yasalar 

olabilir. Çünkü bu yasalar bir elde bulundurma hali yaratır. (Kantın Notundan Aktaran 

Bozkurt N. 2015, s.331) Yani gelecek için olanağın saklı tutulması duygulanımını 

yaşarlarsa bu, haktan üretilen yasanın kendisine bir gün mutlaka zarar verir.  Doğal 

durumdan sivil duruma geçişte bu durum doğal hukuk gereğince adalete uygun sayılır 
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ve izin yasanın ayrıcalığı olur. (Kantın Notundan Aktaran Bozkurt N., 2015, s. 332) 

Burada bunun, birarada yaşayan insanların insanın düzensiz doğası sebebiyle kaos 

yaşama ihtimaline sebep olabilir ve bir bakıma savaş durumunun olası olduğunu 

söylenebilir.  

İnsanın kendisiyle bir karşılaşma olanağı yaşadığı kamusal alanda haklar; hem 

bir özgürlük olanağı alanı hem de olanağın gerçeğe dönüştürülmesi halinde başka bir 

insanın araç olmaması amacıyla özgürlüğün sınırlarını tanımlar.  Hukuk düzeninin 

temelinde insanın dışsal özgürlüğünü yaşadığı alan için tanımlanan insanın hakları yer 

alır. 

Hukuk ve hak konusunda yine akıldan üreyen yasalar ve ödevler iki başlıdır; 

hem kendi aklı için sorumludur insan yani kendi iradesini ortaya koymadan bir eylem 

haline girmemekle ödevlidir hem de başka bir insanın özgürlük olanağını da koruması 

gereklidir. Kendi içinde denetim mekanizmasını kuran ve ortak bir amaç için uyumu 

amaçlayan haklar, insanın olası herhangi bir yansımasını veya ifadesini ya da insanın 

kendisini kattığı herhangi bir görünüm için en geniş özgürlük alanı olarak koruma 

sınırlarını çizer. Yasa burada hakkın içindeki yasağı belli eden sınırdır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde geçen zorunlu hakların her biri bir 

özgürlük alanıdır ve özgürlüğün kamusal alanda gerçekleştirilmesi olan politik 

özgürlüğü korur. Hukuk otomatik olarak bir insan hakları öğretisidir. Öznel insan 

türünün temsilidir ve türün sürekliliği için insanın var oluşu garanti altına alınmalıdır. 

Var oluşun koşullarından olan özgürlüğün hak ve ödevler dolayısıyla garanti altına 

alındığı bir insan düzeninde yani hukukta ortak kaynak özgürlüğün gerçekleştirilmesini 

yani amacı ne olursa olsun –var oluşun kendisine zarar vermeyi amaç edinmeden- 

eylemin kendisini korumak üzerine var olmuştur. Böylelikle özgürlükten doğacak bütün 

hakların evrenselliği mutlaktır. Çünkü özgürlük, aklın idesi olarak her insan aklında 
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bulunur.  İnsan içsel özgürlüğünde herkesçe eşit olarak ahlaki gerçekliğe ulaşma çabası 

içerisindedir ve buna eylemesi ile gerçeklik kazandırır; pratik aklını kullanarak başka 

bir insana itaatten kurtulur, olan ile olması gereken ayrılır ve insanın hakları apriori 

bilgi olarak oluşur.  

Pratik aklın kritiği insanın varlık yapısına ilişkin olan özgürlük tasarımının ödev 

kavramı üzerinden anlatısıdır (Özkan,2006,s.322). Özgürlüğün de idesinde, bilincin 

koşulsuz buyruğu olan “yapmalısın” buyruğu vardır ve bu buyruk insan olmanın 

yükümlülüğünden doğan gereklilik şeklindedir (Özkan, 2006, s.323). 

Kendi başına bir amaç olan iyi isteme ilkesini içeren ödev kavramı; varlığın tüm 

yasalarını kapsayacak şekilde herkesi aynı eylemi yapmaya itecek yasanın insanda 

yarattığı sorumluluk duygusuna bağlanışıdır. İnsan ödevle, bir başka canlı veya doğanın 

devamlılığı için eylemek gereği hisseder.  

İnsan doğasında bulunan ve aydınlatılması gereken istemenin ilke dolayısıyla 

tasarımlanması, bunu aklın itkisinden yasasına dönüştürür. Özgürlüğün kullanımında bu 

yasa çift taraflı olarak işler. Kullanılacak özgürlüğün var olmanın ilkelerine bir zarar 

yaratamayacak şekilde tasarlanması eylemin kendisini ödev haline getirir. İstemelerini 

gerçekleştirmek de istemenin dizaynı da bir ödevdir. Amaca hizmet etmesiyle değil 

olması gerekenin yapılmasıyla ödev gerçekleştirilmiş olur; zaten ahlak yasalarının ve 

buyrukların kendisi de olan hakkında değil hemen olmadan önceki durumun kendisiyle 

alakalıdır; olması gereken belirlemedir.  

Ödev, ahlak yasasına bağlı olarak tanımlanan kavramdır; yasanın bir yanı ödev 

iken bir yanı da daha sonra bahsedeceğimiz hak kavramıdır. Ödev insanın insan olma 

durumunu zarara uğratmaması için –ne olursa olsun yapması gereken veya ne olursa 

olsun yapmaması gereken şeyleri ifade eden- yapıp ettiklerinde ahlaksal içerik olması 

durumudur (Kant, 2002, s.13).  



129 

 

Tam gerçekleştirmenin kendisi, amacı üzerinden tartışılmaz; ahlaksal içeriği 

dolayısıyla gerçekleştiriliyor olması yeterlidir. Örneğin, yaşamı sürdürmek ödevdir 

(Kant,2002, s.13).  Bu ödevin yaşamı sürdürmek eğiliminde olunması ya da istemenin 

yaşamı sürdürmek olmasıyla bir alakası yoktur; kişinin yaşamına kendi isteğiyle son 

vermesi, insan olma durumuna aykırı davranarak insanlığın kendisine zarar vermek 

olacağı ve doğada çelişki yaratacağı için ahlaksal içeriğe ters; yani ödeve ters bir 

davranış şekli,  bir eylem olacaktır. Eylemin sadece olması gereken o olduğu için 

yapılması insanı kendi tikelliğinden kurtarıp eylemin ahlaksal değerini oluşturur ve bir 

insan olma durumunu gözetmede bir arada yaşayan insanlar için ortaklık yaratır. Bu 

ödev bilinciyle bir arada yaşayan insanların dışsal bir zorlayıcıya gerek kalmadan bir 

düzen tesisi zaten olur.  

Ödevde önemli olan eylemin özüdür yani maksimin ahlak ilkesi çerçevesinde 

tasarımlanıp tasarımlanmadığıdır, maksim eylemini motive eden nesnel veya öznel 

koşulların her biridir ve insanın niyetleridir. Zaten ahlak yasası da bu niyetin öznel 

koşullarından sıyrılıp nesnel olanı istemeye dönüştürüp ona göre eylemek demektir. 

Yani ödev maksimini ahlak yasasına göre -ama insanın kendi özgürlüğünü dışsal 

zorlayıcıyla değil kendi akının yasasıyla kullanabilmesini unutmadan- gerçekliğe 

dönüştürmek demektir. Böylece ahlaksal içerik ve ahlaksal değer oluşur. 

Eğer isteme biçimsel olan ilkeye göre eyleme dökülmüş ve güdüler-içerik- 

belirlenmemişse o zaman ödevden dolayı yapılıyor demek olur ve ödevden dolayı 

yapılan eylemde insanın özgürlüğü bulunacağından bu eylem ahlaksal olarak da 

değerlendirilir. Ödev yasaya saygıdan dolayı yapılmışsa eylemin zorunluluğudur ve 

eylemin etkisiyle ilgilenilemez. Örnek verilecek olunursa; insan hakları öğretisinde -

aynı zamanda etik ilkeler bütünü olarak da görülebilir- hakların kullanımlarının aynı 

zamanda bir ödev olduğu görülebilir. Herhangi bir özgürlük hakkını kullanırken dikkat 
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edilecek biçimsel sınırlar vardır ki bu sınırlar kişi özgürlüğünü gerçekleştirilirken başka 

bir insanın zarar görmemesi için belirlenen sınırlardır; aynı zamanda özgürlüğünü 

kullanmak isteyen insana yardım etmek amacıyla yardım etmek yine kişinin ahlaksal 

yükümlülüğüdür. Kişinin ödevidir. Çünkü bir insanın özgürlüğünü gerçekliğe 

dönüştürüyor olması insanlık için bir olanaktır. 

Ödev: “Maksiminin aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin 

şekilden başka türlü davranmamaktır” (Kant, 2002, s. 17). İnsanlığın taşıyıcısı olarak 

insan eylemi, her defasında insanlığı ileriye götürecek bir neden ve sonuç dizgisi 

yaratabilme ihtimaliyle gözetilmeli ve aynı zamanda kişinin negatif ve pozitif özgürlüğü 

tanımını aranmalıdır. İnsanın özgürlüğünü gerçekleştirirken hem korunması hem başka 

bir insanı koruması hem de bir başka insan için özgürlüğün kullandırılması, negatif ve 

pozitif özgürlükle alakalıdır. İnsan haklarının aynı zamanda insan aklının yasaları olarak 

tasarlanması makuldür çünkü hak, aklın özgürlüğünü gerçekleştirmesi için dışsal 

özgürlüğün varlık alanı içinde ödevini de barındıran kavramdır. Özgürlük, dolayısıyla 

eylem dünyasının biçimsel şartlarını belirlemede kullanılabilir. Böylelikle insan aklının 

tikel yasaları pratik aklın yaşantısında genel yasaya bağlanır.  Bu genel yasa, her aklın 

yasasına bağlandığından bir evrensellik ve aynı zamanda her aklın kendi yasasına 

uyması gerekliliğinden akla saygı yani haklara ve ödeve saygı geliştirir.  

Eylemek temel yasa ve insanlığa karşı ödevin kendisidir (Kant, 2002, s.18). 

Çünkü insan düşüncenin soyutluğunu dil ve konuşma yetisiyle ya da genel olarak 

iletişim kurma yeteneği ile bir ifadeye yani somutluğa dönüştürüp başka bir insanın 

kendinden haberdar olmasını sağlarken, kendi düşüncesiyle de bir karşılaşma yaşar. 

İnsan, yapıp etmeleriyle de -istemelerinin ve özgürlük özelliğinin fenomen dünyada bir 

gerçekliğe kavuşmuş haliyle- soyutluğu somutluğa dönüştürebilen canlı olarak 

karşımızdadır.  
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Eylemin kaynağı olan istemenin hem biçimsel hem de içerik belirlemesi vardır. 

İstemenin içeriksel belirlenişinde dışsal bir zorlama ile eğilim ve dürtülerin 

gerçekleştirilmesi yer alır. Buna bağlı gelişen ihtiyaçları ve ihtiyaçlarını etki tepki dizisi 

içerisinde karşılamasıyla oluşturduğu mutluluk değeri de eylemin sonucudur. Bu 

eylemler dışsal zorlama yoluyla olduğu için özgürlüğü gerçekleştiren eylemler değildir 

ve insanın ödevi de değildir. Ödev, insanın özgürlük nedenselliğinde içsel zorunluluk 

yani eylemenin gerekliliği altında ortaya çıkan kavramdır, eylemenin kendisini pratik 

aklın bir buyruğu olması sebebiyle buyurandır ve eylemeyi oluşturacak istemenin 

biçimsel sınırlarına bağlıdır; bu sınır da kendi varlığının bilgisiyle karşılaşabilsin diye 

sadece “yapmalısın”ı buyurur. Çünkü her yapmalısın buyruğuna uygun bir eylem, 

insanın bir bilgisini ortaya koymaya olanak verecek olandır (Özkan, 2006, s.324).  

İstemenin kendisi nedensiz olmamalıdır çünkü sebepsiz bir isteme, bilincin 

kendisini dışlar ve insanı doğa varlığı olarak tanımlar (Özkan, 2006,325). Ödevden 

kaynaklı eyleme, var oluşun sürekliliğini koruyan aklın ilkelerine tam bir uygunluğu 

gerektiren eylemlerdir.  Fakat insan eylemini ödeve uygunda yerine getirebilir yani 

içerikli olan istemelerini biçimsel sınıra göre ahlak yasasına göre düzenleyip 

gerçekleştirebilir. Biz bu durumda tam anlamıyla aklını kullanan canlı varlık olarak 

insandan bahsedemeyeceğimiz için özgürlüğü de tam anlamıyla gerçekleştirememiş 

oluruz. Ahlak yasası genel aklın yasasıdır ve ödevin içeriğidir, istemenin iyiyi isteme 

olarak tasarımlanması aklın bir ödevidir ve ahlak yasasıdır, istemenin yasayla ilişkisi 

eylemi zorlamayı belirtir.  

Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesinde yer alan erdem öğretisinde 

ödevlerin sistem oluşturup oluşturmadığını inceler (Guyer, 2005, s. 278). Ahlak 

Metafiziği,   ilkeden insanların somut ödevlerini türetebilmek için insan doğasına ait 
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inkar edilemez olgular sunmayı, temel ahlak ilkesi belirlemeyi hedefler (Guyer, 2005, s. 

282). 

Ödevler sistemi iki ayaklıdır. Biri dışarıdan yasalarca verilen ödevler yani bir 

sistem olarak hukuku incelerken diğeri de bu şekilde olmayan ödevleri -erdemi- konu 

alır.  İkisi de ayrı ayrı bir sistem olur, eylem ve durumlara getirebilecek ödev ilkeleri 

olur.  Kant kendi sisteminin düzenleyici bir ideal olduğunu belirtir (Guyer, 2005, s. 

285). 

Ödevleri eksiksiz ve eksik olarak ikiye ayırabiliriz (Cevizci, 2014, s.745).  

Eksiksiz ödevlere örnek olarak intihar etmeme ödevi başkası için de düşünüldüğünde 

yaşam ve güvenlik hakkını koruma olarak anlaşılabilir. Ki bu hak ve ödevler mutlaklığı 

sorgulanmayacak hak ve ödevlerdir.  

“İnsanlığı karakterize eden kendine ne türde olursa olsun bir erek koymasıdır” 

(AM, Erdem Öğretisi, Önsöz, BölümVIII, 6:392’DEN AKTARAN Guyer P., 2005, s. 

288).  “Hemen arkasından her tür olası ereği gerçekleştirme yetisini edinme ya da 

geliştirmeye yönelik bir ödev çıktığını söyler” (a.y’den Aktaran Guyer P., 2005, s. 288). 

Kendi ereklerini koyma becerisi seçme özgürlüğünün uygulanışının temel formudur 

(Guyer, 2005, s. 288). Özgür olacak bu yeti eylem özgürlüğünün de temel formu 

olacaktır. Sistemli bir şekilde ilerlendiğinde bu form bizi eylemlerinde insanlığı erek 

olarak görmek koşulsuz buyruk kabul edilecek ve özgürlüğün kendi değeri 

korunacaktır. Özgürlüğün kendi değerini korumanın ödev olması,  yükümlülüğümüzün 

en genel formunu hem seçme hem de eyleme özgürlüğünü korumak ve geliştirmek 

oluşturacaktır.  Bu sistem Kant’ın erdem ve hukuk ödevlerinin temel formülasyonu ve 

ilkesidir  (Guyer, 2005, s.289). 

Hukuk ilkesini gözetmek, kendi eylemlerimizin başka insanların eyleme 

özgürlüğünü kısıtlamaması için bir ödevdir.  
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Ahlak metafiziği hak ve erdem öğretisi bölümlerine ayrılır (Cevizci, 2014, s. 

744).  Politik hak ve ödevler dar anlamda erdemlerin getirdiği halklardan ayrılır 

(Cevizci, 2014, s.744). Sivil durum halinde toplumsal bir organizasyonda politik 

devletin ve hakların önceliği vardır (Cevizci, 2014, s.744). Bu dışsal sınırlamalara tabi 

olacak dış özgürlüğün yani eylemin kendisiyle alakalıdır. Politik ödevler ahlaki 

ödevlerden önce gelir çünkü dışsal edimler yani eylemin kendisi insanın hem 

kendisinde hem de başkalarında insan haklarına saygı göstermesini talep edecek şekilde 

haklar ve ödevlerin karşılıklılığını tanımlar ve en nihayetinde ahlaklılığın özünü 

oluşturur (Cevizci, 2014, s.744). Ödev yasayı gerçekleştirdiği için bütün ödevler ancak 

irade özgürlüğü varsa tanımlanabilir. Her ne kadar haklardan konuşmak istesek de 

hakkın idesinin koşulsuz buyruk olması ve koşulsuz buyruğunda ödevden dolayı 

yapılan eylemi dile getirmesi aslında sonunda ödevleri tartışmış oluruz. Bu ödevlerin en 

tepesinde özgürlüğün gerçekleştirilmesi bulunur ki bu özgürlüğün gerçekleştirilmesi 

aynı ana kişinin kendisi için bir hakken başkası için düşünüldüğünde ödev olur.  
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Sonuç 
 

 

Aydınlanma Çağının başlangıcı olan 18. yüzyılda insan doğası hakkında 

yapılmış olan bilgi kuramsal incelemeler, orta çağın karanlığından henüz kurtulmuş 

olan insana ne veya kim olduğunu hatırlatma amacı taşır. Yapılan teorik 

temellendirmelerde insana, insanın var oluş kaynağı hakkındaki ortaklığı gösterilmek 

istenmiştir. Bu sayede insan, doğa nedenselliği haricinde otoritelerce uygulanan baskıya 

itaat etmeyecek, yasaları aklıyla sorguladıktan sonra uygulayacaktır. Orta çağın insan 

bilgi birikimi ve toplumsal hayatında negatif yönde yarattığı etki 18. Yüzyıl düşünürleri 

tarafından insanlık için bir kırılma olarak görülmektedir. Tıpkı bu kırılma ve hatırlatma 

gibi insanlık tarihi bilgisinde bir kırılma anı da ikinci dünya savaşına götüren süreçte ve 

savaşın kendisinde yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı süreci incelendiğinde eskinin ahlak 

anlayışı ile bunun getirdiği düzenlemelerin izin verdiği devlet organizasyonlarının, 

insanın insanlığı oluşturduğu değerlerin ve tüm insanlık birikiminin yok sayıldığı 

anlaşılır. Öyle ki ikinci dünya savaşı sonrası bir zorunluluk olarak beyan edilen İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi, insana insanlığını hatırlatmak amacı taşımaktadır. 

Savaş sonrası toplumsal düzenin yeniden yapılandırılmasında referans tekrardan 

doğal haklar teorisine verilmişti. Doğal haklar teorisinde insanlığı insanın kötülüğünden 

korumak için var oluşun prensipleri tekrardan aranmaya başlanmıştı. Doğal hak 

teorisyenleri metafizik yaklaşımı sınırlamışlardı. Çekirdek düzeyde bile olsa mutlak 

olan haklar insan özgürlüğünü ve otonomisini tanımak zorundaydı. Bu hak teorisinin 

temelinde de bu çalışmada açıklanmaya çalışılan Kant’ın insan doğasına bağladığı 

özgürlük felsefesi ve insanlık idesini koruyacak ahlak yasası vardı. Bu bağlamda 
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toplumsal alanda insanın özgürlük özelliğine bağlanan haklar, özgürlüğü herkesin aynı 

derecede kullanabileceği şekilde tanımlanmalıydı. 

Doğal hukuk temelindeki özgürlükten doğan mutlak hakların her biri sosyal 

varlık olarak insandan ayrılamaz var oluş özelliklerini tanımlar. Doğal bir gereklilik 

şeklinde toplumda insan olmanın asgari koşullarını belirleyen doğal hukuk, toplum 

değerleri konusunda referansını geleneksel metafiziğin konuları üzerinden değil 

özgürlük ve irade üzerinden verir. Çalışmada incelenmek istenen, hakkın öznesi ve özü 

olan insan kavramına ve insan haklarının felsefi temellerine geri dönülüp irade ve 

özgürlük karşılığının doğal haklar teorisi temellendirmesiyle bulunabileceğidir.  

Kant’ın bilgi kuramsal ve antropontolojik bir inceleme ile insan aklını, 

özgürlüğü ve yasaların varlık sebebini incelemesi, geleneksel olan siyasi ve dini 

otoritenin metafizik kaynaklı yasalarına ve insanın itaatine bir karşı çıkıştır.  Bu 

dönemde toplum yasalarının varlık nedeni ve kaynağı hakkında yapılan sorgulamada 

içerik metafizik konulardan uzaklaştırılıyor, yasaların sınır bilgisi olarak akıl 

gösteriliyordu. Kant eylemenin nedeni, nasılı ve sonuçlarıyla alakalı 

temellendirmelerinde beşerden aklı olan soyut bir varlığa geçişi anlatır.  

Kendi aklını kullanarak doğasından bağımsızlaşabilen insanın anlatısı ile doğada 

otorite olması, bilgiyi açığa çıkarabilme ve bilgiyi yaratabilme kapasitesine bağlanır. 

Önceden doğa yasalarının baskısı altında çevresine adapte olan insan, bilgiyi 

belirleyebilen canlı olarak doğanın nedenselliğinden özgürleşebilir, kendisi bir neden 

sonuç dizisi yaratabilir ve algılayabildiği uzam ve zamanda çevresini kendisine adapte 

edebilir. Halen doğanın içinde yaşayan insan doğayla baş etme kabiliyetini geliştirdikçe 

doğanın neden olduğu edilgenlikten etken olmaya bir geçiş yaşar ve doğada özne olarak 

belirir. 
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Öte yandan insan aklının ilkeleri istemenin hem biçimini hem içeriğini 

belirleyebilir. İstemenin sınırlarını belirleyebilen insan doğanın diğer canlılığından 

otonomisinin ve iradesinin olmasıyla ayrılır. Aklın sınır belli eden ilkelerinden oluşan 

ahlak yasası, içsel bir zorlayıcıdır; istemede ve eylemede iradeyi şart kılarak insanın 

yapıp etmelerinden sorumlu olduğunu belli eder. Ahlak yasası içsel bir zorlayıcı olarak 

‘olması gerekeni’ iyi isteme olarak belirler ve iyiyi istemek insanın içindeki insanlık 

idesine zarar vermeden yaşamayı koşul olarak gördüğünden iç denetimi sağlar. Bu 

yasaya uymak da insanın içsel özgürlüğünün gerçekleşmesini sağlar. İyiyi istemek 

doğal olarak toplumsal düzen için olması gerekeni belirleyecektir. Bu sayede insan, 

ahlak yasasına uyarak dışarıdan bir zorlamaya yani otoriteye itaat etmesine gerek 

kalmadan içerden bir zorlamanın yasalarına yani aklının yasalarına uyarak iyiyi 

gerçekleştirebilecektir. İnsanın, insan olma ödevi olması sebebiyle eylemin kendisi 

insanın dışsal özgürlüğünün gerçekleştirilmesi olarak görülür ve toplumsal hayattaki 

düzen insanın dışsal özgürlüğünün gerçekleştirilmesinin olanağı için şarttır. Toplumun 

ismi cumhuriyetken toplumsal düzenin ismi Kant için insanın aklının yasalarından 

oluşan hukuk düzenidir.   

Kant, ahlakın metafizik temellendirilmesinde aklı metafizik ahlaktan ayırmıştır. 

Hakların, ödevlerin ve ahlakın bilimsel temellendirmesini teorik ve pratik akla 

bağlamıştır. İnsanın özgürlüğü ve toplumsal yaşantısından doğan tüm hakların 

kaynağını mantık silsilesi içerisinde bilimsel bir temele oturtmuştur. Kendinden önce 

yasaların varlık nedeni olarak merkezde yer alan metafizik içeriklerin siyasi ve dini 

otoritelerce insanı baskı altında tutmak için kullanıldığını, aklın yetileri ile neyin bilinip 

bilinemeyeceği konusunda bir tartışma yürüterek eleştirmiştir. Bilinebilecek ilk nedenin 

varlık bilgisinin fenomen varlık alanında numen varlık olan insanın eylemi olduğunu 

söyleyerek var oluş için özgürlüğü şart koşmuştur.  Özgürlüğü akıl, bilgi, isteme, iyi 

isteme ve hukuk sıralamasıyla insanla ilgisi bakımından anlatmıştır.  



137 

 

Özgürlük hem doğaya hem insana ait bir kavram olarak nedensellik 

antinomisine bir çözüm olarak açıklanır. Kant felsefesinde özgürlük ve özgürlük hakkı, 

toplumsal yaşamında kaynağı insanda olan bir kavramdır.Kant için özgürlüğü 

gerçekleştirmek, insanın insanlığa karşı olan ödevinden dolayı sahip olduğu bir hak 

olarak sınırları hukuk yoluyla belirlenebilse dahi hukukun insanı dışarıdan kuşatan bir 

zorlayıcı değil aklın bir yasası ile içselleştirilebilen bir şey olmasıyla ahlak yasasının 

varlığını gerekli kılar. Bu şekilde hukukun öznesi olan insan kavramı evrensel bir tanımı 

karşılayabilir. Evrensel olan, insanın özgürlüğe bağlanan var oluşsal özelliğidir. Kant 

felsefesinde ödev ve sorumluluk içsel ve dışsal özgürlüğü belirler. İçsel ve dışsal 

özgürlüğün birbirini tamamlayarak insan yaşantısının sürekliliğini ve ilerlemesini 

sağlaması insanın kendi yasalılığını anlatır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, özgürlük haklarının korunması ve 

kullanılmasında denetimi aile, toplum ve devlet otoritesine bağlıyor ve bizce bu da 

beyannamenin devlet oryantlı varlığına işaret ediyor. Devlet, iktidar ve toplum ilişkisi 

yine insanların otoriter bir şekille yönetilmesi ihtimalini içeriyor. Oysa özgürlüğün 

insanla kurulan ilgisinde doğal hukuk düşüncesi ve Kant felsefesi, hakkın kendisini 

insan olma özelliği olan özgürlüğe bağlıyor ve insanın özgürlük özelliği ile yasa, 

evrensel niteliğini böylelikle kazanabiliyor.  

Tezde insanın aklının ve aklını kullanabildiğinin farkına vardığı andan itibaren 

benliğinin dış ve iç dinamikleri, aklın eleştirisi yoluyla tartışılır. Bu tartışmada İnsan 

istemelerinin yarattığı eylemlerin nasıl düzenlenmesi ve dizginlenmesi gerektiği 

konusunda içeriden bir zorlayıcı olan irade, tek otorite kaynağı olarak gösterilir. Bu 

iradenin öğretilmiş bir irade değil var oluştan gelen apriorik bir ilke olması gerekliliği 

vurgulanır. Apriorik bir ilke sebebiyle insanın dışarıdan bir otoriteye ihtiyacı 
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yoktur.İnsan yasanın kaynağını kendi aklına dayandırabildiği ölçüde yasaya uyar; aksi 

taktirde itaat etmesiyle insanlaşmadan uzaklaşır.  

Tüm bu anlatıda tezimizle, insan haklarının felsefi kökenlerinden doğanve doğal 

haklar teorisinin temelinde olan Kant felsefesinde-insan hakları hukukunda- hakkın 

öznesi ve özü olan insan kavramı hakkında açıklayıcı bir tavır ile iki tane soru 

geliştirebiliriz: 

Orta Çağ veya Yirminci Yüzyıl dini ve siyasi otoritelerinde olduğu gibi 

günümüzde de aynı dürtü ve niyetle hazırlanmış siyasi organizasyonların insanlık 

üzerinde yarattığı bu baskıya meşruluğu kazandıran durumun nedeni olarak negatif veya 

pozitif yükümlülükleriyle tanımlanan aile, toplum veya devlet gibi kavramların İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesinde otoriteye etki edecek şekilde varlığını sürdürmesi 

gösterilebilir mi? 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin tüm devletlerin ya da toplum halinde 

yaşayan insanların hukuk düzenine yeterli etkiyi gösterememiş oluşunda, devletlerin 

otoriterleşme sürecinde kullanabildikleri yetki alanının genişliği ve kullanmaya müsait 

bir hukuk düzeninin varlığı gösterilebilir mi?  
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ÖZET 
 

DİNCER, Nazlı Deniz, Kant Düşüncesinde İnsan Kavramı ve Özgürlük Anlayışı, Tezli 

Yüksek Lisans Programı, Danışman: DR. ÖĞR. Üyesi Barış TEKSOY, 138 s. 

 

Bu çalışma İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin varlık nedeni olan insan 

kavramına odaklanmaktadır. İnsan tanımı, doğal haklar teorisinin kurucusu sayılan 

Kant felsefesi ile incelenecektir.  Bu bağlamda özgürlük ve insan doğasına ilişkin 

bilgi kuramsal bir çalışma yürütülecektir. İnsan aklını kullanabilen ve bilgiyi üreten 

bir varlık olarak değerlendirilecektir. İnsan, isteme ve eylemlerini dizginleyebildiği 

için iradesi olan bir varlık olarak yasadan sorumlu görülür. İnsanın bir özelliği 

olarak mutlak olan özgürlük yasanın varlık nedenidir. Aynı zamanda yasa da 

özgürlük için bir koşuldur. İnsanın özgürlüğü, toplumsal hayatında insanın bir hakkı 

olarak karşımıza çıkmaktadır Son olarak insan, özgürlük ve iradesiyle toplumsal 

hayatta hem yasa koyucu hem de yasaya uyan roldedir ve özgürlüğünün yasaları 

altında başka bir otoriteye gerek duymadan yaşayabilen bir canlı olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Özgürlük, İsteme, Ahlak Yasası, İrade, Hukuk, Hak. 
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ABSTRACT 
 

DİNCER, Nazlı Deniz, The Concept of Human and Understanding of Freedom in 

Kant's Thought, Master Thesis, Advisor: DR.  Lecturer Barış TEKSOY, 138 s. 

 

This study focuses on the concept of human being, the cause of existence of 

the Universal Declaration of Human Rights. The definition of human will be 

examined with Kant philosophy, which is considered as thefounder of natural rights 

theory. In this context, a theoretical study of knowledge about freedom and human 

nature will be carried out. It will be considered as an entity that can use the human 

mind and produce knowledge. He is considered responsible for the law as an entity 

with will power because he can restrain his will and actions. Absolute freedom as a 

feature of human is the reason for the existence of the law. At the same time, the law 

is a condition for freedom. The freedom of human appears as a right of human 

beings in social life. Finally, human beings have both legislative and lawful roles in 

social life with their freedom and will. It can be seen as a living being that can live 

under the laws of human freedom without the need for any other authority. 

Keywords: Knowledge, Freedom, Will, Moral Law, Willpower , Law, Rights 

 

 


