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ÖZ 

Kant’ın Eleştiri Öncesi Bilgi ve Bilim Görüşü 

ÖZGÜÇ  GÜVEN 

 

Kant’ın felsefe tarihinin en çok iz bırakan filozofları arasında olduğuna hiç 

kuşku yoktur. Çağımızda her felsefi çaba Kant’ın ortaya koyduklarına, kimi zaman 

olumlayarak kimi zaman karşı çıkarak değinmek durumundadır.  Bu çalışmanın 

amacı Kant’ın eleştirel  dönemindeki görüşlerinin, eleştiri öncesi dönemde izini 

sürerek, onun düşüncesindeki değişimi, gelişimi serimlemektir.   

 

 

 

 

ABSTRACT 

Kant’s Pre-Critical Thought of  Science and Knowledge 

ÖZGÜÇ  GÜVEN 

It is doubtless that, Kant  is one of the best-known philosophers in the history 

of philosophy. In our times, every philosophical endeavor, sometimes by  agreeing or 

sometimes by disagreeing, must touch on Kant's thoughts. The main target of this 

study is to point out Kant's philosophical development, to show the changes  and the 

development in Kant's way of thinking  by tracing previous period of  the Critique. 
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ÖNSÖZ 

 

Kant’ın  kendini felsefenin Kopernikus’u  ilan etmesindeki övünme duygusu 

haksız değildir.  Kopernikus’un bilimde yaptığını,  Kant felsefede gerçekleştirdi.  

Yüzyıllar boyunca Güneş’in, Dünya’nın çevresinde döndüğü düşünüldü, Kopernikus 

Dünya’nın Güneş çevresinde dolandığını ileri sürünce evren tasarımı değişti. Tıpkı 

bunun gibi,  Kant’ın, insanın nesnelerin bilgisini  düzenlediğini; şeylere yasalarını 

koyduğunu  söylemesi bilgi tasarımını değiştirdi. Felsefede böylesine önemli bir 

merkez değişikliği sağlayan Kant’ın   düşünsel gelişimi önemlidir. Eleştirel 

dönemine denk gelen tavır farklılığı  kuşkusuz bir anda olup biten bir şey değildir. 

Bu tezin temel amacı Kant’ın düşünsel gelişiminin tutamaklarını saptamaktır. İkincil 

bir amaç da, Kant’ın bilimsel sorunlara ilişkin görüşlerinin  dönemindeki yeri, 

günümüz açısından değeri, felsefi gelişimindeki etkisini belirlemektir.  

         Bu tezin hazırlanmasındaki katkıları ve emeğinden dolayı tez  danışmanım 

Sayın Doç. Dr. Cengiz ÇAKMAK’a, yardımını hiçbir zaman esirgemeyen Sayın 

Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN’a, desteklerinden dolayı aileme teşekkürlerimi  

sunuyorum. 
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KISALTMALAR  LİSTESİ 

 

NE   :New Eludiation of the Principles of Metaphysical Cognition 

Dreams :Dreams of a Spirit-Seer elucidated by Dreams of Metaphysics 

DS :Concerning the Ultimate Foundation of the Distinction of 

Directions in Space 

PM :The Employment in Natural Philosophy of Metaphysics 

combined with Geometry, of which Sample I contains Physical 

Monadology 

FS : The False Sublety of the Four Syllogistic Figures 

OPA : The Only Possible Argument in Support of a Demonstration 

of the Existence of God 

NM : Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes 

into Philosohy 

I : Inquiry concerning the Dictinctness of the Principles of 

Natural Theology and Morals 

IS : Concerning the Form and Principles of the Sensible and 

Intelligle World. 

  

 



Düzeltme 1 

GİRİŞ 

 

Bu çalışmanın amacı Kant’ın eleştiri öncesi döneminde bilgi ve bilim anlayışını 

incelemektir. Eleştirel dönemde Kant’ı anlamak, ilgilendiği sorunları ve çözümlerini 

kavramak açısından Kant’ın geçirdiği düşünsel değişiklikleri izlememenin yararı 

tartışılamaz.  

Kant’ın eleştiri öncesi dönemi, 1746’dan  1780 yılına kadar, 34 yıl süren uzun 

yılları kapsar. Kant, daha çok  eleştirel döneminde ileri sürdüğü epistemolojik,  etik 

ve estetik  görüşleriyle felsefi çalışmalara konu edilir. Oysa eleştirel dönem 

öncesinde de Kant verimli bir düşünürdür. Burada verimli sözcüğü üzerinde durmak 

gerekir; hiç şüphesiz eleştirel döneme benzer  bir verimlilik  değildir bu. Eleştirel 

dönemde Kant tam anlamıyla özgün bir filozof olarak karşımızdadır. Eleştiri öncesi 

dönemde ise, sonraları  Kant-Laplace gaz kuramı olarak anılacak evrenin oluşumuna 

ilişkin görüşleri ile eleştiri öncesi döneminin son eseri olan Duyulur Dünya ile 

Anlaşılır Dünyanın Form ve İlkeleri Üstüne dışında özgün bir filozof olarak 

karşımızda değildir henüz. Ancak üretkendir, yaratıcılık sancıları çekmektedir. 

Sürekli bir çaba, bilme isteği, tereddüt etmeden yanlış olduğunu fark ettiği 

düşüncelerinden arınma, Kant’ı eleştirel döneme hazırlar.   Eleştiri öncesi  dönem 

boyunca Kant çağındaki hemen hemen tüm alanlarda çalışmış bu konulara ilişkin 

eserler vermiştir. Dünya’nın fiziksel özellikleri, Evren’in oluşumu, fizik üzerine 

görüşler, kuvvet, hareket, tözlerin etkileşimi, mantık, metafizik, Tanrı, uzam ve bir 

çok felsefi konu Kant’ın ilgi alanı içindedir. Burada dikkat  çekici nokta Kant’ın 

bugün açısından, felsefenin değil çeşitli bilim dalların altında yer alan  bilimsel 

konularla yoğun olarak ilgilenmesidir. Bu ilgisi 1760’lı yıllara kadar aynı yoğunlukta 

sürer. Bilindiği gibi Kant’ın yaşadığı dönemde bilim ile felsefe kategorik olarak 

ayrılmamıştır. Bugün bile bu ayrım çok şüphelidir. Tezde Kant’ın bilgi ve bilim 

görüşüne  ayrı ayrı vurgu yapılmasının anlamı bugün açısından Kant’ın ilgilendiği 

sorunları bir dizge içinde  ortaya koyabilmektir.   

Bu çalışmanın temel savları şunlardır: 

Kant, bilimsel çalışmalarında bu dünya içinde kalmasına; yani neden sonuç 

bağlantısını mümkün olduğunca nesneler arasıdan kurmasına karşın kökensel 
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nedenler konusunda bir çıkmazdadır. Bundan dolayı bilimsel tasarımlarına eleştiri 

öncesi dönemde bir zamana kadar metafizikle bilimi uzlaştırma çabası eşlik etmiş bir 

dönem sonra, metafizikle bilimin uzlaşamayacağını düşünmüştür. Bu sav, tezin 

Kant’ın bilimle ilgili görüşlerinin anlatıldığı bölümün yanı sıra bilgi başlığında da 

temellendirilmeye çalışılacaktır.  

Çalışmanın diğer  bir savı nedensellik konusundadır. Nedensellik ilkesi bu 

çalışmada, Kant’ın düşüncenin ve varlığın ilkeleri olarak tasarladığı birlikte oluş ve 

süreklilik ilkesi bağlamında değerlendirildi. Kant eleştirel döneminde eleştiri öncesi 

dönemini dogmatik olarak ifade eder. Prolegomena’nın önsözünde şunları söyler: 

 

“İtiraf ederim ki, beni yıllar önce dogmatik uyuklamamdan ilk defa uyandıran ve 
araştırmalarıma kurgusal felsefe alanında bambaşka bir yön vermemi sağlayan, David 
Hume’un hatırlatması olmuştur.”1  

 

Kant’ın kendini dogmatik olarak belirlemesinin temelinde, eleştiri öncesi 

dönemde  varlığın ve düşüncenin yasalarını özdeş kılmasının yanı sıra neden – sonuç 

arasındaki bağıntıyı Tanrı aracılığıyla sağlamış olması yatar.   

Metafiziğe ilişkin olarak  eleştiri öncesi dönemde Kant’ın  başlıca üç dönemi 

olduğu çalışmanın bir başka savıdır. Burada o, metafiziğin temelleri, yöntemi, 

sınırları, olanağı üzerine çalışır.  

Çalışmadaki savlardan bir başkası  Kant’ın bilgi edinme bakımından duyusal 

bilgiye eleştiri öncesi dönemde de önem vermesi  konusundadır.  

Bir diğer  sav  şuna ilişkindir. Kant uzamı eleştirel dönemde, öznenin bir saf 

görüsü  olarak ortaya koyar. Erken dönemde aynı konuda dört farklı görüşü olduğu 

görülür. Bunlardan yalnızca sonuncusu ilk üçünden tamamen farklı olarak, eleştirel 

dönemdeki görüşe çok yakın biçimde ortaya konur. 

Tez sayılmayacak bir saptama ise  matematiği Kant’ın gerek eleştirel dönemde 

gerekse eleştiri öncesi dönemde sentetik nitelikte değerlendirmesidir.  

                                                 
1 Immanuel Kant, Prolegomena, Çev. İonna Kuçuradi, Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, 
Ankara, 3. baskı, s. 8. 
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Kant’ın 1781 yılında yayımladığı I. Eleştiri’si, eleştirel döneme geçerken 1770 

yılında yayınlanan Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da öngörülen düşüncelerin, 

gözden geçirilerek, yer yer de değiştirilerek yeniden yapılandırılmasıdır.   

 Bu savları seçikçe ortaya koyabilmek adına tezin birinci bölümünde, Kant’ın 

yetiştiği dönemde, Almanya’da etkili olan belli başlı filozoflar, yürütülen felsefi 

tartışmalar, 18. yüzyıla girerken bilimde yaşanan gelişmeler ortaya konulmaya 

çalışıldı.  

İkinci  bölümde Kant’ın eleştiri öncesi dönemdeki   eserlerinin kronolojik 

olarak temalarının yanı sıra  felsefi kavrayışındaki değişikler irdelendi. 

 Üçüncü  bölümde Kant’ın bilimsel görüşleri, bu görüşlerin arkasındaki felsefi 

kavrayış çözümlenmeye çalışıldı. 

Dördüncü bölümde ise bilgi üst başlığında  bilginin kökeni, metafizik, neden-

sonuç, mantık  konusunda Kant’ın görüşleri incelendi. 
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1. KANT YETİŞİRKEN BİLİM ve FELSEFE 

 

1.1. Kant Öncesi Almanya’da Felsefenin Durumu  

 

On sekizinci yüzyıl  Aydınlanma Çağı olarak bilinir. O zamanki Almanya her 

biri  kendi hükümeti olan bir çok devlete bölünmüş durumdadır. Bu devletleri 

yöneten merkezi bir otorite yoktur. Devletlerin siyasal, hukuksal, toplumsal 

yapılarında yer yer ayrımlar göze çarpar. Bir devletteki  özgürlük ortamı öbüründen 

ayrıdır.  

Kant’ın eğitim gördüğü Königsberg Üniversitesi, Prusya’nın ikincil önemde bir 

üniversitedir. Eğitim kapsamlı değildir. Kimi çağdaş bilimler hiç öğretilmezken,  

kalkülüs gibi kimi disiplinler okutulsa da,   öğretenler konunun uzmanları değildir.1 

On sekizinci yüzyılın ilk çeyreğine kadar, öbür Protestan üniversitelerinde egemen 

olduğu gibi Aristotelesçilik üniversitede egemendir. Önce Descartesçılık, sonra 

Thomasiusçuluk ardından Wolffçuluk etkisi Königsberg Üniversitesi’nde görülür.   

 Almanya’da on sekizinci yüzyılda Kant’a kadar önde gelen filozoflar 

şunlardır2: Leibniz (1646-1716),  Christian Thomasius (1655-1724), Christian Wolff 

(1679-1754), Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762).  

 

1.1.1. Gottfried Wilhelm Leibniz   

 

Leibniz Yeniçağ Alman felsefesinin ilk büyük düşünürüdür. Üzerindeki belli 

başlı etkiler, skolastik felsefe, Descartes, Spinoza olur. Bunlara Platon’un bazı 

diyalogları eklenebilir. Leibniz,  skolastik filozofları yeniden değerlendirip, 

yorumlamak gerektiğine işaret eder.3  

 Russell’a göre Leibniz felsefesinin beş temel öncülü vardır4: 

                                                 
1 Manfred Kuehn, “Kant’s Teachers in the Exact Sciences”, Kant and the Sciences, Ed. by. Eric 
Watkins, New York, Oxford University Pres, 2001 p. 12. 
2 Döneme ilişkin daha çok bakınız  Teoman Duralı, “Vefatının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli 
Fikir Binalarından Birini Immanuel Kant’ı Anarken-III ”, Kutadgubilig, No: 8, Ekim 2005, s. 11-28. 
3 B.k.z Metafizik Üzerine Konuşma,  Çev. Afşar Timuçin, İstanbul, Cumhuriyet, 1999, s. 86. 
4 Bertrand Russell, Philosohy Of Leibniz, London, Routledge, 1997 p. 4. 
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“1.Her önermenin bir öznesi ve bir yüklemi vardır.  
2. Bir öznenin çeşitli zamanlarda  nitelikler olan yüklemleri varolabilir  (Böyle 
bir özne töz olarak adlandırılır) 
3. Tekil bir zamanda varoluş bildirmeyen, doğru önermeler, zorunlu ve analitiktir 
ancak varoluş tekil bir zamana  ilişkin olursa olumsal ve sentetik olur. Olumsal 
önermeler   son nedenlere dayanır. 
4. Ben  (ego) bir tözdür.  
5. Algı dış dünyanın bilgisini verir örneğin kendim ve durumlarımdan ayrı  
varolanların.”  

 

Çağında yaygın olan fiziksel dünyayı mekanik tarzda açıklama çabası Leibniz’i 

de etkiler. O da bir cismi, büyüklüğü, biçimi ve hareketi açısından ele alır ancak çok 

önemli bir ayrım koyar, cisimlerin mekanik etkileşiminin arkasında her biri 

diğerinden ayrı canlı, bireysel tözler bulunur. Mekanik biçimde açıklanan fiziksel 

fenomenlerin  altında metafizik tözler görür. Leibniz’e göre bir çok yüklem tek bir 

özneye bağlı olduğu ve bu özne de başka herhangi bir olmadığı zaman buna bireysel 

töz adı verilir. Leibniz  bu tözleri monad olarak adlandırır. “Monad” kavramı 

Yunanca “monas” sözcüğünden gelir. Monas, yalnız, tek anlamınadır. Platoncu ve 

yeni Platoncu felsefeden gelen anlamıyla “biroluş”, “mutlak birlik ve biriciklik” 

demektir. Weber’in savına göre Leibniz, “monad” adı ve düşüncesi Bruno’nun   De 

Monade ve De triplici minimo adlı eserinden alır.5 Leibniz monadları, uzamsız, 

biçimsiz,  bileşiklerin yapısına giren basit bir tözler olarak tasarlar. Monadlar hep 

birden başlar ve hep birden biter. Tanrı bütün monadların yaratıcısıdır. Her monad 

bir diğerinden farklıdır.  Bir monad başka monadlarca etkilenmez. Monadlar içten 

kaynaklanan bir  etkiyle değişir. “Monadların, herhangi bir şeyin girip çıkabileceği 

pencereleri yoktur.” Monad, iç ilkesi olan iştah yetisi aracılığıyla  algılar. Monadlar 

biribirlerini fiziksel olarak etkileyemez, zaten uzamsızdırlar. Bir monadın başka bir 

monada düşünsel etkisi ancak Tanrı’nın işe karışmasıyla olanaklıdır. Her monad 

dünyayı kendi açısından algılar ancak algılanan dünya aynı dünyadır. Her monad 

tüm evreni tasarımlasa da entelekheiası olduğu cismi daha seçik tasarımlar. Leibniz 

önceden kurulmuş uyum adını verdiği düzenle hem monadların birbirlerine etkide 

bulunmadan gerçekliği nasıl oluşturduğunu hem de ruh beden arasındaki ilişkiyi 

açıklar.  

                                                 
5 Bkz.: Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çev. Vehbi Eralp, İstanbul, Sosyal Yayınları, 1998, s. 241. 
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Leibniz, bütün basit tözlere entelekheia adının verilmesini de uygun görür. 

Algısı seçik olan ve hatırlama ile birleşik olan monada ise ruh adını verir. İnsanı 

hayvandan ayıran bellek değil, akıldır. Akıl, Tanrı’nın, zorunlu ve ilksiz 

gerçeklerinin bilgisini insana bildirir.    

Akıl bilgileri iki ilkeye dayanır: çelişmezlik ilkesi, yeter neden ilkesi. Tanrı’nın 

her ediminde bir neden vardır öyleyse her şeyin bir nedeni olmalıdır.  Neden 

olmadan hiçbir olgu var olamaz, ancak nedenler bütünüyle belli değildir.  Ruhlarda 

saklı diğer ilkeler, mantığın özdeşlik ilkesi ile çelişmezlik ilkesidir. Tanımı ile çelişik 

bilgi olamaz.  Çelişmezlik ilkesi matematikte de kullanılır. Metafizikteki kullanımına 

ilişkin  Leibniz’in verdiği bir örnek şöyledir:  Yalın bir töz bölünme ile ortadan 

kaldırılmaz; ruh da yalın bir tözdür; dolayısıyla ruh ortadan kaldırılamaz. 

Leibniz, aklın doğruları ve olgu doğruları ayrımına gider. Akıl doğruları 

zorunludur, karşıtları olanaklı değildir. Olgu doğruları ise olumsaldır, karşıtları 

olanaklıdır.  Bir doğru zorunlu olduğu zaman nedeni çözümleme ile bulunabilir. 

Doğru yalın, bölünemez öğelere ayrılır. Varolan bireysellerle ilgili tüm önermeler 

olumsal önermelerdir. Zorunlu önermeler ve olumsal önermeler arasındaki ayrım, 

olan her şeyin zorunlu olmamasını temellendirmek için de temel sağlar.  

Her bir töz kendi yönünden tüm evreni açıklar. Kavramından tüm olayları 

içerir. Bir töz yaradılışla başlar yok oluşla ölür. Bir töz ikiye bölünmez; iki tözden bir 

töz yapılmaz. Tözler dönüşür, ama sayıları ne artar ne azalır. Her töz bir dünya 

gibidir; Tanrı’nın ya da tüm evrenin aynası gibidir. Bireysel töz kavramı başına 

gelebilecek her şeyi tam tamına içerir. İskender’in başına gelecek her şey onun 

kavramında vardır. Her türlü tözün başına gelen bir şey o tözün “fikir”inin ya da 

“tam kavram”ının bir sonucudur. Başımıza  gelebilecek her şey varlığımızın 

sonuçlarıdır. Tek bir töz hiçbir zaman başka bir tek töz üzerinde etkide bulunamaz ve 

etkide kalamaz. Her kişi ya da töz,  büyük dünyayı açıklayan bir küçük dünyadır.  

Tanrı tözleri türümle yaratır. Her töz ayrı dünya Tanrı’dan başka hiçbir şeye bağlı 

olmayan bir dünya. Tözsel olguların karşılıklı uyumunun nedeni yalnızca Tanrı’dır. 

Leibniz için de Locke’un düşündüğü gibi duyumdan anlama yetisine bilgi gelir 

ama bazı bilgiler anlıkta duyumdan önce bulunur.  
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“Aristoteles ruhumuzu yazı yazmak için üzerinde yer bulunan henüz boş 
levhalara benzetmiş, anlığımızda duyularımızdan gelmeyen hiçbir şeyin 
bulunmadığını bildirmişti. Aristoteles’in bu bakış biçimi  daha çok halk 

kavrayışlarına uyar, oysa Platon daha derine gitmektedir”6 
 

Leibniz’e göre bilgi ancak düşüncelerden ve algılardan gelebilir. Leibniz 

duyumdan gelen bilgileri yok saymaz ancak felsefede sağın kavramların başka tarzda 

bir kaynaktan geldiğini düşünür. Algılarımız doğrudur, bizim olan bizi aldatan 

yargılarımızdır.  Her doğru önermenin temeli şeylerin doğasında bulunur. 

 

“Tüm  kavramlarımızı dış duyu denilen duyulardan geldiğini söylemek doğru 
olmaz, çünkü kendim üzerine ve düşüncelerim üzerine, dolayısıyla varlık, töz, 
eylem, özdeşlik ve daha başka şeyler üzerine edindiğim şeyler bir iç deneyden 

gelir”7  
 

Doğuştan düşüncelerin başında Tanrı  gelir. Leibniz herkesin zihninde  

sonradan öğrenmeyle geliştirilebilecek kavramlar olduğunu düşünür bunu da 

skolastiklerden aldığı “a priori” kavramıyla açıklar. Platoncu düşüncenin Leibniz’in 

üzerine bir etkisi  anımsama kuramı aracılığıyla olur.   

 

“Biz ruhumuzda bütün bu cisimlere sahibiz, çünkü zihin her zaman tüm 
gelecek düşünceleri açıklar ve seçik olarak düşüneceği ne varsa hepsini 
bulanık biçimde şimdiden düşünür. Fikri zihnimizde önceden bulunmayan 
hiçbir şey bize öğretilemez(..)”8  

 

Şeylerin son nedeni zorunlu bir tözdedir, bu töz Tanrı’dır. Tanrı yetkin varlıktır 

yüce ve sonsuz bilgedir. Tanrı istemiyle başa gelen her şeyden hoşnut olunmalıdır. 

Tanrı’nın evrensel düzeni niye böyle kurduğunu bilmek insan aklını aşar. Tanrı 

dünyaların en yetkinini seçmiştir, yani hem varsayımsal açıdan en basit olanını, hem 

olgular açısından en zengin olanını seçmiştir. Tanrı dünyayı ne biçimde yaratmış 

olursa olsun dünya her zaman düzenli olacaktır ve belli bir genel düzen içinde 

bulunacaktır. Leibniz evreninde mucizeye yer verir. Tanrı’nın mucizeleri ve etkileri 

                                                 
6 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma,  Çev. Afşar Timuçin, İstanbul, Cumhuriyet, 1999, s. 116. 
7 A.e., s. 117. 
8 A.e., s. 115. 
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şu özelliği gösterirler: bir yaratılmış ruh, ne kadar aydınlanmış olursa olsun, onları 

usavurmasına dayanarak önceden kestiremez, çünkü genel düzenin seçik kavrayışını 

aşar: oysa doğal diye adlandırılan her şey yaratıkların anlayabildikleri daha az genel 

kurallara bağlıdır.  Tüm varlıkların ve tüm yasaların ilkelerini ereksel nedenlerde 

aramalı çünkü Tanrı her zaman en iyiyi ve en yetkini öngörür.  

Leibniz’e göre dünyada birbirine bütünüyle benzeyen iki şey bulunamaz. Bu 

ilkeyi ayırt edilemeyenlerin aynılığı ilkesi olarak adlandırır. Bu ilkenin yok 

sayıldığı durumda iki şey birbirinden ayrı olarak  uzamsal ve zamansal konum 

edinemez.  Ayırt edilemeyenlerin aynılığı ilkesi, her doğru önermede yüklem öznede 

içerilir ilkesiyle bağlantılıdır.  Bireysel bir tözün ya da tam bir varlığın doğası 

öylesine tam kavrama sahip  olmalıdır ki o  bütün yüklemleri içersin ve bize 

kavramın ilişkilendirildiği özenin tüm yüklemlerini çıkarmaya izin versin.  

Leibniz’in bir diğer sorunu özgürlük, zorunluluk ve olumsallığa ilişkindir. 

Olumsallık ve özgürlüğe dünyada bir yer bulmaya çalışır. Tanrı, kavramda neyin 

içerildiğini belirler ancak insana seçme şansı da bırakır. 

Leibniz ontolojik Tanrı kanıtlamasını savunur. Bir şeyin tanımından ya da 

düşüncesinden çıkan her ne varsa o şeye yüklenebilir.  En yetkin varlık düşüncesi, 

var olanlardaki tüm yetkinlikleri taşıdığından, varoluş Tanrı’ya yüklenir. Tanrı 

tanımının tutarlılığı, Tanrı’nın sınırsız, değillenemez, çelişkisiz olmasından çıkar.  

Leibniz kozmolojik Tanrı kanıtlamasını da benimser. Dünyada nedenleri kendi 

dışlarında olan olumsal şeyler vardır. Bu olumsal şeyler zorunlu bir varlığı gerektirir.  

Matematik, Leibniz için  gerçeği kavramada örnek olacak biricik bilgidir. 

Bütün bilgiler matematikteki gibi bir seçiklik derecesinde bilinseydi, bilgiler gerçeğe 

upuygun olurdu. Leibniz’e göre bilgi ideali olan bu mathesis universalis’e, (evrensel 

bilgi) varmak için, kavramlarıyla tıpkı sayılar gibi matematik işlemler yapılabilen  

bir characteristica universalis (genel işaretler) dili kullanılması  gerekir. Bu 

düşüncesiyle Leibniz, simgesel mantığın öncüsü olmuştur.  
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1.1.2. Christian Thomasius 

 

Christian Thomasius, aklın, önyargılardan arınmış biçimde, bağımsız 

kullanılmasını savunan, skolastik felsefeye, boş inançlara karşı çıkan bir 

düşünürdür.9 Thomasius’un ilk çalışmaları doğa yasalarını teolojiden ayırmaya 

yöneliktir. Pietizmden etkilenerek, aklın yaşamda yol göstericiliğinden kuşkulanır bu 

yüzden tinselciliğe kaçan bir metafiziğe eğilim duyar. Locke ve Aristoteles etkisinin 

hissedildiği bir empirizmin savunucudur.10 Bütün bilginin köklerinin deneyde 

olmasına karşın aklın deneyim aracılığıyla uyarılan ide kavramları vardır. 

Deneyimden elde elden bilgi olasılıklıdır, aklın kavramlarına dayanan bilgi ise kesin 

ve evrenseldir.  

Dünyada her şey,  ereği olan canlı bir varlıktır. Ancak insan, yalnızca erek 

uyarınca yaşamaz, istenci yaşamına yön verir. Bütün etik değerler istence dayanır. 

İnsan, Tanrı istencine  uymakla yükümlüdür. Ancak Tanrı kavramı insana 

sorumluluklarının ne olduğunu açıklamaz bundan ötürü hukuk ve etikte insana yol 

gösterecek kendi aklıdır.      

 Tipik bir aydınlanmacı olarak bilginin herkese açık olduğu ve doğruların 

öğrenilebileceği inancındadır. Almancanın felsefe dili olmasına yönelik çaba 

gösterenlerin başlarındandır, bu uğurda 1687 yılında Leipzig Üniversitesi’nde 

derslerini Almanca vermeye kalkıştığı için üniversiteden atılır.11 Thomasius’a göre 

bilgi, aydınlattığı ölçüde yararlıdır. Bilginin açık olmasının önünde halka yabancı dil 

kullanılması olduğunu düşünür bu yüzden yazılarını zamanında moda olduğu üzere 

Latince ya da Fransızca değil, Almanca yazar. Almanya’nın ilk popüler kitap tanıtım 

yazılarının olduğu, Almanca çıkarılan Monatsgespräche (Aylık Konuşma) onun 

eseridir. Thomasius’un izleyicileri: Franz Budde (1667-1729), Joachim Lange (1670-

1744), Andreas Rüdiger (1673-1731), Adolf Friedrich Hoffmann (1707-1741) ve 

Christian August Crusius (1715-1775) olur. 

 

                                                 
9 Bkz.: Brigitte Sassen, “18th Century German Philosophy Prior to Kant”, (Çevrimiçi), 
http://plato.stanford.edu/entries/18thGerman-preKant/, 3 Ağustos 2005. 
10 Knud  Haakonssen, “Thomasius”,  Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London,  
Routledge. 
11 Bkz.: Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 4 bs, İstanbul, Remzi, 1980, s. 359. 
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1.1.3. Christian Wolff  

 

Christian Wolff, Kant öncesi dönemin en tutarlı dizgeci filozofu  olarak göze 

çarpar, ancak felsefede  yeni çığırlar açabilmiş özgün bir filozof değildir. Buna 

karşın üretken bir düşünürdür, zamanında yapılan   felsefenin hemen her alanında 

eserler verir. Bütün yapıtlarının birlikli bir sistem ortaya konulmasına yöneliktir.  

Genellikle ismi Leibniz’le birlikte anılır ancak “Alman Metafiziği” olarak anılan  

Vernünfftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch 

allen Dingen überhaupt (Tanrı, Dünya ve İnsan Üzerine Ussal Düşünceler, 

Genellikle Tüm Şeyler Üzerine de) adlı eserinde, Leibniz hakkında az sayılabilecek 

kadar bildiğinden ötürü “Leibniz-Wolff Felsefesi” tamlamasını reddeder.12   

Wolff, insan bilgisini üç temel kümeye ayırır: felsefe, tarih ve matematik. 

Wolff’a göre felsefe “olabilirlikleri ölçüsünde olasıların bilimi”dir.13 Bilim terimi 

Wolff’ta önermelerin doğruluğunu kanıtlamak ve belirli ilkelerden sonuçlar 

çıkarmak anlamında kullanılır. Felsefenin ödevi şeylerin nasıl var olduklarını 

açıklamaktır. Wolff’un felsefedeki ereği, bilgide kesinliğe ulaşmak ve bilgi tarzlarını 

kesinlik derecelerine göre bölümlemektir. Felsefe  bir şeyin nasıl olanaklı olduğunu  

yada  edimsel olarak nasıl  var olacağını ya da olmayacağını  açıklamak ödevindedir. 

Wolff’un felsefesi iki ana kola bölümlenir: şeyleri inceleyen felsefe  ve insan 

edimlerini inceleyen felsefe. Şeyleri inceleyen felsefe de metafizik ve fizik olarak 

ikiye ayrılır. İnsan edimlerini inceleyen felsefenin bölümleri etik, ekonomi, politika, 

mantık (insan bilgisinin felsefesi) ve sanat felsefesidir.  

Wollf açısından, insan kendini incelediğinde Tanrı’yı, ruhu ve cismi bulur. 

Teoloji Tanrı aracılığıyla, psikoloji insan ruhu aracılığıyla bileneceklerin bilimidir. 

Psikoloji, empirik ve rasyonel psikoloji olarak ikiye ayrılır.  Wolff, psikolojisinde 

ruh ve beden ayrımına gider. Empirik psikoloji ruhun ve bendenin eş zamanlı birliği 

üzerinde çalışırken, rasyonel psikoloji ikisinin ayrılığını kendine konu edinir. Ruhun 

doğasında, bedenle etkileşimini çıkarımsal olarak kanıtlayacak bir zorunluluk 

                                                 
12 Charles A. Corr, “Christian Wolff”,  Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, 
London: Routledge. 
13 Wollf’tan aktaran, Charles A. Corr, “Christian Wolff”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Version 1.0, London: Routledge. 
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olmadığını düşünen Wolff, ruh-beden sorununa açıklık getirmek ister. Ne ara 

nedencilik ne de fiziksel etkileşim sorunun Wolff için çözümüne yeterli görünür. 

Leibniz’in önceden kurulmuş uyumunu en uygun çözüm olarak benimser.  

Wolff teolojiyi iki tarzda yorumlar. Birinci tarzda, varolanlardan a posteriori 

yola çıkarak Tanrı’nın nitelikleri ortaya konur, ikinci tarzda ise Tanrı kavramının 

anlamı yani en yetkin varlık olma  çözümlenerek Tanrı’nın varoluşu ortaya konur.  

Tanrı’nın temel nitelikleri akıl, güç ve istençtir. Yaşanılan dünya, mümkün 

dünyaların en iyisidir. Tanrı bu en güzel dünyanın yanında başka dünyaları da var 

edebilir.  İmdi Wolff hem ontolojik hem kozmolojik Tanrı kanıtlamasını benimser.  

Ontoloji ilk felsefedir ve genel olarak varlığı inceler. Ontoloji iki temel 

aksiyoma dayanır: çelişmezlik ilkesi ve yeter neden ilkesi. Çelişmezlik ilkesine göre 

bir şey hem kendisi hem değili olamaz. Yeter neden ilkesi ise, her hangi  bir şeyin, 

başka türlü olmaktansa neden olduğu gibi olduğunu belirleyen ilkedir. Yeter neden 

ilkesi çelişmezlik ilkesinden çıkarılır. 

 

“Ontolojiyi varlık kavramının mantığı olarak anlar. Ona göre, mantığın bir ilkesi 
ve en yüksek ilke olan çelişmezlik ilkesi, yalnız bir düşünme yasası değil, aynı 
zamanda bütün nesnelerin de yasasıdır. Daha sonra Alman İdealizminin de 
benimsediği bu düşüncesi Wolff’u Kant’ın “rasyonalist dogmatizmin en zorlu 

temsilcisi” diye adlandırmasına neden olmuştur.”14 
 

Varlığın yapısı üç öğeden oluşur: tözler, ilinekler, kipler. Kozmolojinin konusu 

ise dünyadır. Psikoloji, teoloji, ontoloji ve kozmoloji  hep birlikte metafiziği kurar. 

Fizik, cisimler aracılığıyla olanaklı olanın bilimidir. Ahlak istenci iyiyi seçmeye 

doğru yönlendirebilmenin bilimidir. Mantık ise hakikati bilmek için bilme yetisinin 

kullanmanın bilimidir. Mantık tüm felsefeye yol gösterir. Mantığın ilkeleri ontoloji 

ve psikolojiden türetilir. Bununla birlikte mantık, ontolojinin ve psikolojinin 

gereksinim duyduğu ilkeleri onlara verir.  Matematikte, cebirde, “keşif sanatı” adını 

verdiği bilgi edinme tarzını tanımlar.  Wolff,  bütün bunların yanında felsefenin 

henüz keşfedilmemiş bir çok disiplini bulunur diye düşünür. Çağındaki felsefenin 

tüm alanlarını sistemleştirmeye çalışan Wolff için felsefe ucu açık bir etkinliktir.    

                                                 
14 Ömer Naci Soykan, “Alman Felsefesi”, İnsancıl, No: 162, Nisan 2004, s. 31. 
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Matematik, Wolff için tümevarımlarıyla, tanımlarıyla kesinlik ve tutarlık 

taşıyan bir bilimdir.  Felsefede de aranılan kesinliğe ulaşabilmek için matematikten 

yardım almak gerektiğini düşünür. İlk felsefi yapıtı mantık üzerine bir çalışmadır.   

Mantık, Wolff için doğru düşünebilmek için yol açıcıdır. Tüm insanların doğal 

anlama yetisi vardır ancak bu yeterli değildir, anlama yetisi, mantığın desteğiyle  

güçlenmelidir.  Felsefenin yöntemi matematikte olduğu gibi tümdengelimli 

kanıtlamalara dayanmalıdır. Gidimli düşünceyle,  ilk önerme ve dogmalardan yeni 

görüşler türetilir.  Belirli tanımlar ve kesin terimler değişmez ilkeleri kurar. Kıyas 

aracılığıyla anlama yetisince bulunacak her şey öğrenilebilir. Matematik ve felsefe 

özdeştir çünkü ikisinin de kökleri  kesinlik kavramına dayanır. “Felsefe yöntemini 

matematikten ödünç almaz daha çok ikisi de yöntemlerini doğru  mantıktan türetir”  

Eigene Lebensbeschreibung (Otobiyografi) adlı eserinde matematik üzerine, 

felsefeyi ve teoloji geliştirmenin anahtarını bulmak için  çalıştığını söyler.   

  Tanrı, matematikte ve felsefe kullanılacak yöntemlerin köklerini,   insan 

zihnine ekmiştir. Wolff yöntemini felsefenin üç bölümüne uygular: metafizik, fizik 

ve pratik felsefe. Metafizik  varlığın, dünyanın, ruhun ve Tanrı’nın bilgisidir. Fizik 

cisimlerde olanaklı olan şeylerin bilgisidir. Pratik felsefe, insan edimiyle ilintili 

şeylerin bilgisidir.   

Wolff’un ontolojisi ve genel kozmolojisi, Leibniz’in monadlar öğretisini 

içermez. Wolff dünyayı ve cisimleri yalın öğelerden oluşan karmaşık yapılar olarak 

tasarlar. En yalın öğeler bölünmeyen, fiziksel noktalardır, onlar “doğanın 

atomlarıdır”. Yalın öğeler uzamsızdır ancak Leibniz’in monadları gibi tinsel 

kuvvetler içermez.  

Felsefenin yalnızca bir avuç azınlık için değil, herkes için söyleyecek sözü 

olduğunu düşündüğü için eserlerinin büyük çoğunluğunu  Almanca yazar. 

Günümüzde kullanılan, örneğin Bewußtsein (bilinç), Vorstellung (tasarım), Begriff 

(kavram) gibi pek çok Almanca felsefe terimini ilkin  Wolff kullanır.15 “Monizm” 

terimini, ruh-beden tartışmalarına gönderimde bulunmak için ilk kullan da Wolff’tur. 

Wolff erken dönem felsefe yapıtlarında matematiksel kesinliği pratik felsefeye 

uygulamaya girişir. Matematik sevdiği bir uğraştır, dört ciltlik matematik tarihinin 

                                                 
15 A.e. 
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yanı sıra, bir de matematik sözlüğü yazar. Felsefi çalışmaları Leibniz felsefesine 

ilişkin açıklamalar olunca, felsefesi istemese de  daha çok Leibniz-Wolff felsefesi 

olarak anılır. Wolff’un felsefede yapmaya çalıştığı felsefe geleneğini  matematiksel 

yöntemle harmanlayarak yeni bireşimlere ulaşmaktır, örneğin Descartesçı töz 

kavramıyla, Leibnizci önceden kurulmuş uyumu birleştirir. Vernünfftige Gedanken 

von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt 

(Tanrı, Dünya ve İnsan Üzerine Ussal Düşünceler, Genellikle Tüm Şeyler Üzerine 

de) adlı eserinin ilk bölümünde bir Kartezyen gibi var olmayı bilincinde olmayla 

ilişkilendirir, ikinci bölümde ise Leibniz’in iki ilkesini -çelişmezlik ilkesi ile yeter 

neden ilkesi- değerlendirir.   Wolff’un izleyicileri  G. F. Meier, J. A. Eberhard, Georg 

Bernhard Bilfinger, Israel Gottlob Ganz, Gottfried Plouquet, Johann Peter Reusch,  

Joachim George Darjes, Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-62),  Martin Knutzen  

(1713-51). Wolffçular 1720’den 1740’lara kadar Alman üniversitelerinde etkin 

konumdadırlar.16  

 

1.1.4. Christian August Crusius 

 

Crusius  Wollfçu olarak nitelenmesine karşın Wolff felsefesine karşı eleştirel 

tutum takınır. Pietizm ve Lutheryan ortadoksluk arasında bir yol tutar. Leibniz 

felsefesinin karşında yer alır. Anti-rasyonalisttir.   De usu et limitibus principii 

rationis determinantis (Yeter Neden İlkesinin Kullanımı ve Sınırları Üzerine) (1743) 

adlı eserine erken döneminde Kant sıkça gönderme yapar. Crusius’un felsefesinin üç 

temel ilkesi vardır: biri Wollf’da olduğu gibi   çelişmezlik ilkesi, diğeri ayrılmazlık 

(das Nichtzutrennenden) ilkesi, sonuncusu  birleşmezlik  (das Nichtzuverbindenden) 

ilkesidir. Son ikisi maddi  ilkelerdir. Wollf’un matematiksel yöntemi felsefeye 

uygulama çabasına karşı çıkar.  Anlama yetisi, duyarlık, akıl yürütme, bellek,  

yargılama bölümlerinden oluşur. Bu bölümleri görüsel değil sembolik olarak 

adlandırdığı bir yolla dolaylı olarak biliriz. Sembolik bilgi, birleşmezlik ve 

ayrılmazlık ilkeleriyle çalışır. Sembolik bilginin önermeleri, çelişkili kanıtlar 

içerdiğinden ontolojik olarak geçerli olmayabilir  bu yüzden kimi hakikatler insan 

                                                 
16 A.e. 
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anlamanın yetisini aşar. Crusiusçu bilgi öğretisi bir karışımdır. Locke’un deneyimden 

elde edilmiş  yalın ideleri ile Leibniz’in doğuştancılığını birleştirir. Bütün tasarımlar 

duyulara gelen gerçek nesnelerden soyutlanarak kazanılır.  Crusius’un basit 

kavramlar adını verdiği -kategoriler olarak da adlandırdığı- öğretisi vardır. Buna göre 

uzam, zaman, nedensellik,  doğa, cisimsel ve ruhsal tözlerin etkileşimi, anlama yetisi 

ve istenç insandaki temel kavramlardır. Uzam ve zaman tüm  varolan şeylerin ortak 

ilkeleridir. Crusius, belirleyen neden ilkesini tartışır. Belirleyen neden ilkesi şeylerin 

ideal ve gerçek temeline ilişkin bir ayrımdır. Ruh ve beden dünyada gerçekten olan 

tözler olarak bağıntı durumundadır ve birbiri üzerine etkir.   Crusius’un Kant 

üzerindeki etkisi, Kant’ın iki eserinde yakından görülür Bu eserler Metafiziksel 

Bilginin İlk İlkelerinin Yeni Bir Açıklaması, diğeri Doğal Teolojinin ve Ahlakın 

İlklerinin AçıklığıÜzerine Araştırmalardır. Özellikle fiziksel akış  ve emprik 

rasyonel eğilimleri birlikte taşıması bakımından Kant’ı etkiler.  

 

1.1.5. Alexander Gottlieb Baumgarten 

 

Baumgarten iki temel eseri vardır: Metafizik, Estetik. “Aesthetic ” (estetik) 

sözünü sanat felsefesi için ilkin Baumgarten kullanır. Yunanca duyum bilgisi 

anlamına gelen “aesthesis”i,  Baumgarten yalnızca sanat felsefesi alanında 

kullanmaz, duyum bilimidir.17 Kant, derslerinde Baumgarten’ın Metaphysica’sını 

ders kitabı olarak kullanır. Metaphysica’da Baumgarten’a göre önceden kurulmuş 

uyum daha yetkin bir dünya tasarımı sağlar. Yetkinlik demek en çok uyum olduğuna 

göre her sonlu monad kendinde her değişim için yeter nedeni içerdiğinden, önceden 

kurulmuş uyumla düzenlenmiş dünya diğerlerinden daha çok yetkinliktir. 18 

 

 

 

 

                                                 
17 Sassen, a.g.e. 
18 Erics Watkins, Kant and the Metaphysics of Causality, New York, Cambridge University Pres, 
2005, pp. 74-76. 
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1.1.6. Dönemdeki Felsefi Saflaşmalar 

 

1740 yılında ölümüne kadar Frederick Wilhelm I, Prusya kralıdır. 1723 yılında  

Frederick Wilhelm I, pietistlerin etkisiyle Wolff’un Prusya’dan sınırdışı edilmesi  

emrini verir. Wolff’un metinleri yasaklanır, kitaplarının satışı engellenir.19  Pietizm, 

Jakop Spener’ce (1635-1705) kurulur, August Hermann Francke (1663-1727) 

tarafından geliştirilir. Spencer, 1675 yılında “Pia Desideria” adlı, Alman kiliselerine 

seslenen Protestan Kilisesini kalkındırmaya yönelik bir  çalışma yayınlar.  

 

“1.Dini değerlere önem verme ve dinsel düşünceler konusundaki  kiliselerin 
tüm enerjisi Kutsal Kitap’a yöneltilmelidir. 
2.Papazlar ve halk arasındaki ayrım ortadan kalkmalıdır. 
3.Teolojik ya da zihinsel Hıristiyanlıktansa, yardım ve bağlılık bağlamlarında 
pratik Hıristiyanlığa vurgu yap.  
4.Dinsel tartışmalardan ve diğer kiliselerle ulan sürtüşmelerden uzak dur. 
5.Öğretidense tinsel yaşamların oluşumunu vurgulamak için gelecekteki dinsel 
yetkilerin eğitimin yeniden  düzenle. 
6. Ahlak yüksekliğini sağlamak için öğüt vermeyi canlandır.”20 

 

 On yedinci yüzyılın ortalarına doğru Pietizm Königsberg’e ulaşır. Lutherci 

Reformasyon, Katoliklik’te duruluğu amaçlarken, Pietizm de Protestanlık’ta yalınlığı 

amaçlar. Pietizm, Hıristiyanlığın özünü Tanrı ile birey arasındaki her türlü 

yapmacıklıktan uzak yalın  ilişkide tanımlar, bu yüzden kilisenin şatafatlı dini 

törenlerindense bireysel bir dinsel yaşantıyı savunur. Pietistlerin yalınlığı 

amaçlamaları, Hıristiyan öğretilerinden bir uzaklaşma değil bu öğretilerde neyin öne 

çıkması gerektiğiyle ilgilidir.    Pietistler vicdan azabını  bir çeşit ibadete 

dönüştürerek, Tanrı’nın inayeti için temel kabul ederler.  

1731 yılında Albert Schulz, - Kant’ın öğretmenlerinden biri- Königsberg’e gelir 

ve pietistlerin yerel önderi olur. 21 

                                                 
19 Bkz.: Manfred Kuehn, “Kant’s Teachers in the Exact Sciences”, Kant and the Sciences, Ed. by. 
Eric Watkins, New York, Oxford University Pres, 2001, p. 14. 
20 Allen C. Guelzo, “pietism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: 
Routledge. 
21 Bkz.: Martin Schönfeld, “Kant’s Philosophical Development”, (Çevrimiçi), 
http://plato.stanford.edu/entries/kant-development/, 19 Aralık 2003. 
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1720’li yıllarda  Leibniz-Wolffçu  gelenek karşına, J. F. Budde, J. Lange, A. F. 

Hoffman, A. Rüdiger ve A. C. Crusius gibi  Pietist filozoflar çıkar.   Pietistler,  

Frederick Wilhelm I’in  koruması altında gelişirler. Königserg Üniversitesi’nde 

özellikle teoloji ve felsefe fakültelerinde pietistler etkindir.22 Pietizmin 

kurumsallaşmış kilise tutumuna karşı, kişisel inancı savunması Aydınlanma 

düşüncesine yakın tutulmasına yol açar.  1740 yılından sonra  dinsel konularda 

babasından daha ılımlı olan Frederick II başa geçer.  Kant, 1784 yılında kaleme 

aldığı “Aydınlanma Nedir?” adlı makalesinde Frederick’den  övgüyle söz eder: 

 

“İşte bu bakımdan çağımız bir aydınlanma çağıdır ya da Friedrich'in yüzyılıdır. 
Bir prens din konularında, halkına herhangi bir emir vermemeyi ya da 
yükümlülük yüklememeyi kendi görevi bakımından bir küçüklük ya da bir gerilik 
olarak görmez ve halkını tüm bir özgürlüğe doğru yöneltirse, hatta bu prens 
hoşgörülü gibi kibirli bir sıfatı kabul ederek bir zayıflık da gösterse, o 
aydınlanmış bir kimsedir. İşte böyle bir kimse çağdaşlarınca ve kendisine borçlu 
olacak daha sonra gelenlerce; insanlığı ergin olmayıştan ilk kez kurtaran, 
hükümeti ilgilendirdiği oranda ve bütün insanları vicdanları ile ilgili tüm 
konularda akıllarını kullanmada özgür bırakan bir insan olarak onurlandırılmayı 
hak eder.”23 

 

Frederick II babasının yaptıklarının tersine din konusunda daha ılımlı ve 

tarafsız bir yönetim sergiler.  

  Pietist filozoflar felsefi yönteminin emprik ve tümevarımsal olması gerektiğini 

savunur.  Felsefeciler, matematikçiler gibi tanımlara dayanan sistemler kurmamalı, 

deneyimde verilmiş kavramları analiz etmelidirler. Wolffçular ve Pietistler 

arasındaki çatışma Kant’ın üniversiteye girdiği 1740’lı yıllarda da sürer.   

18.yy’da Prusya’da Wolff felsefesinin  önemi şudur:  Bu felsefe Alman 

Aydınlanmasının öncüsüdür, yaşamın tüm alanlarında, kilisede, üniversitelerde, 

sosyal yaşamda aklın egemenliğini gerçekleştirme çabasındadır. Pietistler, Wolffçu 

rasyonalizmi inanç için bir tehlike olduğunu düşünür.  Pietistlerin temel saldırısı 

Wolffçu felsefesinin matematiksel yönteminedir. Bu yöntemin zorunlu olarak 

ateizmle sonlanacağını düşünürler çünkü bu felsefe mekanik nedenleri temel 

almakla, ahlak,  mucize ve inancın temeli için yer bırakmaz.   Pietistler çağın 

                                                 
22 Manfred Kuehn, “Kant’s Teachers in the Exact Sciences”.  p. 12. 
23 Kant, “What is Enlightment”, (çevrimiçi), http://philosophy.eserver.org/kant/what-is-
enlightenment.txt, 27 Şubat 2006. 
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rasyonel eğilimlerinden geriye düşerek, anlama yetisinin ilahi doğruları 

anlayamayacağını savunurlar.24 Pietistlerin,  Wolffçu felsefeye karşı saldırıları  

1730’larda etkisini azaltsa da  1740’lı ve 1750’li yıllarda Crusius’un yazdıklarıyla 

yeniden canlanır.  Crusius’un, Wolffçu felsefeye eleştirisi düşünmenin temel 

ilkelerinin akılca kanıtlanamayacağı ve aklın duyusal deneyin  ötesinde  bir bilgi 

sağlayamayacağıdır. Pietistlerin Aydınlanma dinselliğine karşı saldırılarını yalnızca 

metafiziğin kurtarabileceğini düşünür. Kant, inançlar ve ahlak için ussal bir 

doğrulamayı ancak metafizikle mümkün görür.   Crusius’un eleştirisini göz önünde 

tutan bir metafiziğin temelini atmak 1750li yıllarda Kant’ın ana uğraşıdır.  

Pietist düşünürler Budde  ve Lange, Wolffçuları kaderciliğe ve Spinozacılığa 

düşmekle suçlarlar. Wolff’un matematiksel yöntemi kullanmasını ve tanrısal istenci 

ikincil duruma getirmesini yererler. Wolff’un, Leibniz’in önceden kurulmuş 

uyumunu gözönünde tutarak, özgür istence nasıl yer açılabildiği de başka bir eleştiri 

konusudur.  

Crusius, Wolff’a karşı çıkarak  matematiksel yöntemle, felsefi yöntemi ayırır. 

Matematiksel yöntem çelişmezlik ilkesine dayanır oysa aynı ilke felsefe için geçerli 

olmayabilir. 

On sekizinci yüzyılın ortalarından sonra Almanya’ya İngiliz ve Fransız 

filozofların; Locke, Hume, Reid, Hutcheson, Beattie, Condillac eserleri ulaşır. Bu 

yüzden Wolff felsefesinin etkisi  zamanla azalır.  İngiliz empiristleri, Wolffçu 

rasyonalizme karşı etkili bir seçenek olur. Martin Knutzen, Kant’ın en çok 

etkilendiği öğretmenidir.25  Knutzen, önceleri Wolff etkisinde kalır ancak sonraları 

onu eleştirir, Lockeçuluğun etkisine girer. Knutzen, Wolff’un görüşlerine 

Newton’dan yardım alarak karşı çıkar. Leibniz’in önceden kurulmuş uyumu yerine 

cisimlerin birbirlerini karşılıklı etkileyebilecekleri fiziksel etkileşimi çıkarır. 

Knutzen’e göre fiziksel etkileşim önceden kurulmuş uyumdan, Tanrı en kısa yoldan 

tözleri kurduğu için metafiziksel olarak daha olasıdır.26 Dönemde yoğun olarak 

tartışılan ruh cisim sorunsalına yaklaşımı da gerek Leibniz-Wolff felsefesinden gerek 

                                                 
24 Edward Caird,  The Critical Philosophy of Immanuel  Kant, volume I, Glasgow, James 
Maclehose & Sons, 1889, p. 51. 
25 Manfred Kuehn, “Kant’s Teachers in the Exact Sciences”.  p. 18. 
26 Erics Watkins, Kant and the Metaphysics of Causality, New York, Cambridge University Pres, 
2005, p 96. 
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Descartesçılıktan uzaktır. Tözlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkileyebileceğini 

düşünür. 

On sekizinci yüzyılda hep gündemde olan metafizik sorunu matematikçiler ve 

Leibniz-Wollfçu okul arasındaki tartışmalarla sürer.  18. yüzyıl Almanya’sında 

matematikçiler ve metafizikçiler arasında üç tartışma görülür:27  Birinci tartışma 

Kartezyenler ve Leibnizciler arasında,  kuvvetin ölçülmesiyle ilgili tartışmadır. Bir 

madde, hareket eden bir kuvvet aracılığıyla hareketini diğer bir maddeye nasıl 

iletebilir.    Descartes felsefesinde tüm fiziksel özellikler uzamla açıklar: 

 

“O halde bütün evrende aynı bir madde vardır; ve biz onu yalnız uzamlı 
olmasıyla biliyoruz; çünkü onda seçik olarak gördüğümüz bütün özellikler, onun 
bölünebilir, bölümlerine göre hareket edebilir ve bölümlerinin hareketiyle 
meydana gelebildiğini gördüğümüz bütün çeşitli durumları alabilir olmasıyla 
ilgilidir”28 

 

 Leibnizciler ise bir cismin uzamdan çok daha fazla bir şey olduğu söylerler ve 

cismi “canlı kuvvet”le açıklar.  

 

“Uzam, yetkin bir varlığı kuramayacak ilinektir. Ne hareket ne de değişiklik 
uzamdan türetilebilir. Uzam yalnızca şimdiyi anlatır, bir tözün kavramında yer 

laması gerektiği gibi geçmişi ve geleceği değil.”29 
 

İkinci tartışma   Leibnizciler ve Newtoncular arasında monadların varlığına 

ilişkin tartışmadır. Matematikçilere göre uzam ve içindeki her şey sonsuzca 

bölünebilir ancak Leibnizcilere göre bütün cisimler bölünmez parçalardan ya da 

monadlardan oluşur.  

Üçüncü tartışma   Leibnizciler ve Newtoncular arasında uzayın   doğasına 

ilişkin tartışmadır.  Matematikçiler  uzayı teoremlerine apriori kesinlik kazandırmak 

için mutlak kabul ederler, Leibnizciler ise uzayı bütün gerçek ve mümkün şeyler 

arasındaki uzaklığın toplamı olarak değerlendirirler. Metafizikçiler, matematikçileri 

                                                 
27 Frederick C. Beiser, “Kant’s intellectual development: 1746-1781”, The Cambridge Companion 
to  Kant, Ed. by. Paul Guyer, New York, Cambridge University Press, 1992, pp. 26-27. 
28 Descartes, Felsefenin İlkeleri,  Çev. Mehmet Karasan,  4. bs., İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 
1967, s. 90. 
29 Leibniz’den aktaran Bertrand Russell, Philosohy Of Leibniz, London, Routledge, 1997, p. 228. 



 

 19 

mutlak uzay gibi  tartışmalara girmekle kendi alanlarını aşarak  metazifiğin alanına 

girmekle suçlarlar.   

 

1.2. Kant’ın Yetiştiği Ortamda Bilim 

 

Alman felsefesinde, Kant öncesi dönemde, sözgelimi 17. yüzyılın ortalarında 

filozoflar metafizikle ilgilenmişler, metafiziğin olanağını tartışmışlardır.  Bu 

tartışmaların temelinde ise yeni bilimlerin, Aristoteles temelli bilim ve  felsefe 

karşında giderek güçlenmesi yer alır.  

Aristoteles için evren küre biçiminde, Dünya evrenin merkezindedir. Evren 

sonsuz değildir, evren sonsuz olarak düşünülürse Dünya’nın evrenin merkezinde 

olması tasarlanamaz. Dünya hareket etmez. Aristoteles’e göre yıldızlar ve 

gökcisimleri dairesel yörüngelerde devinir. Evrenin  fiziksel varlığı vardır ve dönen 

kürelerden oluşur. Kürelerin en dışında hareket ettirici küre bulunur, burası aynı 

zamanda yıldızlar küresidir. Sisteme bütün olarak hareketi verense kendisi hareket 

etmeyen hareket ettiricidir.   Gözleme  dayalı sonuçlar çıkaran   Aristoteles’e göre, 

yıldızların, gezegenlerin uzun yıllar boyunca değişmez görünmesi ona gök cisimlerin 

değişmeden, bozulmadan kaldığına ilişkin esini verir.  

Kopernikus’un (1473-1543), Dünya’yı evrenin merkezinden çıkarmasıyla 

başlayan süreç, on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar uzanır.  Bu  dönem boyunca 

evren tasarımı değişir. Evren tasarımının değişmesi felsefi ve bilimsel sorularda yeni 

yanıtlar arama girişimini tetikler.  Uzun yüzyıllar boyunca egemen olan Aristotelesçi 

ve Batlamyusçu tasarıma göre Dünya gök cisimlerinin merkezidir. Ancak bu modelle  

gökcisimlerinin açıklanamayan bir çok davranışı; örneğin  gezegenlerin dünyadan 

uzaklaşıp yakınlaşmaları, parklıklarındaki değişmeler çözümsüz kalır.  

Kopernikus’un  temeldeki çabası Aristotelesçi sistemdeki aksak yanları gidermeye 

yöneliktir, ona göre kimi değişiklere giderek sistemde  karşılaşılan sorunlar ortadan 

kaldırılabilir. Aristoteles’e göre evrende cisimlerin durumu iki ayrı kategoriye göre 

değişir. Ay üstü evrende buluna cisimler her hangi bir oluş ya da bozuluşa uğramaz, 

buna karşın değişimin oluş bozuluşun olduğu yer ise ay altı evrendir. Tycho Brahe ( 

1546 – 1601 ) yaptığı gözlemeler sonucu kuyruk yıldızların Aristoteles’in sandığı 
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gibi kuru ve yakıcı buharlar olmayıp, gök cisimleri olduğunu ortaya çıkarır. 

Brahe’nin bir diğer yıkıcı eleştirisi, Aristoteles’in tasarladığı gibi gök kürelerinin 

olmadığı ve göklerin değişebileceğidir. Brahe’nin öğrencisi Kepler,  hocasının 

yaptığı düzenli gökyüzü gözlemlerini inceleyip, gezegenlerin hareketlerini çıkarmaya 

çalışır. Kopernikus gökcisimlerinin hareketini dairesel yörüngelerde sürdürdüğünü 

söyler. Pythagorasçı felsefeyi benimseyen Kepler ilkin gök cisimlerinin dairesel 

yörüngelerde döndüklerine ilişkin inancı yıkar. Gezegenler Dünya çevresinde düzgün 

dairesel hareketlerde bulunmayıp, Güneş çevresinde değişen hızlarda eliptik 

yörüngelerde hareket eder. Kepler’in modern bilime başka bir önemli katkısı bilimi 

matematik dille anlatarak olur. “Harmonie Mundi” adlı eserinde,  herhangi iki 

gezegenin Güneş etrafındaki dolanım süresinin karesi, bu iki gezegenin Güneş’e olan 

ortalama uzaklıklarının küpü ile orantılı olduğunu açıklar. Böylece dilin açık ve seçik 

kullanımına olanak tanıyacak nicel anlatım sağlanır. Nicel anlatımda nitel anlatımda 

olduğu gibi öznellik ve değer  taşıyan betimlemeler bulunmaz.  

Galileo hareket üzerine yaptığı çalışmalar sonucu  Aristoteles’in zorlanmış ve 

doğal hareket arasında yaptığı ayrımı yıkar. Her iki hareket de temelde aynıdır.  

Galileo cisimlerin düşüşü, eğik düzlemde hareket, eğik atış  konularında araştırmalar 

yapar. Dikkate değer nokta çalışmalarında matematiksel anlatıma verdiği önemdir. 

Modern fizik matematiksel olduğu ölçüde başarı kazanır.  Fiziğin 

matematikselleşmesinde Galileo’nun çabaları azımsanamaz.  Değinilmesi  gereken 

bir başka nokta Galileo’nun  teleskopla gözlemleridir. Bu gözlemler sonucu 

gezegenlerin çevresinde dolanan uydular, Güneş’te lekeler, çıplak gözle görülenden 

çok daha fazla yıldızın var olduğu ortaya çıkar bütün bu sonuçlar Aristotelesçi evren 

tasarımının geri dönülemeyecek biçimde yanlışlanmasına yol açar. Aristoteles’in, 

Kilise’nin desteklediği ay üstü evrende kusursuzluğun olduğu, oluş ve bozuluşun 

gerçekleşmediği görüşünün yanılsamalı bir bilgi olduğu ortaya çıkar.   

Simon Stevin (1548-1620) matematikte ondalık kesirlerin tek tipleşmesi ve 

cisimlerin hareketine ilişkin çalışmalar yapar. Ağır cisimlerin hafif cisimlerden daha 

hızlı düşeceğine ilişkin Aristotelesçi öğreti Stevin’in çalışmalarından sonra eskisi 

kadar kolay doğru sayılmaz. 

Galileo’nun öğrencisi Toricelli (1608 – 1647) sıvıların hareketini inceler. 

Hocasının hareket yasalarını sıvılara uygular. Barometreyi icat eder. Aristoteles’in 
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karşı çıkışlarına karşıt olarak boşluğun varlığını kanıtlar: “Toricelli, O von Guericke 

ve özellikle R. Boyle tarafından yapılmış olan çalışmalar, bilimin deneysel olarak 

kullanılmasının ilk örnekleridir.”30 Böylece modern bilimin bir başka karakteristiği 

daha şekillenmeye başlar: deney.  

“Modern mekanik bilimin tarihi, Galileo’nun ilan ettiği  yeni hareket kavramı 

üzerinde yapılan bir dizi incelemeden ibarettir. İlk incelemeyi Descartes yaptı.”31 

Descartes kurduğu mekanik evren tasarımında, insan aklının doğa söz konusu 

olduğunda bütün hakikatlerin üstesinden gelebileceği inancındadır. Descartes işi   o 

kadar uç noktaya götürür ki arkadaşına yazdığı mektupta ölüme bile çare bulmasının 

yakın olduğunu dile getirir. Descartes mekaniğinin öbeğini cisimlerin hareketi ve bu 

hareketin kökenindeki çarpışmalar oluşturur. Cisimler üzerindeki her türlü etki 

cisimlerin kendi aralarındaki etkileşiminden kaynaklanır. Descartes cisimlerin 

çarpışmasını yedi ayrı biçimde tartışır. Descartes hiçbir biçimde hareketin yönünü 

hesaba katmaz.  

Galileo ve Descartes düzgün ivmelenin hareketle ilgilenirler ancak bu çeşit 

hareketin kökeni üzerinde kayda değer savlar ileri süremezler. Toricelli serbest 

düşme üzerine çalışmalarıyla, belirli bir yükseklikten bırakılan bir cismin 

momentumunun her geçen anda bir öncekine eklenerek artmakta olduğu sonucuna 

ulaşır. Toricelli momentumun sabit kuvvet ile bu kuvvetin etkime süresinin 

momentum değişmesine eşit olduğunu da bulur. Çarpışma konusunda bugünkü 

fizikte kullanılan açıklamalara Huygens yaklaşır.  

 
“Huygens Descartes’in hatasını, Descartes’in kendi  ilkelerini kullanarak ortaya 
koymuştu. Descartes’e göre dinginlik ve hareket göreli kavramlardı. Cisimler 
dışında hiçbir uzay olmadığına göre bir cismin hareket etmekte olduğunu ya da 
durduğunu ancak bir başka cisimle olan ilişkisine göre söyleyebilirdik. Ne 
yazık ki Descartes’in çarpışma kuralları farklı referans noktalarında farklı 
sonuçlar vermekteydi.”32 
 

Huygens’e göre bir cisim ne kadar küçük olursa olsun başka bir cisme 

çarptığında, çarptığı cismin büyüklüğü onu hareket ettirmesini engellemez.  Huygens 

                                                 
30 Şafak Ural, Bilim Tarihi, 3. bs.,  İstanbul, Çantay Kitabevi,  2000, s. 226. 
31 Richard S. Westfall, Modern Bilimin Oluşumu, 10. bs., çev. İsmail Hakkı Duru, Ankara, Tübitak, 
1994, s. 142 
32 A.e.,  s. 149 
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merkez kaç kuvvetine de yaklaşır. Henüz kütle kavramı fiziğe girmemiştir ancak 

Huygens, merkez kaç kuvvetinin, hızın karesi ile orantılı, çember yarıçapı ile ters 

orantılı olduğunu fark eder. Dahası Huygens, yerçekimi ivmesi olan g’yi 9,81m/sn2 

olarak hesaplar.  

Cambridge Üniversitesi’nde öğrencilere okutulur. Burada bir öğrenci de Isaac 

Newton’dur (1642 - 1727)33. Galileo sonrasında Newton’a kadar birçok bilim adamı, 

örneğin Hooke, Halley gibi Güneş’in gezegenler üzerine uyguladığı çekim kuvvetini 

araştırır ve çekim kuvvetinin aradaki uzaklığın karesine göre değiştiğini düşünürler 

ancak savlarını kanıtlayabilecekleri matematik henüz ortaya konulmadığından  

başarısız olurlar. Newton’un sonsuz küçüklükler  hesabı bilimde yeni çığırlar açar.  

Newton ileri sürdüğü kütle çekim yasasıyla iki bin yıllık gezegenlerinin devinimine 

ilişkisin sorunu çözer. Öte yandan Newton hiçbir zaman kütle çekimin doğasına 

yönelik bir tartışmaya katılmak  istemez. Newtoncu bilim şeylerin içsel doğalarını  

değil, gözlemlenebilir ve deneylenebilir şeyler olarak nasıl davrandıklarını açıklar. 

Yeni fizik açıklayıcı değil betimseldir. 

Kartezyenlerin geometrik yöntemi, Newton’un matematiksel tümevarım 

yöntemi, Aristotelesçi anlayışları ve kavramları yıkıcı sarsıntıya uğratır.  Daha 

öncesinde  yeni bilgi vermediği gerekçesiyle yerilen kıyas yöntemi bilimsel 

çalışmalarda yeni arayışlara girilmesiyle gözden düşer.34  Leibniz ve Wolff doğa 

bilimlerinde kullanılan matematiksel yöntemi metafiziğe aktarma çabasıyla bu 

saldırılara karşı durmaya çalışır. Metafizik, geometri gibi açıkça tanımlanmış 

terimlerle ve dikkatlice kurulmuş teorilerle oluşturulduğunda bilimlere açılabilecek 

bir kapı olabilir.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Bkz.: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev:  Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu – Prof. Dr. Feza 
Günergun,  Ankara, Tübitak, 2003, s. 385. 
34 Bkz.: Francis Bacon, Novum Organum, Kitap I, § 77, çev. Sema Önal Akkaş,  Ankara, Doruk, 
1999, s. 44-45. 
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2. KANT’IN ELEŞTİRİ ÖNCESİ FELSEFİ GELİŞİMİ 

 

1746 yılında, 22 yaşında  Kant üniversite öğrencisiyken, Canlı Kuvvetlerin 

Doğru Ölçülmesine İlişkin Düşünceler (Gedanken von der wahren Schätzung der 

lebendigen Kräfte) adlı eserini  yazar. 1747 yılında kitaba önsöz ekler, eser önce 

sansürün denetiminden geçer 1749 yılında yayımlar. Çalışma girişten ve üç ana 

bölümden oluşur. İlk bölüm “Genel olarak Cisimlerdeki Kuvvet Üstüne” başlığını 

taşır. İkinci bölümün başlığı “Leibnizcilerin Canlı Kuvvetler Öğretisin İlişkin 

Araştırmalar”dır.  Üçüncü bölüm, “Doğanın doğru kuvvet ölçeği olarak canlı 

kuvvetlerin yeni bir değerlendirilmesinin ortaya konuluşu”dur. 

 Kant, kitap bittikten sonra herhangi bir akademik derece almadan  okuldan 

ayrılır.  Kitap bir doktora tezi olmak için yeterlidir ancak Kant onu doktora tezi 

olarak sunmaz. Her ne kadar akademik dil ölçütü  Latince yerine Kant Almanca 

yazsa da tez olarak sunmamasının nedeni üniversite ile arasındaki düşünce 

ayrılığıdır. 1 

Kant bu kitabını yazarken deneyimsiz bir yazardır, bu yüzden cümlelerin yer 

yer bozuk olduğu görülür. Dahası kimi cümlelerin anlamı da belirgin değildir. 

Lessing alaylı bir tavırla 1751 yılında bir mizah dergisinde şu şiiri yayımlar:2 

 

Kant unternimmt ein schwer Geschäfte 
Der Welt zum Unterricht 
Er schätzet  die lebend’gen Kräfte 
Nur die seine schätzt er nicht 
 
Kant güç bir işi üstleniyor    
Dünyaya ders vermek için.   
Canlı kuvvetleri  değerlendiriyor  
Ama yalnız kendi güçlerini değerlendirmiyor.    

 

Kant‘ın   bu ilk yayını vis viva (canlı kuvvet) tartışmasını çözme denemesidir.  

Tartışma önceki yüzyılda Leibniz’in, Acta Eruditorum’da,3 “Descartes’in Önemli 

                                                 
1 Bkz.: Martin Schönfeld, The Philosophy of the Young Kant, New York, Oxford, 2000, p. 37. 
2 Bkz.: A.e. 
3 1682 yılında Leipzig’de Saksonya Dükü’nün desteğiyle, Collegium Gellianum’de çıkan, fizik, 
matematik, hukuk, tıp, coğrafya ve teoloji konularında çağdaş makalelerden oluşan bir yayın. 
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Yanlışına İlişkin Kısa Bir Açıklama” adlı bir makale yayınlamasıyla başlar. Kant’a 

gelene kadar konuyla ilgili bir çok yayın yapılır. Kuvvetin doğası nedir, kuvvet nasıl 

ölçülebilir, çeşitleri nelerdir, korunabilir mi gibi soruların yanıtı aranır. Tartışmada 

iki küme belirgindir; bir yanda Descartesçılar, diğer yanda Leibnizciler. Descartes 

fiziği kinematiğe indirgeyerek,  kuvveti hareket miktarının matematiksel gösterimi 

olarak tasarlar. Kuvvet bu durumda yalnızca bir niceliktir.    Evrendeki hareket 

miktarı korunur. 

 

“Tanrı büyük gücü ile maddeyi hareket ve durgunlukla birlikte yaratırken evrene 

koyduğu aynı hareket ve durgunluğu korur.”4   
 

Leibniz,  Descartes’in kuvvetle ilgili düşüncelerine katılmaz. Evrende hareket 

miktarı değil kuvvet korunur. 

 

“Ancak bilinmelidir ki, Descartes’in bilmediği, benim keşfettiğim ve 
geliştirdiğim başka bir doğa yasası vardır, dünyada yalnızca kuvvet miktarı 

korunmaz bununla birlikte hareket yönü miktarı da korunur” 5 
 

“Ama çoktandır yanlışın nerede olduğunu anladım. Bay Descartes ve öbür usta 
matematikçiler şuna inanmışlardır: devinimin niceliği yani devingenin hızıyla 
büyüklüğünün çarpımı devindiren gücü tam tamına verir ya da geometrinin  
diliyle söylersek güçler hızlarla ve cisimlerle doğru orantılıdır. Bu durumda 
evrende  her zaman aynı gücün korunması usa uygundur. Bu yüzden olayları göz 
önünde tutarsak iyice görürüz ki sürekli mekanik devinim yoktur, olsaydı bir 
makinenin sürtünmeyle durmadan  azalan ve az sonra bitecek gücü yeniden 
kendini gösterir, sonuç olarak dışarıdan yeni bir itki olmadan kendiliğinden 
artardı. Ayrıca şunu da görüyoruz: bir cismin gücü, cismin gücünü bazı bitişik 
cisimlere ya da aynı devinim durumunda olan kendi parçalarına verdiği ölçüde 

azalmaktadır.”6 
 

Leibniz’e göre kuvvet, hareketin niceliği olarak gösterilemez. Cisimlerin 

düşüşünü ve atışını incelediğinde burada başka bir yasallığın olduğunu belirler. 

Galileo’nun serbest düşme  yasasını gözeterek, Descartes’ın tasarladığı  gibi hareket 

miktarının mv değil mv2 olduğunu düşünür.  Bir başka deyişle kuvvet,  kütlenin, hızın 

                                                 
4 Descartes, Felsefenin İlkeleri, s. 101. 
5 Leibniz’den aktaran Bertrand Russell, Philosohy Of Leibniz, p. 227. 
6 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma,  s. 97-98. 
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karesiyle çarpımı sonucu bulunur. Leibniz bu yeni niceliği canlı kuvvet  (vis viva) 

olarak adlandırır. 

 

“İki çeşit kuvvet vardır. Biri ilkel olan, henüz içinde hareket olmayan fakat bir 
tüpteki topa benzer ya da bir sapanda ipi bırakmadan önceki taş gibi  harekete 
eğilimi olan kuvvet: ölü kuvvet. Diğeri ise gerçek hareketle birlikte olan sıradan 
kuvvet. Buna canlı kuvvet diyorum. Merkezkaç kuvveti, yerçekimi kuvveti,  ölü 
kuvvete birer örnektir.  Bir süredir düşen ağır cisimden kaynaklanan bir etki 
durumunda  ortaya çıkan kuvvet canlı kuvvettir. Canlı kuvvet, ölü kuvvetin 

sonsuz sayıdaki itmesinden oluşur.”7 
 

Leibniz,  Descartesçı kuvveti ise ölü kuvvet (vis mortua) olarak tanımlar.   

Modern fizik Descartesçı kuvveti momentum, Leibnizci kuvveti  kinetik enerji olarak 

açıklar.   

Leibniz’in Descartesçı kuvvet eleştirisinin önemli bir yanı, kuvveti yalnız bir 

nicelik olarak değil, nitelik olarak da tanımlamasıdır. Doğanın temel niteliği olan 

cisimlere  özgü bu özsel kuvvetler aracılığıyla cisimlere ilişkin fiziksel 

belirlemelerde bulunulur.  

Descartes tüm hareketin kökenine Tanrı’yı koyar. Tanrı, evrende eşit sayıda 

hareket saklar; cisimlere ilk hareketi verdikten  ve fizik yasaları koyduktan sonra 

evrene karışmaz. Cisimleri yarattığı zaman çeşitli cisimlere hareket vermekle 

kalmayan  Tanrı, aynı zamanda cisimlere birbirlerini itmeyi ve çekmeyi sağlayan  bir 

doğa da vermiştir.  Descartes’e göre hareket, bir cismin, dokunduğu ya da 

durgunlukta olan cisimlerin yanından  diğer cisimlerin yanına geçmesidir.  Cisimde, 

cismi durgun durumdan harekete geçirecek etkin bir kuvvet (vis activa) yoktur.   

Leibniz’de kuvvet “cismin” üzerindekibir etki değil, cisme içkin bir etkinliktir, 

böylelikle, kuvvet Leibniz’in tasarımında kuvvet ontolojik bir anlam kazanır.  

Kuvvet matematiksel olarak gösterilebilir ancak niceliğe indirilemez. Doğada olup 

bitenler mekanikle açıklanabilir ama mekaniğin ilkeleri metafizikseldir.  Leibniz’in 

Descartes eleştiri iki öbekte yoğunlaşır. Birincisi Descartes hızı v, vektörel bir 

büyüklük olarak düşünmemiştir.  

 

                                                 
7 Leibniz, Specimen Dynamicum, (çevrimiçi) http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/Leib-
Clk/dynamicum.html , 29 Haziran 2005. 
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“Bir cisimde kavranan şey  çağdaş düşünürlerin inandığı gibi  yalnızca uzam ve 
bu uzamın değişimleri değildir. Böylece onların dışta tuttukları bazı varlıkları ve 
biçimleri benimsememiz gerekir. Giderek daha iyi görülüyor, doğanın özel 
olayları, anlayanlarca  matematik ve mekanik bir biçimde açıklanabiliyorsa da, 
ne olursa olsun gene de cisimsel doğanın ve hatta mekaniğin genel ilkeleri 
geometrik olmaktan çok metafiziktir ve görünüşlerin nedeni olarak  cisimsel 
kütleden ya da uzamdan çok bazı biçimlere ve görülmez doğalara bağlıdır.”8  

 

İkincisi Descartes hareket miktarı ile hareketin kuvvetini karıştırır: 
 

“ (…) Amacım bir yandan mekanik felsefeyi ona yakıştırılan din dışılıktan 
kurtarmak, öte yandan filozoflarımızın zihnini salt maddi  belirlenimlerden daha 
soylu  düşüncelere yükseltmektir.”9  

 

Galileo’u Il Saggiatore’deki (Deneyci) ünlü tümcesinde doğayı matematik 

dilinde, harfleri üçgenler, daireler ve  geometrik şekiller olarak yazılmış kitap olarak 

betimler. Doğaya niceliksel yaklaşan bu görüş kuşkusuz Aristoteles’in entelekheia 

görüşüne karşıdır. Aristoteles’in entelekheia görüşünde doğa emprik olarak 

ulaşılamayan ve matematik olarak gösterilemeyendir. Metafizik I. Kitapta 

Aristoteles şöyle der:  

 
“ Her şeyde matematiğin kesinliğini aramamak gerekir. Matematik kesinlik 
sadece maddesel olmayan varlıklar sözkonusu olduğunda istenmelidir. 
Dolayısıyla matematiğin yöntemi doğa bilimin yöntemi değildir.”10  
 

Modern bilim ereksel sorulardan sözgelimi kuvvet niçin vardır kaçındığı ölçüde 

matematikselleşir.  

Kant, Dekartçıların “mv”sinin  ve Leibnizçilerin “mv2”sinin ayrı bağlamlarda 

geçerli olduğunu düşünür. Kitabın birinci bölümünde Descartesçılara karşı Leibniz’i 

savunurken, ikinci bölümde Descartes’ı Leibniz’e karşı savunur. Vis viva sorununu, 

Kant’ın çözme girişiminden önce d’Alembert (1717-1783) çözer (1743). D'Alembert, 

Traité de Dynamiqeu( 1743) adlı eserinde    mv ve mv2 için de fizikte yer 

bulunduğunu söyler. Fakat daha önce Euler, Descartes’ın momentumunun, 

Newton’un kuvvetinin zamana uygulanması olduğunu bulur. Euler (1707 - 1783) 

                                                 
8 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma,  s. 101. 
9 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma, s. 110. 
10 Aristoteles, Metafizik,, II. Kitap 995 a 15-20, çev:  Prof. Dr. Ahmet Arslan,  İstanbul, Sosyal 
Yayınları, 1996, s. 152.   
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Mechanica (1736)  adlı eserinde, korunum, eylemsizlik kuvvetine indirger. Güç, bir 

cismi durgunluktan harekete geçiren ya da hareketine son veren kuvvettir.   Kuvvetin 

yönü önemlidir.  Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Descartes’ın hızı skaler bir 

büyüklük olarak tanımlamasından dolayı mekanikte ortaya çıkan karışıklık böylece 

giderilmiş olur.  

Kant, d’Alembert ve Euler’in çalışmalarından habersiz olsun ya da olmasın, mv 

ve mv2’nin her ikisin de geçerli olduğunu belirtmesi bakımından onlarla aynı sonuca 

ulaşır. Kant, Traité de Dynamique’yu okumuş olsa da,  anlayabilecek düzeyde 

gelişmiş matematik bilgisi olmadığından anlatılanları o yaşında anlayamaz11. 

D’Alembert’la aynı sonuca ulaşmasının yanı sıra  Kant,  mv ve mv2arasındaki 

bağlantıyı da  kurar ve kuvvetin evrensel doğasına ilişkin   Leibniz’in ve Descartes’in 

görüşlerini, Newton fiziğine yer yer karşı çıkma pahasına birleştirmeye çabalar. 

Üniversitedeki eğitimi sırasında hocası Knutzen’in kişisel çabasıyla yeni bilimlerle 

tanışır.  Kant, hareketin durgunluk gibi  bir durum olduğunu  ve kuvvetin bir cismin 

durumunu korumak için  değil durumunu değiştirmek için gerekli olduğunu söyleyen 

Newton’u birinci yasasından kuşku duyar. Newton’a bütünüyle karşı çıkmaz ancak 

şüpheyle de bakar.  İlk kitabında Leibniz ve Descartes’e sıkça gönderme yaparken 

Newton’a birkaç tane yapar.   

Vis viva tartışmasında yandaşlar her ne kadar kuvveti açıklamak  çabasında 

olsalar da ulaştıkları sonuçlar, fizikte bugün tanımlanan nicelikler olmasına karşın  

kuvveti tanımlamaktan uzaktır. Kuvvet günümüzde, Euler kullandığı, Newton’un 

yasalaştırdığı  biçimde kütle ile ivmenin çarpımıdır ( F=ma). Genç Kant, Canlı 

Kuvvetleri’i kaleme alırken, mekanik konusunda yeterince bilgili değildir.   Modern 

bilimin öbeği olan Newton’un görüşlerini, fiziğin yeni matematiği diferansiyel 

hesaplarını bütünüyle bilmez.  Bilmeyişinin nedeni kolej eğitimi sırasında temel 

eğitimin Latince ve din üzerine olması,  matematik ve mantığa çok az yer 

verilmesidir. Kolejde alamadığı doğa bilimi eğitimini üniversitede almaya çabalasa 

da, Privatdozent’i Christian Ammon’un Calculus bilmemesinden ötürü, fizik bilimin 

temeli için gereken diferansiyel hesaplamalarında ortalama bir öğrenci olarak kalır.  

Kant’ın Newton fiziğini geçikmiş kavrayışının ardında bu calculus bilgisinin azlığı 

                                                 
11 Manfred Kuehn, “Kant’s Teachers in the Exact Sciences”, p. 24. 
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yatar.  Her ne kadar Kant doğa bilimine önemli katkılarda bulunmuş olda bu katkılar 

kavramsal çerçevede oluşturulmuşlardır ve emprik temelleri daha sonraki fizikçilerce 

kanıtlanır.  

 Kant’ın tartışmaya geç katılmasının bir nedeni de Königsberg’in  o zamanki 

durumuyla ilgilidir. Prusya Devleti’nin doğu ucunda yalıtılmış durumda olan şehir,  

Paris, Londra, Leipzig gibi düşünsel tartışmaların sürdürüldüğü şehirlerden habersiz 

kalır.12 

Kant 1748 yılında  üniversite eğitimini tamamladığında, daha önceden babasını 

ve annesini kaybetmiş olmaktan ötürü ailenin yükünü üzerinde hisseder. 

Üniversitedeki akademik geleceği belirsizdir. Knutzen’in başkalarına önerdiği gözde 

öğrencileri arasında Kant’ın adı geçmez dolayısıyla üniversitede kendine yer bulması 

olası görünmez, para kazanması gerekir tüm bu nedenlerden dönemde üniversite 

bitirenler arasında çok yaygın olduğu gibi özel öğretmenlik yapmaya başlar.13 

1748’den 1754 yılına kadar geçen altı yıl boyunca Kant Königsberg dışında özel 

öğretmenlik yapar. Hiçbir şeyin özel öğretmenlikten daha kötü olamayacağını 

söyleyen Kant bu dönem boyunca  ileriki yıllarda çalışma yapacağı konularda 

hazırlık yapar. Gündüz öğrencileriyle ilgilenen, Kant büyük olasılıkla, başının 

üstündeki yıldızlı gökyüzü  altında geceleri çalışır. Uzun yıllar sonra içinde bulacağı 

ahlak yasasına henüz aklında belirmemiştir  ancak evrenin  yasalarını anlamaya 

yönelik çalışmalar yapmış olmalıdır. Yorumcular bu dönemi Kant’ın tam olarak nasıl 

geçirdiğini bilmese de, görünen odur ki, üniversite  yeterli birikimi olmadığından tam 

kavrayamadığı Newton sistemine çalışarak, onun egemenliğini kabul eder.         

 

1754 yılında Berlin Bilimler Akademisi bir yarışma düzenler. Yarışma sorusu 

şudur: “Dünya’nın ekseni çevresinde; gece gündüzü oluşturan hareketinde bir 

değişiklik olmuş mudur? Olmuşsa nedeni nedir ve nasıl emin olunabilir?” Kant 

yarışmaya bir makaleyle katılır. Dünya’nın Yörüngesinde Bazı Değişikliklerin 

Olup Olmadığı (Ob die Erde in ihrer Umdrehung…einige Veränderung erlitten 

hatte)  makalesinde Kant, Newton’un evrensel çekim yasasını “doğanın evrensel 

motoru” (das allgemeine Triebwerk der Natur) olarak tanımlar.  Yarışmanın önemi 

                                                 
12 Schönfeld, The Philosophy of the Young Kant., s. 37. 
13 Bkz.: Manfred Kuehn, “Kant’s Teachers in the Exact Sciences”, p. 23. 
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Yaradılış’a göre Dünya’nın altı günde yaratılmış olduğunun ileri sürülmesidir. Sorun 

bu altı günün, o zamanki altı güne  sürece eşit  olup olmadığıdır. 

Kant 1755 yılında, Evrensel Doğa Tarihi ve Gök Kuramı ya da Newton 

İlkeleri Uyarınca Ele Alınmış Tüm  Dünya Yapısının Kavranması ve  Mekanik 

Kaynağı Hakkında Deneme (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie Des 

Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des 

ganzen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt  ) adlı eserini 

tamamlar. Kitabı, Prusya Kralı Büyük Frederick’e ithaf eder. Bu ithafın arkasında 

Kralın gözüne girerek bahşiş kazanmak, prestijli bir yer edinme isteği olduğunu 

söylemek, dönem göz önünde tutulduğunda abartılı sayılmaz. Yayımlamak için bir 

yayıncıya verir ancak yayıncının iflas etmesinden ötürü deposu haczedildiğinden, 

kitap uzun süre boyunca okuyucuyla buluşamaz.  

1763 yılında Kant’ın yazdığı bir başka eser Der einzig mögliche Beweisgrund 

zu Einer Demonstration  des Daseins Gottes’te (Tanrının Varoluşunun Bir 

Kanıtlanımı  İçin Mümkün Biricik Kanıt)  uzun süre depoda kalan  Gökler 

Teorisi’ndeki    görüşlerini özetler  ancak bu özet belirsiz ve teorinin kökenlerinin 

anlaşılması  bakımından zordur. Her iki kitabına karşın Kant’ın kozmolojik görüşleri 

döneminde bilinmez.  

1761 yılında Johann Heinrich Lambert (1728 -1777) adlı İsviçreli astronom 

kuyruklu yıldızların yörüngelerini geometrik bir yöntemle hesaplanmasına ilişkin 

Eigenschaften über Kometenbahnen  (Kuyruklu Yıldızların Özellikleri Üzerine) adlı 

çalışmasını, Samanyolu ve evren üzerine düşüncelerin yer aldığı Cosmologische 

Briefe’yi (Kozmolojik Mektupları) yayınlar. Ancak Kant’ın kitabı 

dağıtılamadığından, Lambert, Kant’ı bilmeden benzer görüşler ileri sürer. Sonraları 

Kant’a yazdığı mektuplardan birinde şöyle der: 

 

“ (…) Sözünü ettiğiniz dünyanın kökeniyle ilgili görüşlerinizi…daha önceden 

bilmediğime sizi temin ederim efendim. Kozmolojik Mektuplar’ın 149. 

sayfasında söylediklerim 1749’da yazıldı. Bir akşam yemekten sonra, her 

zaman yapmadığım bir şey  yaparak odama çıktım ve pencereden yıldızlı 

gökyüzüne, özellikle Samanyolu’na baktım. O anda aklıma gelenleri, yani 
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Samanyolu’nun belirli yıldızlardan oluşmuş bir epliktik* olarak 

yorumlanabileceği görüşünü bir kağıda not ettim. 1760’da Mektupları yazarken, 

işte bu nottan yararlandım. 1761’de bir İngiliz’in birkaç yıl önce buna benzer 

görüşleri olduğunu ve  bu görüşleri yine bir İngiliz’e yazdığı mektuplarda 

açıkladığını, fakat bu görüşlerin geliştirilmemiş ve Nürnberg’de başlanılan 

çevirinin de bitirilmemiş olduğunu öğrendim.”14 

 

Lambert’in sözünü ettiği İngiliz Thomas Wright’tır (1711 – 1786). Wright, 

1750 yılında Londra’da   “An Original Theory or New Hypothesis of the Universe” 

(Evren Hakkında Yeni Bir Hipotez ya da Orijinal Bir Teori)  adlı bir kitap yayınlar. 

Kant kitabın tamamını değil yalnızca bir özetini okur kendi kitabında Wright’a bir 

çok gönderme yapar. 

  

“Bana ilk kez, 1751 yılında, denemesini Hamburg Freie Urteile’dan 
öğrendiğim Durham’lı Wright, sabit yıldızların yasallıkları anlaşılamayan 
dağınık, karışık oluşumlar değil, bir gezegen sistemine benzer bir sistem 

olduklarına ilişkin düşünceyi  verdi.”15 
 

Metafiziksel Bilginin İlk İlkelerinin Yeni Bir Açıklaması (Principiorum 

primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio) (1755). Kant’ın doktora tezi 

olan eser metafizik üzerine ilk çalışmasıdır. Latince yazılır. Ontolojinin ilkelerini 

konu eder. Eleştirel dönemde Kant’ın önemli sorunsalı olan insan ve doğa bağıntısını 

inceler. İnsan edimlerinde serbesttir oysa doğada bir nedensellik vardır. İnsan 

evrenin bir ürünü olduğuna göre, doğadaki yasallıkla insan arasında ne gibi bir ilgi 

vardır? Gerek insanın özgür eylemi, gerekse doğadaki zorunluluk her zaman bir 

başka nedenden ötürü gerçekleşir. Ancak özgür eylem ile doğadaki zorunluluğun 

nedensellik biçimleri farklıdır. Bütün hakikatlerin kendisinden kaynaklandığı, 

                                                 
* Yanlış yazılmış doğrusu ekliptik olacak, dünyanın etrafını dolaşan ve tropiklere değen büyük halka 
anlamına gelir. 
14 Immmauel Kant, Evrensel Doğa Tarihi ve  Gökler Kuramı, Çev. Seçkin Selvi, y.y., Sarmal 
Yayımları, t.y., s. 9. Ne yazık ki “Evrensel Doğa Tarihi ve  Gökler Kuramı” eksik çevrilmiştir. 
Çevirinin en büyük eksikliği aslında olan  üçüncü bölümün hiç yer almamasıdır. Bundan ötürü tezde 
alıntılar İngilizce iki farklı  metinden yapıldı. Bu metinlerden biri W. Hastie çevirisi, öbürü Ian C. 
Johnston çevirisi. W. Hastie çevirisi de Türkçe metin gibi eksiktir. 
15 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven,  Preface, Trans.  by Ian C. Johnston, 
(Çevrimiçi), http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/kant2e.htm,  29 Eylül 2005. 

http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/kant2e.htm
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zorunlu, mutlak ilk, evrensel bir ilke olamaz. Mantık ilkelerinin, varlığın da ilkeleri 

olduğu düşüncesi,  Crusius’ta görülür. Kant, Crusius’un görüşlerine karşı çıkar. İnsan 

ve olaylar arasında ayrım yapar. İnsanda dıştan değil içten karar verme özgürlüktür.  

Kant, istenç  özgürlüğü açısından Leibniz gibi düşünür.  Cisimlerin birbirlerine 

etkilerini, sonsuz bir aklın sağladığı inancındadır. 

Eser üç ana bölüme ayrılır: 

1. Bölüm: Çelişmezlik İlkesi Üzerine. 

2. Bölüm:Yeter Neden İlkesi Üzerine ya da Çoğunlukla Anıldığı Gibi Yeter 

Neden İlkesi Üzerine. 

3. Bölüm: Belirleyen Neden İlkesinden Türeyen ve Sonuçları Açısından Çok 

Verimli Olan  Metafizik Bilginin İki İlkesinin Ortaya Konulması. 

Birinci bölüm üç önermeden  oluşur. Kant çelişmezlik ilkesinin bütün 

doğruların kökeni olduğu savını reddeder.  Buna göre olumsuz ve olumlu doğruların 

ayrı ayrı ilkeleri olması gerekir. Olumlu doğruların temelinde, “bir şey neyse odur”, 

olumsuz önermelerin temelinde “bir şey ne değilse, o değildir” ilkesi bulunur.  İki 

ilke birden özdeşlik ilkesini oluşturur. Özdeşlik ilkesi çelişmezlik ilkesinden önce 

gelir.  Bu çıkarımlar Leibniz-Wolff felsefesinden ayrılıklara işaret eder. Kant, 

Leibniz-Wollf felsefesinin, bütün doğruların biricik ve mutlak bir ilk ilkesi vardır 

savına karşı çıkar.  Mantıksal açıdan bir noktaya işaret eder, olumlayıcı doğrular, “bir 

şey neyse odur” ilkesine dayanır. Öte yandan değilleyici doğrular, “bir şey ne 

değilse, o değildir” ilkesine dayanır. Doğru bir önermenin değillenmesinin yanlış 

olduğu varsayımının kendisi bir mantıksal sistemin bağımsız öndeyilemesidir ve 

mantıksal sistemce kanıtlanabilir bir şey değildir.  Burada göze çarpan nokta Kant’ın 

tüm doğru önemelerinin kavram çözümlemesiyle türetilebileceği yolundaki Leibnizci 

görüşe doğrudan kaşı çıkışıdır. Eleştirel dönemin önemli konularından olan analitik 

ve sentetik yargıların eleştiri öncesindeki temelleri buradan  başlatılabilir. 

İkinci bölümde 7 önerme vardır:  

Belirleyen neden (yeter neden) ilkesini ikiye bölerek açıklar. Önceden 

belirleyen neden ve sonradan belirleyen neden olarak ortaya koyar.  Önceden 

belirleyen neden, varlığın, varoluşun temeli, sonradan gelen neden bilmenin 

temelidir. Kant, Wolff ve Baumgarten’ca ileri sürülen  biçimiyle yeter neden ilkesini 

kabul etmez. Wolff ve Baumgarten’a   göre bir şeyin yeterli bir nedeni yoksa, bu 
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durumda  o şeyin nedeni hiçbir şey olur bu da hiçbir şeyin, bir şey olduğu anlamına 

gelir. Kant içinse her   doğru önermede özne, nesneyle ilişkilendirilmiş bir yüklemle  

belirlenmiş olmalıdır, böylece her zaman verilmiş bir yüklemin doğru olduğunu 

belirleyen  bir şey olmak zorundadır. Bu da yeterli değildir çünkü  bir nesnenin 

özelliklerinden başka hiçbir şey zorunlu  yüklendiğini belirlemeyi görmeye yetmez. 

Kant, ontolojik sorunları epistemolojik sorunlara dönüştürme eğilimindedir.  

5. önermede belirleyen nedeni olmadan hiçbir şey doğru değildir görüşünü ileri 

sürer..  

6. önermede Kartezyen ontolojik Tanrı kanıtlamasına karşı savlar ileri sürer. 

Bir varlık varoluşunun temelini kendinde içermez. Kant, Tanrı’nın varlığının 

ontolojik kanıtlarını benimsemez. Ontolojik kanıtlamanın kökeni Anselmus’a, 

Descartes’a, Leibniz’e uzanır. Onlar, Tanrı kavramının yüklemlerinden yola çıkarak, 

Tanrı’nın varlığını kanıtlar. Kant’ın karşı çıkışı şu noktadadır:  ontolojik kanıt  Tanrı 

kavramında ideal olarak neyin içerildiğini  ortaya koyar, real olarak içerileni değil bu 

yüzden Tanrı kavramına uygun bir nesne kurulamaz. Kant’ın önerisi Tanrı’nın 

varoluşunun kanıtının bütün olanakların temeli olmasıdır. Saf Aklın Eleştirisi’nde bu 

kanıtı da geçersiz sayar. 

7. önermede Tanrı’nın varlığının kanıtını, Tanrı’nın ve diğer  tüm varlıkların 

olanağından çıkarır.  

8. önermede olumsal olan  tüm varlıkların önceden belirleyen bir nedeni 

olmalıdır. 

9. önermede Crusius’un görüşlerini tartışır, özgürlüğü savunur. 

10. ve 11. önermede 8. önermenin sonuçlarını tartışır,  Leibniz’in 

ayırdedilemezlerin özdeşliği ilkesini eleştirir.  

Üçüncü bölümde süreklilik ilkesini açıklar. Cisimlerdeki değişimlerin ancak 

başka cisimlerle karşılıklı etkileşimden kaynaklanabileceğini ileri sürerek dış 

dünyanın varlığını kanıtlar.  Bir arada oluş ilkesi  ile karşılıklı  bağıntı cisimlerin  

ortak ilkesidir, tanrısal  varlığın cisimleri bir düzende tutmuş olması gerektiğini 

tasarlar, böylelikle Tanrı’nın varlığı sonucuna ulaşır. Kant, Leibniz’in 

Monadoloji’deki temel savına karşıdır.  Leibniz’e göre tözler arasındaki ilişkiler, 

Tanrı’nın düzenlediği uyum sonucunda, birbirlerine etki etmeksizin yalnızca aynı 

şeyi algılamaktan dolayı  gerçekleşir.  Öte yandan Kant “süreklik ilkesi” adını 
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verdiği ilkeye göre, başka tözlerle ilişkili olmadan tözlerde değişiklik ortaya çıkmaz. 

Martin Knutzen,  monadolojiye “fiziksel akış” adını verdiği görüşüyle karşı çıkar. 

Kant hocası Knutzen’in bu konudaki görüşüne katılır. Dahası Kant, “süreklilik 

ilkesi”yle algılarda ortaya çıkan her değişikliğin cisimlerdeki değişikliklerle 

açıklanabileceğini düşünür. 

   

Fiziksel Monadoloji (Monadologiam Physicam) (1756) 

Fiziksel Monadoloji, profesör olmak için istenen üç Latince eser koşulunu 

karşılamak için yazılır. Bu ikinci Latince eserdir.  

Kant’ın Leibniz ve Chiristian Wolf metafizikleriyle Newton’un doğa 

bilimlerinin ilkeleri  arasında ilgi kuran eseridir. Kant’a göre, basit maddeler yalnızca 

varoluşsal anlamda yer kaplamaz. Burada Knutzen’in açık etkisi görülür. Yeni 

Açıklama’da yürüttüğü sonlu tözler arasındaki etkileşim ve birbirine dayanma 

üzerine tartışmayı sürdürür. Knutzen’in fiziksel etkileşim savını benimseyerek, 

önceden kurulmuş uyum savını reddeder. Böylelikle Leibnizciler ve Newtoncular 

arasındaki tartışmaya Newtoncular cephesinden katılır.  

Kant ayrıca itici ve çekici kuvvetlerin zorunluluğuna ve eylemsizlik kuvvetinde 

oynadıkları önemli role dikkat çeker. Bu gibi Newton ilkelerinin kabulü Canlı 

Kuvvetler’de ileri sürdüğü görüşlerini değiştirdiği anlamına gelir. Çünkü Canlı 

Kuvvetler’de  Kant eylemsizlik ilkesini  reddeder.  

Wolff, fizik monad ve ruh monadı ayrımı yapar. Kant yalnızca fizik monadı 

benimser. Monad, basit bir tözdür, parçalardan oluşmaz. Uzamda yer alan  bütün 

cisimler monadlardan oluşur. Fiziksel cisimler yer kaplar. Kant doğanın son  

bileşenlerini noktasal varlıklar olarak tasarlar aksi halde bu varlıkların yine 

bölünebilmeleri gerekir ki bu durumda son bileşen olamazlar. Monadları dinamik 

birlikler olarak ele alır, monadlar  birbirlerine etki eder ve uzamı doldurur.  Bu yolla 

maddenin kesintisizliğini oluştururlar.  

Eser iki bölümden oluşur: 

1.Bölüm: Fiziksel monadların varoluşunun geometriyle uyumlu olmasının 

gösterilmesidir.   

2.Bölüm: Farklı şeylerde farklı oldukları kadarıyla fiziksel monadların  genel 

Özelliklerin açıklanması ve cisimlerin doğasının anlaşılmasına katkıdır. 
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Birinci bölümdeki yedi önermede Kant, uzamın sonsuzca bölünebilmesi ile 

uzamdaki fiziksel monadların basitliğini uzlaştırmaya çalışır. Kant’a göre monadlar 

gerçekte uzamsızdırlar ancak itme ve çekme aracılığıyla yer kaplarlar. Monadlardaki 

uzamsal büyüklük ve kütle, itme ve çekme kuvvetlerinin bir fonksiyonudur. Uzamın 

kendisi bir töz değildir, monadlar arasındaki bağıntının görünüşüdür.  

9.önerme boş uzayda hareket kavramı üzerinedir, sorunu “dokunma”yı   

tanımlayarak çözer.  

10. önerme bir cismin uzanımının sınırları, itme ve çekme kuvvetinin bir 

fonksiyonudur.  

11. ve 12. önermede “boşluk”un olanağını tartışır. Çeşitli cisimlerin farklı 

özkütleleri, kütlenin az ya da çok olmasını belirler.  

13. önerme, elementlerin elastik olduğunu savlayan  dinamik atom kuramına 

dayanır. 

 

Dört Kıyassal Biçimin Yanlış Safsatacılığının Gösterilmesi  (Die falsche 

Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen) (1762)  

Aristotelesçi kıyas üzerinde durur. “Sonuç Düşünceleri”nde son derece önemli 

bir noktaya değinir:  yargı kavramı.  Bir yüklemi diğerine bağlayan kavramlar ancak 

yargılar aracılığıyla seçik olabilir.  Kant’ın ulaştığı sonuç şudur:  Anlama yetisi ve 

akıl, yani, seçikçe bilme yetisi ve kıyassal akıl yürütme yetisi, temelde farklı olan 

yetiler değildir.  İkisi de yargılamada yer alır. 

Yargı konusu eleştirel dönemin başlıca konularından biri olacaktır. Dahası Kant 

açısından felsefenin olanağı sentetik a priori yargılar ortaya koyabilmekle 

sağlanacaktır. Yargıların mantıksal biçimleri olan kategorilerin, duyarlığın iki biçimi 

olan  uzam ve zamanın  damgasını taşıyan deneyimlere uygulanması sentetik a priori 

yargıları olanaklı kılar.  

Kant’ın bu  çalışması  mantığın yararı üzerine, özel olarak da Aristotelesçi 

kıyas kuramının geçerliliği üzerine   yürütülen tartışmalara katkıdır.  

Altı  bölümden oluşur 

Birinci bölümde  kıyas ve yargı kavramları tanımlanır.  

İkinci bölümde olumlayıcı ve değilleyici kıyasların kuralları ortaya  konur. 

Üçüncü bölümde kıyaslar saf ve karışık olmak üzere ikiye bölünür. 
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Dördüncü bölümde, yalnızca ilk kalıptan kıyaslar saf kıyas sayılır. 

Beşinci bölüme göre geriye kalan üç kalıp biçimi   geçerli iken, zorunlu 

değillerdir.  

Altıcı bölümde, kavramların mantıksal olarak  yargılardan önce geldiğini 

savunur. Anlama yetisi ile aklın ayrı yetiler olduğunu ileri sürer ancak  her ikisi de 

yargı yetisinden kaynaklanır. İnsan bilgisinin iki temel  ilkesini özdeşlik ilkesi ve 

çelişmezlik ilkesi olduğunu ileri sürerek  Yeni Açıklama’daki sonuçlara ulaşır. 

 

Kant, 1760 yılından sonra metafizik gelenekten yavaş yavaş kopmaya başlar. 

Bu zamanlarda Kant’ın ilgi alanları da genişler. Kant, artık yalnızca bilimsel  ve 

metafizik sorunlarla ilgilenmez, etik, estetik, insanın varlık yapısı, düşünme gücü  

üzerine de çalışır. Onu etkileyen düşünürler Montaigne, Hume, Hutcheson, 

Shaftesbury ve J.J. Rousseau  olur. Rousseau’nun etkisi Kant’ın bakışını, insan 

sorunlarına yöneltir. 

1762-1763  yıllarında ilgisi doğa felsefesinden,  Tanrı sorununa yönelir. Kant 

bu dönemde Tanrı’nın varlığının felsefi olarak kanıtlanabileceğine inanır. Kendinden 

önceki Tanrı kanıtlamalarını yetersiz bulur. Ontolojik kanıtın temeli olan çelişmezlik 

ilkesi varlık alanında geçerli olmaz. “Varlık”, “varolma” irrasyoneldir.  Bunun için 

varlık mantıksal çıkarımların dışında kalır.   

 

Tanrının Varoluşunun Bir Kanıtlanımı  İçin Mümkün Biricik Kanıt (Der 

einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes) (1763) 

Bu kitabında Kant bilimsel açıklamayla inancı uzlaştırmaya çalışır. Kitap 

ismiyle çelişir biçimde birden fazla Tanrı kanıtlaması önerir.  A priori dayanaklarla 

Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya girişir. Aynı şekilde Tanrı, doğa bilimlerince 

betimlenen dünyanın kaynağı olduğundan, Tanrı’nın varlığı empirik açıdan da 

kanıtlanabilir olmalıdır. Kant bu dönemde Doğa ve Tanrı’ya ilişkin görüşlerinde 

Maupertius’un (1698 – 1759) iki eserinden  etkilenir: Essai de Cosmologie (1751) , 

Examen Philosophique (1758). 

Kitabın anasavı iki bölümden oluşur. İlkinde Kant, ontolojik Tanrı kanıtlarını 

değerlendirir. Diğer bölümde Kant  doğa yasalarını belirlemeye  çalışır, son erekler 

ve teleolojiye ilişkin görüşler ileri sürer.  Tanrı’nın bu dünyaya yönelik amaçları 
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ancak  doğa yasalarıyla anlatımını bulabilir. Kant’a göre doğanın zorunlu yasalarla 

işlediği yerde Tanrı’nın doğrudan etkiyle olaylara karışmasına gerek yoktur çünkü 

doğa düzeniyle uyum içinde olan zorunlu etkilerde “Tanrı’nın canını sıkacak” bir şey 

olmaz.  

Kitap giriş ve üç ana bölümden oluşur: 

1.Bölüm: Genel Olarak Varoluş Üzerine 

2.Bölüm: Özel Olarak Bu Kanıt Tarzının Kapsamlı Yararlılığı Üzerine 

3. Bölüm: Burada İleri Sürülmüş  Olandan Başka Tanrı’nın Varlığının 

Kanıtlanımı İçin Başka Mümkün Kanıtın Olmaması  

Birinci bölümde, bütün olumsal gerçekliklerden ve bütün şeylerin 

olanaklarından yola çıkarak zorunlu bir varlığın varoluşunun a priori kanıtı ileri 

sürülür. Bu varlık eşsiz, basit, değişmez ve sonsuzdur.  Varoluş gerçek bir yüklemdir. 

Olanak varoluştan önce gelir.  

İkinci bölümde bir bütün olarak  doğanın mükemmel uyumundan, doğa 

yasalarından bütün olanakların  a posteriori ilkesinin  kanıtı ileri sürülür. Evrensel 

doğa Tarihi’nin özeti niteliğindeki bu bölüm birçok meteorolojik,  jeolojik ve 

astronomik kanıt içerir. 

Üçüncü bölümde Tanrı’nın varoluşuna ilişkin  kanıtlarından yalnızca  şeylerin 

içsel olanağından doğan a priori kanıtı zorunlu bulur. Yetkin Tanrı kavramından yola 

çıkan kartezyen ontolojik Tanrı kanıtlamasına karşı çıkar.    

 

Dünya Bilgeliğine Olumsuz Nicelikler Kavramını Sokma Denemesi 

(Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen) (1763)  

Kant’a göre fizik ve matematik alansındaki zıtlık mantık alanındakinden 

farklıdır. Matematikte ve fizikte olumsuz nicelikler çokluk gösterirler. Mantık 

alanında zıtlık bir çelişmedir.  Mantıksal karşıtlıkların yanında çok sayıda karşıtlık 

görülür; negatif ve pozitif sayılar, ters yönde hareket, acı ve zevk vb. Bir önerme ve 

onun karşıtı çelişiktir. Bu çeşit iki önerme bilgi vermez. Oysa  karşıt yönde etkiye 

uğrayan bir cisim, mantıksal olarak  önemsiz bir durumda olmasına karşın edimsel 

olarak durgunluktadır. Durgunluk durumu gerçek bir durumdur. Bütün bilimler 

negatif ve pozitif çokluklara gereksinim duyar. Mantıkta karşıtlığın olduğu yerde, 

matematikteki gibi sayılar dizgesinde bir yer ya da fizikteki  durgunluk ortaya 
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çıkmaz. Mantıkta çelişmeye dayanılarak bir şey kurulamaz.  Kant, fizik ve 

matematikteki zıtlığa “real repugnanz” (gerçek karşıtlık) adını verir. Buradan çıkan 

sonuç mantık alanında kalınarak doğadaki kuvvetler açıklanamaz olur. Sonraları 

kullanacağı söylem biçimi ile matematik ve fizik analitik yargılara dayanamaz. Bu 

alanlardaki yargılar sentetik yargılardır.    Bu yazıdan çıkan sonuç mantık ilkelerinin 

geçerli oldukları alan dışında varlığın başka alanları da vardır.  

  Dış dünyanın bilgisi için  mantıksal, biçimsel  yasalar; özdeşlik, çelişmezlik 

ilkesi gibi, yeterli değildir.  Felsefe maddi ilkelere de gereksinim duyar.  Neden etki 

arasındaki bağıntı, kavram analiziyle doğrulanamaz. Etki nedende içerilmez.  

Eser giriş ve üç bölümden oluşur. 

Birinci bölüm mantıksal karşıtlık ile gerçek karşıtlık ilişkisini irdeler. Kant 

matematikten örnekler vererek, olumsuz büyüklük kavramını açıklar.  Mantıksal ve 

fiziksel yoksunluk durumlarına karşılaştırır. 

İkinci bölümde fiziksel yoksunluğa ilişkin örnekler ileri sürer.  

Üçüncü  bölüm olumsuz büyükleri psikolojiye, fiziğe ve kuvvete uygular.  

Sonuç bölümünde bilmenin mantıksal temeli ile varoluşun gerçek temeli, mantığın 

çıkarımsal yapısı ile doğa bilimimin nedensel yapısı karşılaştırılır.  

 

Doğal Teolojinin ve Ahlakın İlklerinin Açıklığı Üzerine Araştırmalar 

(Untersuchungen über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und 

der Moral) (1764) 

1761 yılında  Prusya  Bilimler Akademisi, 1763 yılında olacak bir yarışma için 

şöyle bir soru belirler:  “Genel olarak metafizik doğrular, özel olarak da doğal teoloji 

ve ahlakın  ilk ilkeleri  geometrik doğrularla aynı derecede kanıtlanabilirler mi eğer 

kanıtlanamazlarsa   onların kesinliğinin doğası nedir  ve ne dereceye kadar bu 

kesinliği elde ederler  ve bu kesinlik yeterli midir?”  Berlin Akademisi 

Wolffçulardan oluştuğundan, Moses  Mendelsohn’a Wolffçu eğilimlerinden ötürü 

birincilik ödülü verilir. Mendelsohn, matemetiğin ve felsefenin yönteminin benzer 

olması gerektiğini dahası metafiziğin matematikten daha çok kesinlik taşıdığını 

düşünür. Matematikteki teoremlerinin kanıtlanması, mantıksal ilkelerin matematiğe 

uygulanmasından kaynaklanır. Matematik önermelerin doğruluğu ise empirik bir 

sorundur çünkü  matematik kavramlar deneyime uygun düşer. Mendelsohn’a göre 
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metafizik kanıtlama, matematik kanıtlamaya benzerdir ancak iki noktada benzerdir 

biçimsel dizge gerçekliğe empirik olarak değil saf kavramsal biçimde ilişkilendirilir.  

Bu yarışmada Jüri özel ödülü Kant’ın yazısına verilir Kant’ın ismi  

Mendelsohn’la birlikte sık sık anılır.  Kant’a göre  matematiksel  bilgi kesindir çünkü 

yapma tanımlar üzerine temellenir  ve bu  tanımlardan somut nesneler 

yapılabildiğinden tümüyle belirlenebilir.  Felsefi bilgi   daha az kesindir çünkü 

kavram analizine dayanır ve nesneler hakkındaki yargıların ürünü olduğundan daha 

az  belirlenebilir.  Kant konuyu açıklamak için üç örnek verir.  Birincisi, metafizik 

yalnızca iki seçik biçimsel ya da mantıksal ilkeye dayanmaz, bunlarla birlikte, 

kanıtlanamaz “insan aklının ilk maddi ilkelerine” dayanır. Örneğin “cisim bileşiktir” 

gibi.  İkincisi, bir şeyin kesin ama tam olmayan bilincinden başka kesin yargılar 

türetilebilir söz gelimi  Tanrı’nın varoluşunun bütün olanak için temel olmasından 

Tanrı’nın yüklemlerinin çıkarılması gibi. Üçüncüsü, ahlak konusunda da Kant,  

ahlaki ilkelerin, kanıtlanamaz maddi ilkelere dayandığını söyler. Örneğin “yetkin 

mükemmelliğe yaklaşmalıyım” ilkesinde olduğu gibi, mükemmellik kavramının 

nereye kadar uzandığı ve hangi edimlerin mükemmelliğe yakın durduğu ortaya 

konulmalıdır.   

Kant bu eserinde Saf Aklın Eleştirisi’ne giden yolda bir adam daha atar. 

Matematiği kavram analiziyle kurmak yerine, ilk kez kullandığı bir kavram olan 

“sentez”le açıklar.  Matematiksel düşünce tanımla belirlenen kavramlardan nesneler 

kurma işlemidir. Böylece kesin bilgiye ulaşılır çünkü tanımlar bizce kurulur.   

Felsefede durum farklıdır. Felsefe açık ve seçik tanımlardan değil kavramlardan 

başlar.  Kavramların kaplamı ve içlemi çok kez karışıktır.  Felsefenin bütün amacı 

kavram tanımlamak değildir. Yargıların kesinliği tanımlardan ayrı başka bir şeyle 

temellendirilmeli, bu da “içkin ve kendiliğinden açık iç bilinç”tir. 

Geometriciler kavramlarını sentez aracılığıyla elde ederler. Felsefeciler ise 

kavramlarını ancak analiz yoluyla elde ederler bu da düşünce yöntemini bütünüyle 

değiştirir. 

Eser dört  bölümden oluşur. 

İlk iki bölümde felsefenin yöntemi  ile matematiğin yöntemi arasındaki  

karşıtlıklara değinir. Matematiğin kesinliği şunlara dayanır: nesnesi  gerçektir, az 

sayıda analiz edilemeyen kavrama ve kanıtlanamayan önermeye dayanır, nesneleri 
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tanımla oluşturulur, sentetik yapıdadır, göstergeleri evrensel olanı somut olarak 

anlatır. Bunlardan hiçbiri felsefe için geçerli değildir. Felsefenin sonsuz sayıda 

nesnesi vardır, bu nesneler karanlıktır ve tanımla belirlenmez, göstergeleri evrensel 

olanı soyut olarak bildirir. 

Üçüncü bölümde önceki usavurmalardan, metafiziksel kesinlik elde etmenin 

zor olduğu ortaya konulur. 

Dördüncü düşünceye göre doğal teoloji, nesnesinin eşsiz olmasından dolayı 

yüksek kesinliktedir ve bu kesinlik ilkesel olarak ahlak için de geçerlidir.  

 

Metafizik Düşlerle Aydınlatılan Bir Büyücünün Rüyaları  (Träume eines 

Geistersehers, erläuert durch Träume der Metaphysik) (1766) 

Bu eser Kant’ın düşünsel gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır. İsveçli kahin 

Swedenborg’a (1688- 1772)  karşı bir polemiktir. Kant eseri imzasız yayınlar.  Sert 

ve eleştirel bir dil kullanır. 

Eser iki bölümden oluşur.   

Birinci bölüm dogmatik kısımdır Genel olarak ruhların durumuyla ilgilenir. 

Dört kısımdan oluşur.  

Birinci kısımda ruh kavramının analizi yapılır.  Buna göre ruh, basit,  maddesiz, 

akılla kavranabilen, etkisi aracılığıyla uzamı tutan ancak  yer kaplamayan  bir şeydir. 

İnsan ruhunun cisimsel yer kaplayıp kaplamadığına ilişkin tartışma ile konu bitirilir.   

İkinci kısımda cisimsel tözlerle bağıntılı cisimsel olmayan tözlerle dolu tinsel 

bir dünyanın analizi yapılır.  

Üçüncü kısımda ruhla bağlantı kurabilmenin bilişsel yanları sorgulanır. Bu 

yanılgının nelerden doğabileceği araştırılır. 

Dördüncü kısımda insan aklındaki ruh önyargısı çözümlenir. Önemli bir savla 

konu sonlanır: ruhlar bilmenin konusu olamaz. 

İkinci bölüm  üç kısımdan oluşur.  

Birinci kısımda, Swedenborg’un doğaüstü güçlerine ilişkin üç öykü anlatılır.  

İkinci kısımda Swedenborg’un imgelemleri saçma ilan edilir,  ruhların doğası, 

olanağı ve gerçekliğine ilişkin soruların insanın bilme sınırının dışına düştüğü ortaya 

konulur.  
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Üçüncü kısımda bilme için  sınırlar belirgin kılınır.  Bilgimiz için temel 

empirik dünya olmalıdır.  

Cassirer, Kant’daki bu değişimi üzerindeki Hume ve Rousseau etkisine 

dayanarak şöyle açıklar: 

 
“…burada yeni bir temellendirme tarzı edinilmiştir. Aydınlanma felsefesi 
duyular üstünden bir  el etek çekme, aklın kullanımını empirik algılanabilir 
olgularla sınırlama ve öbür dünya ile değil de “bu dünya ile ilgilenme yönünde 
naiv bir tarz izlerken; Kant aynı sonuca eleştirel refleksiyonun tüm kademelerini 
katederek sürdürdüğü bir düşünme sürecinin ürünü olarak ulaşır. O, sadece 
“deney” zemini  üzerinde kalmaya özen gösteren ve bundan pek memnun 
görünen Aydınlanmacılıkla yetinmez; o kendisini bu zemine pek emin bir şekilde 
oturtur. Bu şu demektir: metafizik, artık duyulur-üstü bir evrenin bilimi değil, 
tersine insan aklının sınırlarının bir bilimidir. ”16   

 

Uzamdaki Yönlerin Farklılığın İlk Temeli Üzerine  (Von dem ersten Grunde 

des Unterschiedes der Gegenden im Raume) (1768) 

Leibnizci uzam kavrayışının eleştirisi devam eder, mutlak uzamı kanıtlamaya 

çalışır. Kant bu yazısında, Leibnizci uzay kavramına karşı, Newton’un mutlak 

uzamını savunur. Leibniz’in düşündüğü gibi uzam nesneler arasındaki bağıntıların 

tasarımıysa bu durumda yönler arasındaki ayrım ortadan kalkar. Tıpkı eş nesneler de 

olduğu gibi.   Bir çift eldivenin, sağ tekini sol tekinden ayırmanın olanaksız olması 

da başka bir örnektir. Bir kez daha Kant’ın sorunu mantıksal bağıntılarla real 

bağıntılar arasındaki ayrımdır.   

 

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünyanın Form ve İlkeleri Üstüne (De mundi 

sensibilis atque intelligibilis forma et principiis)  (1770) 

Bu eser Kant’ın “sessiz on yıl”dan önceki son çalışmasıdır.  1770 yılında 

Königsberg Üniversitesi’nde boşalan bir profesörlük kadrosuna başvurabilmek için 

gerekli olan yeterliliği sağlamak üzere Latince yazılır. 

Kitap Saf Aklın Eleştirisi’ne giden yolda önemli bir kavşaktır. Kant bu eserinde 

ruhun duyarlık ve anlama yetileri arasında ayrım yapar. Duyular aracılığıyla tekil 

nesnelerin tasarımlarını oluşturan yetiye Kant görü adını verir. Görüyle birlikte bir de 

anlama yetisi bulunur. Her yetinin kendine özgü biçimleri, ilkeleri bulunur. Şeyler 

                                                 
16 Ernst Cassirer, Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, 2 bs, çev. Doğan Özlem, İstanbul, İnkılâp Yayınevi, s. 
94.  



 

Düzeltme 41 

bize duyular aracılığıyla görünüşler olarak ulaşır yoksa kendinde oldukları gibi değil. 

Ancak şeylerin anlıksal tasarımları ya da kavramları kendinde oldukları gibidir. 

Burası eleştirel dönemle önemli bir ayrımdır. Kant,  Saf Aklın Eleştirisi’nde  

kendinde şeylere hiçbir biçimde yaklaşılamayacağını düşünür.  Duyarlık  ve anlama 

yetisi nesneleri iki biçimde tasarlar. Duyarlığın nesneleri “phenomena”dır, anlığın 

nesneleriyse “noumena”dır.  Bu noktada anlık ve duyarlık birbirinden bağımsız 

çalışır.  

Eser beş bölümden oluşur. 

Birinci bölümde dünya kavramı üzerinedir. Dünya kavramının  kapsamında 

olan tözler, formlar ve tamlık üzerine yazar.  

İkinci bölüm’de, duyarlık ve anlama yetileri ayırılır.  Duyarlığın ilgilendiği alan 

phenomena alanı, anlama yetisinin ilgilendiği alan noumena alanıdır. Duyarlık 

görüleri kapsar, bunlar dolayımsız ve  tikeldir, anlama yetisi ise  kavramları kapsar. 

Anlama yetisi ile duyarlık birbirlerinden türetilemez. 

Üçüncü bölümde duyusal dünyanın iki formu olan uzam ve zamandan söz 

edilir.   

Dördüncü bölümde anlama yetisi aracılığıyla kavranılacak dünya formlarının 

ilkeleri verilir.  

Beşinci bölümde metafiziğin yöntemi ve onun hatalı uygulanışı konu edilir. 

Fenomenlerin duyusal bilgisinin öznel ilkelerinin, noumenların anlam yetisi kaynaklı 

bilgisinin de ilkeleri olduğunu varsaymak hatalı kullanıma neden olur.  
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3. KANT’IN BİLİM GÖRÜŞÜ  

 

3.1. Kuvvet 

 

Kant’ın kuvvetle ilgili görüşünü iki döneme ayırmak gerekir. Birincisi Newton 

fiziğini dolayısıyla Newton’un kuvvet anlayışını kabul etmediği dönem,  ikincisi 

dönem Newton’un egemenliği altına girdiği dönem.  İkinci dönem kuvvet anlayışının 

özgün bir niteliği yoktur; Newton’un sadık bir izleyicisidir. Bu yüzden birinci dönem 

kuvvet anlayışı ortaya konulduktan sonra, Tezin “evren” bölümünde Newton’un 

kuvvet anlayışından yola çıkarak Kant’ın bilime katkıları ve evren anlayışı 

serimlenecektir. 

Kant’ın kuvvetle ilgili birinci dönemi “Canlı Kuvvetlerin Doğru Ölçülmesine 

İlişkin Düşünceler” adlı eserinden oluşur. Buradaki kuvvet anlayışı, daha önce 

kuvvet üzerine söylenenlerin bir bireşimi niteliğindedir. Giriş kısmında ilkin Kant, 

Leibniz’in ve Newton’un ünü karşısında, aklın hayranlık ve cehalet bağlarından 

kendini kurtarmasını salık verir.1  

 İncelemesine Kant, cisimlerde kuvvetin taşıyıcısı olan belirli metafizik 

kavramları tartışarak başlar.  Bir cisimdeki kuvvet, durgunluk durumunda da olacak 

biçimde özsel midir, yoksa hareket sırasında dışarıdan mı verilir? Kant, Leibniz ve 

Aristoteles dışında bütün filozofların, kuvveti,  cisme dışarıdan verilen, durgunlukta 

cisimde olmayan  bir şey olarak tasarladıklarını söyler. Aristoteles’in entelekheia 

tasarımını karanlık ve belirsiz bulur, skolastikler entelekheiayı anlamamalarına 

karşın, Aristoteles’i izlemişlerdir. Entelekheia cisimlerin hareketindeki gizemin 

kaynağı olarak belirlenmiştir. Birinci bölümde Kant, Leibniz’in kuvvet anlayışına 

büyük ölçüde katılır. 

“İnsan aklının çok şey borçlu olduğu Leibniz, cisimde, yer kaplamadan önce  gelen, 

özsel kuvvetin olduğunu öğreten ilk kişidir.”2 Bu sözlerle Kant, Leibniz’in Specimen 

Dynamicum  adlı eserine gönderme yapar. Kant’ın Leibniz’den okuduğu metinler 

şunlardır:  

                                                 
1 Immanuel Kant, “Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte”,  Immanuel Kants 
Werke Band I,  Ed. By. Bruno Cassirer, Berlin, ?, 1922, p. 5. 
2 A.e., s. 15. 
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“Bilgi Üzerine Düşünceler, Doğruluk ve İdeler,  Specimen Dynamicum, Tözlerin 
Etkileşimin ve Doğanın Yeni Sistemi,  Theodise, Monadoloji, Leibniz-Clarke 
Mektupları ve Leibniz’in ölümünden sonra yayımlanan Yeni Denemeler” 3   
 

Kant, kuvvetin cisme hareket sırasında dışarıdan verildiğini söyleyenleri 

“duyularının ötesine geçememekle” suçlar. Leibniz cisimde tanımladığı özsel kuvveti 

etkin kuvvet (wirkende kraft) olarak nitekendirir. Leibniz’e göre bir cisim vis 

activa’sı aracılığıyla algılarını değiştirebilir. Kant cisme içkin bir kuvvet olarak 

düşünür.     

Leibnizciler, Leibniz’in metafizik kuvvet kavramına daha sınırlı bir tanım 

vermek için emprik gözleme başvurur. Cisimdeki kuvvet yalnızca hareket sırasında 

gözlenebildiği için  kuvveti, hareket eden kuvvet  (vis motrix)  olarak nitelendirirler. 

Wolff ve izleyicileri gibi vis motrix önerenler, kuvvetin, cisimde durgunlukta 

olmayan, tümüyle dışarıdan iletilen bir etki olmasından ötürü  özsel olamayacağını 

iddia ederler.  Kant’a göre vis motrix’i  savunmak skolastik bir tutum almak 

demektir. Vis motrixçi görüş metafizik tutarsızlık içerir. Kuvveti, bir cismin yalnızca 

hareket sırasında barındığı bir şey olarak tasarlamak tutarsızdır.  Vis motrixçiler 

doğa felsefesinin ve mekaniğin  konusu olarak hareketi doğru kullanırlar, yaptıkları 

hesaplamalar da doğrudur ancak doğayı ve doğa yasalarının  metafizik temelini 

yanlış anlarlar. Kant, hareketteki değişimlerin yalnızca kuvvetin etkisi sonucu olduğu 

görüşünü eleştirir. Vis motrixçiler deneyde bulduklarını izleyerek, bir cismin 

hareket durumunda  kuvvet kazandığına karar vermişlerdir. Oysa bir küre  de üstünde 

durduğu masaya bir  kuvvet uygular, öyleyse durgunlukta da kuvvet vardır.  Demek 

ki Kant’a göre vis motrix: 

* hareketin nedenini açıklayamaz 

* metafizik tutarsızlık içerir 

* kaba emprik gözleme dayanır 

Kant’ın kuvvete ilişkin yaptığı ayrımlar şöyle sıralanabilir:  özsel, içten doğan, 

etkin kuvvete karşı  özsel olmayan, kuvvet, dıştan kaynaklanan kuvvet.  Kant, bir 

                                                 
3 Catherine Wilson, “Kant and Leibniz”, (Çevrimiçi), http://plato.stanford.edu/entries/kant-leibniz/ , 1 
Aralık 2004. 
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ölçüde Leibniz’in yolundan giderek, vis motrix’i benimseyen  Leibnizcilere karşı  

her cismin özsel bir kuvveti olduğunu düşünür. Bu özsel kuvveti vis activa olarak 

adlandırır. “Vis activa bir cisimdeki kuvvete vis motrixten daha uygun bir addır”4 

 Kant cismin özsel kuvvetiyle ilgili iki ayrım yapar: 1. Eğer bir cismin özsel bir 

kuvveti varsa, cismin dışından  iletildiği için olamaz. Bir cismin özsel kuvveti 

olduğunu söylemek metafizik olarak kuvvetin kaynağı olarak cismin kendini 

göstermek demektir. 2. Bir cismin özsel kuvveti varsa her durumda, durgunlukta bile   

görülür.  Leibniz’le hemfikir görünmesine karşın Kant’ın Leibniz karşıtı görüşleri de 

bulunur.  Kant’ın Leibniz eleştirisi şöyledir: birincisi Kant her cisim birbirine etkiler 

diyerek, Leibniz’in “önceden kurulmuş uyum”una karşı çıkar.  Eğer bir monadın 

dışında ona etkiyecek ve onu belirleyecek bir şey yoksa, bir algıda nasıl değişikliler 

olur. Kant’a göre  Leibniz’in önceden kurulmuş uyumu, her monaddaki algının nasıl 

uyumlu olduğunu açıklasa da, algıların nasıl değiştiğini yeterince açıklamaz. Leibniz 

önceden kurulmuş uyumla  ruh ve cismin etkileşimini açıklamaya  çalışır. Ancak 

ruhun dışındaki cismin ruhu  “verilmiş bir zaman”da etkilemesinin kaynağı 

belirsizdir. Kant bir monaddaki değişikliğin nedeni  bir başka tözle etkileşiminin 

sonucu olduğunu düşünür. Kant her değişimin, zihinsel bir çaba ya da  dış bir 

kuvvetten  kaynaklandığı görüşündedir.  Bu görüş Leibniz’in önceden kurulmuş 

uyumuna karşıdır. Kant için kuvvet, değişliklerin kökeni ve bir cismin iç durumuna 

etkiyendir. Sabit bir hızı olan cisim hareketinde değişiklik olmadığından, kuvvet 

taşımaz. Bir başka cisme etkide bulunmayan cisim kuvvet taşımaz.  Diğer taraftan 

Leibniz için, bir cisimde hareketinin nedeni olan temel bir kuvvet bulunur. Bir 

cismin tüm hareketi içindeki temel kuvvete göredir.  Cismin dışında olan kuvvetler 

cismi doğrudan  etkileyemezler.  Leibniz için kuvvet metafizik öğedir. 

Descartes’ın tözü, cisim, ruh, Tanrı olarak üçe bölmesinden Kant’a kadar ruh 

beden etkileşimi sorun olmuştur. Kant  vis motrix anlayışının önemli bir açmazının 

da  ruh-beden bağıntısını açıklayamamak olduğunu belirler. Cismin insan ruhunda 

nasıl tasarımlar yaratabildiğinin, metafizikte önemli bir sorun olduğuna işaret eden 

Kant vis motrix anlayışının  ruhta tasarımların nasıl oluştuğunu açıklamakta yetersiz 

                                                 
4 Kant, “Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte” , Immanuel Kants Werke 
Band I, p. 17. 
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kaldığını düşünür.5 Vis motrix çok çok ruhun uzamda  yerini değiştirebilir, ruhta 

tasarımlar  oluşturmaz.  Kant vis motrix yerine önerdiği vis acitvanın ruhun, cisim 

üstüne etkisi sorunu çözebileceği inancındadır.  Bir cisimdeki kuvvet, hareket 

terimleriyle değil de, başka tözlerdeki kesin olarak belirlenemeyen etkiler olarak 

tasarlanırsa  güçlük kaybolur. Ruhu uzamda yer kaplayan olarak  düşündüğümüzde 

kendi dışındakiler üzerine etkiyebiliceği inancındadır.  Kant, Descartes’ın felsefeye 

yerleştirdiği bir sorunu çözme girişiminde bulunurken, kavramları Descartes’in ileri 

sürdüğünden başka türlü tanımlar. Ruh, Descartes’a aykırı biçimde uzamda yer 

kaplayan töz olarak tasarlanır. Yer kavramı analiz edildiğinde der Kant, tözler 

arasındaki karşılıklı bağıntıları ortaya çıkar. Hareket durumunda madde,  uzamsal 

olarak dokunduğu her şeye etkir öyleyse ruh üzerine de etkir. Madde, ruhla bağlantılı 

kaldığı ölçüde ruhun iç durumunu değiştirir. Madde, hareket sırasında kuvvet 

aracılığıyla ruhun dünyayı tasarlamasını sağlar. Tanrı dünyayı öyle bir biçimde 

düzenlemiştir ki bütün sonlu tözler, özsel bir kuvvet  (vis activa) taşır,  ruh ve cisim 

etkileşebilir. Böylece Kant, cismin ruhta nasıl tasarımlar oluştuğunu açıkladığını 

düşünür. Kant’ın hocası Knutzen gibi  önceden kurulmuş uyuma karşı fiziksel etkiyi 

benimseyerek, ruh-beden etkileşimini neden etkiyi savunur.6 Kant, hocasının fiziksel 

etkisini, hareketin etkisi olarak değerlendirir.  

Kant şöyle düşünür: tözler, birbirlerine karşılıklı etkir, kuvvet uygular, böylece 

bağlantı kurar ve ilişkiye geçer.  

 

“…Kendine yeterli her varlık, içinde tüm belirlenimlerinin kaynağını 
taşıdığından, varoluşu açısından başka şeylerle ilişki kurması zorunlu değildir. 
Tözler başka tözlerle bağıntı kuramadan varolabilir. Dış bağlantılar olmadan 
hiçbir durum, konum ve ilişki olmadığı için, bir şey aslında  varolabilir ve yine 

de dünyada hiçbir yerde varolmaz.”7 
 

Leibniz’e göre  Tanrı dünyayı yaratmadan önce sonsuz sayıdaki mümkün 

dünyadan bir seçim yapar. Bir tek dünya etkindir. Kant çeşitli boyutlarda uzayların 

                                                 
5 Bkz.:  Kant, A.e.,  p. 18. 
6  Schönfeld, a. g. e.. s. 40. 
7 Kant, “Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte”, Immanuel Kants Werke 
Band I, p. 20. 
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varolabileceğini düşünür.  Kant ve Leibniz için uzay tüm uzamlı cisimlerin 

toplamıdır.   

  Kant birden çok dünyanın, en geniş metafiziksel anlamda olabileceği, 

savındadır. Dünyada hiçbir şeyle bağlantısı olmayan bir töz, düşüncede bir şey olsa 

da, hiçbir bir biçimde dünyaya ait  olamaz. Dünyada her hangi bir şeyle bağlantısız, 

ancak kendi aralarında  bağlantılı varlıklar varsa, hep birlikte ayrı bir dünya kurarlar. 

Metafiziksel anlamda birden çok dünyanın var olamayacağını  düşünen  filozoflar 

yanlışa düşmüşlerdir. Tanrı’nın  milyonlarca dünya yaratması olasıdır.8 

Birinci bölümde kuvvet tartışması metafizik bir çerçevede yürütülmüştü. Ancak 

metafizik olarak kuvveti temellendirmek, Kant’a göre kuvveti açıklamak için  yeterli 

görünmez. İkinci bölümde, Kant, Descartesçıların niceliksel kuvvet gösterimi mvyi 

geçerli  sayarken, Leibnizcilerin niteliksel kuvvet tanımlarına büyük ölçüde 

katılmasına karşın, niceliksel kuvvet tanımlarını yanlış sayar. Kuvvetin matematiksel 

anlatımında Descartesçılar başarılı olmuştur.  

 

“Bu akıl yürütmeden iki önemli sonuç çıkarmak istiyoruz. Birincisi, matematik 
asla canlı kuvvetlerin desteklenmesi için kanıtları sağlayamaz ve bu biçimde 
belirlenmiş kuvvet, edimsel olsa bile, en azından, matematiksel düşünme alanının 
dışında kalır. (…) Önceki akıl yürütmelerden edindiğim ikinci çıkarım şudur ki, 
matematiğin temelleri canlı kuvvetlere uygun düşmek yerine, Descartesçı  

yasaları doğrular ”9 
 

Kant mv2 konusunda yanılır. Günümüz fiziğinde mv2 de fiziksel bir olguyu 

anlatan niceliktir.  

 

“(…) Şimdiye kadar kanıtladığım her şey ve bu bölümün sonuna kadar 
kanıtlama niyetinde olduğum her şey yalnızca şunu inandırmaya hizmet eder:  ne 
bir soyut belirlemede ne de doğada, cisimlerdeki kuvvetlerin belirlenmesi  kareye 
[mv2] ve Leibnizcilerin matematiksel yöntemlerine göre bulunur. Fakat canlı 
kuvvetleri bu temelde  bütünüyle  reddetmiyorum”10 

 

                                                 
8 A.e., pp. 20-21. 
9 A.e., pp. 39-40. 
10 Kant, A.e., p. 49. 
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Kant doğaya iki türlü bakılabileceğini düşünür: birincisi metafiziksel bakış, 

ikincisi matematiksel bakış. Canlı kuvvetler öğretisi, metafiziksel bakış açısından 

geçerli iken, matematiksel olarak geçersizdir. Kartezyen bakış doğayı matematiksel 

anlatmakta başarılıyken, kuvvetin metafizik temellerini serimleyemez. Buna karşın 

Leibnizci  kuvvet anlayışı uygun bir metafizik tasarımdır ama kuvveti niceliksel 

olarak anlatmakta başarısızdır.  Vis viva tartışmasında Kant’ın çözümü Leibnizci 

metafizik temeli, Kartezyen matematik temelle birleştirmektir.   

 

“Kuvvetleri  hızın karesine göre belirlemenin  matematikte yanlış olduğunu  
gördük.  Böylece Descartesçı  ölçüm dışında, kuvvetlerin bütün ölçümleri 
yanlıştır.  Bununla birlikte, geçen bölümde çeşitli  bakımlardan, okura,   hızın 
karesine göre kuvveti ölçmenin doğada ortaya konulabileceğini ummak fırsatını 
verdik. Şimdi sözümüzü yerine getirme zamanı geldi. Bu girişim, matematiğin  
güvenilir olmadığını ima ediyor göründüğünden  birçok  okuru şaşırtabilir çünkü 
bildirdiklerini temyiz etmek mümkündür. Fakat bu maddenin aslında  nasıl 
kaldığı değildir.  Eğer matematik yasaları genel olarak tüm cisimleri kapsarsa,  
doğal cisimler de  içerilir ve  bir istisna aramak yararsız olur.  Matematik  cisim 
kavramını  ancak aksiyomlar aracılığıyla belirler.  Bu aksiyomlar öyle 
karakterdedir ki belirli özelliklere izin vermezler, aslında bu özellikleri 
içermezler ki bunlar doğada varolan bir cisimde zorunlu olarak bulunsunlar. 
Sonuç olarak matematiksel tasarlanan cisim, doğada varoluş biçimiyle cisimden 
büsbütün değişiktir. Matematiksel olarak  geçerli olan belirlemeler doğada 

geçerli olmayabilir.” 11 
 

Kant’a göre bir fiziksel olayın niceliksel anlatımı olayın yalnızca bir parçasını 

anlatmaya  yeter, bütününü açıklayamaz. Matematiksel anlatıma göre cisimde özsel 

bir kuvvet olamaz. Kuvvetin büyüklüğü dışardan verilen kuvvetle doğru orantılıdır. 

Doğadaki bir cisimde özsel kuvvet bulunur.  Dışsal bir kuvvet ancak cisimdeki özsel 

kuvveti uyandırabilir. Özsel kuvvet uyandıktan sonra, dıştan verilen kuvvetle birleşir. 

Sonuç olarak cisimde dışarıdan verilenden daha çok kuvvet ortaya çıkar. İçsel 

kuvvetin empirik ifadesi yalnızca harekettir. Yalnızca dışsal etkiler ölçülebilir. Vis 

viva yalnızca doğada, vis mortua doğada ve matematikte vardır. 

Üçüncü bölümde Kant görüşünü değiştirir. Daha önce canlı kuvvetin 

matematiksel olarak betimlenemeyeceğini söylerken,  bölüm üçte bir biçimde canlı 

                                                 
11 Immanuel Kant, “Thoughts on the True Estimination of Living Forces”, Kant’s Inaugural 
Dissertion and Early Writtings On Space, Ed. By. John  Handyside, Chicago, The Open Court 
Publishing Company, 1929, pp. 13-14. 
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kuvvetin ölçülebileceğini düşünür. Ani bir dönüşle canlı kuvvet  niceliksel 

gösterilebilen olur.12  

Sonuç olarak Kant ne vis viva tartışmasını çözebilmiş, ne de konuyla ilgili  

tutarlı, düzenli, anlaşılabilir görüşler ileri sürmüştür. 

 

3.2. Evren 

 

Kant’ın Evrensel Doğa Tarihi ve Gök Kuramı ya da Newton İlkeleri 

Uyarınca Bütün Dünyaların Oluşumunun Araştırılması ve Mekanik 

Kökenlerinin Belirlenmesi adlı eseri gerek bir kozmogoni gerekse de kozmoloji 

kabul edilmelidir. Kitabın yalnızca adı: “Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Teorisi” 

göz önünde bulundurulduğunda bir doğa tarihi ve gök kuramı olma iddiası taşıdığı 

açıktır.  Bir kozmogonidir çünkü Kant evrenin doğumunu anlatır. Evrenin kökensel 

bir maddeden evrimsel oluşumunu açıklar. Newton’un yasalarından yola çıkarak 

evrendeki oluşu rasyonel bir biçime sokmaya girişir. Newton dünyada hazır bulduğu 

düzenliliği açıklar, Kant ise Newton’dan yola çıkarak bu düzenliliğin nasıl 

kurulduğuna ortaya koyar. Kozmolojidir çünkü Kant evrenin o anki ve gelecekteki 

durumuna ilişkin savlar ileri sürer. 

Newton sisteminde kimi sorunlar görülür. Bunlardan biri gezegensel 

sistemlerin devinimine ilişkindir. Newton, güneş sistemini düşmekten korumak için 

ilahi bir etkinin düzenli varlığını gerekli sayar. Güneş kütle çekim aracılığıyla 

gezegenleri belirli yörüngelerde tutar ancak, gezegenler de birbirlerine çekim kuvveti 

uygular bu durumda ortaya çıkan karışıklığa karşın nasıl olur da güneş sisteminde 

düzen görülebilir? İşte bu durumu Newton, Tanrı’nın eliyle açıklar: 

 

“Güneşin, gezegenlerin, kuyruklu yıldızların bu en güzel sistemi yalnızca akıllı 
ve güçlü bir varlığın yönlendirmesiyle sürebilir. Eğer sabit yıldızlar, akıllı 
yardımla oluşmuş güneş sistemine benzer başka sistemlerin merkezindeyseler, 
hepsi Bir’in egemenliği altında olmak zorundadır; özellikle sabit yıldızların 
ışığının, güneşin ışığıyla aynı doğada olmasından, ve ışığın bir sistemden 
diğerine geçmesinden: sabit yıldız sistemlerinin yerçekiminden ötürü birbirleri 

                                                 
12 Bkz.: Schönfeld, a. g. e.., p. 54. 
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üzerine düşebileceklerinden, o [Tanrı] bu sistemleri birbirlerinden çok uzağa 

koymuştur.”13 
 

Aynı şekilde Kant’a göre  Newton: 

 

“Gezegenlerden bazısının yoğunluğunu hesaplayarak bulan Newton, 
gezegenlerin yoğunluğunun güneşe uzaklıklarıyla orantılı olmasının nedenini, 

Tanrısal Takdir’e ve Tanrısal Amaç’a bağlıyordu.”14 
 

Newton’un kütle çekim yasası, maddenin temel özelliği olarak kabule edilse de, 

evrendeki düzenliliği açıklamak için yetersiz görülür. Newton, köken sorunlarını 

ilahi bir ilk itişle çözer. Kant, Newton’un bıraktığı yerden başlayarak   ilk itiş 

sorununu çözmeye çalışır. Newton’un Tanrı’ya biçtiği rol evrendeki düzenliliği 

sağlamaktır. Ancak burada çelişik bir durum görülür:  en yetkin varlığın elinden 

çıkan evrenin müdahaleye gereksinim duyması, mükemmel eserler ortaya koyduğu 

düşünülen  Tanrı’nın kudretini baltalar niteliktedir. Kant, Newton’un düşündüğünün 

ötesinde kendi başına yetebilen, kusursuz çalışan bir evren tasarlar.   

 

“Çekim kuvveti hiç kuşkusuz, maddenin, uzam oluşturan birada varoluşuna 
kadar uzanan  karakteristik bir özelliğidir çünkü  çekim kuvveti, maddeleri 
karşılıklı olarak birbirine bağlar. Daha kesin söyleyecek olursak, çekim gücü 
doğanın parçalarını uzayda birbirine bağlayan en temel ilişkidir. Böylece 

sonsuz uzaklıklar boyunca bütün uzaya yayılır.”15 
 
… 

 
“Her şey, şeylerin kökeninde doğanın birleşmiş kuvvetleri boyunca, evrensel 
yasalara göre belirlenir. Çünkü doğanın edimleri, ne uygunsa ve ne 
düzenlenmişse ona göre yapılır, hiçbir tekil amaç düzeni bozamaz ” 16 

 

                                                 
13 Newton, Principia, General Scholium, Trans.  by Andrew Motte, (Çevrimiçi), 
http://members.tripod.com/~gravitee/genschol.htm , 30 Eylül 2005. 
14 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Of the Different Density Of The Planets 
And The Relation Of Their Masses, p. 71. 
15 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Concerning Creation in the Total Extent 
of its Infinity Both in Space and Time 
16 Kant, A.e.,  Appendix  

http://members.tripod.com/~gravitee/genschol.htm
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Kant’ın döneminde Almanya’da etkin düşünürlerin doğa ve evren hakkındaki 

görüşlerine bakıldığında  şunlar görülür: 

Leibniz, mekanik doğa yasalarına metafizik temeller bulma çabasındadır. 

Mekanik dünya, teleolojik ilkelere dayanır. Bu mekanik ilkeler: kuvvetin korunumu, 

ayırt edilemeyenlerin aynılığı, sürekliliktir.17 Leibniz’e göre bu dünya bütün 

mümkün dünyaların en iyisidir. 

 

“Bu durumda Tanrının düşüncesinde sonsuz sayıda  mümkün evren vardır, 
fakat onlardan bir tanesi varolabilir, Tanrı’nın birindense öbürünü seçmesini 

belirleyecek yeterli bir nedenin olması gerekir.” 18 
 

Leibniz’e göre doğadaki mekanik görünüşün ardında, bütün tözlerin bir ereği 

olması yatar. Tanrı evrensel bir düzen kurmuştur ancak “düzende bulunmayan bir 

şey kendini gerçekleştiremediği için mucizeler de doğal olaylar kadar düzenin 

içindedirler.”19 

Pietistler; Spener, Francke, Buddeus, Lange, Hoffmann, Rüdiger, Tanrı’nın 

evrene, doğa yasalarını aşarak, mucize olarak tanımlanabilecek müdahalelerini 

olağan sayarlar. Onlara göre doğa yasarıyla bilim arasında ortaya çıkabilecek olası 

bir çatışma, bilimin aleyhinde sonuçlanmalıdır. 20 Wolff da Pietistler gibi mucizelere 

olanak tanır. 

Dönemin doğaya ilişkin belirlemeleri doğanın mutlak değişmezliğine 

yöneliktir. Doğa bir kez varolmaya başladıktan sonra olduğu gibi kalmıştır. Dünya 

varolmaya başladığından beri üzerindeki her şey aynıdır. Okyanuslar, dağlar, 

denizler, göller, bitkiler, hayvanlar değişmemiştir.  Sınıflandırmanın babası sayılan  

İsveçli bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) canlıların sonsuza kadar 

değişmediğini, ancak  Tanrı’nın yaradılış planına göre kimi değişiklikler ortaya 

                                                 
17 Bkz..:  Ernst von Aster, “Bireşim ve Uyum Filozofu Leibniz”, Felsefe Arkivi, C.II, No:2, İstanbul,  
1987, s.10 
18 Leibniz, Monadology, Trans. by Robert Lata, (Çevrimiçi),  
http://www.rbjones.com/rbjpub/philos/classics/leibniz/monad.htm#1, 30 Eylül 2005   
19 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma,   s. 79 
20 Bkz.:  Martin Schönfeld, The Philosophy of the Young Kant,  p. 98. 

http://www.rbjones.com/rbjpub/philos/classics/leibniz/monad.htm
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çıktığını ileri sürer21.  Doğadaki son nedenler, doğa içinden değil, doğa dışından bir 

varlığın etkisiyle açıklanır. 

 Wolff, yıldızların ışık yaymasına neden olarak geceleyin insanların daha rahat 

yolculuk etmesini gösterir. 22  Kant, insan merkezli teleolojiye karşı çıkar. Onun için 

Evrenin yalnızca insanlar için yaratılması söz konusu değildir.  

Kant, evren kuramında şu temel konuları açıklamaya girişir: 

* Evrenin kökeni  

* Güneş sisteminin kökeni 

* Güneşin, gezegenlerin, ayların kökeni 

* Evrende yaşam 

* Samanyolu’ndaki sabit yıldızların durumları ve konumları.  

Kant, Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı’nın hemen girişinde 

çalışmasıyla ilgili iki çekincesinden söz eder. Birincisi şudur: 

 

“Yaradılışın büyük parçalarını birbirine bağlayan sistematik düzenlemeyi 
bütün sonsuzluğu boyunca  keşfetmek ve kozmik cisimlerin gelişimini ve 
hareketlerinin nedenlerini doğanın ilk durumundan mekanik ilkeler 
aracılığıyla çıkarmak insan aklının erişebileceği sınırların ötesine geçmek gibi 

görünebilir.” 23 
 

Burada Kant’ın eleştiri öncesi dönemiyle, eleştirel dönemi arasında önemli bir 

ayrım ortaya çıkar. Kant, her ne kadar evrenle ilgili önermelerin insan aklının 

erişebileceği sınırların ötesine geçmek gibi göründüğünü söylese de, evrene ilişkin 

görüşler ileri sürmekten geri kalmaz. Kant, eleştirel döneminde, insan aklının hiçbir 

zaman üzerinde düşünmekten geri durmayacağı ancak yanlış kullanımı  metafizik  

yanlışlara düşüren idelerin varlığından söz eder. İdeler üç tanedir: ruh, Tanrı, 

kozmos. Kozmolojik ide, koşullu olanı, koşulluyla bağlantılılığını genişletmekten 

türer. Kozmosun kendisi tüm mümkün deneyi kapsar ancak kendisi hiçbir deneyin 

nesnesi olamaz.  Kozmolojik ideye uygun antinomiler, nesnesi hiçbir zaman  

deneyde verilemeyecek olana ilişkin konuşmalardır. Akıl, ideler aracılığıyla 

                                                 
21  Ben Waggoner , “Carl Linnaeus (1707-1778)”,  (Çevrimiçi), 
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html 16 Ekim Pazar. 
22 Bkz.: Martin Schönfeld, The Philosophy of the Young Kant,  p. 101. 
23 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven , preface. 

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html
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bütünlüğünü kurar ancak mümkün deneyin sınırlarını aştığı için kuruntuya da düşer. 

Eleştiri öncesi döneminde Kant, henüz antinomi düşüncesinden uzaktır ancak şu 

ifadeleri antinomileri çağrıştırabilir:  

 

“Kuramın sonuçlarına kendimi körü körüne kaptırmadığım için, evrenin, 
maddeyi içeren sınırsız uzay alanlarındaki aşamalı gelişimi varsayımının, 
kanıtlanamayışından dolayı karşıt görüşlerle yıpratılmak istenildiğini biliyorum. 
Böyle olmakla birlikte, bu tür bir sonsuzluk tablosunun olurluğunu  
düşünebilecek olanlardan beklediğim bir şey var: İnsan kavrayışının dışında 
kalmaya yazgılı bir konuyu, sırf böyle olduğu için kuruntu diye yorumlamasınlar,   
hele aklın somut kanıtlara ulaşamadığı durumlarda yol gösterici nitelik taşıyan 
benzerliklerle kıyaslamalar yapabiliyorsa varsayımlara olur gözle baksınlar.”24  

 

Kant’ın ikinci çekincesi, Tanrı’yı evrenin dışına koyarak mekanik açıklamalar 

getirmesinin, yani  “Tanrı elinden çıkan sonuçları doğaya yükleme”sinin ateizm 

suçlamalarına yol açabileceğidir. Bütün bunlara karşın kendinden emin biçimde 

şunları kaleme alır: 

 

“Önemsiz sayılabilecek bir varsayımdan hareket ederek tehlikeli bir yolculuğa 
çıkmayı göze aldım  ve daha şimdiden yeni yeni ülkelerin dağlık burunlarını 
görmeye başladım. Araştırmayı sürdürmek gözüpekliliğini gösterecek olanlar, 
bu ülkeleri ele geçirecekler ve oralara kendi adlarını vermenin sevincini 

yaşayacaklar.”25 
 

Kant’ın karşısına aldığı iki küme görülür: birinciler “din savunucuları”, 

ikinciler “doğalcılar”. Din savunucuları evrenin düzenini ve güzelliğini doğal 

yasalarla açıklanmanın, doğayı kaos durumundan evrensel yasalarla kozmos 

durumuna getirmenin, Tanrı’yı dışta tutmak anlamına geleceğini savunur. Oysa 

Kant’a göre din savunucuları ileri sürdükleri kozmolojik kanıtlarda haklı olmalarına 

karşın, kanıtları kötü biçimde kullanmalarından ötürü doğal bilimlerle çelişkiye 

düşerler. Çelişki, din savunucularının,  doğadaki düzene övmelerine karşın, doğayı 

böyle bir düzen oluşturmada yetersiz görmelerindedir.  Kant ise kaostan düzene 

götüren yasaları “yüce aklın” planının bir sonucu olarak kabul eder. Din savunucusu 

                                                 
24  Kant, A.e., Concerning Creation in the Total Extent of its Infinity Both in Space and Time 
25 Kant, A.e., preface   
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doğanın fizik yasalarla kendi kendine yeterli bir düzen oluşturabileceğine karşı çıkar.   

Doğalcı ise doğa yasalarının kusursuz sonuçlar verdiğini savunarak, din 

savunucusunun inancını elinden alır.  Kant’a göre , doğalcılar doğaya peş peşe 

gerçekleşen mekanik olaylar dizgesi olarak bakarlar bu yüzden  doğadaki bütünlüğü, 

düzenliliği göremezler.   

 

3.2.1. Evrenin  Kökeni 

 

Kant, kendisinden şaşmaz kesinlik ve matematiksel doğruluk beklenmemesini 

gerektiğini söyler. Evrensel Gökler Kuramı’nı kaleme alırken mantıksal çıkarımlara 

ve akıl yürütmelere başvurur. Yine de kimi konularda “kusursuz” sonuçlara ulaştığını 

düşünür. Bu konular: sabit yıldız sistemleri kuramı, bulutsu yıldızlar, dünyanın 

yapısının mekanik oluşumu, Satürn’ün halkası kuramıdır. 

Kant’ın kozmos görüşünün temeli şudur: 

 

“Evrendeki bütün dünyaların maddesini, başlangıçta evrensel bir dağınıklık 
olarak kabul ediyor ve bunu tam bir kaos biçiminde yorumluyorum. Kurulmuş 
çekim yasalarına göre maddenin geliştiğini ve kendi hareketini itme kuvvetiyle 
düzenlediği  görüyorum. (…) bu doğal gelişme hiç duyulmamış bir şey değil, 
doğanın özsel çabası bu sonucu  zorunlu kılar  ve bu durumun doğanın 
kendisinden önce varolan  ve kendi içinde sadece doğadaki varlıkların 
kaynaklarını değil, aynı zamanda bunların temel hareket yasalarını da içeren bir 
Varlık’a en kusursuz kanıtı oluğunu görüyorum”26.  

 

Bu noktada Kant, Epikuros’la görüş birliği içinde olduğunu gizlemiyor.  Kendi 

kuramıyla Epikuros’un kuramının pek çok benzerlik taşıdığını yadsımaz ancak 

ulaştıkları sonuçların farklılığına değinir. Epikuros atomların batmasını ya da 

düşmesini çekimgücü ya da ağırlıkla açıklar, Kant da, düzeni ortaya çıkaracak 

maddenin gelişimini Newton’un evrensel çekim yasasıyla açıklar: 

 

“Gerçekten her türlü keyfi hipotezden özenle kaçındım. Dünyayı  en ilkel kaos 
içinde belirledikten sonra, doğanın büyük düzenindeki evrime çekim ve itim 
güçlerinden başka bir güç uygulamadım. Bu iki güç de aynı derecede kesin, 

                                                 
26 A. e.  
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aynı derecede yalın, aynı derecede de özgün ve evrenseldir. Her ikisi de 

Newton’un Doğa Felsefesinden alınmıştır.”27  
 

Epikuros’a göre:  

 

“Evren sonsuzdur, çünkü sınırlı olan şeyin kenarı vardır, kenar da başka bir 
şeye göre kenar olarak görülür. Dolayısıyla kenar olmayanın sınırı yoktur; sınır 
olmayan da sonsuz ve sınırsızdır. Bundan başka, evren atomlarının çokluğu ve 

boşluğu genişliği bakımından da sonsuzdur.(…) atomlar sonsuz zaman 
boyunca sürekli devinirler. (…) Bundan başka kimi bizimkine benzer, kimi 
bizimkinden farklı, sonsuz sayıda dünya vardır. Çünkü, az önce gösterdiğimiz 
gibi sonsuz  sayıda atomlar çok uzaklara da giderler. Çünkü dünyayı oluşturan 
ya da yaratan bu atomlar, buna benzer olsun ya da olmasın, bir ya da sınırlı 
sayıda dünya için kullanılmamıştır. Dolayısıyla, sonsuz sayıda dünya 

oluşumuna engel olacak hiçbir şey yok.” 28  
 

Kant için de evren sonsuzdur ve : 

 

“Evren bir anda olup bitivermiş bir olgu değildir. Bu süreç sonsuz sayıda 
maddenin yaratılmasıyla başladıktan sonra, verimliliği giderek artan aşamalarla 

sonsuzluk boyunca sürer.” 29 
 

Antik kozmogoni ile Kant’ın kozmogonisi arasındaki temel ayrım, eskilerin 

dünyadaki düzeni rastlantıya bağlamış olmaları. Kant ise maddeyi kaçınılmaz 

yasalara bağlar. Antik kozmogonide  “hiçbir şey yoktan var olmaz” oysa Kant 

kökensel maddenin öncesinden söz eder: 

 

“Güneş sistemimize bağlı  bütün kürelerin, gezegenlerin, kuyruklu yıldızların 
oluştuğu maddenin,  bütün şeylerin başlangıcında temel öğelerine ayrışmış 
olduğunu ve bu maddeden oluşan gökcisimlerinin  bugün içinde döndükleri 
uzayı tamamen doldurduğunu varsayıyorum.  Eğer, doğanın her hangi bir 
sisteme bağlı olmadan, kendinde ve kendisi için bu durumu düşünürsek, “hiç”i 
izleyen en basit durum olarak görünür.” 30 

 

                                                 
27 A. e. 
28 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Çev. Candan Şentuna, İstanbul, 
YKY, 2003, s. 490, 491. 
29 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Part Two, Section Seven. 
30 A.e., Part Two, Section One. 
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Epikuros’un doğa tasarımında  atomların nedensiz hareket ettikleri görülür. 

Böylece oluş da rastlantısaldır, Tanrıların dünyanın oluşumu üzerinde her hangi bir 

etkisi yoktur. Kant Newton’un  Tanrısal elini kaldırıp, mekanik kuvvetlerle evrenin 

oluşumunu açıklayınca bir soru belirir: “Kant’ın kozmosunda Tanrı’nın yeri nedir ve 

evrenin bir ereği var mıdır?”.  Schönfeld bu konuda şöyle der: 

 

“Evrensel Doğa Tarihi, sıkça, örneğin Tonelli (1959b), Schneider (1966), Shea 
(1986) tarafından,  teleoloji yerine  bilimsel bir kozmoloji  koyduğu konusunda 
yanlış anlaşılır. Aslında Kant çağdaşlarının teleolojisini, kendi teleojisini 
kurmak adına yadsımıştır. Teleolojiye çok önemli bir işlev yükler:  gökler 
mekaniği ile Tanrı’nın varsayımları ve amaçları arasında köprüdür. Bu 

bağlamda teleoloji bilimi ve metafiziği birbirine bağlar.”31 
 

Schönfeld haklıdır çünkü Kant evrenle ilgili tüm tasarılarını metafizik bir 

kurgunun üzerinde ileri sürer: 

 

“Her şeyin başlangıçta var olan öğesi olan madde, bu nedenle  kesin yasalarla 
bağlıdır. Bu yasalara serbestçe bırakıldığı zaman, ortaya zorunlu olarak güzel 
birleşimler çıkarır. Maddenin bu kusursuz plandan sapma özgürlüğü yoktur.  
Madde böylesine yüce akıllı bir ereğe bağlı olduğuna göre, kendisine kural 
koyan ilk nedence zorunlu olarak uyumlu ilişkiler içine sokulur. Yalnızca bu 
nedenle bir Tanrı vardır öyle ki doğa kaos içindeyken bile düzenli  ve yasalara 

uygun biçimde gelişir.” 32 
 

Kant bir başka bölümde bu konunda şunları dile getirir:   

 

“Tüm şeylerin kökeni olan madde kesin yasalarca bağlanmıştır.  Bu yasalarca 
serbest bırakıldığı zaman zorunlu olarak güzel birleşimler çıkarır. Bu plandan  
sapma özgürlüğü yoktur.  Kökensel madde en yüksek akıllı amacın konusu 
olduğundan, zorunlu olarak, ona kural koyan bir İlk Neden’ce uyumlu ilişkiler 
içine sokulmuş olmalıdır. Yalnızca bu yüzden Tanrı vardır, öyle ki, doğa kaotik 
bir düzen de olsa bile yalızca düzenle ve düzene uygun biçinde gelişebilir ”33  
 

Kökensel madde Tanrı’ca içine konulmuş yasalar uyarınca  belirli bir plana 

göre gelişir:  

                                                 
31 Martin Schönfeld, The Philosophy of the Young Kant,  p. 89. 
32 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Preface. 
33 Kant, “Universal Natural History and Theory of Heaven”, Kant’s Cosmogony,  Trans. by  W. 
Hastie, New York, Greewood Publisihing Corporation, 1968, pp. 14 
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“Şimdi, kuramımı, yaradılış planına göre kendi ortaya koyan yüce düşünceden 
ötürü, en ilgi çekici yapan bölüme geliyorum.”34  

 

“Her ne kadar doğanın bildiğimiz parçası, bütünde saklı kalan yanında atom 
kadar küçük kalsa da bir yine de doğanın  sınırsız doğurganlığını bize bildirir, 
doğurganlık sınırsızdır çünkü   (der göttlichen Allmacht) İlahi Güç’ün bir 
ediminden başka bir şey değildir.” 35   
 

“Doğa sonsuzluğu değişen görünümlerle süslerken bu sırada Tanrı sürekli 
yaradılışla; daha da büyük dünyaların  oluşumu için madde oluşturmakla 
meşguldür.”36 

  

“(…) Bütün bunlardan çıkan kör bir rastlantısallık ya da nedensizlik değildir. Son 
çözümlemede yüksek bir Akla dayanan evrensel düzenlemeler uyumu türetir. Şu 
sonuç bütünüyle doğrudur:  Dünyanın düzenlenmesinde,  düzen ve güzellik 
ışıldıyorsa o zaman Tanrı vardır. Fakat başka bir sonuç da daha temellenmiş 
olmaz:  eğer bu düzen genel doğa yasalarından oluşmuşsa, bu durumda  bütün 

doğa zorunlu olarak yüksek bir Aklın ürünüdür.”37 
 

Teleolojik bakışla mekanik bakış uzlaşabilir. Tanrı kendi kendine yeterli ve 

şaşmaz düzenlilikte çalışan bir ilk maddenin yaratıcısıdır. Kant, din savunucuların 

olası eleştirilerini de böylelikle ortadan kaldırabileceğini inancındadır. Ancak Kant 

bir başka karşı çıkışın şu noktada olabileceğini düşünür: Kaostan kozmosun 

oluşumunu inceleyen insan aklının en basit maddeleri bile irdeleyemezken, böylesine 

büyük bir  temel maddedeki kurucu özellikleri inceleyebilmesinin olanaksız olduğu. 

 

“Doğal bilimin tüm sorunları içinde nasıl en doğru ve en kesin çözümlenebilir 
olanı, bir bütün olarak evrenin gerçek kuruluşu, hareketinin yasaları ve tüm 
gezegenlerin dönüşlerinin içsel mekanizması  sorunu ise – yani bilimin, Newton 
felsefesi tarafından  başka bir yerde görülmeyecek görüşlerle donatıldığı dalı 
ise; ben de ileri sürüyorum ki, ilk nedenleri araştırılan doğa nesneleri içinde 
oluşumunu tamamen kavrayabileceğimiz ilk şey, dünya sisteminin kökeni ve 

gök cisimlerinin oluşumu ile bunların hareketlerinin nedeni olacaktır.” 38 
 

                                                 
34 A.e.  p. 49 
35 A.e. pp. 136, 137 
36 A.e.  p. 139 
37 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven,  General Proof of the Correctness of a 
Mechanistic Theory, the General Arrangement of the Planetary Structure, the Particular Correctness of 
the Present Theory 
38 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Preface 
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Kant’ın evreni durağan ve mekanik bir döngüsellik taşıyan evren değildir. 

Evrenin öğeleri bir yandan parçalanırken, öbür yandan yeni bileşimler oluşturur. 

Evren uzam ve zaman olarak sonsuzdur, bu sonsuzluk içinde bir yandan eski 

dünyalar yok olurken bir yandan yeni dünyalar oluşur.  

 

3.2.2. Güneş Sisteminin Kökeni 

 

Kant’a göre evrendeki bütün sistemlerin oluşumu güneş sisteminin oluşumu 

açıklanarak kavranılabilir. Bu yüzden güneş sisteminin oluşumunu açıklama gereği 

duyar. Ancak bunu yapmadan güneş istemiyle ilgili bilinenleri ve  Newton ilkelerini 

özetler. Buna göre altı gezegen güneş çevresinde döner. Bunlar, güneşe uzaklarına 

göre sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn’dür. Dünya’nın uydusu 

Ay, Jüpiter’in dört, Satürn’ün beş uydusu, her yandan çeşitli yörüngelerde hareket 

eden kuyruklu yıldızlar ve Güneş, Güneş Sistemi’ni oluştururlar. Gök cisimleri 

üzerinde iki kuvvet etkilidir, birincisi yörüngelerin her noktasında düz bir çizgide 

cisimleri hareket ettiren itici güç, ikincisi çekim kuvveti. Bütün gezegenler ve 

kuyruklu yıldızlar, odaklarından birinde güneşin olduğu eliptik yörüngelerde dolanır. 

Çekim kuvvetinin büyüklüğü uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Aynı yasallık 

uyduların gezegenlerle olan ilişkisinde de geçerlidir.   

Kant’ta  evren dört aşamadan geçer. İlk aşamada kökensel madde bir kaos 

durumunda bulunur.  Bu durum yalnızca bir an sürer kütle çekim kuvveti hemen 

harekete geçer. İkinci aşamada kütle çekimi sonucu kökensel maddenin öğeleri 

kümecikler oluşturur. Üçüncü aşamada itme kuvveti devreye girer.   Kozmik bulut 

oluşur.  Dördüncü aşama: Kozmik bulut  çökelir. Kütleler etrafında dönmeler başlar. 

Buluttan güneş sistemi ortaya çıkar. Kütle çekim kuvveti çeşitli parçacıkları çekerek  

ana kütlenin büyümesini sağlar. Çekici ve itici güçler kütleyi döndürür. Merkez kaç 

kuvveti ekvator bölgesinin dışarı genişlemesini sağlar.  Çekim kuvveti galaktik 

bulutu yoğunlaşmasına, itim kuvveti dönemsine, merkez kaç kuvveti ekvator 

bölgesinin dışa doğru çıkmasına yol açar.   

Kant,  Güneş sisteminin yapısıyla  ilgili önceden dillendirilmiş iki görüşten  söz 

eder:  
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Birinci görüşe göre altı gezegen ve dokuz uydu güneşin çevresinde, güneşin 

çekim gücü nedeniyle hep aynı yönde hareket eder.  Sistemin uyumu maddi bir 

nedenden dolayıdır. 

İkinci görüşe göre uzay boştur ve gökcisimlerinin hareketini engelleyecek her 

hangi bir madde yoktur. Newton gezegenlerin düzenini, uyumu kuracak bir madde 

olmadığından Tanrı eliyle kurulduğunu düşünür.  

Kant bu iki görüşü uzlaştırma çabasındadır. Uzayda gezegenlerin hareketlerini 

engelleyebilecek her hangi bir maddi neden yoktur.   

 

“Bu Uzay  tamamen boştur, ya da boş sayılabilecek kadar az şey vardır. Bu 
nedenle, eskiden başka bir durumda oluşturulmuş olması, uzaydaki tüm gök 
cisimlerini harekete geçirebilecek  yeterlikte bir madde ile dolu olması ve gök 
cisimlerini kendi hareketiyle bunun  sonucu  olarak birbirleriyle uyumlu bir 
duruma sokması gerekir. Çekim gücü  dağınık biçimdeki maddeyi kütlelerde  
birleştikten sonra, gezegenlerin kendilerine verilen hareketle dirençsiz uzay 

içinde serbestçe yörüngelerdeki dönüşlerini sürdürmesi gerekir.”39 
 

 

3.2.3. Samanyolu’ndaki Sabit Yıldızların Durumları ve 

Konumları 

 

Kant’a göre insanlığın  gökleri gözlemlemeye başlamasından beri geçen süre  

evrenin devasa boyutundan ötürü,  bütünündeki hareketi algılayamaya yeterli 

değildir. Bu yüzden bize sabit görünen yıldızlar, çok uzakta olduklarından hareketsiz 

durur. Bir sabit yıldız aslında çok büyük ve tek bir yıldız değil, çok sayıda yıldızdan 

oluşmuş bir sistemdir. Uzaklıkları nedeniyle yıldızların ışığı tek bir yıldız ışığı gibi  

görünür.   

Kant, evrendeki yapının genel düzenine ilişkin kurama  Huygens’den (1629-

1695) beri ciddi bir katkı yapılmadığını söyler.* Buna göre gezegenler, uydular, 

kuyruklu yıldızlar, merkezi Güneş olan bir sistem oluşturur. Oysa sabit görünen 

yıldızlarda benzer biçimde başka sistemlerin  merkezindeki güneşlerdir. Bu 

                                                 
39 Kant, a.g.e., Concerning the Origin of the Planetary World Structure in General and the Causes of 
Its Movements 
* Huygens,  Orion takım yıldızını bulmuş ve Satürn’ün halka sistemini ve bir uydusunu keşfetmiştir.   
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sistemlerde de her şey Güneş Sistemi’ndeki kadar düzenli ve görkemlidir. Bu görüş, 

Leibniz mümkün dünyaların en güzeli düşüncesine karşı koyuştur. Sabit yıldızlardaki 

düzenliliğin nedeni, evrensel kütle çekim yasasıdır. Güneş ve tüm diğer sabit 

yıldızlar birbirlerine çekim kuvveti uygular.  

 

“(…) Sabit yıldızların tamamı, çekim kuvvetiyle birbirlerine yakınlaşmaya 
zorlanır,  bundan dolayı  bütün sistemler, sürekli ve hiçbir engelle 
karşılaşmayan karşılıklı yaklaşım hareketleri boyunca, er ya da geç tek bir 
kütle içine düşme durumundadırlar. Ancak merkezkaç kuvveti, gezegen 
sistemlerindeki kürelerde olduğu gibi bu felaketi engeller. Bu kuvvetler, çekim 
kuvvetleriyle birlikte çalışarak,  gök cisimlerinin  düz bir doğrultuda düşmesini 
engelleyerek, sürekli yörüngeler oluşturur. Böylelikle yaradılışın yapısı 
çökmekten kurtulur ve  sonsuza sürmek için yaratılır.” 40 

 

  Kant, samanyolunun disk şeklinde olduğunu söyler. Wilhelm Herschel (1738-

1822), 1818’de Samanyolu’nun disk biçiminde olduğunu açıklayarak Kant’ı 

doğrular. 

 

 

3.2.4. Gezegenlerin Kökeni ve Hareketlerinin Nedenleri 

 

Kant, kaostan düzene geçilmesini sağlayanın öğelerinin çeşitliliği olduğunu 

düşünür. Çeşitlilik öğeler arasında kütle çekimi açısından farklılık yaratır böylece 

kütle yoğunlukları ayrı cisimler ortaya çıkar. Doğa kendi kendini biçimler. Çekim 

gücü doğanın parçalarını uzayda birleştiren genel ilişkidir. Doğada yalnızca çekim 

gücü yoktur. Madde küçük parçalara ayrıldığı zaman itici  güç ortaya çıkar. Gazlı 

maddelerin dağılımında,  buharda, kokulu cisimlerde itici güçler görülür.  

Kaos durumunda öğeler, çekim gücünün etkisiyle merkezlerde toplanır. Her bir 

merkez ufak bir çekirdekten başlayarak hızla gelişir. Kütle arttıkça, çekim gücü de 

artar.  

 

                                                 
40 A.e., On the Systematic Arrangement of the Fixed Stars 
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“Gezegenlerin oluşum nedeni, yalnızca Newton’un  çekim gücü yasasında 
aranmamalıdır. Son derece ufak atomlar  söz konusu olduğunda, bu güç de çok 
zayıf ve yavaş etkiyen   bir güç olacaktır.  Uzayda ilk oluşumun gerçekleşmesini 
şöyle açıklamak doğru olacaktır: Genel birleşme  yasalarıyla bir araya gelmiş 
belirli elamanlar birleşerek ortaya bir kütle çıkarırlar. Kütle yeterince büyüdüğü 
ve içerdiği  Newton çekim gücü daha da büyümesini sağlayacak oranda 
güçlendiği zaman, bu kütle giderek büyür ve uzaydaki ilk oluşum gerçekleşmiş 

olur.”41 
 

Hareketin kökeni, kütlelerin kökenine bağlıdır. Gezegenler atomlardan 

oluşmuşlardır, bu nedenle, bu atomlardan oluşmuş kütleler, aynı hareketleri, aynı 

hızda ve aynı yönde sürdürecektir.  

Kant açsısından, Gezegenlerin yoğunluklarını güneşin sıcaklığıyla açıklamak 

çelişkilidir.  Gezegenleri yoğunluklarına göre belli uzaklıklara yerleştiren neden 

içlerindeki maddeyle ilgilidir. Bir gezegeni oluşturmak için gereken madde miktarı 

güneşten uzaklığına bağlıdır. Güneşin çekim gücü, gezegenin çekim gücü üzerine 

etkir, onu kısıtlar.   

 

“Eğer güneş de, gezegenleri oluşturan  kökensel  maddeden oluşmuşsa ve aradaki 
ayrım, gezegenlerde yoğunluklar farklı uzaklıklara göre dağıtılmışken güneşte 
her tür maddenin ayrımsız yer alması ise, bu durumda tüm gezegenlerin maddesi 
birleşirse,  bunların toplamından güneşin yoğunluğuna eşit bir yoğunluk ortaya 

çıkar.” 42 
 

Kant’a göre doğa gezegen yörüngelerini dairesel biçimde oluşturmaya çalışır 

ama değişik koşulların etkisiyle sapmalar olur. Bu yüzden kuyruklu yıldızların en 

belirgin özelliği eksantriklikleridir.   

 

“Gezegen, ayların oluşumu için maddeyi harekete geçiren ve aynı zamanda 
ayların hareketini belirleyen çekim gücünü, kendi üzerinde de etkili kılar ve 
oluşumunu sağlayan bu etki ile kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya yönelik 
bir dönüş gerçekleştirir.” 43 

 

                                                 
41 Kant, “Universal Natural History and Theory of Heaven”, Kant’s Cosmogony,   p. 68 
42 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Concerning the Origin of the Planetary 
World Structure in General and the Causes of Its Movements 
43 A.e., Of the Origin of the Moons and the Movements of Planets and their Axes,  
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Güneş ve gezegenlerin büyük çapta oluşturdukları sistem, çekim alanı küçük 

bir gezegence daha küçük çapta oluşturulur. Gezegen merkezde olmak üzere, 

çevresindeki cisimleri çekim gücü ile harekete geçirir.  

 

“Başlangıçtaki sıvı durumundan katı maddeye dönüşen ve bu yolla kendisini 
oluşturan gök cismi, yüzeyinin engebeleri açısından büyük değişim geçirir. Gök 
cisminin yüzeyi sertleşir ve katılaşır; oysa daha derindeki maddeler, özgül 
ağırlıklarının orantısına uygun olarak henüz yeterince dibe çökmemiş 
durumdadır. Ortak kütlede öteki maddelerle birlikte yer alan daha hafif maddeler, 
yerine oturmuş dış kabuğun altında kendilerine bir yol bularak ötekilerden ayrılır 
ve yerlerinde boşluklar bırakırlar. Bu boşlukların en büyük ve yaygın olanları  
ekvatorun altında ya da yakınlarında yer alır. Ve yer kabuğu giderek bu 
boşlukların içine çöker, bu çökmenin yarattığı engebelerle vadiler ve dağlar 
oluşur.”44  

 

Evren sınırsız büyüklükte, sonsuz çeşitlilik ve güzelliktedir. Gezegenlerin 

güneş sistemine bağlı olduğu gibi her sistem de daha büyük başka sistemlere 

bağlıdır. 

 

“Eğer, sonsuz uzayda Samanyolu’ndaki tüm güneşlerin geliştiği bir nokta 
alınırsa –burada nasıl bir ilk nedenin, doğanın kaostan oluşumunu başlattığını 
bilemiyorum- orada en büyük kütlenin ve en olağanüstü çekim gücünün bir 
cisim oluşur,  bu cisim şöyle yapılmaya uygundur: oluşmakta olan tüm 
sistemler için gerekli olan dev bir alanda, cisme karşı bu sistemlerin orta 
noktası olarak aşağı  batmak için ve cismi bütünde eş bir sistem olarak tesis 
etmek için, çevresinde gezegenler oluşturan, küçük boyuttaki güneşi yapmış 
olan aynı elementer temel madde olarak. Gözlem bu varsayımı neredeyse kesin 
kılar.” 45 

 

 Kant, evrendeki gelişmeyle Tanrı arasında doğrudan bir bağ kurmasa da,  

oluşun Tanrı’nın sınırsız yaratıcı gücüyle olan kuramsal dolaylı bağı nedeniyle, 

sınırsız olarak süreceği inancındadır. 

 

“Sonsuzluk, uzamsal sonsuzlukla birleşmeden  En Yüksek Öz’e tanıklık etmek 
için yeterli değildir.   Çekimin, biçimin, güzelliğin ve kusursuzluğun, evreni 
oluşturan kökensel maddelerin ve tözün bağıntıları olduğu bir gerçektir.  Bu 
bağıntılar, Tanrı’nın tüm zamanlar boyunca etkidiği düzenlemelerde anlaşılır.  

                                                 
44 A.e., Concerning the Origin of Moons and the Axial Rotation of the Planets 
45 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Concerning Creation in the Total Extent 
of its Infinity Both in Space and Time 
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Tanrı’nın bilgeliğine uygun düşeceği gibi, bu gelişim, içlerine ekilmiş evrensel 
yasaların sürekliliğinin kendiliğinden sonucudur. Sonuç olarak, evrenin 
oluşumunun ve  düzeninin, zamansal bir süreklilikte aşama aşama yaratılmış 
doğal maddeden kaynaklandığını saptamak için geçerlili nedenlerimiz var. 
Ancak, özellikleri ve kuvvetleri bütün değişimlerin temelini oluşturan kökensel 
maddenin kendisi,  Sonsuz Varlık’ın doğrudan bir sonucudur ve öylesine 
mükemmel ve kapsayıcı olmalı ki, bileşimlerinin gelişimi sonsuzluğun akışında 
içindeki her şeyi çevreleyerek, boyutsuz, sonsuz bir düzlem  olmalı.  
Bütün doğa, evrensel çekim kuvvetini ve merkezkaç kuvvetini birleştiren tek bir 
sistemle birbirine bağlanmıştır.” 46 

 

Kant, sonsuz olarak kabul ettiği evrende herhangi bir noktanın merkez olarak 

nitelendirilemeyeceğini  söyler, buna karşın kökensel maddenin belirli bir noktada 

öteki yerlerden daha yoğun biçimde toplanmış olması gerektiğini düşünür. İşte bu 

noktanın merkez olarak tanımlanabileceğini görüşündedir. Doğa gelişmeye önce bu 

noktada başlar, aşama aşama, sınırsız uzay boyunca yayılır. Böylece uzayda yeni 

dünyalar oluşur. Merkez noktadan sınırsızca uzaklıkta yeni dünyalar ve yeni dünya 

sistemlerinin sürekli gelişimi ve tamamlanması  için milyonlarca yıl belki de 

milyonlarca yüzyıl geçmiştir. Merkez nokta aynı zamanda evrendeki tüm cisimleri 

tek bir sistemde bütünleştirir.  Evrenin oluşumu hiçbir zaman bitmez. Bir kez oluş 

başladıktan sonra asla sona ermez. Sürekli olarak yeni olaylar, yeni şeyler ve yeni 

dünyalar oluşur.  Oluşumunu tamamlayan her dünya yok olmaya doğru giden yola 

girer. Bir yanda dünyalar yok olurken öbür yanda yeni dünyalar oluşur. Üzerinde 

yaşadığımız Dünya da yıpranıp bir gün yok olacaktır. Evren alanı sürekli genişler.  

Parçalanan, dağılan güneşler ve gezegenler, atomlarına ayrışarak yeni evrenlerin 

oluşumuna yol açar. Böylece evrende bir süreklilik görülür. Bu panoramada insanın 

yeri sıradandır. Öbür canlılar: bitkiler, hayvanlar, gök cisimleri, dünyalar gibi 

insanlar da yok olup giderler. İnsan merkezci bakışın dışına çıkar.  Evrende oluş nasıl 

merkeze yakın noktalarda başlamışsa, yok oluş da yakından uzağa doğru gidecektir. 

Evrende gelişmiş dünyalarının dışında kalan bölgede biçimlenmemiş durumda  

kökensel maddeden bulunur.  

    Neden bir kozmik sistemin merkezinde alevler içinde bir cisim vardır? 

Bunun için bir kozmik sistemin neden oluştuğunu anlamak gerekir. Dağınık durumda 

                                                 
46 A.e., Concerning Creation in the Total Extent of its Infinity Both in Space and Time 
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temel madde kendini biçimlerken, gezegenler ve kuyruklu yıldızlar, temel maddenin 

çekim merkezine düşen bölümünden oluşurlar. Bu bölüm temel maddenin en az 

yoğun bölümüdür ve burada hafif öğeler de bulunur. Hafif öğeler itici güçlerin 

azlığından merkeze düşerler.  Hafif ve uçucu öğelerin ateşi canlandırma özelliğinden 

ötürü, merkezdeki cisim alevden bir küre, güneş olur. Ağır öğelerle, hafif öğeler 

karşılaşınca alev içten sürekli beslenir.  Gezegenlerin daha ağır maddesi ise, 

gezegenleri alevsiz, soğuk gök cisimlerine durumuna sokar.    

Kant eserinde bütünüyle kusursuz olma peşinde değildir, okuyucusunu peşin 

peşin yanılabileceği konusunda uyarmıştı. İşte Kant’ın büyük yanılgılarından biri 

Güneş’le ilgili şu düşünceleridir:  

 

“Güneş gerçekten alevler içinde bir cisimdir ve bu görüşün birtakım zorluklar 
çıkaracağını varsayanların ileri sürdüğü gibi ısısı en yüksek derecelere varan 
erimiş ve kor haline gelen maddelerden oluşmuş bir kütle değildir.”47  

 

 

 

 

3.2.5. Evrende Yaşam 

 

Kant’a göre gök cisimlerinin içinde hareket ettikleri uzay boştur, aradaki 

uzaklık çok büyüktür, onun için   gök cisimleri kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu 

yüzden doğanın en basit durumundan evrenin oluşum dizgesini geliştirmeye çalışır. 

Ancak aynı açıklık organik yaşam için söz konusu değildir. İnorganik doğa için 

“Bana maddeyi verin ondan bir dünya kurayım”48 diyen Kant, organik yaşam deyince 

durur. Bilimin “Bana maddeyi verin, size bir tırtılın nasıl ürediğini göstereyim”49 

diyebilecek durumda olmadığını öne sürer. Nesnenin iç koşulları ve onu oluşturan 

çok sayıdaki değişik öğenin karmaşıklığından ötürü organik varlıkların oluşumunu 

açıklamanın  evrenin oluşumunu açıklamaktan  daha zor olduğunu düşünür. 
                                                 
47 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven, Concerning Creation in the Total Extent 
of its Infinity Both in Space and Time 
48 Kant, “Universal Natural History and Theory of Heaven”, Kant’s Cosmogony,  p. 17  
49 A.e., p. 17. 
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Kant’a göre, uzak dünyalarda yaşayanlar konusunda yargıda bulunulabilir 

ancak bu yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. Gök cisimlerinin 

güneşten uzaklıkları, üzerlerinde yaşayan akıllı canlı varlıkların farklı özellikleri 

olmasını doğurur. Canlı varlıkları oluşturan öğeler,  yerçekimi ve ısının içinde 

bulundukları çevreye etkisine göre değişir. Tüm gezegenlerde yaşam bulunmayabilir. 

Evrendeki oluşun çokluğu düşünüldüğünde çeşitli gezegenlerde akıllı varlıkların 

yaşaması olası görünür.  Bütün gök cisimleri henüz oluşumlarını tamamlamadığından, 

uygun koşulların oluşması için binlerce yılın geçmesi gerekebilir.  

 Evrenin evrimi, canlı varlıkların ve aklın gelişmesine yol açar.  Bu durumda 

zihin maddeye dayanır.  Bir gezegenin ereği yaşam üretmektir. Her hangi bir 

gezegende yaşam olmaması gelecekte de olmayacağı anlamına gelmez. “Dünya, belki 

de üzerinde insanların, hayvanların, bitkilerin yaşaması için uygun koşullar oluşmadan 

binlerce yıl önce var oldu.”50 

Kant açık biçimde başka akıllı varlıklar olduğunu düşünür: “(…) akıllı varlıklar 

arasında en açıkça bildiğimiz insan, he ne kadar insanın bileşenleri henüz 

çözülmemiş bir problem olsa da (…)” 51 

Kant insanın fiziksel ya da moral yapısı üzerine konuşmak istemediğini söylese 

de, “insanın düşünme yetisinin ve onun denetimindeki fiziksel hareketin, cisimsel öğelerin 

güneş sistemindeki uzaklıkla orantılı olarak nasıl sınırlandığından”52 söz eder.  

 

“Düşünce gücü ile maddenin hareketi ya da akılı ruh ile cisim arasındaki  sonsuz 
uzaklığa karşın, yeterince açıktır ki, insan bütün kavramlarını ve idelerini, 
evrenin beden aracılığıyla ruhunda oluşturduğu izlenimlerden alır. İnsan 
bütünüyle yaratıcının birleştirdiği cisimsel maddenin bileşimine [ gezegeni 
kastediyor] bağlıdır.”53 

 

Buna göre Kant için Dünya’nın ve Venüs’ün üzerinde  yaşayanlar, birbirleriyle 

yer değiştiremez çünkü meydana geldikleri öğeler, güneşten  ne kadar uzakta 

olunursa ona göre değişen  ısıya orantılıdır.  Düşünen canlıların, düşünme yeterlikleri 

zorunlu olarak yaşadıkları maddi koşullara bağlı olduğundan, idelerinin açık ve seçik 

                                                 
50 Kant, Universal Natural History and Theory of Heaven,  Appendix. 
51 A.e. 
52 A.e.,  General Proof of the Correctness of a Mechanistic Theory, the General Arrangement of the 
Planetary Structure, the Particular Correctness of the Present Theory 
53 A.e.,  
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olması, ideleri birleştirmeleri, düşünme yetileri,    güneşten uzaklıklarına göre daha 

mükemmel ve üstün olur. Madde yoğunluğu aklın yapısını da belirler. Güneşe 

dünyadan daha yakın olan Venüs ve Merkür’deki akıllı varlıklar insanlar daha az 

akıllı,  güneşe dünyadan daha uzak olan Jüpiter ve Satürn’deki akıllı varlıklar 

insanlardan daha çok akıllıdır. Tanrısal varlığın bütün bu akıllı yaratıklara nasıl 

göründüğünü bilemeyiz.   

Değişik gezegenlerde akıllı varlıkların yaşayabileceği düşüncesi Kant eleştirel 

döneminde de savunmayı sürdürdüğü görüşlerinden biridir. 1784 yılında yazdığı 

“Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi” adlı 

makalesinde şunları söyler: 

 

“Demek ki, insanın rolü oldukça yapaydır. diğer gezegenlerde yerleşmiş 
olanlarda bunun nasıl olduğunu, doğal yapılarının ne olduğunu 
bilmiyoruz; ama biz doğanın verdiği bu görevi iyi yaparsak, evren 
binasındaki komşularımız arasında hiç de aşağı sırada yer almadığımız 
konusunda kendimizi pekala pohpohlayabiliriz. Belki onlarda her birey, 
yazgısına kendi ömrü içinde erişebiliyor. Bizde ise başka türlüdür; ancak 
tür olarak insanlık bunu umut edebilir.”54 
 

Doğa her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu mükemmel bir bütündür.  Orada en 

üstün akıllı varlığın koyduğu erek çerçevesinde,  mekanik yasalar işler.  Her şey bir 

birbirine zincirlenmiştir insan da bu zincirin bir parçasıdır.  

Kant, ruh ve beden arasında ontolojik ayrıma gitmekten özellikle kaçınarak, 

insanı cisimsel varlık olarak belirler. Akıl maddeye dayanır. Aklın dereceleri de 

maddesinin tipine göre değişir.  

Kant’ın evren konusunda yanılgıları olgusal düzeyde kaldı. Getirdiği açılımlar 

göz önünde tutulduğunda, yanlış varsayımları önemsiz kalıyor. Üstelik Kant kim 

konularda  yanılabileceğini de bildirmiştir.  

 

 

 

 

                                                 
54 Kant, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, çev. Uluğ Nutku, Yazko 
Felsefe Yazıları, No. 4, 1982, s. 123 
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3.2.6. Kant  –  Laplace 

 

Kant’ın güneş sisteminin bir bulutsudan oluştuğuna ilişkin görüşleri temelde 

doğrudur ve  Kant’tan yaklaşık iki yüz  yıl sonra Weizsäcker ve Kuiper adlı 

astrofizikçilerce doğrulanır.  

Kant’tan bir süre sonra Pierre-Simon de Laplace, Exposition du systéme du 

monde (1796) isimli çalışmasında, Kant’tan habersiz olarak  güneş sisteminin 

oluşmasına ilişkin benzer görüşler ileri sürer.  

Kant’ın çalışması ancak on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru okuruyla 

buluşabilir. Bu sırada Laplace da eserini yayımlar bundan dolayı güneş sisteminin 

kökenine ilişkin kuram Kant-Laplace teorisi olarak anılır. Adlandırmayı yapan ilk 

kişi Arthur Schopenhaur’dur.55, 56 

Kant’ın yapıtı sonraları Laplace ve Herschel derinleştirerek, bulutsu 

varsayımına ulaştırır. Kant‘ın varsayımını güçlendiren sonraki buluşlar: sabit 

yıldızların kendine özgü hareketinin keşfi, uzayda direncin olması, atomun öğelerinin 

bulunması,  kor durumundaki bulutsunun varlığını ortaya koyan tayf araştırmasıdır. 

 

“Kant ve Laplace, birbirinden temelde ayrı çıkış noktalarından hareket ederler. 
Laplace’ın Exposition du systeme du monde’unda (1796) belirttiği gibi, bu düzenler 
şunlardır: (1) gezegenler güneşin çevresinde hemen hemen aynı düzlemde ve aynı 
yönde hareket ederler; (2) çeşitli gezegenlerin uyduları ya da ayları, bağlı oldukları 
gezegenin yönünde ve hemen hemen gezegenle aynı düzlemde hareket ederler, (3) 
gezegenlerin ve güneşin kendi çevrelerindeki dönüşleri, gezegenlerin yörüngeleri 
üzerindeki hareketleriyle aynı anlamda ya da aynı yöndedir; (4) gezegenlerin ve 
uyduların yörüngeleri daireye çok yakın biçimde olmasına karşılık, kuyruklu 
yıldızların yörüngeleri eksantriktir. Bu düzenler rastlantısal olmayıp, açıklamayı 
gerektiren düzlemlerdir. 
Güneş sisteminin kökeni konusunda Kant’ın kuramı, genelde evren kuramını 
belirlemek konumu içinde gelişmiştir. Laplace, güneş sisteminin  evren içindeki yeri 
ve kökeninin öteki astronomik sistemlerle bağlantısı gibi daha kapsamlı sorunlara 
değinmeksizin, sadece güneş sisteminin kökenini açıklamaya yöneldiği için, Laplace 
bu noktada Kant’ınkinden ayrılır. ” 57 

 

                                                 
55 Bkz.: Shönfeld, The Philosophy of the Young Kant p.115 
56 Bkz.: A.e.  p. 272 
57 Immmauel Kant, “Evrensel Doğa Tarihi ve  Gökler Kuramı”, s. 17,18 
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Kant güneş sisteminin kökeni diğer sistemlerinin kökeniyle dahası evrenin 

kökeniyle özdeş tutarken Laplace bulutsu kuramıyla yalnızca güneş sisteminin 

oluşumunu açıklar.  

Diğer ayrımlar:58 

Kant, ilk bulutsunun dönüşünü itme kuvvetiyle açıklarken, Laplace dönüş 

hareketini varolan bir olgu olarak varsayar.  

Kant  kuyruklu yıldızları da içerecek biçimde güneş sisteminin bütün öğeleriyle 

ilgilenirken, Laplace sistemin tamamıyla ilgilenmez. 

Kant kökensel maddeyi toz olarak, Laplace gaz olarak belirler.  

Gezegenlerin oluşumuyla ilgili Kant, güneşte olduğu gibi gezegenlerin de 

yoğunlaşma sonucu biçimlendiklerini, Laplace güneşten kopan cisimlerin 

gezegenleri oluşturduğunu düşünür. Sonraları Weizsäcker ve Kuiper’in kuramı 

Kant’ı doğrular.  

Laplace, güneş sisteminin başlangıçta şimdikinden çok daha sıcak olduğunu 

açıklar, Kant ise bu konuda önemli bir yanlış yaparak güneş sisteminin soğuk olarak 

biçimlendiğin ileri sürer.  

Kant evrenin oluşumunu anlamak için Güneş Sistemi’nin oluşumunu açıklar. 

Astronomide  Güneş Sistemi üzerine çalışmanın şöyle  zorlukları olduğu  görülür:   

Güneş sisteminin oluşumunun öğrenilmesi geçmişinin bilinmesine bağlıdır, bu da 

ancak güneş sistemi içinde yer alan her türlü gök cisminin incelenmesini gerektirir. 

Ancak Güneş Sistemi çok büyük bir alana yayılmış olduğundan incelenmesi çok 

zaman alır. Yıldızların oluşumu ve evrimlerinin öğrenilmesi daha kolay çünkü 

uzayda onların oluşumlarını ve evrimlerini ele verecek milyar yıllar süren 

süreçlerinin hemen her evrelerinde çok sayıda yıldız örnekleri gözlemlenebiliyor.  

İkinci zorluk  Güneş Sistemi’nin yakınlarında, gözlemlenecek ikinci bir güneş 

sisteminin olmaması.  Güneş’ten sonra dünyaya en yakın yıldız olan Proksima 

Centauri, dört ışık yılı uzaktadır.  Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık 2,5 cm olarak 

sayılırsa, Proksima Centauri Dünya’ya 6,5 kilometreden fazla uzaktadır.  

Güneş, gezegenler ve Güneş Sistemi’ni oluşturan diğer bütün cisimler , büyük 

bir gaz ve toz  kütlesinden oluşur. Bu gaz ve toz kütlesi büyük olasılıkla çok büyük 

                                                 
58 Bkz.: Shönfeld, The Philosophy of the Young Kant 
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kütleli bir yıldızlararası bulutun çökmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bulut 

çökmesi sırasında parçalanıp çok sayıda gezegeni ve güneşi oluşturmuş olabilir.   

Bulutun bir parçası Güneş Sistemi’ni oluşturur. Öbür parçaları farklı yıldız  

sistemlerinin oluşmasına yol açar.59 

 

“Kant, büyük ölçüde doğruydu. Yıldızlar ve onları çevreleyen diskler, onun 
varsaydığı gibi çok büyük hacimlerdeki gaz ve tozun kütleçekimi etkisiyle 
sıkışmasıyla oluşuyor. Yüzyılımızın başlarından bu yana yapılan araştırmalar, 
yıldız oluşumu konusunda tüm gökbilimcilerce kabul gören bir model 
oluşturulmasını sağladı. Bu model, Kant’ın modelinden pek de farklı değil. 
Modele  göre, yıldız oluşumu, gaz ve tozdan meydana gelen, cm3e yaklaşık 10 
bin gaz molekülü düşen dev bir bulutta  gerçekleşir. Bu yoğunluk, Dünya  
atmosferiyle  karşılaştırıldığında çok düşük olsa da cm3 e sadece birkaç 
molekülün düştüğü yıldızlararası ortamdan  çok  daha  yoğundur.  Bulut, 
başlangıçta soğuk (10-50 kelvin), çalkantılı  ve  manyetik  alanların  etkisi 
altındadır. Rasgele oluşan topaklanmalar, kütle çekimsel sıkışmayı 
başlatabilecek,  uygun  bölgelerdir.  Avcı’daki Orion Bulutsusu, bu türden bir 
bulutsuya gösterilebilecek en iyi örneklerden biridir.  
Kütle çekimiyle, çekirdekte giderek daha fazla madde birikir. Çekirdek 
büyüdükçe, çevredeki madde artan bir hızla çekirdeğe toplanır. Sıkışmanın 
etkisiyle basınç, basınca bağlı olarak da sıcaklık yükselir. Dönmenin etkisi 
tabloyu biraz karmaşıklaştırır. Başlangıçta çalkantıların etkisiyle çok yavaş 
dönen bulutsudaki madde, bir  merkezde  yoğunlaşmaya  başlayınca  açısal  hız  
kazanmaya  başlar. Çekirdeğe düşen maddenin bir bölümü, daha önceden bir 
açısal momentuma  sahip  olduğundan,  doğrudan buraya düşmez; çekirdeğin 
çevresinde yörüngeye girer. Kuzey ve güney yarıkürelere düşen maddenin dönme 
düzlemine dik olan momentum bile şenleri birbirini götüreceğinden, onlar da bu 
ekvator düzleminde dönen maddeye katılırlar.” 60 

 

Güneş sistemi üyelerinin yaşları-kimyasal element bollukları-belki fiziksel 

parametreleri, özellikleri doğrudan veya dolaylı yolla güneş sisteminin oluşumu 

hakkında bilgi verir. Eğer aynı yıldız bulutundan bu cisimler oluştu iseler sözgelimi  

yaşları Güneş Sisteminin yaşı ile orantılı olmalı, kimyasal elementleri benzerlik 

göstermeli ancak farklılıklar ortaya çıktığından bilimciler bulutsu kuramından ayrı 

kuramlar arayışına girmişlerdir.  

 

 

                                                 
59 Bkz.:, Prof. Dr. Salih Karaali, Genel Astronomi, 2 bs, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Yayınları,  1999, s. 319-321 
60 Alp Akoğlu, “Güneş Sistemi Nasıl Oluştu?”,  Bilim veTeknik, Haziran 1999, s. 35-36 
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3.3. Diğer Bilimler 

 

Kant eleştiri öncesi dönemde  1760’lı yıllara kadar sürekli olarak bilimsel 

konularla ilgilenir. İlgi alanı çok geniştir. Fiziksel coğrafyanın kısa taslağında, 

yeryüzünün biçimi, hareketi, büyüklüğü, dönmesi,  denizler, sabit karalar, adalar, 

iklim, yıl, okyanuslar, karalar arası denizler, denizin zemini ve özellikleri, denizlerin  

derinliği, deniz suyunun basıncı, tuzluluğu, denizlerin kökeni, denizin hareketi, gel 

git yasaları, bilinmeyen karalar, yer altı suları, havanın yıldızların ışığı üzerine etkisi, 

rüzgarların nedenleri, rüzgarların bölümlenmesi,  bulutlar, önceleri yeryüzünü 

etkilemiş büyük değişimlerin tarihi, yeryüzü biçiminin değişiminde ırmakların, 

yağmurların, insanların etkisi, Nil, Amazon, Misisipi nehirleri, kara parçalarının 

denizin zemininden oluşması, taşlar, yeryüzünün şeklindeli değişimlerin yeryüzünün 

tabakalarının yapısından çıkması, depremler, deniz yolculuğu, hayvan dünyası, 

insanların oluşumu, yeryüzündeki çeşitli insan renklerinin oluşumu, bitki dünyası, 

mineraller üzerine bilgiler verir.61 Ancak bu konular yalnızca başlık olarak verilmiş 

olduğundan Kant’ın görüşleri derinlemesine incelenememiştir.   Depreme ilişkin 

yazdıklarında Kant, felaketleri dünyanın mükemmelliğiyle uyumsuz varsaymanın 

cehalet, benmerkezcilik olduğunu ileri sürer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Immanuel Kant, “Entwurf und Ankündigung eines Collegii der physichen Geographie”,  Immanuel 
Kants Werke Band III,  Ed. By. Bruno Cassirer, Berlin, ?, 1922, pp. 1-13. 
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4. BİLGİ ANLAYIŞI 

 

4.1. Eleştiri Öncesi 

 

4.1.1. Bilginin Kökeni 

 

Kant’ın eleştirel döneminde bilgi anlayışı denilince ilk akla gelenler, I. 

Eleştiri’nin giriş kısmında yazdığı ünlü “Bütün bilgimizin deney ile başladığı 

konusunda hiç kuşku yoktur”   cümlesi ve görülerle birlikte deneyimden kazanılmış 

ham maddeyi işleyecek kategorilerdir. Gerçekten de Kant kendine özgü tavrıyla 

deneyle başlayan, ancak aklın doğasında temellen bir bilgi anlayışındadır. Eleştiri 

öncesi dönemde, ilk eserinden son eserine kadar, deneyimin bilgi edinmedeki 

önemine vurgu yapar. Empirik yolla bilgi edinme açısından eleştirel dönem, eleştiri 

öncesi dönemin devamı olarak görülebilir. Öte yandan rasyonel kavramlar, ideler ve 

ilkeler açısından Kant’ın düşüncesinde bir süreklilik olduğu söylenemez.   

Canlı Kuvvetler’de temel tartışma kuvvet üzerine yürütüldüğünden satır 

aralarında  da olsa Kant, ruhta tasarımlar oluşturan maddelerden söz eder.1   

Kant, Yeni Açıklama’da, cisimlerin gerçek varoluşunu süreklilik ilkesinden 

yola çıkarak ortaya koyar. Ruhta içsel değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler  

başka şeylerden bağlantısı koparılmış   ruhun kendi doğasından kaynaklanamaz, 

ruhun dışında, ruhun karşılıklı bağlantı kurduğu  başka şeyler de olmak zorundadır. 

 
“(…) Tasarımı veren gerçek bir şey olmasaydı ve bu şey ruhla etkileşim 
durumunda bulunmasaydı,  tasarımımız -bu bir cismin tasarımıdır ve çeşitli 
biçimlerde belirlenir- olmazdı. Bundan dolayı cisim adını verdiğimiz bileşik 
vardır.”2 
 

Buradan Kant’a göre ruhta tasarımları oluşturanın, deneyim yoluyla karşılaşılan 

cisimler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İnsan ruhu dış şeylerle  gerçek 

bağlantıdan yoksun olsaydı, ruhun içinde değişikliğin olması olanaksız  olurdu.  

                                                 
1 Immanuel Kant, “Thoughts on the True Estimination of Living Forces”, Kant’s Inaugural 
Dissertion and Early Writtings On Space, p. 6. 
2 NE., p. 39. 
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Mümkün Biricik Kanıt’ta şeylerin temel özelliklerinin deneyim aracılığıyla 

bilinebileceğini ileri sürer.3  

Uzamda Yönler’de  bizim dışımızda şeylerle ilgili olarak,  bizlerle bağlantılı 

oldukları sürece, duyularımız aracılığıyla bilgi edinebileceğimizi ileri sürer.”4   

Kant’ın Rüyalar’daki savına göre  ruhun ne yapıda olduğu,  tözlerden mi 

oluştuğu, nüfuz edilebilir olup olmadığı  belirsizdir.  Her  madde kapladığı uzamda 

direnç gösterir, bu yüzden nüfuz edilmezdir.  Kant’a göre bunu öğreten deneyimdir. 

Böylece deneyimden soyutlanarak, genel madde kavramı elde edilir. Dünyada 

varolan şeyleri algılamayı sağlayan deneyimdir. 5    

Kant’ın eleştirel döneme geçerkenki eseri Duyulur Dünya ile Anlaşılır 

Dünya’da  bilgi edinmeye ilişkin  görüşler boyutlanmış olarak karşımıza çıkar bu 

konu  bölüm 4.2.’ de ortaya konulacaktır.  

Kant diğer yandan, süreklilik, nedensellik, özdeşlik gibi  aklın kullandığı  

ilkelerinden söz eder ancak bu ilkelerin kökeni konusunda açık seçik konuşmaz.  

Dolayısıyla bunların doğuştan mı edinildiği yoksa deneyim aracılığıyla sonradan mı 

belirdiği konusunda berraklık yoktur.  

 

4.1.2. Mantık 

 

4.1.2.1. İlkeler 

 

Kant, Yeni Açıklama’da bilginin ilk ilkelerini aydınlatmak gereksinimi duyar. 

Belirgin itirazı çelişmezlik ilkesinin bütün doğruların temeli olamayacağına 

yöneliktir.  

 
“Aynı şeyin aynı anda hem kendisi hem de değili olamayacağı önermesiyle ifade 
edilen çelişmezlik ilkesi aslında olanaksızın  tanımından  başka bir şey değildir.  
Çünkü kendiyle çelişen her şey, yani, aynı anda, varolan ve varolmayan olarak 
düşünülen, olanaksız olarak adlandırılır.   Fakat bütün doğruların mihenk taşı 
olarak bu tanıma dayanmak zorunda olduklarını temellendirmek hangi yolla 
olanaklıdır? Çünkü karşıtının olanaksızlığıyla güvence altına alınmış her doğru ne 

                                                 
3 OPA., p. 135.  
4 DS., p. 366. 
5 Dreams., p. 310. 
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zorunludur, ne de kendinde yeterlidir. Çünkü, karşıtının olanaksızlığından  
doğruluğu ilişkin sava dönüşüm ancak şu maksim aracılığıyla gerçekleşir: karşıtı 

yanlış olan her şey doğrudur.”6 
 

Kant, yeter neden ilkesini de en temel ilke olarak ortaya koymayı eleştirir. 

Crusius’un yeter neden ilkesi eleştirisine katılır. Crusius’a göre “yeter” ifadesi 

belirsizdir çünkü ne kadar yeterli olduğu belirtilmez. “Yeter neden” yerine 

“belirleyen neden” demeyi uygun görür. Bununla birlikte yeter neden ilkesini 

kullanışsız görmez  yalnızca bütün ilkelerin temelinden olamayacağını belirtir. Hatta 

Kant’a göre hiçbir şey yeterince belirleyen bir temeli olmaksızın doğru değildir. 

Wolff, temeli, niçin bir şeyin olmamasındansa olması gerektiğini anlamayı mümkün 

kılan olarak  belirler. Wolff’un tanımı elden geçiren Kant ona şu biçimi verir:  temel, 

ona dayanarak, bir şeyin olmamasındansa olması gerektiğini anlamayı mümkün 

kılandır.7 Kant bütün bunlardan sonra metafizik bilginin iki yeni ilkesini açıklar. 

Ancak bu ilkeler temel ilkeler değil en   yalın ilkelerdir. 

 

“Bütün doğruların, benzersiz,  mutlak bir  ilk ilkesi olamaz.”8 Kant’a göre biricik ilk 

ilke basit  olmalıdır. Eğer bir ilke basit ise olumlayıcı ya da  değilleyici olmalıdır.  

Bu ikisinden  herhangi biri olduğunda evrensel ilke olmaktan çıkar ve başka ilkeleri 

altında toplayamaz. Çünkü  olumlayıcı olursa değilleyici  doğrular, değilleyici olursa 

olumlayıcı doğrular kendisinden türeyemez.  Bu  nedenle Kant’a göre: 

 

“Bütün doğruların mutlaka iki ilk ilkesi olmak zorundadır. Bunlardan biri 
olumlayıcı doğrular ilkesi –bir şey neyse, odur-, öbürü –bir şey ne değilse o 
değildir-. Bu ilke  ilke birlikte değerlendirildiklerinde özdeşlik ilkesi olarak 

adlandırılır”9 
 

Kant, özdeşliğin iki ilkesinin ileri sürdüğü koşulları karşıladığı 

düşüncesindedir.  Bütün olumlayıcı terimlerin en yalın anlatımı “dır” dır, bütün 

değilleyici terimlerin ise “değildir”dir. Bu ikisinden daha genel ve yalın terimler 

bulunamaz.    

                                                 
6 NE., pp. 9-10. 
7 A.e., s. 13. 
8 A.e., s. 6. 
9 A.e., s. 7. 
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4.1.2.1.1. Süreklilik 

 

Kant, süreklilik ilkesini yeter neden ilkesinin bir sonucu olarak ortaya koyar. 

Süreklilik ilkesi aracılığıyla Leibniz’in önceden kurulmuş uyumunun karşısına, 

Canlı Kuvvetler’de de ileri sürdüğü fiziksel etkileşim görüşünü çıkarır.  Yeni 

Açıklama’da, Kant  başka tözlerle bağlantı kurmadan tözlerde hiçbir değişiklik 

olamayacağını, tözlerin birbirlerine karşılıklı dayanmalarının sonucu olarak  

durumlarında  karşılıklı değişimler olduğunu ileri sürer.10 Başka tözlerle bağıntı 

kurmayan, yalıtılmış bir tözde içsel değişiklik  meydana gelmez çünkü bir 

değişikliğin ortaya çıkabilmesi için bir nedenin olması gerekir.  Aynı şekilde bir töz, 

başka tözlerle bağıntı içindeyse ve bu bağıntı değişmeden kalıyorsa  içsel bakımdan  

hiçbir değişikliğe uğramaz.  Yeter-neden ilkesi bir tözün belirlenimlerine 

uygulanacak olursa şöyle bir durum ortaya çıkar: bir tözün t1 zamanında A, t2 

zamanında B belirlenimi olsun. A’nın nedeni a, B’nin nedeni b varsayılırsa  nedenler 

ve belirlenimler eş zamanlı olmalıdır. Bunun sonucu belirlenimlerdeki değişmeler 

nedenlere göre olmalıdır. Eğer bir şeyin özü değişmez ise, nedeni de değişmez 

olmalıdır. Fakat bir neden belirlenimleriyle eş zamanlı ise, bir şeyin özünün 

değişmesi, nedeninden kaynaklanan tüm belirlenimlerin de değişmez olması gerekir. 

Yalıtılmış tözün içindeki  değişmeyen nedenler değişime yol açmaz çünkü bir ve 

aynı neden kümesi bir belirlenimi ve bu belirlenimin karşıt belirlenimini sağlayamaz.  

Basit bir töz, dışsal bir bağlantı  içinde değilse kendi içinde değişiklik ortaya çıkmaz. 

Tözlerin birbirleriyle bağlantısı kesilirse süreklilik ve zaman ortadan kalkar.  Kant’a 

göre bir değişiklik oluyorsa, bunun dış bir nedenden kaynaklanması zorunludur. 

Kant, süreklilik ilkesinden yola çıkarak öznel idealizme karşı tutumunu 

serimler. Cisimlerin gerçek varoluşunun süreklilik ilkesinden kaynaklandığını dile 

getirir. Ruhta içsel değişiklikler oluştuğuna göre bu değişiklikler -ruhun   başka 

şeylerden bağlantısı koparılmış  olduğundan yani ruhun bir töz  olmasından ötürü-  

kendi doğasından kaynaklanamaz, ruhun dışında, ruhun karşılıklı bağlantı kurduğu  

başka şeyler de olmak zorundadır. Buna göre bir cismin çeşitli  bakımlardan 

                                                 
10 A.e., s. 37. 
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tasarımına neden olan gerçek bir şey olmaksızın ve bu şeyin  ruhla etkileşimi 

kurulmaksızın    sahip olunamaz.  

İdealizm karşıtı tutumu eleştirisi öncesi dönemin son eseri olan Duyulur 

Dünya ile Anlaşılır Dünya’dan eleştirel döneme kadar uzanır. Burada Kant,  

phaenomenonları duyumlanabilir kavramlar ya da kavrayışlar olarak belirler bu 

yüzden  bir nesnenin varlığından  ötürü oluşmuşlardır dolayısıyla  idealizme karşıt 

düşerler.11 Kant Prolegomena’da, şeylerin varlığına ilişkin hiçbir zaman kuşku 

duymadığını bildirir.12 

 

4.1.2.1.2. Birlikte Oluş 

 

Kant yeter-neden ilkesinin bir başka sonucu olarak birlikte oluş ilkesini ileri 

sürer. Süreklilik ilkesinin tözlerde değişikliğin ortaya çıkabilmesi için tözler 

arasındaki bağıntıyı işaret etmesi gibi, birlikte oluş ilkesi de bu bağıntının nasıl 

olacağını açıklar.  Kant, Crusius’un bir tözün yalnızca varoluşundan yola çıkarak 

ortaya konulabileceklere ilişkin görüşlerine karşı çıkar. Crusius’a göre tözün yalnızca 

varoluşu  onu diğer tözlere bağlayabilir ve tözün durumunda değişiklikler ortaya 

çıkabilir. Kant’a  göre biri diğerinin nedeni olmayan bireysel tözlerin bağımsız 

varoluşu olmalıdır buna göre her töz bütün diğer tözlerden ayrı kavranılır. Tözler 

arasında etkileşim olduğuna göre bu bağıntı yalnızca varoluşları yoluyla olamaz. Bir 

başka deyişle bağıntı tözlerin içsel özelliklerine indirgenemez.  Evrendeki bütün 

şeyler karşılıklı bağıntı durumunda olduklarına göre bu bağıntıyı sağlayan Tanrı’dır. 

Şeylerin varoluşlarını yaratan Tanrı aralarındaki bağıntıyı da yaratmıştır.13   Tözlerin 

birlikte oluşları aralarında bir bağıntı olduğunu söylemeye yeterli değildir. Cisimsel 

ve cisimsel olamayan tözler arasında etkileşim olması, onların birlikte oluşu  Tanrı’yı 

gerektirir. Tanrı, A tözünün yanı sıra,  sonsuz sayıda; A, B, C, D,…tözünü 

yaratmıştır ancak doğrudan tözlerin varoluşlarından bağıntı çıkmaz. Karşılıklı 

bağıntılarının ortak bir dayanak aracılığıyla sağlanır  bu dayanak Tanrı’dır. 

                                                 
11  ID., p. 389. 
12 Immanuel Kant, Prolegomena, s. 42. 
13 NE., pp. 40-41. 
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Kant tözsel bağıntıları içsel özelliklere indirgemezken genel olarak bir 

bağıntının indirgenip indirgenemeyeceğini açıkça ortaya koymaz. Daha çok tözün 

yalnızca varoluşundan bağıntının  çıkıp çıkmayacağıyla ilgilenir.  

 

4.1.2.1.3. Nedensellik 

 

Nedensellik sorunu Kant’ın tüm yaşamı boyunca ele aldığı bir sorundur. 

Süreklilik ve birlikte-oluş ilkesi Kant’ın eleştirel dönem öncesi nedensellik 

anlayışının temelini oluşturur.    Kant’ın  döneminde yürütülen tartışmalarda tözler 

arasındaki etkileşimi açıklamak için başlıca üç sav ileri sürüldüğü görülür. Biri 

önceden kurulmuş uyum, öbürü aranedencilik bir diğeri de fiziksel etkileşimdir. 

Aranedenciliğe göre farklı tözler birbirlerini nedensel olarak etkilemez, aralarında  

nedensel gibi görünen ilişkiler gerçekte Tanrı tarafından kurulur. Kant kendine özgü 

tarzıyla fiziksel etkileşimden yana durur.  Yeni Açıklama’da, tözlerin varoluşu 

karşılıklı etkileşimlerinin ya da belirlenimlerinin bağıntılarını içermediğinden, dışsal 

bağıntılarının olmasını  anlaşılır kılacak bütün şeylerin bir nedeni olması gerektiğini 

bu nedenle   bütün şeylerin bir nedeni olması gerektiğini dile getirir.  Kant 

nedenselliği tözlerin karşılıklı etkileşiminin bir biçimi olarak ele alır. Nedensellik, 

tözlerin çokluğundan tek bir dünya oluşturmak ve töz durumlarında ortaya çıkan 

değişiklikleri anlamak için gereklidir. Bir töz başka tözlerle ancak aynı nedenden 

kaynaklanmalarından dolayı etkileşimde bulunabilir. Tözleri yaratan Tanrı, onlar 

arasındaki bağıntıları da sağlar. Bu nokta eleştiri öncesi dönemde Kant’ı diğer 

Leibniz  karşıtlarından (önceden kurulmuş uyum karşıtlarından) ayrı kılar.  Knutzen 

ve Crusius önceden kurulmuş uyuma karşı çıkarken tözler arası etkileşim için 

Tanrı’nın varlığını gerekli görmez. Kant ise tam tersine tözler arası etkileşimi 

sağlayanı Tanrı olarak ortaya koyar. 

Kant nedensellik sorunuyla ilgili olarak  daha  önce söylenenleri yinelemez. 

Crusius’un gerçek varoluşsal temeline karşı çıkar, nedensellik ilişkisi için en az iki 

tözü ve Tanrı’nın yardımını şart koşar. Kant aranedenciliğe şu yüzden karşı çıkar: 

Aranedencilikte Tanrı tözleri yaratır ve daha sonra başka bir edimle tözler arasında 
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bağıntıları belirler.  Tanrı’nın iki ayrı edimle tözleri yaratması Kant açısından 

savunulamaz.14 

Önceden kurulmuş uyum uyarınca tözler birbirlerini karşılıklı olarak etkilemez 

aradaki bağıntıyı sağlayan Tanrı’dır. Bu açıdan bakıldığında Kant’ın tözler arasında 

etkileşim için Tanrı’ya başvurması önceden kurulmuş uyumla benzer görülebilir 

ancak Kant kesin olarak tözlerin birbirlerini etkilemesini savunmasından ötürü 

uyuma karşıt düşer. Kant, Knutzen’in fiziksel etkileşim yorumunu benimser fakat bir 

noktaya işaret eder. Buna göre Kant açısından Knutzen tözlerin karşılıklı bağıntısının 

kökenini açıklayamaz.  

Hume’un İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma’sı 1755 yılında 

Almancaya çevrilir.  Hume’a göre birbirinden ayrı tözler arasında zorunlu bağıntı 

kurulamaz.  Kant’a göre de tözlerin varoluşundan bağıntı çıkmaz ancak tözler 

birbirlerine etkidiklerinde arada zorunlu bir bağıntı kurulabilir.  

Kant 1762’den sonra mantıksal temel ve gerçek temel arasında ayrıma gider. 

Gerçek temel kavrayışını metafiziğe dayanak yapar. Gerçek temel kavramı kurucu ve 

basittir.  Anlaşılması yalnızca akıl aracılığıyla olmaz, deneyime de başvurulur.  

Mümkün Biricik Kanıt’ta, gerçek temelden yola çıkarak Tanrı’nın varlığı 

kanıtlamaya çalışır. Tanrı bütün olanakların ilk gerçek nedenidir. Bu konu  “Tanrı” 

bölümde daha geniş ortaya konulacaktır.  

Olumsuz Nicelikler’de Kant  gerçek olanla mantıksal olan arasındaki ayrımla 

ilgilenir. Kant, Hume gibi sorar: “Bir şeyin varoluşundan başka bir şey nasıl çıkar?” 

Hume neden-sonuç arasındaki bağıntının alışkanlıktan kaynaklandığını ileri sürerken 

Kant metafizik bir tasarım olan gerçek temeli kullanır.  Mantıksal temelde, temelin 

sonuçla ilişkisi mantıksal olarak açıklanabilir. Bir başka deyişle özdeşlik ilkesi 

aracılığıyla neden sonuç arasında ilişki kurulabilir. İkinci tarz temelde yani gerçek 

temelde bağıntı gerçek kavramlara dayanır ancak  bağıntı yolu anlaşılamaz.  

Anlaşılamaması insan aklının sınırlı olmasından ötürüdür. Tanrı’nın istenci dünyanın 

oluşunun gerçek temelini içerir. Gerçek bir nedenin bir şeyle bağıntısı bir yargı 

aracılığıyla ifade edilemez, yalnızca bir kavram  aracılığıyla ifade edilebilir.15 

                                                 
14 NE., p. 44. 
15 FS., p. 239-241. 
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Kant, Dreams’te de nedenselliğe ilişkin görüşler ileri sürer. Olumsuz 

Nicelikler’deki, neden ve sonuç arasındaki  bağıntının özdeşlik yoluyla 

açıklanamayacağına ilişkin savını tartışmayı genişleterek yineler. Buna göre insan 

bilgisinin, insan aklının doğasından kaynaklanan bir sınırı vardır. Bu sınır iki çeşittir: 

birinci çeşit metafizik kuvvetler, bağıntılar ve varlıklara ilişkin; ikinci çeşit sınır 

temel empirik  kuvvetler, bağıntılar ve varlıklara ilişkindir.  Birinciler  ne bilinebilir 

ne de  anlaşılabilirler çünkü mümkün deneyimin nesnesi değillerdir. Kavramları 

deneyimden türetilemez bütünüyle kurmacadır. Onlar hakkında ne bir kanıt ne de bir 

çürütme ileri sürülebilir. İkinciler mümkün deneyimin nesneleridir  bundan ötürü  

bilinebilirler  ancak nasıl ya da neden olduğu anlaşılamaz.  Kant’a göre en temel 

bağıntılara ulaşılınca felsefenin görevi sona erer. Akıl için bir şeyin neden olması ya 

da kuvvet olması anlaşılamaz kalır. Neden-sonuç  bağıntısının temeli bilinmezdir. 16  

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da fiziksel etkileşim savını  yinelenir. 

Tözler birbirlerini karşılıklı olarak etkiler. Bir bütünün tamamlayıcıları olarak 

birbirleriyle ilişkilidirler. Bir töz hem başka bir tözü  düzenler hem de onun 

tarafından düzenlenir.17 Tanrı sonlu tözleri alt alta yerleştirir. Bütün şeylerde  ortak 

bir nedenden ve böylece dünyanın formundan söz edilirse tözlerin temel bağıntıları 

olumsal değil zorunlu olur çünkü bütün tözler aynı ilkece sağlanır. Bu tözlerde ortaya 

çıkan uyum, ortak nedenlerine dayanır ve ortak kurallarla uyum içendedir. Evrendeki 

bütün tözlerin etkileşimi dışarıdan, fiziksel etki yada töz durumlarına her birinin 

bireysel etki aracılığıyla  kurulmuştur. 18 

 

4.1.2.2. Kıyas 

 

Kant’a göre belirtici (Merkmal) olarak bir şeyi başka bir şeyle karşılaştırmak 

yargılamaktır. Şeyin kendisi özne, belirtici ise yüklemdir. Karşılaştırma “dır”  

aracılığıyla yapılır. “Dır” kopulası, yüklemi öznenin belirticisi olarak düzenler. 

Değillenerek kullanıldığı durumda, belirtici olarak yüklemin, özneyle uyuşmadığı  

dile getirilir. Yüklemi belirtici olarak belirlemek, öznenin de tüm yargılarda belirtici 

                                                 
16 Dreams., pp. 355-356. 
17 ID., pp 380-381. 
18 A.e., s 403-404. 
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olduğunu söylemek anlamına gelmez çünkü bu durum yalnızca olumlayıcı yargılar 

için söz konusudur.  

Kant’a göre, bir şeyin belirticisinin, belirticisi, o şeyin dolaylı belirticisi 

(mittelbares Merkmal) olarak bilinir. Örneğin “zorunlu” Tanrı’nın doğrudan 

belirticisidir (unmittelbares Merkmal). Doğrudan belirtici, uzak belirtici ile şeyin 

kendisi  arasındaki aracı belirticinin (Zwischenmerkmal)  yerini alır.  

Bütün bunlardan sonra Kant’ın kendi kıyas tanımı şöyledir:  

 

“Dolaylı belirtici aracılığıyla yapılan her yargı bir kıyastır. Bir başka deyişle 
kıyas, aracı belirticiler yoluyla, belirticiyle bir  şeyin karşılaştırılmasıdır. 
Kıyasta  bu aracı belirtici orta terim olarak adlandırılır”19  
 

Kant şu örneği verir. 

Belirtici: “İnsan ruhu (menschliche Seel) bir tindir” olsun  

Aracı belirtici:  “Akıllı” olsun.  

Buradan insan ruhunun dolaylı belirticisi “tin olmak”tır.  Bundan Kant şu üç 

önermeyi verir: 

Tin olmak akıllı olmanın belirticisidir. 

Akıllı olmak insan ruhunun belirticisidir. 

Tin olmak  insan ruhunun belirticisidir. 

 

Akıllı olan her şey tindir 

İnsan ruhu akıllıdır 

İnsan ruhu bir tindir 

 

Kant’a göre bütün kıyasların doğruluk temeli şu iki kuraldır:  Bütün olumlayıcı 

kıyasların genel kuralı: “bir belirticinin belirticisinin, şeyin kendisinin belirticisi”20 

olması, değilleyici kıyasların genel kuralının ise: “bir şeyin belirticisiyle çelişenin şeyin 

kendisiyle de çelişir”21  olmasıdır. Kant, mantıkçıların kıyasların temeli olarak 

belirledikleri dictum de omni kuralının, doğruluk temelini kendi kurallarından 

aldığını ileri sürer.  Dictum de omni’ye göre, başka  kavramların  altında toplandığı 

                                                 
19 FS., p. 90. 
20 A.e., s. 91. 
21 A.e., s. 91. 
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kavram, bu kavramlardan soyutlanan bir belirticidir. Bundan dolayı bu kavrama ait 

olan belirticinin belirticisidir ve dolayısıyla soyutlandığı şeylerin kendilerinin de 

belirticisidir. Buna göre tepedeki kavrama ait olan, aşağıdaki kavramlara da aittir. Bu 

yüzden Kant,  olumlayıcı kıyasların genel kuralı olarak ortaya koyduğu ilkenin 

dictum de omni’ye köken olduğunu diler getirir. Dictum de nullo’ya göre bir 

kavramda olmayan, onun altındaki diğer kavramlarda da yoktur. Bu yüzden 

belirticinin kavramıyla çelişen, şeylerin kendileriyle de çelişir. Tepedeki kavramla 

çelişen, kavramın altında toplanan kavramlar da çelişir.  

Kant’a göre dolayısımsız çıkarımlar kıyas değildir. Örneğin “Bütün maddeler 

değişebilir” önermesinden “Değişmeyen şey madde değildir” önermesi doğrudan 

çıkar. En önemli dolayımsız çıkarım “mantıksal döndürme”dir. 

Kıyaslar üç önermeden oluşur, üçten fazla önerme olursa bu karışık kıyastır.  

 

Bozulabilen şey basit değildir. 

Basit olan bozulmaz. 

İnsan ruhu basittir. 

 
İnsan ruhu bozulmaz. 

 

İlk kalıpta yalnızca saf kıyas olanaklıdır.  Kant’a göre yukarıdaki iki kurala 

göre yapılan kıyas her zaman ilk kalıptan olacaktır. İlk kalıbın kuralı şöyledir: 

 

“A şeyinin C belirticisinin bir B belirticisi A’nında belirticisidir”22  
 

C’nin belirticisi B  Akıllı olan tindir  MaP 

A’nın belirticisi C  İnsan ruhu akıllıdır  SaM 

      

A’nın belirticisi B  İnsan ruhu tindir.  SaP 

 

İkinci kalıbın kuralı şudur: 

 

                                                 
22 A.e., s. 94. 
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“Bir şeyin belirticisiyle çelişen, şeyin kendisiyle de çelişir”23  

 

Küçük öncül yoluyla çıkarım 

 

Hiçbir tin bölünemez    PeM 

Bütün maddeler bölünebilir   SaM  

        

Hiçbir  madde tin değildir.   SeM      à II. Kalıp, Cesare24 

 

Büyük öncül basit döndürülürse, “bölünebilen tin değildir”  olur bu durumda 

kıyas:  

 

Bölünebilen tin değildir   MeP 

Bütün maddeler bölünür   SaM 

        

Madde tin değildir.    SeM   à I. Kalıptan Celarent’e 

dönüşür25 

 

Üçüncü kalıbın kuralı: 

 
“Bir şeyle çelişen ya da o şeye ait olan, bu şeyin belirticileri altında toplananlarla 
da çelişir ya da onlara aittir.”26 

 

Bütün insanlar günahkardır   MaP 

Bütün insanlar akıllıdır    MaS 

        

Bazı akıllılar günahkardır   SiP   à III.Kalıptan Darapti 27 

Küçük öncül ilineksel döndürülürse, “bazı akıllılar insandır”  olur bu durumda, 

 

                                                 
23 A.e., s. 94 
24 Şafak Ural, Temel Mantık, 2.bs., İstanbul, Çantay Kitabevi, 1995,  s. 82. 
25 A.e., s.  82. 
26 FS, p. 95 
27 Ural, Temel Mantık, s. 82. 
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Bütün insanlar günahkardır   MaP 

Bazı akıllılar insandır    SiM 

        

Bazı akıllılar günahkardır   SiP   à I . Kalıptan Darii28 

 

Dördüncü kalıpta 

 

Hiçbir aptal öğrenen insan değildir   PeM 

Bazı öğrenen insanlar dindardır  MıS 

        

Bazı dindarlar aptal değildir.   SoP à IV. Kalıptan Fresison29 

 

Hiçbir öğrenen insan aptal değildir  MeP 

Bazı dindarlar öğrenen insandır  SıM 

 

Bazı dindarlar aptal değildir.   SoP à III. Kalıp Ferio30  

 

Kant için mantığın amacı, karışıklık yaratmak değil açık kılmaktır. Bundan 

dolayı dört çıkarım kalıbı da basit, karışmamış ve ek çıkarım yapılmayacak biçimde 

olmalıdır.  Bu koşulları sağlamadıkları sürece kalıplar, kıyası en açık biçimde ortaya 

koyma savında olamazlar. Birinci kalıp dışındaki kalıplar doğru ve geçerlidirler 

ancak onların basit ve saf çıkarım olduklarını düşünmek hatadır. Diğer kalıplar 

birinci kalıba döndürülerek sonuç çıkarıldığından ötürü, basit ve karışık olmayan 

kalıp birincisidir. Kant’ın vardığı sonuç kıyasın evrensel ilkelerinin birinci kalıpla 

ilgili olduğudur. 

Seçik kavram ancak yargı aracılığıyla mümkün iken kavramın  tam olması 

kıyas yoluyla mümkündür. Seçik kavram, bir şeyi, başka bir şeyin belirticisi olarak 

tanımaktır, bu da bir yargıdır. Örneğin bir cismin seçik kavramını edinmek için nüfus 

edilemezliği belirleyici kavramı olarak ortaya koymak gerekir. Bu ortaya koyma 

                                                 
28 A.e.,  
29 A.e.,  
30 A.e.,  
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“cisim nüfuz edilemez olandır”dan başka bir düşünce değildir. Kavramın tamlığı 

birinci dereceden ise, kıyas basittir, tamlık ikinci ya da üçüncü derecedense, bu 

durumda bir dizi kıyas zinciri sonucu basitleştirilir.  Bu görüşlerinden yola çıkarak 

Kant mantıkta temel bir hatanın yapıldığını ileri sürer: 

 

“Mantık, yargıları ve kıyasları tartışmadan önce, seçik ve tam kavramları tartışır 
buna karşın seçik ve tam kavramlar ancak yargılar ve kıyaslar aracılığıyla 
mümkündür.”31 

 

Kant’a göre ikinci bir yanılgı kavramın tamlığı ile seçikliğinin ruhun farklı 

yetileriyle ilişkilendirilmesiyle ilgilidir. Anlama yetisi ve akıl, sırasıyla seçikçe bilme 

yetisi ve kıyassal akıl yürütme yetisi   farklı yetiler değildir. İkisi de yargılama 

yetisinde (Vermögen) yer alır, biri dolaylı yargıda bulunurken, öbürü çıkarım yapar.  

 

4.1.3. Zaman ve Uzam  

 

Kant’ın uzamı ve zamanı saf form olarak belirleyen  devrimci görüşlerinin  

eleştiri öncesi dönemde felsefi bir gelişim süreci değildir. Uzamla ve zamanla ilgili 

olarak  çeşitli kurgusal tasarımlardan sonra  görüşü birden uzamın ve zamanın birer  

görü olmasına  doğru kayar.  

Zamanla ilgili olarak Kant Yeni Açıklama’da tözlerin birbirleriyle bağlantısı 

kesilirse süreklilik ve zaman ortadan kalkacağını ileri sürer.32 Buna göre zamanın 

kendinde  mutlak varlığı olduğu ileri sürülemez, zaman töz bağıntılarının bir 

sonucudur.  

Araştırma’da zaman kavramını anarak kullanır. Felsefede bir çok kavramın 

sözgelimi  zaman kavramının  karmaşık ve anlaşılması güç olduğunu dile getirir.33   

 Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da ileri sürdüğü zaman tasarımı Bölüm 

4. 2. 2. 1. de ele alınacaktır.  

Kant, gençlik döneminde Leibnizci uzam anlayışına yakın durur. Leibniz’e 

göre uzamın ve zamanın kendi başına bir gerçekliği olmayıp birer soyutlamadır.  

                                                 
31 FS, p. 103. 
32 NE., p. 37.  
33 I., p. 249, p. 256.    
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“Daha önce bir çok kez söylediğim gibi  uzamı tıpkı  zaman gibi yalnızca göreli 
bir şey olarak değerlendiriyorum. Çünkü uzam, aynı anda varolan, -tek tek 

varolma biçimlerini gözetmeksizin- birlikte düşünülen şeylerin  düzenidir.”34 
 

Kant, Canlı Kuvvetlerin Doğru Ölçülmesine İlişkin Düşünceler’de, 

Leibnizci uzam öğretisini benimsemiş görünür.  Buna göre uzam tözler arası 

etkileşimin bir fonksiyonudur. 

 

“Tözlerin birbirlerine dıştan kuvvet uygulama güçleri olmasa ne uzam ne de 

uzanım olurdu. Çünkü bu kuvvet olmadan tözler arasında bağıntı olmazdı, bağıntı 

olmadan da düzen olmazdı, düzen olmadan ise uzam olmazdı.”35  

 

Kant Leibniz’in uzam görüşünü tümüyle kabullenmez. Leibniz’in uzamı üç 

boyutlu kabul eder buna karşılık Kant uzamın üç boyutlu olmasının temelinin 

bilinmez olduğunu söyler. Leibniz  sayıların kuvvetiyle uzamın üç boyutlu olmasının 

kanıtlanabileceğini inancındadır. Kant açısından  üç boyut olasılıkla tözlerdeki 

kuvvetlerin birbirlerine etkimesine göre olan yasadan kaynaklanır.   

Yeni Açıklama’da uzamla ilgili şu görüşleri ileri sürer.36 Görüşlerinde hala 

Leibniz’in damgasını taşır. Tözler karşılıklı belirlenerek kendilerinin dışında farklı 

tözlerle bağıntı kurar ve bu yolla dış bir bağıntıda ilişkilenir.  Tözlerin varoluşu 

kendinde, diğer tözlerle bağıntıyı içermez. Tözlerin yalnızca bir kısmı  alınırsa, yer, 

durum ve uzam belirlenemez; uzam tözlerin bütün bağıntılardan ortaya çıkar.    

Tözlerin belirlenimleri karşılıklı  bağlantılı olduğundan yani birbirinden ayrı olan 

tözler birbirlerine etkide bulunduğundan, uzam kavramı tözlerin birbirleriyle ilişkili 

eylemleriyle oluşturulur.  

 Kant, Fiziksel Monadoloji’de uzamın sonsuz bölünebilirliğiyle, monadların 

bölünemezliğini karşılaştırır.  Uzam bütünüyle töz olmaktan  uzaktır  ve monadların 

birliğinin dış bağıntılarının görünüşüdür.37 Descartes’ın cismi belirleyenin uzam 

                                                 
34 Leibniz’den aktaran Bertrand Russell, Philosohy Of Leibniz, London, Routledge, 1997 p. 225. 
35 Immanuel Kant, “Thoughts on the True Estimination of Living Forces”, Kant’s Inaugural 
Dissertion and Early Writtings On Space,  p. 10. 
36 NE., pp. 42-44. 
37 PM., pp. 57-58. 
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olduğu görüşüne Kant karşı çıkar. Uzamın bölünmesi bağımsız varoluşları olan ve 

birbirlerinden ayrı şeylerin ayrıştırılması değildir. Tözsel parçaların çokluğu uzamın 

bölünmesinden doğmaz. Bir cismin her basit öğesi, yani her monad yalnızca uzamda 

olmakla kalmaz, aynı zamanda uzamı doldurur. Uzam bir töz olmayıp yalnızca 

tözlerin dış bağıntılarının belirli bir görünüşü olduğundan, bir ve aynı töz bağıntısını  

iki parçaya bölmenin olanağı onun basitliği ya da birliği ile uyumsuz değildir. Monad 

yer kaplar ancak bu yer kaplama monadın etkinliği yoluyla olur. Dolu uzam için 

temel yalnızca tözün yer kaplamasında aranmamalıdır. Uzam için temel tözün, kendi 

dışındaki tözlerle bağıntısında aranmalıdır. 

Mümkün Biricik Kanıt’ta da uzamı tartışır. Uzama ilişkin yönelimi 

değişmeye başlar.  

 
“Şimdiye kadar birinin, uzamın ne olduğunu doğru tanımladığından  kuşku 
duyarım. Şundan eminim ki uzamın olduğu yerde dış bağıntılar da  olmak 
zorunda, sonra uzamın üçten fazla boyutu olamaz vb.”38 
 

Olumsuz Nicelikler’de uzamı tanımanın olanağı konu edilir. Kant’a göre 

metafizik, uzamın doğasını araştırırken, geometriden yardım alabilir.  Geometri, 

uzamın basit parçalardan oluşmaması gibi evrensel ilkelerle ilgili bilgileri    sağlar.39 

Araştırmalar’da bazı temel uzamsal bağıntıların tanımlanamazlığı üzerimde 

durur.  

 
“söz gelimi, uzam, zaman ve insan ruhunun yüce, güzel, tiksinme duygusu gibi 
çeşitli duyguları. Bu kavramların kesin bilgisi ve analizi olmaksızın doğamızın 
kaynakları yeterince anlaşılamaz, buna rağmen bu kavramlar konusunda, dikkatli 

bir gözlemci, analizi  tatmin edici olmaktan  uzak bulacaktır.”40 
 

 
Uzamda Yönler’de  mutlak uzam görüşünü ileri sürer.  

 

“Cisimsel bir biçimin tam belirlenimin temeli, yalnızca parçalarının birbirlerine 
göre konumuna ve bağıntısına dayanmaz, aynı zamanda  bu fiziksel biçimin, 

evrensel mutlak uzama göre durumuna da dayanır.”41 

                                                 
38 OPA., p. 117 
39 NM, p. 207-208. 
40 I. p. 252. 
41 DS., p. 369.  
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Mutlak uzam, uzamın yönelimselliğiyle (sağ, sol, aşağı, yukarı, önce, sonra) 

gündeme gelir. Kant uzamın mutlak nesnelliğindense  öznel doğasını kurar. Bu 

aşamada kant henüz, uzamın duyarlığın öznel formu olduğu düşüncesine ulaşmış 

değildir. Ancak uzamla ilgili kuşkuları vardır. “Bu incelemedeki amacım, uzanım 

hakkında görüsel yargıların bulunup bulunmadığını görmektir.”42 Kant bu çalışmasıyla 

birlikte, uzamı tözlerin dışsal bağıntıları olarak değerlendiren uzam anlayışından 

uzaklaşır.  

Uzamın parçalarının birbirlerine göre konumları (position), bir bağıntı içinde 

düzenlendikleri  yönü gerektirir. Yön, uzamda bir şeyin başka bir şeye durumuna 

göre belirlenmez, bu açıklama konuma ilişkindir.  Yön, konumlar dizgesinin, evrenin 

mutlak uzamıyla olan bağıntısına göre düzenlenir. Yön uzamdaki yerlerle ilgili 

değildir. Her uzanımın bir parça olarak nitelendirildiği, bütünlük  olarak evrensel 

uzama dayanır.   

Üç boyutundan dolayı fiziksel uzam üç düzlemli düşünülebilir. Bütün 

düzlemler dik açıyla kesişir. Yön kavramlarının edinilmesinin temeli kesişen 

düzlemlerin bedenimize göre  bağıntılarıdır. Üzerinde dikey durulan düzlem yatay 

düzlemdir. Yatay düzlem “üst” ve “alt” terimleri olarak sınıflanan yön ayrımlarının 

oluşmasına neden olur. Yatay düzlem üzerinde birbirlerini dik açıyla kesen iki 

düzlem daha vardır. Bu dik düzlemlerden biri bedeni  iki eş parçaya bölerek, sağ yan 

ile sol yan arasındaki ayrımı sağlar. Yatay düzleme dik olan öbür düzlem ön ve arka 

kavramlarına  kaynaklık eder.  

Birbirine benzer hatta eşit iki uzam- örneğin sol ve sağ el-  arasındaki ayrım, 

birini çevreleyen  yüzeyin diğerini çevreleyememesinden dolayıdır.  Sağ el, sol el 

yerine geçemez bu yüzden, özellikle Alman filozofların uzamı madde parçalarının 

dışsal bağıntısından oluşturması yanlıştır.43 Uzamın belirlenimleri,  birbirlerine göre 

madde parçalarının konumlarının sonuçları değildir. Konum uzama göre belirlenir. 

“mutlak ve kökensel (ursprünglichen) uzamın bir sonucu olarak fiziksel şeyler 

                                                 
42 A.e., s.. 366. 
43 DS, p. 371. 
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arasındaki bağıntı olanaklıdır.”44  Mutlak uzam dış duyuların nesnesi olmaktan çok, 

dış duyulara olanak sağlayan  kurucu bir kavramdır.  

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da ileri sürdüğü uzam tasarımı Bölüm 4. 

2. 2. 2.’de ele alınacaktır 

 

4.1.4. Metafizik 

 

Kant metafizik sorunsalıyla düşünsel gelişimi boyunca hep ilgilenir. Ancak 

metafizik konusunda ayıklamaya gitmesi, yani metafizik konularda bulanıklar 

yaratanları ve bunların nedenini belirlemesi tüm eleştiri öncesi döneminde 

rastlanılmaz.  

Beiser, Kant’ın  metafizikle ilgisini 4 döneme ayırır45: 

 

“1746’dan 1759’a kadar süren ilk dönem metafiziğe  hayranlık dönemidir.  Bu 
yıllar boyunca Kant’ın temel amacı metafizik için bir temel kurabilmektir. 
Tanrı’nın sonsuzluğunu, onun bilgisinin olanağını  doğrulayacak bir rasyonalist 
epistemoloji kurma çabasındadır. 1760’dan 1766’a kadar süren ikinci dönem 
Kant’ın yavaş yavaş gözünün açılmaya başladığı dönemdir.  Bu yıllarda daha 
önceki sıkı rasyonalist tutumunu kırar. Deneyimin sınırlarını aşan metafiziğin 
olanağını bütünüyle yadsıyarak septisizme kayar. 1766’dan 1772’e kadar süren 
dönem uzlaşı dönemidir. Kant yeniden metafiziğe döner ve onu sağlam temeller 
üzerinde kurabileceğini düşünür. 1772’den 1780 arası dönem ise  kopma 
dönemidir. Bu dönemde Kant metafiziğin bir temel sorunu çözemediğini düşünür. 
Bu soru: sentetik a priori ilkeler deneyden türetilmedikleri halde deneyde nasıl 
geçerli olabilir?” 

 

Yeni Açıklama’da Kant,  metafiziğin temellerini kurmaya çalışır, burada 

metafiziğin olanağından kuşku duymaz.  Buna göre metafiziğin,  yeter neden 

ilkesinden türeyen iki ilkesi bulunur. Yukarıda daha geniş açıklanan bu iki kısaca 

hatırlatılacak olursa: 

Süreklilik İlkesine göre başka tözlerle bağlantı kurmadan tözlerde hiçbir 

değişiklik olamaz. Tözlerin birbirlerine karşılıklı bağımlılıkları, durumlarının 

karşılıklı değişimlerini belirler.  

                                                 
44 Ae. 
45 Beiser,  s. Ae. 26-27. 
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Birlikte Oluş İlkesine göre ise biri diğerinin nedeni olmayan bireysel tözler 

bağımsız var oluştadır buna göre her töz bütün diğer tözlerden ayrı kavranılır. 

Evrendeki bütün şeyler karşılıklı bağıntı durumunda olduklarına göre bu bağıntıyı 

sağlayan Tanrı’dır.  

Mümkün Biricik Kanıt’ta metafiziğin yöntemi üzerine odaklanır. Gerçi 

metafizik, fenerin yol göstermediği karanlık ve kıyısız bir okyanusu andırsa da, orada 

ilerlenilmelidir.46  Henüz metafiziğin olanağından kuşku duymaz. “Yöntem için takıntı 

ve sağlam döşenmiş yolda emin adımlarla ilerleyen matematikçileri taklit etme, metafiziğin 

kaygan yolunda çok sayıda kazanın yapılmasına neden oldu.” 47 

Kant, bu çalışmasında da, Evrensel Doğa Tarihi’nde olduğu gibi  evrenin 

kökenini mekanik ilkelerle açıklama çabasındadır. Bu amacını gerçekleştirmek için   

daha önce tezin “evren” adlı  bölümünde söz edildiği gibi Newton’un ilkelerinden; 

özellikle  evrensel çekim ilkesinden yararlanır. Bu noktada konunun metafizikle ilgili 

yanı şurasıdır. Biricik Kanıt’ta, Kant, metafizikten alınmış bir tanımı keyiflerince 

kullanan, empirik gözleme ve matematik çıkarıma dayanan evrensel çekim ilkesinin 

geçersizliğini savunan kimseleri şiddetle yerer.48 Demek ki Kant, olası bir 

metafiziğin yanlış kullanımı ile bilim çatışmasında bilim yana tavır alır.  

Olumsuz Nicelikler’de göre  metafizik, matematikten belirli kavramları ve 

öğretileri alarak yararlanabilir.  Bu metinde olumsuz nicelikler örnek gösterilir. 

Matematik ve metafizik arasındaki bir tartışmanın, sağlamlık ve kesinlik açısından 

matematik lehine sonuçlanacağı açıktır oysa metafizikte, matematikten kesin 

kavramlar ve sağlam öğretiler almak yerine bu bilime sırt çevrilmiş. Matematiğin bu 

kavramlarına dayanılarak, metafizikte güvenli  temeller üzerine kurulu düşünceler 

geliştirilebilir.49    

Araştırmalar’da özel olarak metafiziğin yöntemiyle ilgilenir.  Kant’a göre, 

metafizik, bilginin temel ilkelerinin felsefesinden başka bir şey değildir. “Metafizik, 

hiç kuşkusuz, insanın ilgilendiği konular arasında en zor olanıdır. Fakat şimdiye kadar bir 

metafizik yazılmış değildir.”50 

                                                 
46 OPA, p. 111. 
47 A.e., s. 117 
48 A.e., s. 179-180. 
49 NM, p. 207. 
50 I., p. 255. 
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Kant bu dönemde metafiziğin matematik yöntemi taklit etmesinin, metafiziğe  

büyük zarar vereceği düşüncesindedir. Oysa Kant şu noktada uyarır matematiksel 

yöntemin, felsefenin nicelik bilgisi içeren bölümlerine uygulanması daha farklı bir 

şeydir ve bunun yararlılığı ölçülemez. Olumsuz niceliklerde de aynı düşünce vardı. 

Metafizikte başlangıç  tanımla yapılmaz. Tanım, nesne hakkında bilinen  ilk şey 

olmak bir yana, her zaman neredeyse bilinen en son şeydir. Matematikte  tanım 

aracılığıyla sağlanmadan önce nesnenin kavramını edinilmez. Metafizikte ise baştan 

verilmiş olan bir kavram vardır ancak bu karışık bir kavramdır. Yapılacak iş seçik, 

tam  ve belirgin kavramı aramaktır. Felsefede, özellikle de metafizikte, bir nesneye 

ilişkin olarak  seçik ve kesin pek çok şey bilenebilir,  hatta nesnenin tanımını elde 

etme amacı olmaksızın böyle bir tanımdan  önceki temele  dayanarak güvenilir 

sonuçlara ulaşabilir . 

 
“Genellikle felsefede, özel olarak da metafizikte, sözcükler anlamlarını, bu 
anlamlar mantıksal sınırlandırma aracılığıyla  kesin bir şekilde belirlenmiş 
olmaksızın, dilsel kullanım sonucu elde ederler.”51 
 

Metafizikte kesinlik, bütünüyle herhangi bir felsefi bilgi kadardır, çünkü felsefi 

bilgi ancak metafizikte sağlanan evrensel ilkelerle uyumlu olduğu ölçüde kesin 

olabilir. 

Matematik koşullu tanımlara dayanır. Metafizikte ise  doğrudan kesinlikle 

bilinenden  başlanmalıdır.  Matematiğin nesnesi basittir, somut olarak evrensellik 

taşıyan işaretlerle çalışır. Metafizik matematiğe göre  daha zor ve hata yapılmasına 

daha yatkındır. Metafiziğin sayısız nesnesi vardır, bu nesneler karanlık ve karışık 

durumda verilir.  Metafizik soyut olarak evrensellik taşıyan sözcüklerle ilgilenir. 

Metafiziğin yöntemi analitik olmalıdır: “metafizikte başından sonuna kadar 

analitik yaparak ilerlenilmelidir,   çünkü metafiziğin işi gerçekte karışık bilgilerin 

analiziyledir.”52 Metafizik kullanacağı kavramları ince eleyip sık dokuyarak kuşkuya 

yer bırakmadan açık ve seçik belirledikten sonra, sentetik yapıda geliştirilebilecektir. 

Bundan sonra metafizikte güvenle kurulmuş kavramlarla sentetik olarak ilerlenebilir. 

                                                 
51 A.e., s. 257. 
52 I, p. 262. 
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Metafiziğin sentetik nitelikte olması eleştirel dönemde metafizik yargıların sentetik a 

priori yapıda olmasını önceler.  

 

Rüyalar’da metafiziksel bilginin  sınırları ve olanağı  sorunu gündeme gelir. 

Konuyu cisimsel olmayan bir töz ya da ruh kavramını tartışarak ele alır. Empirik 

bilgi temel bağlantılar aracılığıyla sınırlanır.  Deneyim bize bu temel bağlantıları 

öğretmesine karşın bu bağlantıların olanağını anlamamızı sağlamaz çünkü “anlama 

yetisi burada sınırlarına ulaşır. 53   

 Kant anlama yetisi sınırları içinde doğada, yaşamın çeşitli görünüşlerinin  ve 

yasalarının  olduğunun kavranabileceğini  ancak  tinsel doğanın pozitif açıdan  

bilinmeden kalacağını belirtir. Bunun nedeni duyumların bütünü içinde  tinlere 

ilişkin bir bilgiye rastlanmamasıdır.54  

Kant açısından metafiziğin iki çeşit yararı vardır.55 Birincisi  ruhun (Gemüt), 

akıl aracılığıyla şeylerin gizli özelliklerini gözlemlediğinde  ortaya koyduğu sorunları 

çözmek. Anlama yetisiyle uyumlu ikinci yarar ise, hem, neyin bilinebileceğiyle ilgili 

olarak ödevin düzenlenip düzenlenmediğini  bilmek hem de bütün yargıların her 

zaman dayanmak zorunda olduğu empirik kavramlarla bilinebilecekler arasında 

kurulacak bağıntıyı bilmektir. Metafiziğin ikinci yararı en az bilinen fakat en 

önemlisidir. Metafizik  insan aklının sınırlarının bilimidir. Kant böylelikle eleştiri 

öncesi dönemin metafizik anlayışında kopuşu gerçekleştirir. Eski çeşit tüm 

metafizikleri empirik kavramların ötesine geçtikleri için yargılar. Henüz  kesin olarak 

metafiziğin sınırlarını çizmemiştir ancak deneyimin alanına işaret edilir.  Neyin 

bilinebileceği sorusuna yanıt aranacak yer bilinçli bir varlık olarak insanın yaşadığı 

dünyadır. Kant’a göre bilmek, öğrenmek isteyen kimsenin vereceği iki tür yargı 

vardır. Birinci tür  yargı anlamadığı ne kadar çok şey var olduğuna ilişkindir.  Gerek 

duyulmayan  ne kadar çok şey olduğuna ilişkin yargı ise ikinci türdür. Aslında  neyin 

gereksiz olduğunun bilgisini edinmek olanaksızdır.  Fakat eninde sonunda bilim 

insan aklının doğasınca konulan belirlenimlerin sınırına ulaşır.  Empirik kavramlar, 

her zaman bütün yargıların dayanacağı  temelidir. Metafizik savlarda kullanılan 

                                                 
53 Dreams, p. 338. 
54 A.e., s.. 339. 
55 A.e., s. 354. 
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bağıntıların olanağını, akıl anlayamaz, deneyim ise gerçekliğini (varoluşunu) 

kuramaz. Bu türden metafizik kavramlar, akıl ya da deneyim aracılığıyla ne 

kanıtlanabilir ne de reddedilebilir.56  

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da metafizik tasarım bölüm 4.2.3.’de  ele 

alınacaktır.  

 

4.1.5. Tanrı 

 

Erken döneminde Kant’ın önemli uğraşılarından biri Tanrı’nın varlığının  

kanıtlanması sorunudur. Kant Tanrı’nın varoluşu için kanıtların iki kaynağı olduğunu 

bildirir.57 İlki anlama yetisinin kavramlarından türetilen kanıtlar, ikincisi varolanların 

empirik kavramından türetilen kanıtlar.   Bundan dolayı Tanrı kanıtlaması için  

1- Şeylerin olanağından a priori kanıt  

2- Doğanın zorunlu  uyumu ve birliğinden  a posteriori kanıt ileri sürer.  

 

Evrensel Doğa Tarihi’nde  ve Mümkün Biricik Kanıt’ta, Kant, Tanrı ve 

evren konusunda iki yanılgıdan söz eder. Yanılgıya düşenler, doğada görülen 

uyumun ve düzenin doğanın içkin bir özelliği olduğunu anlayamazlar, bunlar inancı  

savunanlardır. Öbür yandan,  inancı eleştirenler tek başlarına bireysellerin nasıl  

uyum oluşturmaktan uzak olduğunu kavrayamadıklarından yanılgı içindelerdir. Kant 

uzun yıllar boyunca bilimsel açıklamalarla inancı uzlaştırma çabasında olur.  

Dünyadaki kötülük sorununu çözme konusunda ve fizik-teolojik kanıt 

konusunda  Leibniz’i  eleştirir. Yeni Açıklama’da bu konuyu tartışır. Tam bu yıl 

Lizbon’da olan deprem, bu dünyanın ve Tanrı’nın mükemmelliği konusundaki 

tartışmaları gündeme getirir.  Depreme ilişkin yazdığı   üç makalede de Kant, 

felaketleri dünyanın mükemmelliğiyle uyumsuz varsaymanın cehalet, 

benmerkezcilik olduğunu ileri sürer.  

 

 

                                                 
56 A.e., s. 356. 
57 OPA., p. 195. 
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4. 1. 5.1.  A Priori Kanıt  

 

Kant bir şeyin varoluş temelinin kendi içinde olduğunu söylemeyi  saçma 

bulur. Neden kavramı, neden olunandan önce gelmelidir. Neden olunan nedenden 

sonra olduğuna göre ikisi aynı anda varolamazlar.  Yeni Açıklama’da egemen olan 

“bir şey mutlak olarak varolursa, karşıtı düşünülemeyeceğinden dolayı varolur”58 düşüncesi 

Mümkün Biricik Kanıt’ta da sürer. 

Kant’a göre Tanrı’nın varlığı yok sayılırsa, şeylerin iç olanakları ortadan 

kalkar.  

 
“Varoluşu  hem kendinden ve hem de tüm diğer şeylerden önce olan bir varlık 
vardır. Bu  nedenle adı geçen varlık mutlak zorunlu olarak varolmalıdır. Bu 
varlığın adı Tanrı’dır.”59 

 
 

“Karşıtı kendinde olanaksız olan mutlak zorunludur”60 biçimindeki tanımı 

kesin bir  sözel  tanım olarak benimser.  Varoluş ne bir yüklem ne de varoluşun 

ortadan kalkması  bir yüklemin değillenmesidir. Mutlak zorunlu varoluş çelişmezlik 

yasasıyla açıklanamaz. Olanaklı  kavramların yüklemlerindeki zorunluluk mantıksal 

zorunluluktur. Varoluşun zorunluluğu mutlak gerçek zorunluluktur. Mutlak 

olanaksızı düşünmek her şeyi, düşünebilinecek her şeyi dışta tutmak anlamına 

gelmelidir. Bütün olanaklar, düşünülebilen her şeyin içinde verildiği gerçek bir şeyi 

varsayar. Ortadan kalkması içsel olanakların ortadan kalkmasına yol açan bir 

gerçeklik vardır bununla birlikte bir de ortadan kalkmasıyla bütün olanakların yok 

olduğu mutlak zorunlu vardır.  

Zorunlu varlık bütün olanakların gerçek temelidir. Bütün diğer şeyler onun bir 

sonucu olarak varolur. Zorunlu varlığın diğer özellikleri şöyledir: 

* Zorunlu varlık basittir.  

* Zorunlu varlık biriciktir. 

* Zorunlu varlık değişmez ve ölümsüzdür. 

                                                 
58 NE, p. 14. 
59 A.e.,, s. 15. 
60 OPA, p. 126. 
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* Zorunlu varlık bütün gerçekliklerin bilgisini içerir.  Bütün gerçeklik zorunlu 

varlıkta bir belirlenim olarak bulunur.  

* Zorunlu varlık bir tindir (geist).  

* Bütün olanakların, içinde ve aracılığıyla  gerçek olan bir şeyi gerektirir 

 

“Tanrı’nın varoluşuna ilişkin burada ileri sürülen kanıtlar basitçe, bir şeyin 

olanaklı olmasına dayanır. Bu, tamamıyla a priori bir kanıttır. Ne benim 

varoluşumu, ne başka tinleri, ne de fiziksel dünyayı gerektirir. Mutlak 

zorunluluğun içsel belirleyici niteliklerinden türetilmiş bir kanıttır. Buna göre, 

bizim bu şeyin varoluşuna ilişkin bilgimiz, bu şeyin mutlak zorunluluğunu  

gerçekten oluşturana dayanır.” 61    

 

Araştırmalar’da da “mutlak zorunlu varlık” düşüncesini işler: 

 

“Burada kendini metafizikçilere sunan ana kavram bir varlığın mutlak 
zorunlu varoluşudur. Bu kavrama varabilmek için metafizikçi her şeyden önce şu 
soruyu sormalıdır: mutlak hiçin var olabilmesi hiçbir bir biçimde mümkün 
müdür? ….bu durumda  varoluş verilemezdi ve düşünecek bir şey olmazdı ve 
olanak olmazdı – bir kez anlaşıldı mı, araştırılması gereken, bütün olanakların 
temelini oluşturan varoluşun kavramıdır. Metafizikçi bu düşünceyi geliştirir ve  
mutlak zorunlu varlığın belirgin kavramını kurar.  Bu projenin detaylı bir 
araştırmasında içerilmiş olmak istemem fakat  şunu da söylemeliyim:  eşsiz, en 
yetkin, zorunlu varlık kurulur kurulmaz, bu varlığın diğer belirlenimlerinin 
kavramları daha kesin kurulacaktır çünkü bu belirlenimler her zaman en büyük ve 
en yetkin çeşittendir çünkü kabul edilebilecek yegane belirlenimler zorunlu 
olanlardır.”62 

 

 

 

4. 1. 5. 2.  A Posteriori Kanıt 

 

A posteriori kanıt  Evrensel Doğa Tarihi’nde ve Yeni Açıklama’da görülür. 

Hiçbiri, bir diğerinin nedeni olmayan bireysel tözlerin bağımsız varoluşu vardır  öyle 

ki bir töz varoluşu bütün diğer tözlerden ayrı kavranılır. Eğer varoluş tözün içi 

                                                 
61 A.e.,, s. 134-135. 
62 I, p. 270 
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bakımında varsayılmışsa başka tözlerle bağıntı ya da onun belirleyen nedeni,  tözün 

varoluşu açısından anlaşılamaz.  Tözlerin varoluşu yalnızca  içten belirlenirse hiçbir 

töz bir diğeriyle bağıntı kuramaz ve karşılıklı etkileşim olanaklı olmaz.  Buna göre:  

 

“Tanrı yalnızca şeylerin varoluşunu sağlamamıştır, bu şeyler arasında 
karşılıklı bağıntılar olduğuna göre, aradaki bağıntıya da kurmuştur.”63  
  

Tözlerin birlikte varoluşları aralarında bir bağıntı olduğunu söylemeye yeterli 

değildir. Tanrı sonsuz sayıda; A, B, C, D,…yaratır ancak doğrudan bu tözlerin 

varoluşlarından bağıntı çıkmaz.  Bağınıtını temeli Tanrı’dır.64 

Kant’a göre etkilerinden dolayı Tanrı’nın varlığı üç yolla bilinebilir.65 İlkin 

doğanın düzeninin dışına çıkan ve mucize inancını yaratan durumlardan ötürü.  

İkincisi doğanın olumsal düzeninden dolayı. Doğanın çok çeşitli biçimlerde 

olabilecekken belli biçimde kendini ortaya koymasından. Üçüncüsü doğadaki 

zorunlu birlikten  ve doğadaki yasallıkla uyumlu şeylerin düzeninden.  Kant son iki 

yolu fizik-teolojik yöntem olarak belirler. Fizik-teolojik yöntemin temel niteliği, 

yetkinliğin ve düzenin olumsal bakımdan ele alınmasıdır. Kant bu yöntemi üç 

bakımdan hayranlık verici bulur: Birincisi etkili ve ikna edici olmasından dolayı 

ortalama anlıklar için anlaşılması kolaydır. İkincisi diğer yöntemlerden daha 

doğaldır. Üçüncüsü bu yöntem Tanrı’nın, akıl, yücelik, güç gibi  çok sayıda görüsel 

kavramının sağlar ( sehr anschauenden Begriff) sağlar. Bu yöntem aynı zamanda 

diğerlerinden daha pratiktir. Tanrı’nın soyut kavramlarına yönelmez.  Yöntemin 

kesinliği matematiksel değil, moraldir. 

Eleştirel dönemde Kant, “Tanrı”yı bir ide olarak ortaya koyar. Diğer ideler  

evren ve ruhtur. İdeler, aklın aşkın kavramlara gereksinimi karşılar, temelleri 

akıldadır. Nesneleri hiçbir deneyde verilemez. İdelerin yanlış kullanılması kuruntuya 

yol açar. Düşüncenin öznel koşullarını nesnel koşullar yapmak yanılgılara götürür. 

Dolayısıyla a posteriori  kanıtlama, bilgisi deneyimde verilmeyeni deneyimden yola 

çıkarak belirleme çabası olduğundan bir kuruntudur. Öte yandan a priori kanıtlamada 

                                                 
63 NE., p. 41 
64 A.e.,, s.  40-41. 
65 OPA, pp. 157-158. 
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görünüşlerde bulunan nedenler, kendinden şeyin bilgisine doğru genişletildiğinden 

dolayı antinomiye yol açar.  

 

4.2. Eleştirel Döneme Geçiş 

 

Kant’ın “sessiz on yıl”dan önceki son eseri olan “Duyulur Dünya ile Anlaşılır 

Dünyanın Form ve İlkeleri Üstüne” adlı çalışma birçok bakımdan eleştirel 

dönemdeki görüşlerini önceler.  

  Bu eserde Kant,  duyulur olanla anlaşılır olan arasında önemli bir ayrım ortaya 

koyar. Bu ayrım iki anahtar kavram çerçevesinde ileri sürülür: duyarlık ve anlama 

yetisi. Duyarlık (sensualitas66) bir öznenin alırlığıdır (receptivitas); bir nesnenin 

varlığı sonucu öznenin tasarımsal durumunda ortaya çıkan değişiklik yoluyla  

mümkündür. Duyarlık şeylerin görünüşünü verir. Duyarlığın nesnesi  duyulur 

olandır. Bilgide duyusal olan, nesnelerin varlığıyla öznede değişiklikler olduğu 

oranda, öznenin özel niteliğine dayanır. Farklı özneler dış nesneleri farklı yollardan 

tasarlayabilir. Kant’ın  duyarlıkla ilgili düşüncesi eleştirel dönemde de değişmez.  

Saf Aklın Eleştirisi’nde  duyarlık, nesnelerin bizi etkilediği biçimde görünüşleri 

alabilme kapasitesi (alırlığı)  olarak  tanımlanır.67  Duyarlığı ruhun edilgin bir yetisi 

olarak ortaya koyması, anlama yetisini etkin kılması Saf Aklın Eleştirisi’nde de aynı 

kalır. Anlama yetisi (intelligentia), kendi nitelikleriyle öznenin duyularından  önce 

gelmeyen şeyleri tasarlama gücünün yetisidir.68 Buna göre bilginin duyularla 

ilgisinin olmasının yanı sıra anlıkla da ilgisi vardır. Duyarlığın nesnesi phaenomen, 

anlama yetisinin nesnesi  noumenondır. Tek tek nesnelerin tasarımını görü 

(intuitus),  soyut ve  genel tasarımları ya da  kavramları anlama yetisi sağlar.  Şeyler, 

görünüşler olarak, kendilerinde oldukları gibi bize görünmez ancak  şeylerin 

zihindeki  tasarımları şeylerin  kendileri nasılsa öyledir. Bilgi, duyarlığın yasalarına 

konu olduğu ölçüde  duyusal, anlama yetisinin yasalarına konu olduğu ölçüde 

anlıksal  ya da rasyoneldir. Nesne olarak duyularımızla ilgili her nesne 

                                                 
66 Latince kavramlar ,  Wilhelm Weischedel’ce yayımlanan, “Immanuel Kant Werke in Sechs 
Bänden” adlı toplu eserler dizisinden “Band III”teki Latince – Almanca çevirisinden alınmıştır.  
67 CPR, B34 
68 ID., p. 384.  
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phaenomendir. Phaenomenler, şeylerin ideleri (idae) değil türleridir (species). 

Phaenomenler nesnelerin içsel ve mutlak niteliklerini ifade etmez. Phaenomenlerin 

bilgisi yüksek doğruluktadır. Bunlar duyusal kavramlar  ya da kavrayışlardır. Bir 

nesnenin varlığına işaret ettiklerinden idealizme ters düşerler. Dış duyunun 

phaenomenleri fizikte gözden geçirilir ve açıklanır. İç duyunun phaenomenleri ise 

psikolojide açıklanır.  

Kant’ın savlarını şu iki nokta temellendirir: 

* Bilgide duyusal olan her şey öznedeki nesneleri düzenleme yetisine bağlıdır. 

* Nesneler kendi açılarından değil özne açısından duyuları etkiler. 

 

4.2.1. Anlama Yetisi  

 

Kant’ın Dört Kıyassal Biçimin Yanlış Safsatacılığının Gösterilmesi adlı 

yazısında anlama yetisi ve akıl, sırasıyla seçikçe bilme yetisi ve kıyassal akıl yürütme 

yetisi,   farklı yetiler olarak ifade edilmez.69 İkisi de yargılama yetisinde (Vermögen) 

yer alır, biri dolaylı yargıda bulunurken, öbürü çıkarım yapar. Bilginin en yüksek 

yetisi yargılama yetisine dayanır. İnsanla hayvan arasındaki ayrım yargılama 

konusunda ortaya çıkar. Kant’ın örneğine göre köpek rostoyu ekmekten  ayırt 

edebilir çünkü rostodan etkilenme biçimi, ekmekten etkilenme biçiminden farklıdır 

buna göre  hayvan tasarlayabilir ama yargı veremez.    Duyulur Dünya ile Anlaşılır 

Dünya’da Kant anlama yetisini ifade etmek için intelligentia teriminin yanında 

parantez içinde  rationalitas terimini kullanır.70 Buradan akıl ve anlama yetisi 

arasında ayrıma  gitmediği sonucu çıkarılabilir. Daha sonra  Saf Aklın Eleştirisi’nde 

anlama yetisi empirik olmayan kategorilerin kaynağı, akıl ise anlama yetisi 

aracılığıyla oluşturulan yargıları birleştiren yeti olacaktır. I. Eleştiri, B671’de aklın 

nesnelerle doğrudan bağıntılı olmadığını, anlama yetisiyle bağıntılı olduğunu ve 

ancak anlama yetisi yoluyla empirik kullanımın olduğunu belirtir. Bundan dolayı 

akıl, nesnelerin kavramlarını yaratamaz yalnızca onları düzenler ve  birlik verir.  

                                                 
69 FS., pp. 103-104.  
70 Kant, “De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma Et Principiis”, Schriften zur Metaphysik 
und Logik, Wiesbaden, Insel-Verlag, 1960, p. 28. 
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Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da yalnızca bilinebilir olanı içeren 

anlama yetisinin  nesnesi anlaşılabilir olandır. Duyusal olarak düşünülen şeyler, 

şeylerin görünüşlerinin tasarımlarıdır, anlaşılabilen şeyler ise şeylerin   nasıl  

olduklarının tasarımlarıdır.  

Kant açısından anlama yetisinin kullanımı iki biçimlidir. Birinci tarz 

kullanımda, bağıntılara ya da şeylere ilişkin  kavramların kendileri verilir, bu tarz 

kullanım gerçek kullanımdır (usus realis). İkinci tarz kullanımda kavramlar -

verilmiş olsun olmasın- alt alta konur, derecelendirilir çelişmezlik ilkesi uyarınca 

birbirleriyle karşılaştırılır, bu tarz kullanım mantıksal kullanımdır (usus logicus). 

Anlama yetisinin mantıksal kullanımı tüm bilimlerde ortak, gerçek kullanımı ortak 

değildir. Mantıksal kullanımda özgün kavram bulunmaz, yalnızca duyularca elde 

edilmiş veri deneyim ya da empirik bilgi olarak  düzenlenir. Gerçek kullanım özgün 

kavramlar sağlar ve onları duyusal olmayan gerçekliği anlamak için kullanır. Bu 

empirik olmayan kavramlar deneyime ya da empirik bilgiye ulaşmak için duyarlıkla 

verilen  veriye uygulanır. 

Duyusal bilgi verildiğinde, bu bilgi anlama yetisinin mantıksal kullanımıyla, 

başka duyusal bilgilerin altına yerleştirilir. Phaenomenler de daha genel phaenomen 

yasaları altına konulur.  Burada önemli olan, anlama yetisinin mantıksal kullanımı 

olmuş olsa bile bunların her zaman duyusal bilgi olarak kabul edilmesidir.  Oluşum 

tarzlarından dolayı duyusaldırlar. Bundan ötürü, Kant’a göre en genel empirik 

yasalar duyusaldır.  

Anlama yetisi, mantığın yasaları uyarınca duyusal olarak verilmiş (saf görü 

yoluyla – per intuitum purum) olanı işler. Duyulur şeylerde anlama yetisinin 

mantıksal kullanımından önce gelene görünüş (apparentia) denir. Çok sayıda 

görünüşün anlama yetisi aracılığıyla karşılaştırması sonucu elde edilen düşünsel 

bilgiye deneyim (experientia) adı verilir. Deneyimin ortak kavramları görgül 

(empirici), deneyimin nesneleri phaenomen olarak adlandırılır. Genel olarak 

deneyimin yasaları ve tüm duyusal bilgi, phaenomen yasaları olarak tanımlanır. 

Empirik kavramlar ne gerçek anlamda düşünülebilir  olurlar ne de duyusal bilginin 

türlerinin dışına çıkabilir. Ne kadar soyutlanarak elde edilmiş olsalar bile, her zaman 

duyusal kalırlar.   
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Anlama yetisinin kullanımı  kesin olarak gerçek olduğunda,  nesnelerin ya da 

bağıntılarının bu çeşit kavramları anlama yetisinin doğasınca verilir, bunlar  

duyuların kullanımından soyutlanmış değildir ve duyusal bilginin hiçbir formunu 

içermezler. Kant soyutlama terimindeki bir belirsizliğe  dikkat çeker. Bir şeyden 

soyutlama yapılır, bir şey soyutlanmaz. Anlama yetisinin bir kavramı duyusal her 

şeyi soyutlar fakat o duyusal olandan soyutlanamaz. Bu nedenle anlama yetisi 

kavramlarına “saf ideler” denir.  

Anlama yetisinin bilimde kullanılışı, temel aksiyomları ve kavramların duyusal 

görü yoluyla verilmesi yalnızca mantıksal kullanımdır. 

Bir duyunun tasarımı maddeden (materiam) ve formdan oluşur. Maddeyi 

sağlayan duyumdur. Duyusal tasarımın içeriğini duyumun oluşturması aynı zamanda   

duyulur olan bir şeyin varlığı için kanıttır. Duyumun niteliği öznenin doğasına 

dayanır. Form ise duyusal şeylerin, ruhun doğal yasasından (animi lege)  

kaynaklanan karşılıklı düzenlenmesi sonucudur.   Form, bir nesnenin şeması ya da 

taslağı değildir, yalnızca  ruhun  (menti) doğasına içkin yasadır. Nesneler kendi 

biçimleriyle duyuları etkilemez. Nesnedeki çeşitliliğin duyuları etkilemesi, ruhun  bir 

iç yasasından kaynaklanır. Bu yasalar doğuştandır. 71 

 

 

4.2.2. Görü  

 

Kant’ın duyulur dünyanın form ve ilkeleri olarak  ortaya koyduğu uzam ve 

zaman görüşü I. Eleştiri’de  ileri sürülen görüşlerin  temelini oluşturur.  

 

“Bütün görümüz formun belirli bir ilkesine bağlanmıştır ancak bu form altında, 
ruh bir şeyi dolaysız ya da tekil olarak  kavrayabilir; genel kavramlar yoluyla 
dolambaçlı olarak değil. Görünün bu formal ilkesi (uzam ve zaman) bir şeyin 
duyulara nesne olmasının koşuludur.”72  
 

Bu noktada dikkat çekici olan Kant’ın, eleştirel dönemden farklı olarak uzam 

ve zamanı tek bir formal ilke olarak görmesidir. Duyusal bilginin koşulu olarak bu 

                                                 
71 ID., p. 385. 
72 A.e,. s. 389. 
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formal ilke (uzam ve zaman), anlıksal görüye aracı olmaz. Bilginin tüm maddesi 

duyular aracılığıyla verildiğinden, noumenonlar,  duyulardan elde edilmiş tasarımlar 

aracılığıyla anlaşılamaz. Buna göre anlaşılabilen bir kavram  görüye tüm verilmiş 

olanlardan yoksundur. Ruhun görüsü her zaman edilgindir.  

 
I. Eleştiri’de  Kant görüyü şöyle açıklar: 
 
“Hangi yoldan olursa olsun ve ne anlama gelirse gelsin, bir bilgi dolaysız ilişki 
içinde olduğu, ve anlamanın sonuç olarak yöneltildiği düşünülen nesnelerle 
ilişkili ise bu bir görüdür.”73 

 

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da görü yoluyla bilinemeyen her hangi 

bir şey düşünülemez. Bütün şeyler uzamın ve zamanın duyusal aksiyomlarına konu 

edilir. Görüsel bilginin yasalarına göre sınırsızın ve sonsuzun tasarımı mutlak olarak 

olanaksızdır. Bunun yanı sıra anlama yetisi yasalarıyla ve akıl yasalarıyla çatışan  şey 

olanaksızdır. Saf aklın bir nesnesi, görüsel bilginin yasaları altına girmez.74  

Uzam ve zaman kavramları duyulur şeylerin niteliklerini belirler, nicelik olmak 

dışında bilimde konu edilmez. Saf matematik, uzamla geometride ilgilenir. Saf 

mekanik zamanla ilgilenir. Sayı kavramı aritmetikte kullanılır. Eleştirel dönemde, 

geometri uzamın  görüsü, aritmetik zamanın  saf görüsünü temel alır.   

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da bütün duyusal bilginin formunu 

açıklayan saf matematik, her görüsel ve seçik bilginin aletidir. Saf matematiğin  

nesneleri, yalnızca  her görünün  formal ilkeleri değil,  aynı zamanda    kendileri 

özgün  görüdür. Böylelikle yüksek doğrulukta bilginin temeli sağlanmış olur.  

Uzam ve zamanın bütün temel özelikleri aklın sınırlarının ötesine uzanır, bu 

yüzden anlama yetisiyle açıklanamazlar.  Yine de bu kavramlar anlama yetisinin 

dayandığı temelleri kurar. Anlama yetisi  mantığın yasalarıyla uyumlu olarak  ve 

yüksek kesinlikle, görünün verilerinden sonuçlar çıkarır.  

 

 

                                                 
73 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason,  Ed. by, Paul Guyer, Allen Wood, USA, Cambridge 
University Press,  1998, p. 172. 
74 ID., p. 379.  
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4.2.2. 1. Zaman75 

 

Kant açısından , zaman idesi  (idea) duyulardan kaynaklanmaz, duyular 

zamana  gereksinim duyar. Çünkü ancak zaman idesi aracılığıyla, duyulardan önce 

gelen şeylerin eş zamanlı ya da sürekli olarak tasarlanması mümkündür. Bunun gibi 

süreklilik de zaman kavramına yol açmaz. Süreklilik zamanı gerektirir. Zaman 

şeylerin  birbiri ardına  gelmesi olarak tanımlanamaz.  

Zaman ideası tekildir, genel değildir. Hiçbir zaman, aynı sonsuz zaman parçası 

olmak dışında düşünülemez. Söz gelimi iki ayrı yıl, daha büyük bir zamanın 

parçasının içinde  olarak düşünülür. Bütün edimsel  şeyler zaman içinde  

yerleştirilerek düşünülür,  genel zaman kavramı altına düşürülerek değil. 

Zaman ideası bir görüdür. Duyusal şeylerde bulunabilecek bağıntıların koşulu 

olduğundan her duyumdan önce gelir, duyusal değildir saf  bir görüdür.  

Zaman sürekli bir büyüklüktür. Evrenin değişimi içinde sürekli olanın 

yasalarının ilkesidir. Zamanın her parçası zamandır.  

Zaman, nesnel  ve gerçek bir şey değildir. Zaman bir töz, ilinek ya da bağıntı da 

değildir. Zaman, insan doğasının bir sonucu olarak, sabit bir yasaya göre tüm duyusal 

şeyleri yerleştiren öznel koşuldur. Zaman aracılığıyla ilinekler ve tözler düzenlenir. 

Zaman kavramı formun ilkesi olarak tözler ve ilineklerden öncedir.  

Kant’a göre zamanın nesnel gerçekliği olduğunu düşünenler yani  zamanı 

varolanlardan bağımsız akan bir şey olarak tasarlayanlar sözgelimi  Newton   ya da 

Leibniz, zamanı  iç durumların  sürekliğinden soyutlanmış gerçek bir şey olarak 

tasarlayanlar yanılırlar. İleri sürdükleri savlar kabul edildiği durumda zamanın 

önemli bir sonucu olan eşzamanlılık yok sayılır.  

Zamanın tek boyutu vardır.  

Zaman kavramı doğuştan bir görü değildir ve bütünüyle ruhun (animi) iç 

yasasına dayanır. Bundan dolayı, ruhun duyumladıklarını düzenlerken gerçekleşen 

edimi duyuların yardımı olmaksızın elde edilemez. Çelişmezlik ilkesi de zaman 

kavramını gerektirir. Aynı şeyin hem A, hem de  A olmayan olması eş zamanlı 

olmadığı sürece tutarsız değildir çünkü bu durum peş peşe gerçekleşebilir.  

                                                 
75 A.e,. s. 391-395. 
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Her ne kadar zaman -kendinde ve mutlak olarak varsayılır-, imgesel bir varlık 

olsa da, duyusal şeylerin yasalarına bağlı olduğu ölçüde tamamen  doğru bir 

kavramdır. Zaman duyuların bütün mümkün nesnelerinin görüsel tasarımının 

koşuludur. Ancak bu koşul altında bütün gözlenebilir olaylar, bütün hareketler, bütün 

iç değişiklikler; duyuların nesneleri düzenlenebilir.  

Zaman, duyusal dünyanın mutlak olarak ilk formal  ilkesidir.  

 

4.2.2.2. Uzam76 

Kant’a göre uzam kavramı saf bir görüdür. Uzam duyusal dünyanın ilk mutlak 

formal ilkesidir. Bütün dışsal duyumun temel formudur. Bu kavram aracılığıyla 

evrendeki nesneler fenomen olur.  

Uzam kavramı dış duyulardan soyutlanmaz çünkü bir şey ancak bulunulan 

yerden farklı  bir yerde  tasarlanarak anlaşılabilir.  Dış algıların olanağı uzam 

kavramını gerektirir. Uzamdaki şeyler duyuları etkileyebilir ancak uzam duyulardan 

çıkmaz.   

Uzam kavramı, bütün şeyleri içeren, tekil bir tasarımdır. “Bir çok yer” aynı 

sınırsız uzamın parçasıdır.  

Kant’a göre saf görü uzam geometrinin aksiyomlarında kolaylıkla görülebilir.   

“Uzamın  üçten fazla  boyutu olamaz”, “İki nokta arasında yalnızca bir düz çizgi 

vardır”  gibi önermeler herhangi bir evrensel uzam kavramından türetilemez, ancak 

uzam içinde somut kavranabilirler.   Sağ el ve sol el gibi birbirine benzer hatta eş 

cisimler arasında,  bu cisimlerin uzanımlarının uyuşmamasına yol açan bir ayrım 

vardır. Bu ayrım ancak saf görüyle kavranılabilir. Kant aynı konuyu iki yerde daha 

ele alınır.  Yukarıda değinildiği gibi Uzamda Yönler’de  sol ve sağ el arasındaki 

ayrım, birini çevreleyen  yüzeyin diğerini çevreleyememesinden dolayıdır.  

Prolegomena’da uzamı ve zamanı kendi başına şeylerin niteliği olarak görenlerin 

çözemeyeceği bir sorun olarak, tüm parçaları bakımından  bütünüyle aynı olan 

şeylerin, -örneğin sağ el sol el ya da sağ kulak sol kulak çiftinin- birbirleri yerine 

neden konulamayacağına ileri sürer.77  

                                                 
76 A.e,. s. 400.  
77 Kant, Prolegomena, s. 35-36. 
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Geometrideki kanıtlamanın kesinliği uzam görüsüne dayanır. Uzam sürekli bir 

büyüklüktür.  Fiziksel Monadoloji’de uzamı sonsuz bölünebilir, sürekli bir 

büyüklük olarak tasarlamıştı.78 

Uzamda basit bir şey, bir parça değil tersine bir sınırdır (terminus). Bu sınır, 

artan büyüklükte sınırlamaların temelini  içeren şeydir. Bir uzam -başka bir uzamın 

limiti olmayan-  katıdır. Bir katının sınırı yüzeydir. Bir yüzeyin sınırı çizgidir. Bir 

çizginin sınırı noktadır. Bir uzam başka bir uzamın sınırı değildir demek bir uzamın 

başka bir uzamın sınırlaması değildir. Dört boyutlu uzam yoktur. Uzam üç 

boyutludur. Bu sınırlardan ikisi; yüzey ve çizgi kendilerinde uzamdır. Sınır kavramı 

uzam ve zamandan başka bir büyüklüğe uygulanmaz. 

Kant’a göre uzam nesnel ve gerçek bir şey değildir. Uzam bir töz, ilinek ya da 

bağıntı da değildir. Uzam, insan doğasının bir sonucu olarak, sabit bir yasaya göre 

dış dünyadan duyulur şeyleri alt alta yerleştiren öznel koşuldur. Uzamın  gerçekliği 

olduğunu düşünenler yani  uzamı mutlak ve sınırsızca varolanları içeren  bir şey 

olarak tasarlayanlar,  Newton  ya da Leibniz ve izleyicileri gibi, varolan şeyler 

arasında bir bağıntı  olarak tasarlayanlar yanılırlar. Uzamı  bağıntı olarak görenler 

geometriyi yüksek kesinlikten empirik kesinlik derekesine düşürür. Uzamın tüm 

özellikleri dış bağıntılar yoluyla deneyimden alınırsa, geometrinin aksiyomları 

kesinlik taşımaz. Bu durumda, empirik konularda olabildiği gibi  başka temel 

özellikleri destekleyen uzamlar keşfedilebilir.  

Uzam kavramı tüm duyulur şeylerle bağlantılıdır, yalnızca yüksek doğrulukta 

bir kavram değil aynı zamanda dış duyarlıktaki bütün doğruların temelidir. Bütün 

şeyler duyulara, ruhun doğasından gelen bir yasaya göre verildiğinden ve uzamın 

temel aksiyomlarına uymadan duyulara bir şey verilmediğinden, duyulara verilen her 

şey zorunlu olarak, ilkeleri öznel olsa da bu aksiyomlarla uyumlu olmak zorundadır.  

Çünkü duyarlığın yasaları, ancak doğa duyuları etkilediğinde, doğanın yasaları 

olabilir. Böylece doğa, geometrinin kurallarına, uzamın tüm özellikleri geometride 

kanıtlandığında  konu edilir. Bu durum icat edilmiş bir hipotez temelinde değil, 

bütün fenomenlerin öznel koşulu bir görü olarak gerçekleşir. Uzam kavramı ruhun 

                                                 
78 PM., p. 54. 
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doğasınca verilmezse, doğa felsefesinde geometrinin kullanımı güvenilir olmaktan 

uzak olur. Çünkü uzam kavramının deneyimden türetildiğinden kuşku duyulabilir.  

Uzam bir resim (image) olarak zaman kavramının kendisine uygulanır. Zamanı 

bir çizgiyle, anlarını noktalarla tasarlar.  Zaman evrensel ve ussal bir kavramdır; 

bağıntılarında tüm şeyleri içerir, uzamın kendisini de içerir, hatta uzamın 

bağıntılarında içerilmeyen ilinekleri de içerir. Dahası zaman, akla yasalar dikte 

etmezken, yine de, aklın yasalarıyla uyumlu olarak zihnin kavramlarını 

karşılaştırabileceği temel koşulu kurar.  Anlama yetisi deneyim üzerine odaklanırsa, 

neden ve sonuç bağıntısının, uzam bağıntısı gerektirdiği görülür. Bunun gibi tüm dış 

ve iç nesneler ancak zamanın yardımıyla önce ya da sonra, yani neden ya da sonuç 

olarak düşünülebilir. Uzamın niceliği de, sayısal olarak ifade edilmeden yani sürekli 

olarak bir şeye başka bir şey eklemeden; zamanın yardımı  olmaksızın belirlenemez.  

Kant uzam ve zamanın kavram doğuştan  mı yoksa kazanılmış oldukları 

sorununu doğuştan olduklarını ileri sürerek yanıtlar. Kant’a göre uzam ve zamana 

ilişkin yukarıdaki savlar bu kavramların kazanılmadığı kanıtlanmıştır  ancak 

doğuştan olduğunu  kaba biçimde söylenmemelidir. Bu kavramların her biri 

kazanılmıştır fakat nesnelerin duyumlanmasının soyutlanmasından 

kazanılmamışlardır.  Çünkü duyumlar yalnızca bilginin maddesini  verir, insan 

bilgisinin formunu vermezler. Bu kavramlar  duyumlananları, değişmez yasalara 

göre düzenleyen ruhun hareketinden kazanılır.  

 

4.2.3  Metafizik 

 

4.2.3.1 Tanım 

 

Kant, Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da saf anlama yetisinin 

kullanımının ilk ilkelerini içeren felsefeye metafizik adını verir.79 Metafizik, duyusal 

bilginin,  anlama yetisinden türeyen bilgiden ayrımını öğreten  giriş bilimidir. 

Metafizik, anlama yetisine ilişkin her şeyin organonudur. Ancak, anlama yetisine 

ilişkin tasarımların karışık olması metafizikte ortalığı karanlık bulutların kaplamasına 

                                                 
79 ID., p. 387. 
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neden olur.  Empirik ilkeler metafizikte bulunmadığından, metafizikte karşılaşılan 

kavramlar duyularda aranmamalıdır. Aranacakları yer saf anlama yetisinin doğasıdır. 

Anlama yetisinde doğuştan (innate) kavramlar olarak değil,  ruha (mens) içkin 

yasalardan birer soyutlamalardır bundan dolayı elde edilmiş kavramlardır.80 Bu 

kavramlardan kimileri şunlardır:  olanak, varoluş, zorunluluk, töz, neden. Bu 

kavramlar herhangi bir duyusal tasarımın içine girmezler dolayısıyla tasarımdan 

soyutlanamazlar.  Burada Kant’ın eleştirel dönemindeki  kategori öğretisinin dizgesel 

hale getirilmemiş  ilkel biçimi görülür.  

Anlama yetisi kavramlarının iki işlevi bulunur. Birincisi eleştirel kullanımdır. 

Burada olumsuz bir kullanımla duyusal yolla anlaşılanları noumenalara 

uygulamaktan kaçınılır. Bu kullanım bilimi ilerletmez ancak hatalardan korur. 

Metafizik yapmanın sınırları böylelikle çizilmiş olur. Kant’a göre metafizikteki 

büyük yanlışlar anlama yetisi kavramlarının, noumenalara uygulanmasından 

kaynaklanır. Böylelikle, Kant bir tarz metafizik yapmanın olanağını ortadan 

kaldırırken, yeni bir metafizik önerir. Bu düşünceleri de eleştirel dönem boyunca 

koruyacağı düşüncelerdir.    

İkinci kullanım dogmatik kullanımdır. Saf anlama  yetisinin genel ilkeleri –

ontoloji ve rasyonel psikolojide olduğu gibi-  paradigmlere neden olur. Bu 

paradigmler ancak saf anlama yetisiyle anlaşılır ve tüm gerçeklikler için, gerçeklikler 

oldukları kadarıyla ortak ölçüdürler. Bu paradigm, noumenal yetkinliktir (perfectio 

noumenon).  Bu yetkinlik hem teorik hem pratik anlamdadır. Teorik anlamda o en 

yüksek varlık Tanrı’dır, pratik anlamda ahlaki yetkinliktir. Ahlak felsefesi yargının 

ilk ilkelerini sağladığı ölçüde saf anlama yetisi aracılığıyla bilinir. 

Kant’a göre tözlerin çokluğu tek bir dünyayı ancak bütün tözlerin dayanağı 

ortaksa oluşturabilir. Bu yüzden bu  dünyanın temeli Kant’a göre Tanrı’dır. Bu görüş 

Kant’ın öteden beri  savunduğu fakat  eleştirel dönemde savunmayacağı bir görüştür.    

Evren tözlerden oluşmuş bir bütündür. Mundus intelligibilis, uzam ve zaman 

içindeki duyumlanabilir dünyadan ayrı bir  nesne ve bilgi alanıdır. Uzam ve zaman 

                                                 
80 A.e,. s.. 387-388. 
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dışı  şeyler duyu koşullarını gözetmeden düşünülmelidir. Kant bu sıralarda saf akla 

dayanan bir metafiziğin gerçekleştiribileceğini düşünür.81 

 

 

4.2.3.2  Yöntem 

 

Saf aklın yasalarının ortaya konulması bilimin oluşumunu verir. Bu yasaları 

sahte olanlardan ayırmak doğruluğun ölçütüdür. Kant’a göre o zamana kadar 

metafizikte bir şey başarılmamışsa bunun nedeni  kendi yönteminin bilinmemesinden 

kaynaklanır. Kendi yönteminin önemli bir parçası şudur: anlama yetisinden gelen 

bilgiye, duyusal yollardan gelen bilginin bulaşmasını engellemek. Bu bulaşma  

yalnızca ilkelerin yanlış uygulanmasına yol açmaz, aksiyom görünümünde sahte 

ilkelerin doğmasına neden olur. Duyusal yetiyle,  anlama yetisi arasındaki uyuşmama 

şu olguya işaret eder: anlama yetisinden alınmış olduklarında zihnin düşündüğü 

soyut ideler somut olanda tamamlanamazlar ve görülere dönüştürülemezler.  Bu 

öznel direnç, nesnel  bir tutarsızlığın yanlış izlenimini  doğurur. Bu izleniminin 

yanıltıcı etkisi  insan zihni çevreleyen sınırın, şeylerin özünün içerildiği sınır 

sayılmasıdır. 82 

 

 
“Metafizikte kullanılan her yöntem, duyusal olanla ve anlama yetisine 
ilişkin olanla ilgilenirken şu  kurala indirgenebilir: duyusal bilgiye uygun 
ilkeleri  sınırlarını aşmaktan ve anlama yetisine ilişkin olana karışmasından 
dikkatlice korumak gerekir.”83 
 

Duyusal bilginin ilkelerini, nesnelerin kendileri hakkındaki ilkelerden ayırmak 

çok verimlidir. Eğer bir yargının yüklemi  anlama yetisi kavramıysa, onun yargının 

öznesiyle bağıntısı  her zaman nesnenin kendisine ait belirgin bir nitelikle ilgilidir. 

Fakat yüklem duyusal bir kavramsa, duyusal bilginin yasaları kendinde şeylerin 

                                                 
81 Heinz Heimsoeth, Immanuel Kant’ın Felsefesi, Çev. T. Mengüşoğlu, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1967, s. 59.  
82 ID., p. 377. 
83 A.e,. s. 407. 
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olanaklarının koşulları olmadığından, anlama yetisince düşünülen yargının öznesini 

öznel olarak ileri sürmek olanaklı değildir. 

Duyusal kavramların hatalı kullanılması anlama yetisinin yanılsamasına yol 

açar. Bu durumun nedeni  anlama yetisine ait olanın duyusal olanla karıştırılmasıdır. 

Kant duyusallığı aşıp anlama yetisi kavramı gibi davranmaya çalışan aksiyoma; 

“melez aksiyoma”, yanıltıcı  aksiyom (axioma subrepticium) adını verir. Bu melez 

aksiyomlardan anlam yetisini aldatan ilkeler türer ki bunlar da metafiziğin içine işler.  

Duyusal bilginin, kendini anlama yetisi bilgisi kılığına sokarak maskeleyen 

yanılsamaları üç çeşide indirgenebilir: 

 
“1. Bir nesnenin yalnızca görüsünün olanaklı olduğu duyusal koşul, 
nesnenin kendisinin olanağının da koşuludur. 
2. Bir nesnenin anlama yetisi kavramını oluşturmak için verileni 
karşılaştırmanın olanaklı olduğu duyusal koşul, aynı zamanda nesnenin 
kendisinin olanağının da koşuludur. 
3. Verilen bir anlama yetisi kavramı altında içerilecek bir nesnenin duyusal 
koşulları, nesnenin kendisinin olanağının da koşuludur.” 84 
 
Burada Kant, duyarlığın koşullarından  metafizik bilgi türetmenin paradokslara 

yol açtığını belirterek, antinomi düşüncesine yaklaşır.  

Birinci çeşidin yanıltıcı aksiyomu şudur: “Ne varsa bir yerdedir ve bir 

zamandadır”. Bu sahte ilkeyle bütün varlıklar sanki anlama yetisince 

biliniyormuşçasına, uzam ve zamanın koşullarına bağlanır.  Buradan yola çıkarak 

cisimsel olamayan tözlerin yeri, ruhun yeri vb gibi boş sorunlar gündeme gelir.  

İkinci yanıltıcı aksiyom çelişmezlik ilkesinin hatalı çevrilmesinden 

kaynaklanır. Buna göre “Aynı anda olma ve olmama olanaksızdır”. Burada bir şey 

duyusal yasalar uyarınca anlama yetisince yüklendiğinden  yargı doğrudur. Diğer 

yandan aynı aksiyom döndürülürse  şöyle olacaktır: “Olanaksız  herşey aynı anda 

olur ve olmaz”.  Anlama yetisi bir olanaksızlığı ancak bir çelişki olduğunda fark 

eder. Böyle bir koşulun sağlanmadığı durumda olanaksızlık anlama yetisinin 

kavrayışına açık değildir.  

Üçüncü çeşitten yanıltıcı aksiyomlar, özneye özgü koşullardan kaynaklanır. Bu 

koşullar dikkatsizce nesnelere yüklenir. Kant’a göre burada eski  okulların şu 
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maksimi belirir:  “Olumsal olarak varolan bir şey, bir zaman varolmamıştır.” 

Değişim olumsallığa, olumsallığın  değişime tanıklık etmesinden  daha güvenilir 

tanıklık eder. Buna göre “Herhangi bir zamanda olmayan, herhangi bir şey 

olumsaldır” önermesi doğru olduğunda, bu önermenin tersi, bir  şeyin olumsal ya da 

zorunlu olarak varolacağı koşulları belirleme olanağı sunar. Öznel yasa sözel olarak, 

sanki bu koşul dışında hiçbir olumsallık olmayacakmış gibi  objektif bir koşula 

dönüştürülür. İşte buradan hatalı aksiyomlar türer.  Çünkü Kant’a göre bu dünya 

olumsal varolsa da, o sonsuzdur, süreklidir yani zamanın her anı ile eş zamanlıdır bu 

nedenle onun olmadığı bir zaman olmadığını ileri sürmek yanlıştır.  

 

Kant duyulur dünya ile anlaşılır dünyayı birbirinden ayırarak her iki dünyanın 

farklı ilkeleri olduğunu dile getirir. Burada Laywine’ı işaret ettiği iki sorun göze 

çarpar85.  4. Bölümün başında Kant, anlaşılır dünyanın formunun ilkeleri yoluyla 

tözlerin karşılıklı etkileşimin anlaşılabileceğini söyler.86 Bu anlaşılır dünyadaki 

şeylerin birbirleriyle etkileştiği anlamına gelir, böylece durumlarında değişikler olur. 

Değişikliğin ortaya çıkabilmesi ise sürekliliğin, sürekliğin olabilmesi içinse zamanın 

olması gerekir oysa Kant’a göre ise uzam ve zaman duyusallığın koşuludur.    

Duyusal olmayan tözler duyarlığın konusu olamaz. Bu durumda anlaşılır dünya 

içinde bir değişikliğin olmaması gerekir ki Kant olduğunu  söylediğini göre burada 

bir çelişki söz konusudur. 

Bir diğer nokta Kant’ın duyarlığı nesnelerce alırlığı olan bir yeti olarak ortaya 

koyar. Anlama yetisi ve duyarlık birbirinden farklı iki yeti olduğuna göre, anlama 

yetisinin nesnelerce etkilenmemesi gerekir. Bu durumda Kant nasıl “anlama yetisinin 

nesneleri” diyebilmektedir?  

 

                                                 
85 Alison Laywine, Kant’s Early Metaphysics and  the Origins of the Critical Philosophy, 
California, Ridgeview Publishing Company, 1993, pp. 121-122. 
86 ID., p. 401.  
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SONUÇ 

 

Kant’ın uzun yıllar boyunca felsefi tutumunu değiştirmesi, yanlış sanılarıyla 

yüzleşmesi, eksiklilerinin farkına varması, kendini yeniden oluşturması dikkat 

çekicidir.  Oysa eleştirel dönemde Kant’ın tüm söyledikleri bir dizge oluşturur. 

Kant’ın, eleştiri öncesi dönemde ilgilendiği sorunların birçoğu  eleştirel dönemde  de 

gündemdedir. Sorunların çözümünde farklı yeni görüşler ileri sürer. Örneğin 

Tanrı’nın varlığının kanıtlanması, metafizik,  uzam zaman   konusu bu sorunların 

başlıcalarıdır.  

Kant’ın eleştiri öncesi  bilim görüşü evrimsel bir süreçtir. Bu evrimin ilk itici 

motoru Newton olur. Kant, Newton’un  doğa felsefesini kavramasıyla yüzünü bu 

bilime döner. İlk eserinde entelekheia temelli, metafizik öğelerin ağır bastığı bir 

kuvvet tasarımını benimser. Newton fiziğiyle tanıştıkdan sonrası ise, metafizik 

fiziğin içinde olmak yerine onun temeline konur. Yine de bu dönemde çabası  bilimle 

metafiziği harmanlamak olur.  1750’li yıllarda Kant,  Newtoncu fizikle metafiziği 

uzlaştırma çabasındadır, 1760’lı yılların başında doğa felsefesinde şeyler arasındaki 

bağıntıları fiziksel açıdan ortaya koyarken bu bağıntıların neden olduğunu ancak 

Tanrı’yı tasarımının içine katarak çözer. 1765’ten sonra metafiziğin olanağından 

kuşku duymasıyla birlikte,    metafizikle birleşmiş bir doğa felsefesi yerine yeni 

arayışlara girer, gerçekliği düşünülür ve anlaşılabilir olarak ikiye ayırmasıyla 

eleştirel dönemin savları belirginleşir. Eleştirel dönemde keskin sınırlarla metafizik 

ve bilimi  birbirinden ayırır.  

Kant’ın eleştiri öncesi dönemde bütünüyle Leibniz-Wolff felsefesine bağlı 

olduğu söylenemez. Aslında ilk çalışmalarından, Saf Aklın Eleştirisi’ni yazana kadar 

Kant, hiçbir zaman Wollfçu dogmatizme bütünüyle bağlanmaz. Wolffçu ilkeleri 

gözden geçirerek yerine kendi benimsediklerini koyar. İşte bu yeni ilkeler koyma 

uğraşı Kant’ın metafiziğe boyun eğme dönemidir.  Kant, ilk gençlik yıllarında 

(1747’den 1763 sonlarına kadar) adeta büyük bir coşkuyla metafizik usavurmalara 

girişmişken, metafizik üzerine yüzlerce yıldır yazılmasına karşın bir türlü açık seçik 

bilginin ortaya konulamaması onu ilkin metafizik yöntem arayışına iter. Bu kısa 

arayış döneminin sonunda  metafiziğin olanağı sorunu gündeme gelir. Böylece 
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metafiziğe sınır koyma  düşüncesine varır. Sınırı belirleyen ise empirik bilgidir. 

Eleştirel dönemdeki görüşü olan   aklın idelerin deney alanında yanlış kullanması 

sonucu metafizik yanılgılara düşme durumu, 1764’ü izleyen yıllarda ilkel biçimde de 

olsa  belirmeye başlar. Kuşkusuz bu dönem de henüz ideler düşüncesi yoktur ancak 

1770’le birilikte antinomileri  haber veren yanıltıcı aksiyomlar görüşüne ulaşır.  

Kant’ın eleştirel dönemde en önemli saptamalarından biri şeyin görünüşü 

üzerine bilgi edinilebileceği buna  karşın şeyin kendisinin bilgisi üzerine susmak 

gerektiğini söylemesidir.  Eleştirel dönemde, hatta eleştirel döneme geçerken bile  bir 

türlü kıramadığı dogmatiklik buradan kaynaklanır. Neden-sonuç bağıntısı konusunda 

Kant eleştiri öncesi dönemde hep dogmatiktir. Tözlerin etkileşimi konusunda Kant’ın 

fiziksel etkileşimden yana olduğu yukarıda dile getirildi. Bu noktada Kant kendi  

zamanı bakımından gerçekçidir oysa tözler ve Tanrı arasında ısrarla bağıntı kurması 

eleştirel dönemdeki görüşleriyle Kant’ın kendisi yargılandığında hüküm giymesi için 

yeterlidir. Kant’ın eleştirel döneminde kırdığı dogmatizm, görünüşlerin bilgisinin 

duyarlık ve anlama yetisi aracılığıyla sağlandığı, zorunluluğun ise kendinde 

şeylerden değil anlama yetisi kavramlarından kaynaklandığı düşüncesidir.   

Uzam konusunda Kant eleştiri öncesi başlıca  dört görüş ileri sürmüştür. İlki 

uzamı tözlerin bağıntısının bir sonucu olarak değerlendirmesidir. İkincisi tözsel 

bağıntı düşüncesinden vazgeçip mutlak uzam tasarımına ilişkin görüşüdür. Üçüncüsü 

uzam kavramının çözümlenemez olmasını ileri sürmesidir. Dördüncüsü ise uzamı saf 

görünün bir formu olarak ortaya koyan görüşüdür. 

Bilgi açısından öznel idealizm karşıtı tutumu her zaman görülür. Empirizmle 

bağıntısını koparmamıştır.  

Duyulur Dünya ile Anlaşılır Dünya’da Kant bilmenin koşullarını Dünya 

üzerinden tartışır. Dünya parçaların toplamıdır. Burada kendini gösteren sorun bu 

parçaların nasıl bir bütün oluşturabildiğidir. Parçaların bir bütün oluşturabilmeleri 

için aralarında  bağıntıların olması gerekir. Bu durumda bu bağıntıları sağlayan 

ilkeler nelerdir? Duyulur dünyanın formunun ilkeleri, şeyler phaenomenon oldukları 

sürece, onların evrensel bağıntısı için  temeli barındırır. Bir phaenomenon olarak 

dünya, insan ruhunun duyarlıkla ilgili olarak doğasından kaynaklanan öznel form, 

tüm  şeyler için zorunludur. Ruhun yasaları; saf zaman görüsü ve saf uzam görüsü 

duyulur dünyadaki şeyler arasında genel bağıntıları kurar. Kant’ın  eleştiri öncesi 
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dönemde çözemediği uzam ve zaman görüsü altında hangi koşullarda duyulur 

dünyanın şeyleri birleştirilebileceği sorunudur. Bir başka deyişle uzam ve zaman 

nesneleri  duyumlamanın koşullarıdır. Ancak duyumlananlar nasıl bir bütünü 

oluşturacak şekilde bir araya gelebilir? Bu sorunun çözümü eleştirel dönemde 

“dünya” kavramı yerine “doğa” kavramının gelmesi ve doğanın görünüşlerin toplamı 

olarak ortaya konulmasından sonra kategoriler  yoluyla çözülür.  
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