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ÖZ 

Kant’ın Tanrı Anlayışı 

Mehmet Günenç 

 
Tezimizde Kant’ın Tanrı anlayışını inceledik. Bu incelemeyi yapmak için Kant’ın 

teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayırdığı akıl ile pratik aklın bağlandığı din alanına bakmak 

gerekmiştir. Ayrıca konumuza giriş mahiyetinde olması için felsefe tarihinde Tanrı 

kavramından bahsettiğimiz bir bölüm yeralmaktadır. Şu halde tez, ‘Teorik Akılda Tanrı’, 

‘Pratik akılda Tanrı’, ‘Dinde Tanrı’ ile konunun daha iyi anlaşılması için ele aldığımız 

‘Felsefe Tarihinde Tanrı’ kısımlarından meydana gelmektedir.  

Kant, Tanrı kavramının teorik akılda sorunlu olduğunu belirtir. Çünkü Tanrı kavramı 

aklın sınırlarını aşmaktadır. Dolayısıyla Tanrı’nın var olduğunu ıspatlamak mümkün değildir. 

Bunun yanında, Tanrı kavramı bilgi vermese de verili bilgiye sistematik bir yapı kazandırır. 

Bu nedenle, Tanrı kavramı teorik akılda inşâ edici değil, düzenleyicidir. ‘Teorik akılda Tanrı’ 

bölümünde bu hususları açıklamaya çalıştık. Pratik akıl bölümünde ise Tanrı kavramı inşâ 

edici olmasının yanında, ıspatın pratik akıldaki versiyonu olacak şekilde postula edildiğini 

göstermeye çalıştık. Dolayısıyla teorik anlamda olumsuz olan Tanrı kavramı pratik anlamda 

olumludur. Kant için pratik akıl dine ilermektedir ve bu ilerleyiş Tanrı’nın daha etkin bir 

kullanımını beraberinde getirmektedir. Bu anlamda kilise, Hz. İsa, resmi iman gibi 

Hıristiyanlığa ait unsurlar Tanrı’nın bir kavram olmasının ötesinde inanç nesnesi olarak ele 

alınmasını sağlamaktadırlar. Nitekim ‘Dinde Tanrı’ bölümünde bunları göstermeye çalıştık. 

Sonuç bölümünde, Kant’ın sistemi içerisinde oluşan Tanrı anlayışını eleştirdik. Teorik 

anlamda Tanrı kavramı için akla çekilen sınırı yerinde bulmamıza rağmen, pratik anlamda 

aklın Tanrı’yı kullanmasını yetersiz bulduğumuzu belirttik. Bu anlamda, Kant’ın felsefe 

sisteminin Tanrı anlayışı ile dini inancın Tanrı anlayışının farklı olduğunu ifade etmeye 

çalıştık.  
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                ABSTRACT 
 

The Understanding of God in Kant 

Mehmet Günenç 

 
This thesis analyzes Kant’s understanding of God. To may do that the dissertation will 

initially look reason, which was divided by Kant in theoretical and practical reason. 

Moreover, to introduce the subject we will examine the concept of God in the history of 

philosophy. Thus, the thesis includes a chapter by the title ‘God in the History of Philosophy’ 

that was necessary to may understand ‘God in the Theoretical Reason’, ‘God in the Practical 

Reason’, and ‘God in the Religion’. Kant claims that the concept of God is problematic in 

theoretical reason because this concept transcends the limits of the reason. Consequently, it is 

impossible to prove the existence of God. However, even though this concept cannot be a 

subject of knowledge it can promote knowledge to reach the systematic unity. Thus, in 

theoretical reason the concept of God should be used regulative rather than constructive. We 

tried to show that this concept was regarded as constructively by practical reason and used by 

it to postulate the existence of God contrary to theoretical reason. Therefore, although it has 

negative meaning in theoretical reason, it can be used positively in practical reason. 

According to Kant, practical reason leads to religion and God can be seen more effectively in 

it. This thesis tried to show that some components of Christian religion such as church, Jesus 

and ecclesiastical faith convert the conceptual structure of God into religious structure. So, in 

the chapter ‘The God in Religion,’ it is indicated that Kant’s concept of God was mediated 

through Christianity. In the last chapter, we criticized the concept of God which was 

constructed by Kant according to his own system. Although it can be found as conformable to 

limit the theoretical reason in aiming to know God, but also it can be regarded as insufficiency 

of practical reason in the using of God. In this meaning, we indicated that there is an 

important difference between God of his philosophical system and religion’s God. 
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ÖNSÖZ 

 
Gerek İstanbul Üniversitesi’nde gördüğüm felsefe eğitimi sırasında, gerekse kendi 

okumalarımda Tanrı kavramının felsefenin önemli ve bir o kadar da tartışmalı konularından 

birisi olduğunu farkettim. Önemli olması, dinden ahlâka, epistemolojiden ontolojiye kadar her 

alana girmesinden, tartışmalı olması bu alanların hepsinin kabul ettiği evrensel, tek bir 

cevabın olmamasından anlaşılabiliyordu. Bugün içinse, modern dönemden gelen baskıyla 

beraber artık böyle bir kavramla beraber ortaya çıkan sorulara cevap aranmasından 

vazgeçildiğini düşünüyorum. Gerçi Tanrı kavramı tartışılmaktadır. Ama bu tartışmalar, 

verilmiş cevapların analiz edilmesinden öteye gitmemektedir. Hâlbuki felsefenin canlılığı, 

insanın en önemli meselelerine ilişkin verilmiş cevapların incelenmesiyle değil, aklın önemli 

sorularının analiz edilmesiyle sağlanabilir. Bu analiz, ‘soru’dan ziyâde ‘sorunun’ ne olduğuna 

bakılması ve felsefe öğrenmekten ziyâde felsefe yapmak anlamlarına gelmektedir. İşte büyük 

filozof Immanuel Kant, mükemmel bir yöntemle aklın sorunlarının ortaya çıkarılması için aklı 

analiz etmiştir. Bu nedenle, sistematik bir yapı içinde kalarak Tanrı kavramına ilişkin sorunu 

derinlemesine anlamamıza yardımcı olacağından, modern dönemin en önemli filozoflarından 

Immanuel Kant’ın Tanrı anlayışını çalışmayı uygun buldum.  

Sistematik bir değerlendirme, bir filozofun Tanrı yaklaşımını ele almakla 

sınırlandırılamaz. Çünkü bir yaklaşım, konunun münhasıran bir boyutuna ilişkindir. Tanrı 

kavramının hakkıyla ele alınmasıysa, bir anlayışın sistem içerisinde incelenmesiyle 

mümkündür. Bu nedenle, tezin başlığı ‘Kant’ın Tanrı Ispatı’ ya da ‘Kant’ta Tanrı Sorunu’ 

yerine, ‘Kant’ın Tanrı Anlayışı’ olarak belirlendi. Çünkü sadece teorik yani epistemolojik 

anlamda ele alınsaydı, Tanrı’nın ıspatından bahsetmek yeterli olabilirdi. Hâlbuki Tanrı 

kavramının ahlâki ve dini boyutları da söz konusudur. Sonuç olarak, göstermeye 

çalışacağımız gibi, Kant’ta aklın analiz edilmesi teorik, pratik ve dini bakış açılarını bir 

çizgide toplamanın, dolayısıyla sistematik bir biçimde değerlendirmenin mümkün olduğunu 

göstermektedir.  

Kant’ın felsefe sistemi, Tanrı kavramının hem teorik hem de pratik açıdan ele 

alınmasını gerektirmektedir. ‘Teorik akılda Tanrı’ bölümünde, “Saf Aklın Eleştirisi”’ni, 

‘Pratik Akılda Tanrı’ bölümünde ise “Pratik Aklın Eleştirisi” adlı eserini temel aldım. Bu 

eserlerin yanında, bir diğer eseri olan (Yargıgücünün Eleştirisi) adlı eserini doğrudan tez 

konusu kılarak, ‘Yargıgücünde Tanrı’ şeklinde ayrı bir bölüm oluşturmadım. Bunun nedeni, 

“Yargıgücünün Eleştirisi”ne girmenin Kant’ın Tanrı anlayışını açıklamada zorunlu 
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olmamasıdır. “Yargıgücünün Eleştirisi”nin Tanrı’ya yer vermediği ileri sürülemeyeceği gibi 

bu eserdeki Tanrı anlayışının başlı başına incelenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.  

Buna karşın, sistem içerisinde yol alındığında, “Saf Aklın Eleştirisi” “Pratik Aklın 

Eleştirisi”ne, “Pratik Aklın Eleştirisi” de “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din”e götürmüştür.1 

Yine de, yukarıda sözü edilen temel eserlerin yanında “Yargıgücünün Eleştirisi” dâhil olmak 

üzere Kant’ın başka eserlerinden de faydalandım.  

Çalıştığım filozofun eserlerini Almanca aslından okuyamanın bir eksiklik olduğunun 

farkındayım. Yine de, verilmek istenen düşünceleri bu eksiklikten dolayı kaçırmadığımı ümit 

ediyorum. Kant’ın eserlerinin hemen hemen hepsini İngilizce tercümelerden okudum ve 

alıntıları da bu dilden Türkçeye çevirdim. Bunun yanında özellikle “Pratik Aklın Eleştirisi” ve 

“Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserlerde Türkçe çevirilerden faydalandım. 

Bazı terimlerin Türkçe karşılığı yerine aslını kullanmayı uygun gördüm. Örnek vermek 

gerekirse ‘idea’ yerine ‘fikir’ terimini, ‘ideal’ yerine ‘ülkü’yü kullanmayı tercih etmedim. 

İngilizce çevirilerde, temel olanlar hariç, Kant’ın eserlerinin tümünü kapsayan belirli 

bir standart yoktur. Bunun için, Kant’ın eserlerleriyle ilgili kıyalınmalarda, “Saf Aklın 

Eleştirisi”nin yeni çevirisini yapan ve özellikle ahlâk ile din alanında Kant uzmanı olarak 

kabul edilen Allen W. Wood’dan faydalandım.2 Yine de bazı eserlerin birebir karşılığı 

olmadığı için kendim kıyalınmak zorunda kaldım ve bunları kıyalınmalar kısmında belirttim. 

Kant’ın günlük notları ve öğrencilerinin tuttukları ders notları farklı adlarla kitaplaştırılmıştır. 

Bildiğimiz kadarıyla bunların İngilizce çevirileri için evrensel bir numaralandırma henüz 

yapılmamıştır. Bu nedenle bazı eserleri için Türkçe çevirilerinden faydalandım.   

          Kant gibi önemli bir filozofa yönelmemi sağlayarak, cesaret isteyen bu ağır konuda 

çalışmaya beni teşvik eden ve yazılarımı sabırla okuyan tez danışmanım ve hocam Prof. Dr. 

Cengiz Çakmak Bey’e, düzeltmeleriyle yazmanın düşünmeye şekil vermek olduğunu gösteren 

saygıdeğer hocam Prof. Dr. Teoman Duralı Bey’e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Değerli 

eleştirileriyle ışık tutan hocam Prof Dr. Alparslan Açıkgenç Bey’e, üslubun anlamını gösteren 

Sayın Yüksel Kanar Bey’e ve birçok açıdan bu teze katkıda bulunan değerli dostum Dr. 

Nedim Yıldız’a ayrıca şükranlarımı sunarım. 

 

                                                 
1“Yargıgücünün Eleştirisi”nin, “Saf Aklın Eleştirisi” ve “Pratik Aklın Eleştirisi”nden sonra üçüncü temel eleştiri 
olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Kant’ın sisteminin üçüncü ayağı olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, 
amacımız Kant’ın sistemini tümüyle incelemek değil Tanrı kavramını belirli bir sistem içerisinde incelemektir.  
2 Allen W. Wood, Kant, Blackwell Publishing, 2005. 
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 GİRİŞ 
 

Kant’ın okuduğumuz bütün eserlerinde Tanrı kavramıyla karşılaştığımızı ve bu 

kavramın değişik rollerde olsa da devamlı kullanıldığını belirtmeliyiz. Bu anlamda Tanrı 

kavramının, Kant’ın sisteminde başat bir yere oturduğunu söyleyebiliriz. Kant’ın felsefesini 

anlamak için Tanrı anlayışını bilmenin gerekli olduğunu iddia etmemekle birlikte, Kant’ın 

sistemine ilişkin kapsayıcı bir fotoğrafın ancak Tanrı kavramının takip edilmesiyle 

çekilebileceğini düşünüyoruz.  

Kant, “Saf Aklın Eleştirisi”nin ilk önsözünde metafiziğin bir savaş alanı haline 

geldiğini söylerken Tanrı’yı, sanki bu savaşta yaralanmış sorunlu bir kavram olarak ele 

almaktadır. Şu halde, metafiziğe barış getirmeyi amaçlayan Kant’ın yaralı olan bu kavramı 

iyileştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim aynı eserde bu kavram, inşâ edici değil de, 

düzenleyici olduğu belirtilerek yaralarından kurtarılmaya çalışılmıştır. Kant’ın hastalığı 

teşhisinin, bunun için uyguladığı tedavinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Kant’a göre, Tanrı kavramının yaralanmış olması aklın farklı tarafları taşıyan 

doğasından kaynaklanmaktadır ve yaranın tedavisi bu doğanın iyice anlaşılmasından sonra 

mümkün olabilir. Akıl bilmeye çalışırken teorik, eylemde bulunurken pratik tarafını 

kullanmaktadır. Teorik tarafta Tanrı kavramı sorunludur, çünkü bilmenin sınırları Tanrı gibi 

transendent/aşkın bir varlığı kapsamamaktadır. Şu halde, Tanrı kavramını ıspatlamak 

mümkün ve uygun değildir. Mümkün değildir, çünkü bilmenin sınırları vardır. Uygun 

değildir, çünkü akıl Tanrı gibi transendent bir varlığı bilmeye kalkışmaktadır. Buna karşın, 

Kant bu kavramı şüphecilerin yaptığı gibi inkâr etmemiş, onun saf aklın unsuru olarak bir 

görevi olması gerektiğini düşünmüştür. Nasıl ki, inanan bir insan için Tanrı hiçbir şeyi boşuna 

yaratmamışsa, akla güvenen Kant için de saf akıl hiçbir nesnesini ya da kavramını boşu 

boşuna kullanmaz.  

Tanrı kavramı, aklın doğasına dayalı olarak zorunlu bir yanılgıya sebep olmaktadır. 

Akıl varolanlar dünyasının çokluğuna bütünlük kazandırmak için bir takım kavramların 

yardımına başvurur. Teorik akılda Tanrı kavramına, varolanların sanki bir kaynaktan 

meydana geldiği ve hepsinin ardında tek bir sebebin olduğu sonucuna varmak için ihtiyaç 

duyulmaktadır. Varolanlara ilişkin teorik bakış açımız böylesi bir tümlüğe ulaşmak için bu 

kavramı varsaymaktadır. Sorun olan nokta, böyle bir varsayımdan hareketle gerçekte de 

Tanrı’nın varolduğunu sanılarak yanılgıya düşülmesidir. Çünkü bir şeyin varolduğunu 
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söylemek yani bilgi vermek başka bir şey, varolduğunu farzetmek ise başka bir şeydir. Bu 

kullanım aklın sistematik işleyişine dayandığından kaçınılmazdır ve bundan dolayı da 

yanılgıya devamlı düşülecektir. Bu işleyiş, keyfi ya da saçma değildir. Şu halde akıl, Tanrı 

kavramını boşu boşuna olmasa da kimi zaman yanlış şekilde kullanmak zorunda kalır. 

Sonuçta, yanlışın filozofların kanaatlerinden değil de aklın yapısından kaynaklandığı 

anlaşılırsa, metafizik, Tanrı kavramı yüzünden tarafların birbirleriyle savaştıkları bir alan 

olmaktan çıkarılabilir. Hatta Tanrı kavramı, aklın sistemliliğiyle ilgili olarak, düzenlilik ve 

amaçlılık açısından değerlendirildiğinde bu savaşın bitmesinde bir aşama dahi kaydedilebilir. 

Aklın sistemliliği bilgi vermese de bilgiye şekil verdiği için önemlidir. Çünkü bilgi her ne 

kadar bir şeyin ne olduğunu ya da nasıl öyle olduğuna ilişkin yargılardan oluşsa da akıl bunun 

ötesine geçmeyi şart görür. Elde edilmiş olan bu bilgilerin niçin sorusuyla yani anlamının 

ötesinde mânâsının aranmasını akıl yerine getirmeye çalışır. İşte akıl bu türden bir derinliğe 

ulaşmak için Tanrı kavramını kullanır. Bu açıdan bakıldığında Tanrı kavramı bilgi inşâ 

etmese de bilgiyi düzenleyen önemli ve faydalı bir unsurdur.  

Kant’ın saf aklın teorik kısmında halletmeye çalıştığı sorunun kısaca özeti budur. 

Burada bir bakıma hastalığın teşhis edildiğini söyleyebiliriz. Hastalığın tedavisi için, bilmeye 

değil de, eyleme önem veren pratik akla geçiş yapmak gerekmektedir. Kant için, bütün 

eylemlerin nihai amacı, mutluluk ve erdemin en iyi şekilde harmanlandığı en yüksek iyiye 

ulaşmaktır. En yüksek iyi, insanın pratik aklının bir idealidir. İşte Kant’a göre, en yüksek iyi 

gibi insanın imkânlarını aşan bir ideale ulaşmak için bir yardım edenin yani Tanrı’nın var 

olması gereklidir. Şu halde artık, Tanrı’nın varolup olmadığı bilinmese de Tanrı’nın varolması 

gerektiği bilinmektedir. Burada, Tanrı’nın varolmasının gerekmesi, varolduğunu 

göstermekten (ıspatlamaktan) ziyâde varolmasına duyulan zorunlu ihtiyacı, yani rasyonel 

inancı ifade eder. Bu anlamda, teorik aklın sınırları doğrultusunda ıspatlanamayan Tanrı’nın, 

pratik aklın yapısına uygun olarak farklı bir biçimde yani postula edilerek var olması zorunda 

kılınır. Böylelikle teorik aklın uğraşıp da bir türlü bulmayı beceremediği Tanrı’nın varlığına 

pratik akıl ulaşmaktadır. Tezimizin üçüncü bölümü bu hususları açıklamaya çalışmaktadır. 

Kant için Tanrı kavramı, pratik aklın yani ahlâkın içine girdiği kadar dinin de içine 

girmektedir. Çünkü ahlâkta ulaşılan Tanrı aynı zamanda dine geçmeyi de gerekli kılar. Buna 

karşın, dindeki Tanrı’nın, pratik aklın postula edilmesiyle ilgili olarak değerlendirilen 

Tanrı’dan farklı olduğunu söylemek gereklidir. Çünkü artık postula biçiminde de olsa varlığı 

sağlama alınmış bir varlık söz konusudur. Yani sorunlu olan bir kavrama ilişkin çare 

bulunmuş, Tanrı’nın varlığı gösterilmese bile varolması gerektiği gösterilmiştir. Dolayısıyla 

dini açıdan bakıldığında, Tanrı’nın var olup olmamasıyla ilgili kaygı aşılmıştır. Burada daha 
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çok, dinin içinde en önemli nesne olan Tanrı’nın nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin bir takım 

belirlemeler söz konusudur. Bahsedilecek olan dinin, aklın sınırları içinde olması 

gerekmektedir. Bunun yanında, inançlı bir Hıristiyan olarak Kant’ın “Yalın Aklın Sınırları”na 

çekmek istediği dinin, Hıristiyanlık olduğunu belirtmeliyiz. Nitekim ‘Dinde Tanrı’ 

bölümünde Kant’ın dini, pratik akla yani ahlâka indirgeyip indirgemediği ve bu bağlamda 

tartışılan dinin kaynağının ahlâk mı olduğu, yoksa ahlâkın kaynağının din mi olduğu sorusuna 

cevap bulmaya çalıştık.   

Tezimizle ilgili olarak belirtmemiz gereken son husus, ilk bölümde yer alan felsefe 

tarihindeki ele alınışını gözden geçirdiğimiz Tanrı kavramıyla ilgilidir. Tanrı kavramının 

incelenmesinde metafiziğin bir savaş alanı olduğuna vurgu yaptığımıza göre, bu savaşın arka 

planına ilişkin olarak bir takım bilgilerin verilmesi gereklidir. Bu nedenle, Antik Çağ, Orta 

Çağ ve Modern Çağ olmak üzere üç dönemde meseleyi incelemeye çalıştık. Ayrıca, özellikle 

teorik akıl açısından önemli olan Tanrı ıspatıyla ilgili hususun daha iyi anlaşılması için, belli 

başlı üç ıspat türü olan ontolojik, kozmolojik ve teleolojik ıspat türlerini genel olarak 

açıklamaya çalıştık.             
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A. TANRI SORUNU 
Kant, insan aklının sınırlarını zorlayan metafiziğin sonu gelmez tartışmalar neticesinde 

bir savaş alanına döndüğünü1 ve metafiziğin konusunu oluşturan önemli kavramlardan 

birisinin de Tanrı kavramı olduğunu belirtmiştir.2 Şu halde, Tanrı kavramını bu savaşın 

nedenlerinden birisi olarak görebiliriz. Bahsi geçen savaşın nedenlerinin anlaşılması için, 

Tanrı kavramının felsefe tarihi içerisindeki gelişimi göz önünde tutulmalıdır. İşte felsefe 

tarihinde, Tanrı konusuyla ilgili olarak ele alınan temel sorunlardan biri Tanrı’nın varlığının 

bilinebilir olup olmadığıdır. Tanrı’nın varlığı meselesinde ıspatlar gündeme gelmiş ve bu 

bakımdan felsefe tarihinde ontolojik, kozmolojik ve teleolojik olmak üzere üç çeşit ıspat 

biçimi ortaya çıkmıştır. Şu halde, hem Tanrı kavramının felsefe tarihi içerisinde kısa bir 

seyrini hem de bahsi geçen Tanrı ıspatlarını ana hatlarıyla işleyeceğiz.  

 

   A.1. FELSEFE TARİHİNDE TANRI 

         A.1.1. ANTİK ÇAĞ 
İnsanın Tanrı’yı bilme çabasının insanın Tanrı’yı kendisine benzer biçimde tarif 

etmesiyle başladığını düşünebiliriz. Bu tasvir biçimi antropomorfik olarak adlandırılmaktadır. 

Felsefe tarihinde antropomorfik bir Tanrı anlayışını ilk eleştiren düşünürün Ksenophanes 

olduğu söylenmektedir.3  Bu anlamda onun, “Elleri olsaydı öküzlerin… her biri kendinin şekli 

nasıl ise ona göre Tanrı tasvirleri çizerler ve vücutlar yaparlardı”4 şeklindeki eleştirisi, Tanrı 

konusunda uzun sürecek olan tartışmanın başlangıcıdır. Ksenophanes’in eleştirisi Tanrı’nın 

varlığına ilişkin değil, O’nun varlığının insan tarafından kolayca anlaşılmasına ya da 

benzetmelerle anlaşılır kılınmasına yöneliktir. Ksenophanes için Tanrı aşkın bir varlıktır.5 

Tanrı’yı bilmenin duyularla mümkün olmadığını söyleyerek bir bakıma Ksenophanes’i 

destekleyen filozof Eflatun’dur.6 

Eflatun’un, Tanrı’nın bilinmesi konusunun ötesinde bir yaklaşımının olduğunu, mutlak 

iyinin Tanrı’yla birlikte ele aldığını şu dilemmadan hareketle söyleyebiliriz: “Bir şey iyi 

                                                 
1 KrV, Avii. 
2 A.e.,  A-336-B393.. 
3 G.H. R. Parkinson, (Editor). Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 20 Mart 2008, p. 
327. 
4 Walter Kranz, Antik Felsefe, Sosyal Yayınları, Eylül 1994, B14-15, s. 53. 
5 Tanrı’nın aşkınlığı için bkz. A.g.e., Kranz,  B34-B35. S. 54-55. 
6 Leslie Houlden (Editor), Companion Encyclopedia of Theology, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 20 
Mart 2008,  p. 344. 
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olduğu için mi Tanrı tarafından istenir yoksa Tanrı tarafından istendiği için mi iyidir?”7 

Eflatun’da Tanrı, kendi zatı gereği iyidir ve öyle olduğu için de meydana getirmektedir. 

Meydana getiren, meydana getirdiklerinden daha üstündür. Bu nedenle, Tanrı iyi olmasının 

yanında mükemmel olandır. Meydana getirdikleri mükemmel olana arzu duyduklarından 

iyiye doğru; mükemmele doğru hareket ederler.8 Şu halde, Ksenophanes’in aşkın Tanrı 

anlayışına onun bu aşkınlığını zedelemeyecek aksine destekleyecek şekilde, iyilik ve 

mükemmellik özelliklerinin eklendiğini söyleyebiliriz.9  

Eflatun’da tez konumuz açısından önemli olan bir diğer husus, Tanrı’ya ya da Tanrılara 

ilişkin tavırları bakımından insanları tasnif etmesidir. Buna göre, Eflatun insanları Tanrı’nın 

varolduğuna inanmayanlar, varolduğunu kabul eden ama insanlarla ilgileri olmadığını 

düşünenler ve sadece dua ve kurbanlarla ananlar olarak bölümlemiştir.10 Bu tasnif, özellikle 

modern dönemde ortaya çıkacak olan deist-teist ayrımıyla ilgili olması açısından dikkat 

çekicidir. Yine teleolojik ıspatda yer alan, doğanın düzenliliğinden hareketle bir varlığa 

ulaşma fikri Eflatun’da görülür. Düzenlilik, varlığın rastgele meydana gelmediği, ardında ona 

amaç veren bir varlık olduğunu göstermesi açısından Eflatun tarafından önemsenmiştir. 11  

Konumuz bakımından değerlendirilmesi gereken bir diğer önemli filozof Aristoteles’tir. 

Aristoteles’te, ele alındığı biçimiyle Tanrı meselesinde dikkat çekici olan Tanrı’nın zorunlu 

varlık olarak düşünülmeye başlanmasıdır. Aristoteles, zorunlu varlık olarak Tanrı’nın ilk 

hareket ettirici olduğunu düşünmüştür. Ona göre, “İlk felek”i hareket ettirecek olan, hareket 

etmeyen bir hareket ettiriciye ihtiyaç vardır. Bu varlık ezeli ve ebedi olmak zorundandır.12 

Aristoteles, hareket etmeden hareket ettiren bu zorunlu varlığı, “duyusal şeylerden” ayrı 

olarak düşünmüştür.13 Hareket edenin bir amacı varsa bu amaç, kendi eksikliğini gidermek, 

mükemmel olana ulaşmak olmalıdır. Bundan dolayı Aristoteles’in, mükemmel olanın hareket 

etmemesi gerektiği sonucuna ulaştığı söylenmektedir.14 Tanrı’nın zorunlu varlık olarak ele 

alınışı, özellikle kozmolojik ıspatta önem kazanacaktır. 

 

 

                                                 
7 Mehmet Aydın, Tanrı-Ahlâk İlişkisi, TDV, Yayınları, Ankara 1991, s. 9. 
8 Eflatun, Timaios, çev. Erol Güney, Lütfi Ay,  M.E.B. yayınları, 1997, 29e/30d, s. 30-32. Platon mükemmel 
yerine kusursuz kelimesini kullansa da aynı anlama geldiğini düşünüyoruz.  
9 Bu mükemmellik kavramı özellikle ontolojik ıspatta kullanılacağından önem arzetmektedir. 
10 Parkinson, a.g.e., p. 34 
11 Eflatun, Yasalar, 889a-898d. 
12 Aristoteles, Metafizik, 1072a, s. 503-504. 
13 A.e., 1073a, s. 509. 
14 Louis Dupre, Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture, (Çevrimiçi), 
http://site.ebrary.com, 16 Mayıs 2008, p. 17. 
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  A.1.2. ORTA ÇAĞ 
Augustinus’un içinde bulunduğu erken Orta Çağ döneminde, Eflatun ve İbrani anlayıştan 

etkilenen Hıristiyan geleneğin, insandaki ahlâki değerlerin aslı ve esası olduğu varsayılan bir 

Tanrı anlayışına kaymaya başlamıştır.15 Hıristiyan bir filozof olan Augustinus ise, kendi 

dinini başka dinler karşısında sağlam bir zemine oturtmak için özellikle Eflatun’un 

felsefesinden faydalanmıştır. Nitekim onun, Hıristiyanlığı pagan inancına karşı savunmak için 

felsefenin rasyonel yönünü kullandığı söylenmektedir.16  

Orta Çağ’ın bir diğer önemli filozofu Anselmus’la birlikte Tanrı’nın mükemmel varlık 

olduğu düşüncesinin iyice önalana çıkarılmaya başlanır. Anselmus’a göre, Tanrı’nın 

mükemmelliğine ilişkin olarak insan aklı bir belirlenimde bulunamasa da, Tanrı’nın 

mükemmel varlık olması gerektiği akıl tarafından çıkarılabilir. Mükemmel varlığın olmaması 

mükemmel varlığın tanımıyla çelişmektedir. Dolayısıyla, Tanrı’nın mükemmel varlık olduğu 

kabul edildiğinde, O’nun varolmasının da zorunlu olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi 

halde çelişkiye düşülecektir. Şu halde, inancı olmasa da aklı olan herhangi birinin, hatta aklı 

olmayan aptalın bile düşeceği çelişkiyi göstererek Tanrı’nın varlığı ıspatlanmaya 

çalışılır.17Böylelikle mükemmellik kavramıyla Tanrı’nın akıl tarafından bilinmesine yönelik 

bir kapı açıldığını söylenebilir.18  

Filozofun aklı kullanarak Tanrı’nın bilinmesini önalana çıkarmaya başlaması inanma ile 

akıl arasındaki ilişkinin düzenlenmesini gerektirmiştir. Nitekim Anselmus, aklı kullanarak 

Tanrı’nın olmamasının yaratacağı tutarsızlığı göstermeye çalışır. Çünkü Anselmus, aklı 

kullanarak Tanrı’nın ne olduğunu tamamıyla belirlemekten ziyâde, sadece varolmasının 

gerekliliğine ulaşır. Bu gereklilik üstüne Tanrı’nın din tarafından belirlenmiş özellikleri 

rahatlıkla eklenebilir. Şu halde, bu yaklaşımda aklın, inancın yanında destekleyici bir biçimde 

kullanılması söz konusudur. Bu bağlamda, hem din adamı, hem de filozof olan Anselmus, 

inanmanın aklı dışlamadığını, aklın sadece inanma içinde fayda sağlayabileceğini 

savunmuştur.19 Bütün bunların yanında, Tanrı’nın bilinmesinde sınırlı olsa da akıl tarafından 

analoji yoluyla insanla Tanrı arasında kurulacak benzer bir yol, iyi, güzel gibi insanda 

                                                 
15 Houlden, a.g.e., p. 343. 
16 A.y. 
17 Robin Le Poidevin, Arguing for Atheism: An Introduction to the Philosophy of Religion, (Çevrimiçi), 
http://site.ebrary.com, 25 Haziran 2008, p. 20.  
18 A.e., p. 332. 
19 John Marenbon(editor), Encyclopedia of Philosophy, Routledge, 1996, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 
25 Eylül, 2008, p. 332. 
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bulunan bir takım olumlu niteliklerin, doğal olarak Tanrı’da en mükemmelinin bulunacağı 

şeklinde bir çıkarım yapmaktır.20  

Orta Çağ’da değerlendireceğimiz son filozof olan Thomas Aquinas’a göre, doğada 

Tanrı’nın varlığı bütünüyle görülemez. Tanrı doğayı yaratmıştır, ama doğada değildir; O’nun 

varlığı doğadaki diğer varlıklar gibi doğrudan ıspatlanmaya konu olamaz. Buna karşın, 

doğadaki anlamlı işleyiş idrak edildiği ölçüde, Tanrı’nın varlığının gerekliliği çıkarsanabilir.21 

Etkilerden (doğadan, olaylardan) hareketle Tanrı’nın varlığı açıkça anlaşılsa da, O’nun varlığı 

tam olarak bilinemez. Bir diğer deyişle, Tanrı’nın yapısı hakkında bilgi sahibi olunamasa da, 

O’nun varolduğu anlaşılabilir. Şu halde Aquinas, Tanrı’nın varolduğunun bilinmesiyle 

Tanrı’nın bilinmesinin aynı şey olmadığını iddia ederek, akla sınır çekmek istemektedir.22 

Buna karşın, söz konusu sınır Tanrı’ya ilişkin olarak hiçbir bilginin olmayacağı değil, 

bütünüyle bilginin olmayacağı şeklinde değerlendirilmelidir. Çünkü Tanrı’nın mutlak iyiliği, 

sonsuz olması gerektiği, mükemmelliği akıl tarafından kavranabilir.23 Şu halde Aquinas’ın, 

kendisinde önce gelen Anselmus’u desteklediğini söyleyebiliriz. Yalnız Anselmus gibi 

yalnızca akıldan hareket etmek yerine doğadan hareket etmiş ve Tanrı’nın olmasının 

gerekliliğine ulaşan ikinci bir yol göstermiştir.  

Tanrı meselesiyle ilgili olarak Modern Çağ’da önemli olacak bir hususu yine Aquinas 

bağlamında değerlendirmek gerekir. Özellikle doğal din sorununda ortaya atılan akıl 

bilgisinin mi yoksa vahiy bilgisinin mi gerekli olduğu tartışmasında Aquinas aklın sınırlı 

yapısına atıfta bulunarak ikinci kısımda yer almıştır. Akıl sınırlıdır ve aklın Tanrı gibi bir 

varlık hakkında yeterli bilgiye ulaşması az görülen bir durumdur. Ayrıca, Tanrı inancı insanın 

kurtuluşunu sağlamalıdır, yoksa O’nun mutlak bilgisine ulaşmayı değil.24 Nitekim Aquinas, 

aklın, imanın ilkelerini belirlemesinin ya da anlamasının mümkün olmadığını bunun için 

vahyin gerekli olduğuna işaret eder.25  

Orta Çağ’da Tanrı anlayışından bahsederken Kant’a götüren çizgiyi takip etmeyi 

amaçladığımızdan İslam felsefesine değinmedik. Buna karşın, İslam felsefesinin Tanrı 

meselesiyle ilgisini Gazali üzerinden incelemek hem İslam felsefesinin önemli bir eleştirmeni 

                                                 
20 A.e., p. 348. 
21 St. Thomas Aquinas, “Whether It Can Be Demonstrated That God Exists?” , Knowledge and Value, 
Harcourt Brace and Company, 1959, ed. by Elmer Sprauge, Paul W. Taylor, p. 350. 
22 Houlden, a.g.e., p. 372. 
23 G.R. Evans, Philsophy and Theology in the Middle Ages, Routledge, 1993, (Çevrimiçi), 
http://site.ebrary.com, 25 Mart 2008, p. 69. 
24 Marenbon, a.g.e., p. 75. 
25 Gerald Edelman, Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture, (Çevrimiçi), 
http://site.ebrary.com, 26 Temmuz 2008, p. 270. 
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olması açısından yeterli, hem de Kant’a birçok açıdan benzemesi nedeniyle önemli olacağı 

kanaatindeyiz.  

Aslına bakılırsa Gazali İslam felsefesini yıkan kişi olarak tanınmaktadır.26 Gazali’nin 

böyle tanımlanmasının nedeni, “Filozofların Tutarsızlığı” adlı eserini yazarak özellikle Farabi 

ve İbn Sina’ya karşı girişmiş olduğu saldırıdan dolayıdır. Gazali, temelde filozofları şu 

konularda tenkit etmiştir: “Âlemin ezeliliği teorisi, Tanrı’nın bu dünyaya ait cüz’ilerin sadece 

külli boyutlarını bildiği teorisi ve İbn’i Sina’nın cismani haşri inkâr eden ölümsüz, gayri 

maddi nefs öğretisidir.”27 Gazali’nin eleştirisinin filozoflara yönelik olduğunu ve bu anlamda 

onun felsefeyi hedef almadığını belirtmek lazımdır. Buna karşın, felsefenin akli yollarla 

Tanrı’ya ulaşmada yeterli olmadığını başka yolların gerekli olduğunu söyleyerek felsefenin de 

kendine göre sınırlılığından bahsetmiştir.28  

Gazali’ye göre, felsefeciler sadece akla dayanarak ve aklı doğru kullanarak âlemin 

ezeliliği, Tanrı, ruh gibi konularda gösterdikleri ispatlarda haklı olsalardı, kendi aralarında 

anlaşmazlığa düşmezlerdi.29 Filozofların yanlışlığı mantık ve matematik gibi 

vazgeçilemeyecek teorik disiplinleri, dinin çözebileceği meselelerde kullanmalarından 

kaynaklanmaktadır.30 Yani filozoflar dini konuları rasyonelleştirmeye çalışmışlardır. Bu 

anlamda yanlışlık mantık ve matematikteki rasyonellikte veya dinde değil, dini konuları 

rasyonelleştirmeye çalışan filozoflardadır.31 Nitekim Gazali’nin Tanrı’yı akıldışı olarak 

nitelendirmediği, daha çok dini tecrübenin yaşanması için, akıldan ziyâde kalbi keşfi önplana 

çıkardığını söylenmektedir.32  

 

A.1.3. MODERN ÇAĞ 
Orta Çağ’da filozofların aynı zamanda din adamı olması, Tanrı konusunun gündemi 

oluşturmasına ve bunun neticesinde de din ve felsefenin karışımı olarak teolojinin önalana 

çıkmasına neden olmuştur. Buna karşın Orta Çağ’da teoloji her ne kadar başlangıçta 

İncil’deki Tanrı’nın incelenmesi ise de 13. y.y.’dan sonra felsefedeki Tanrı meselesinin 

                                                 
26 Todd Lawson, (Editor). Reason and Inspiration in Islam : Theology, Philosophy and Mysticism in 
Muslim Thought,  London, I. B. Tauris & Company, Limited in association with the Institute of Ismaili Studies, 
2006, p. 187. 
27 Peter Adamson, Richard C. Taylor,(Editörler) İslam Felsefesine Giriş, Çev. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, 
Mart 2007, s.159-160. 
28 Al-Ghazali, Deliverance From Error and The Beginning of Guidance, tr. W. Montogomery Watt, Islamic 
Book Trust, 2005, p. 47.  
29 Adamson, Taylor, a.g.e., s. 375. 
30 Oliver Leaman,  Introduction to Classical Islamic Philosophy, West Nyack, NY, USA: Cambridge 
University Press, 2001, p. 55. 
31 Al-Ghazali, a.g.e, pp. 21-24. 
32 Leaman, a.g.e., p. 196. 
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ağırlık kazandığı temel bir çalışma alanı haline dönüşmüştür.33 Modern dönemin en önemli 

özelliklerinden biri de teolojinin, dolayısıyla Tanrı’nın bilimin temel meselesi olmaktan 

çıkmasıdır.34 Sanıyoruz ki, bu farklılığın nedenleri üzerinden yapılacak bir değerlendirme 

konumuzun anlaşılması için daha faydalı olacaktır.  

Modern felsefenin, konusuna daima sorunsal olarak yaklaştığı iddia edilmektedir.35 Bu 

sorunsallığın şüpheyle bağlantısını göz önünde bulundurduğumuzda modern dönemin 

paradigmasını belirleyen filozofun Descartes olduğu söylenebilir.36 Çünkü Descartes bilgiye 

yönelik bakış açısında, şüpheyi yöntem olarak kullanmakla beraber sonuca varmak için 

nelerin, nasıl kullanılacağını akla bırakmıştır.37 Orta Çağ teoloji anlayışında akla verilen 

görevin sınırlılığı, Descartes tarafından kaldırılmıştır. Aslında Descartes, kendi felsefesiyle, 

gerek Hıristiyanlık dinini, gerekse Tanrı inancını etkin bir biçimde koruduğu iddiasındaydı.38 

Hatta Tanrı’nın varlığını ıspatlamanın teolojiden ziyâde felsefenin görevi olduğunu 

belirtmişti.39 Buna karşın, amaçladığı ile ortaya çıkan sonuçlar arasında farklılıklar olduğunu; 

en azından kullandığı yöntem neticesinde oluşan yeni paradigmanın Tanrı’yı kabul etse de, 

O’na farklı bir rol biçtiğini söylemek gerekmektedir.  

Descartes Tanrı’nın mutlak kudret sahibi olması nedeniyle, dünyayı bir kere yarattıktan 

sonra ona tekrar müdahale etmesini gereksiz görmektedir.40 Bu değerlendirme onu, insan ve 

dünyayla devamlı ilişki içerisinde olan canlı bir Tanrı’dan41 farklı olarak doğayı mekânik bir 

biçimde düzenleyen, doğa dışında olan ve insandan uzaklaşan kavramsal bir Tanrı’ya 

götürmüştür.42 Her ne kadar Descartes, Tanrı’nın insan aklına Tanrı fikrini yerleştirdiğini 

söylese de, Tanrı’yla bu şekilde bir ilişkinin kurulması nihayetinde aklın önalana çıkmasıyla 

mümkündür. Akıl, Orta Çağ’da olduğunun aksine, Tanrı’nın varlığını bilmede araç değildir. 

İnsan hem kendi varlığını, hem de Tanrı’nın varlığını akıl üzerine oturtmalıdır.43 Bu anlamda, 

mutlak yaratıcı Tanrı olsa da, kendine insan aklında belirli bir yer bulmaktadır.44  

                                                 
33 Evans, a.g.e. p. 22. 
34 Houlden, a.g.e., p. 394. 
35 Leonardo Messinesse, Problem of God in Modern Philosophy, Davies Group Publishers, 2005, p. 8. 
36 Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir, Dergah Yayınları, Mart 2006, s. 252-254.  
37 Rene Descartes, Philosophical Essays and Correspondence, Edited by. Roger Ariew, Hackett Publishing, 
2000, AT VII 53-53, pp. 122-127.  
38 R.Descartes, Metafizik Düşünceler, Çev. Mehmet Karasan, M.E.B. Yayınları, 1962, s.109-110. 
39 Descartes, a.g.e, AT VII, 2., p 97.  
40 Hatırlanacağı üzere Aristotelesteles’te de böyle bir Tanrı anlayışı vardı. 
41 Teolojik tanımlamalar içinde Tanrı bölümünde göreceğimiz üzere Kant deist ile teist arasında bir ayrımı 
yaparken desitin bir Tanrı’ya inandığını teistin ise dünyayla ve insanla devamlı ilişkide bulunan bir canlı 
Tanrı’ya inandığını söylemektedir.   
42 Laberrhonneiere, a.g.e, 1959, s. 39-45.  
43 Descartes, a.g.e., AT VII, 45, p. 118. 
44 Tulin Bumin, Tartışılan Modernlik, YKY, İstanbul, Ekim 2005, s. 47. 
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Aklın bu denli önalana çıkması neticesinde, doğal din ile resmi din ve bunun karşılığı 

olarak deizm ile teizm çatışmasının başlaması kaçınılmazdı. Nitekim deizmin, özellikle 

Fransa’da Katolik kilisesine karşı çıkmış olmasından ve güçlenmesinden bahsedilmektedir.45 

Deizmin kiliseye karşı güçlenmesiyle beraber, vahyi merkeze alan resmi dinin karşısına doğal 

din konulmuştur. Deizm anlayışı, Tanrı inancını özellikle evrenin düzenine ve varlığın asıl 

sebebi olmasına dayandırmaktadır. Düzeni bir kere kuran Tanrı, bir daha evrene müdahale 

etmez ve bu anlamda da insanla ilgilenmez.46 Düzeni bir kere anlayan insan da, Tanrı’ya 

ihtiyaç duymamaktadır. Bu anlamda insan, Tanrı’nın var olduğunu mutlak olarak bilse de 

Tanrı’yı dünyanın dışına atmaktadır.47 Şu halde akıl, Tanrı’nın varlığını ne kadar açık seçik 

bilirse, O’na olan ihtiyacının da o oranda ortadan kalkacağı şeklinde ifade edilebilecek ironik 

bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Teizme göreyse, evrenin bir yaratıcısının ve düzenleyicisinin olmaması imkânsızdır. Bu 

yaratıcı, doğası gereği mükemmel ve iyi olduğu için sonsuz kuvvete, zekâya, bilgiye sahip 

olan ve tek tek her insanla ilgilenen bir varlıktır.48 Akıl ve deizm bir varlığın olabileceğini 

söylerse de bu varlığın mutlak yaratıcı olmasına ilişkin bir inancın olması gerektiğini salık 

vermez. Buna karşın, teizm ve resmi din bir yaratıcının olduğunu ve O’nu bilmekten ziyâde 

O’na inanmayı önalana çıkarmak ister. Anlaşılacağı üzere, akıldan hareketle ortaya çıkan 

deizmin Tanrı’sı ile inançtan hareketle ortaya çıkan teizmin Tanrı’sı birbirinden farklıdır. 

Hatta deizmin, sadece akla dayanmakla imanı zedelediği ve ateizme giden yolu açtığı 

söylenmektedir.49  

Modern dönemde deizm ile teizm arasındaki tartışmanın daha iyi anlaşılması için 

Kalvinizm’i çok kısa bir şekilde de olsa değerlendirmekte fayda vardır. Kalvinizm, temelde 

aklın sınırlarına işaret ederken, akıl aracılığıyla bir Tanrı fikrine ulaşılabileceğini, ama bunun 

kurtuluşa götürecek şekilde bütün benliği kapsamayacağı iddiasındadır. Akıl aracılığıyla 

Tanrı’nın sonlu veya başlangıçlı olmadığı çıkarsanabilirse de, bu türden bir çıkarım 

nihayetinde Tanrı’nın ne olmadığına ilişkindir. Ahlâken zayıf olan ve Tanrı’nın inayetine 

ihtiyaç duyan insan, Tanrı’yı bilmeye değil, Tanrı’nın inanç sayesinde kendisini kurtarmasına 

                                                 
45 S.J. Barnett, Enlightment and Religion: The Myhts of Modernity, Manchester Univesity Press, 2004, 
(Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 21 Mart 2008, p. 11. 
46 Parkinson, a.g.e, p. 341. 
47 Buradan hareketle seküler bir dünya görüşünün oluştuğunu söyleyebiliriz. 
48 David O’Connor, Routledge Philosophy Guidebook to Hume on Religion, Routledge, 2000, p. 15. 
(Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 26 Nisan 2008. 
49 Barnett, a.g.e., p. 256. 
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ihtiyaç duyar. Bundan dolayı Kalvinizme göre, dinin içinde yer alan inanç formu Tanrı’ya 

ulaşmanın doğru yoludur.50 

Sonuç olarak, doğal din ya da deist, Tanrı’nın varlığını akıl aracılığıyla ıspatlayacağı 

iddiasında bulunurken, doğadaki işleyişten Tanrı’nın varlığına rasyonel olarak geçiş 

yapılabileceğini savunur. Modern Çağ’da, doğanın mekânik işleyişini anlamak için Tanrı’ya 

ihtiyaç duyulmasa da, bu mekânik işleyiş üstün bir zekânın, dolayısıyla Tanrı’nın 

varolmasının bir işareti olarak değerlendirilmiştir. Hatta modern fiziğin kurucusu Newton’a 

göre fiziğin bütün amacı bu işleyişin ardındaki ilk sebebi bulmaktı.51 Şu halde, bilimin 

ilerlemesinin, aklın önalana çıkmasının Tanrı dâhil her konunun rasyonelleştirilebileceği 

inancını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu türden bir rasyonelleştirmeye karşı çıkan Hume, 

kendi deneysel anlayışı doğrultusunda inancın rasyonel yoldan temellendirilmesini 

sorguladığı gibi, dinin de rasyonel bir temel üzerine inşâ edilemeyeceğini söyleyerek inanç ile 

akıl arasındaki ayrımı iyice keskinleştirmiştir.52  

Hume, Tanrı’nın varlığıyla ilgili olarak rasyonel bir açıklamanın mümkün olmadığını 

belirtmiştir. Ancak bunu yaparken, esas olarak dine saldırmamış, kendi felsefesinin 

doğrultusunda, akla dayalı olarak Tanrı’nın varlığının ıspatlanmasının mümkün olmadığını 

belirtmiştir. Zaten Hume’un Tanrı’nın varlığından ziyâde, O’nun doğasına ilişkin olarak bir 

belirlemede bulunmaya karşı çıktığı iddia edilmektedir.53 Nitekim Hume, bilimin de doğadaki 

düzeni açıklamadığını iddia etmiştir.54 Ona göre, bilimde böyle bir düzen yanlış olarak 

varsayılmaktadır.55 Buna karşın, Orta Çağ’da akıl tarafından Tanrı’nın bilinmesine açılan 

kapının, Hume’la birlikte kapandığını söyleyebiliriz.  

Bu bağlamda örnek vermek gerekirse, doğal dinin ilk ortaya çıkışında akıl ile inanç 

arasında bir alışveriş olabileceği kabul edilirken, Modern Çağ’daki gelişmelere paralel olarak 

akıl tarafından onaylanmayan resmi dinin geçersiz olduğu iddia edilmeye başlanmıştır.56 

Ayrıca, Hume’un rasyonellik sorgulamasının, Kant’ın kritik felsefesinin prensiplerinden olan 

akla sınır çekme anlayışını öncelediğini belirtmemiz gerekmektedir.57 Nitekim Kant’ın, 

                                                 
50 H.O. Mounce, Hume’s Naturalism, Routledge, p. 99. (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 28 Nisan 2008. 
51 John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press, 1986, 
pp. 60-61.  
52 Mounce, a.g.e., p. 99. 
53 A.e., p. 105. 
54 A.e., p. 99. 
55 A.e., p. 106. 
56 A.e., p. 25. 
57 O’Connor, a.g.e., p. 212. 
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Hume’un eleştirilerinden kaçınmak için, bilgiye ya da ıspata dayalı olarak Tanrı’nın varlığına 

ulaşma imkânını reddettiği söylenmektedir.58   

 Hume’un özellikle akıl ile inanç arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilerde bulunduğu ve bu 

eleştirilerin din felsefesinin temel sorunlarını oluşturduğu söylenmektedir.59 Hume’un bu 

konuya şüpheyle yaklaşmasının yanında, özellikle aklı belirli bir biçimde kullanan 

metafizikçilere karşı olduğu da belirtilmelidir. Nitekim Hume, temelde hataların 

metafizikçilerin düşünme biçimindeki alışkanlıklardan kaynaklandığına işaret etmiştir. 

Hume’a göre metafizikçiler, tek tek durumları bütünlüklü açıklamaya çalıştıklarında hatalara 

düşerler. Yani onların devamlı bütünlüklü açıklama arzuları, bilimsel açıklamanın kendine 

has üslubuyla yapıldığında ortaya çelişkiler ve tutarsızlıklar çıkmaktadır. Bundan dolayı, 

doğadaki olaylardan hareketle Tanrı’nın varlığı, düzen gibi çok genel sonuçlara varmak 

yanlıştır. Onun meşhur olan yaklaşımıyla ifade edilirse “dır” ile biten yargılardan “meli” 

şeklinde ifadelere varılması doğru değildir.60 İlginç olan nokta, Hume’un, ıspatların doğruluğu 

kabul edilse bile, inançlı bir insanı tatmin etmekten uzak olacakları şeklinde görüş belirterek 

inancın ya da dinin, filozofların sunduğundan ayrı bir yapıda olduğunu düşünmesidir.61 

Felsefe tarihinde Tanrı konusunu belirli bir çizgi içerisinde ilerlediğini göstermeye 

çalıştık. Buna göre, kısaca yeniden ifade etmek gerekirse, felsefe tarihinde ilkönce, Tanrı’nın 

insan aklının sınırlarını aşan bir yapıda olsa da mükemmel olduğu fikri ortaya çıkmıştır. 

Sonrasındaysa bu mükemmel Tanrı’nın varolması, gerek tanımı açısından gerekse bir 

varolanın olması için varedenin olması açısından zorunlu hale getirilmiştir. Akıl burada sınırlı 

olarak kullanılmaktadır. Modern dönemde ise aklın sınırlı kullanımı ortadan kalkmıştır. 

Bunun neticesinde, aklın kendisinin Tanrı’ya ulaşması gerektiği ve hatta bir din 

oluşturabileceği düşüncesi ortaya çıktığı gibi, aklın Tanrı’ya ulaşmada herhangi bir yardımı 

olamayacağını belirten karşıt görüşler de ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, Kant’ın belirttiği 

üzere metafizik, bir savaş alanına dönmüştür.     

 

A.2. TANRI’NIN ISPATLARI 
Tanrı’nın varlığıyla ilgili ıspatlarda farklı noktalardan hareket edildiği gözlenmektedir. 

Mesela kozmolojik ıspat evrenin başlangıcından, teleolojik ıspat ise doğanın işleyişinden 

hareketle Tanrı’nın varlığına ulaştığını iddia etmektedir. Bunun yanında ontolojik ıspat, Tanrı 

kavramının analizinden O’nun varlığına ulaşılabileceğini savunmaktadır. Özellikle ontolojik 
                                                 
58 A.e., p. 212. 
59 A.e, p. 8. 
60 D.Hume, “God’s Existence Cannot Be Demonstared”, Knowledge and Value, Elmer Sprague, 1959, p. 358. 
61 Hume, a.g.e., pp.358-359. 
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ıspatta sadece akla dayanılması, aklın sınırlarını belirlemek isteyen Kant’ın eleştirilerine hedef 

olmuştur.62   

 

 A.2.1. ONTOLOJİK ISPAT 
Ontolojik ıspat, Tanrı kavramından Tanrı’nın varlığına geçiş yapılabileceğini iddia 

etmektedir. Tanrı vardır, çünkü bütün sıfatların ve özelliklerin en mükemmeli olan Tanrı’nın 

varolmayı içermesi zorunludur. Tanrı kavramını, mükemmel varlık fikrini önceleyen en 

yüksek iyiyle (summum bonum) beraber açıklayan yaklaşımlar bulunmaktadır. Buna göre, 

Anselmus’taki mükemmellik fikrinin altında Augustinus’un en yüksek iyi fikrinin bulunduğu 

savunulmaktadır.63  Buna karşın, ontolojik ıspatın zorunlu varlık kavramıyla gerçek varlığı 

biribirine karıştırdığı kabul edilmektedir.64 Çünkü Tanrı’nın kendisi ya da niteliklerinin 

mükemmel olması varolduğunun ıspatı olarak kabul edilemez. Kant, bu ıspatı ilk kullanan 

filozofun Anselmus olduğunu belirtmektedir.65 Aslına bakılırsa Anselmus bu ıspatla Tanrı’yı, 

daha büyüğü kavranamayan şeklinde kabul ettirmek ister.66  

Bu ıspat çerçevesi içerisinde, Tanrı daha mükemmeli tasavvur edilemeyen şeklinde 

kavramsallaştırılır. Buna göre daha mükemmeli tasavvur edilemeyen bir varlık ya zihinde 

vardır ya da yoktur. Sadece zihinde varsa ve zihin dışında yoksa o zaman daha mükemmeli 

olan bir varlık olmuş olur ki, bu durum Tanrı kavramının kendisiyle çelişkiye düşülmesi 

anlamına gelmektedir. Dikkat edilirse, bu ıspatta Tanrı’nın varlığı ya da kendisiyle ilgili 

doğrudan bir belirlenimde bulunulmaz. Nitekim Anselmus’un ontolojik ıspatta saçmaya 

indirgeme (reductio ad absurdum) yöntemini kullandığı söylenmektedir.67 Yani olmamasını 

kabul etmenin saçmalığa götüreceği gösterilir. Aslında, Anselmus’un ontolojik ıspatının 

Tanrı’ya ilişkin belirlenimlerde bulunmaması normaldir. Daha çok amaçlanan, Tanrı’yı inkâr 

edenlerin ya da bilmeyen aptalların aslında kendi kendileriyle çelişkiye düştüklerini 

göstermektir. Bundan dolayı Anselmus, Tanrı’nın varlığından hareketle bir ıspata gitmekten 

ziyâde, varolmamasından hareketle ıspatını yapar.  

Ontolojik ıspatı kullanan filozoflardan bir diğeri Descartes’tir. Descartes felsefesinde 

kullandığı açık seçik olma ölçütünü Tanrı’nın varlığının ıspatında da kullanır. Nasıl ki üçgen 

kavramından onun açılarının da olduğuna ilişkin bir kabul zorunlu olarak çıkıyorsa, Tanrı 

                                                 
62 KrV, 1929, A604 B632,s508, ayrıca A.e., A624 B652. 
63 W.T. Paullin, “A Review of the Ontological Argument”, (Çevrimiçi) http//www.jstor.org, 18 Mart 2008, p. 54. 
64 Parkinson, a.g.e, p. 333. 
65 LoT, p. 32. 
66 Houlden, a.g.e, p. 346 
67 Alvin Plantinga, “Kant’s Objection to the Ontological Argument”, (Çevrimiçi), http//www.jstor.org, 6 Eylül 
2007, p. 537. 
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fikrinin de açık seçik olmasından dolayı Tanrı’nın varlığının kabul edilmesi zorunludur.68 

Descartes, Anselmus’un yaptığı gibi mükemmel varlık fikrinden Tanrı’nın varlığına ilişkin bir 

ıspat yapmak yerine, ancak Tanrı’nın, zihne bu derece açık seçik olarak mükemmel varlık 

fikrini yerleştireceği kabulünden hareketle Tanrı’nın varolduğunu iddia eder.69 

Ontolojik ıspata genel olarak getirilen eleştiri, bu ıspatta zorunlu varlık ile gerçek varlık 

arasında bir ayrım yapılmadığı çünkü zorunluluğun gerçekliğe işaret etmeyeceği noktasına 

yoğunlaşmaktadır. Zorunlu varlıktan gerçek varlığa geçiş, aslında geçerli bir çıkarım 

olmaktan ziyâde inanmak isteyen filozofun aklına yatan bir inançtır.70Nitekim Kant, bu 

filozofların felsefelerini eleştirmek yerine, varlığın bir nitelik olmadığı, sadece Tanrı’ya değil, 

herhangi bir şeye sıfat olarak yüklenemeyeceğini söyleyerek ontolojik ıspatın imkânsızlığını 

göstermeye çalışacaktır.71 

 

A.2.2. KOSMOLOJİK ISPAT 
“Kozmolojik ispatın çözmeye çalıştığı sorular şunladır: Evrendeki düzenliliğin kaynağı 

nedir? Evren ezeli midir yoksa bir başlangıcı var mıdır? Evren neden ve nasıl böyledir?”72 

Kozmolojik ıspat, şeylerin varolması için arka planda onlara varoluşunu veren başka bir şeye 

ihtiyaç duyulduğunu ve bunun Tanrı olması gerektiğini savunur. Bir diğer ifadeyle, varolanlar 

kaynaklarını ya da olma sebeplerini, bir varlığa dayandırmak durumundadırlar ki bu da 

Tanrı’dan başkası olmaz. Şartlı olarak varolanların devamlı bir sebebe dayanarak varolmaları 

varlığın anlamlandırılmasında yeterli olmadığından, zorunlu varlığa yani Tanrı’ya ihtiyaç 

duyulur. Yani bir şeyin meydana gelmesindeki bir sebebi bulmak değil, bütün şeylerin 

meydana gelmesindeki ana sebebi bulmak önemlidir. Bu anlamıyla kozmolojik ıspatta, 

varolanlar ihtimalli varlık olarak, Tanrı da zorunlu varlık olarak görülmüştür.73 Bunun 

yanında, ontolojik ıspatın mükemmel varlığı, kozmolojik ıspatta zorunlu varlık kavramına 

dönüşür. Ayrıca ontolojik ıspatta, kavramın kendisinden hareketle varlığına ulaşılırken burada 

diğer varlıklardan hareketle zorunlu bir varlığa yani Tanrı’ya ulaşılmaktadır. Buna karşın 

Kant, kozmolojik ıspatın ontolojik ıspata dönmek zorunda kaldığını, çünkü mükemmel varlık 

kavramına ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir.74 Bu açıdan bakıldığında, kozmolojik ıspatta 

                                                 
68 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 2002, s. 33. 
69 Descartes, AT VII, 50, p. 121. 
70Parkinson,a.g.e., p. 333.  
71 KrV, A598/B626 . 
72 Parkinson, a.g.e., p. 334. 
73 C. Stephen, Layman, Letters to Doubting Thomas: A Case for the Existence of God, 2006, (Çevrimiçi), 
http://site.ebrary.com, 22 Nisan 2008, p. 90.   
74 Bunu, Kant’ın ıspatların eleştirmesini açıkladığımız bölümde vereceğiz. 
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kullanılan zorunlu varlık kavramının ontolojik kanıtlamada kullanılan mükemmel varlık 

kavramından alınmış olması daha anlaşılır olmaktadır. 

 

   A.2.3. TELEOLOJİK ISPAT 
Kozmolojik ıspatta dünyanın olması için zorunlu bir sebebe ihtiyaç duyulurken varlığın 

başlangıcına kadar gidilmektedir. Buna karşın teleolojik ıspat, dünyanın olması için bir 

sebepten ziyâde, dünyadaki oluştan hareketle Tanrı’nın varlığını ıspata çalışır. Kozmolojik 

ıspat, evrenin başlangıcını ararken nedensellik ilkesini göz önünde bulundurur. Hâlbuki 

teleolojik ıspat evrenin başlangıcını değil, evrendeki oluşun bir düzenlilik içerdiğini ve bu 

düzenliliğinde bir amaç taşıdığından hareketle Tanrı’ya ulaşmaya çalışmaktadır.75Bu 

anlamda, kozmolojik ıspatın, bir sebebe vurgu yaparken teleolojik ıspatın bir amaca vurgu 

yaptığı belirtilir.76 Bir amacın olması, kozmolojik ıspatta görüldüğü üzere, Tanrı’yı sadece bir 

sebep olmanın ötesinde değerlendirmeye imkân tanımaktadır.    

Teleolojik ıspatta doğadaki düzenliliğin ardında bir zekânın olduğu varsayılır. Ama bu 

durumda, neden birden fazla Tanrı’ya değil de bir Tanrı’ya ihtiyaç duyulduğu tartışma 

konusudur.77  Şu halde, böyle bir düzenliliğin ya da amacın olması durumunda dahi, kesin bir 

biçimde Tanrı’ya ulaşılabileceği eleştirilmektedir. Nitekim bu ıspata getirdiği eleştirilerle 

dikkati çeken Hume, doğada bir düzen olsa bile bunun bir Tanrı ıspatına götürmeyeceğini 

savunmaktadır. Hume, düzen kavramından bahsedilebileceğini ama düzen olgusundan 

bahsedilemeyeceğini iddia eder. Daha doğrusu, Hume’un böyle bir düzeni Tanrı’nın varlığını 

ispatlamak için delil olarak ortaya koyulmayacağını belirttiği kabul edilmektedir.78 Çünkü 

doğa gözlemlerinde sebep-sonuç ilişkisinin ya da diğer adıyla nedensellik ilkesinin bir diğer 

yansıması düzenlilik olarak karşımıza çıkar. Bu düzen fikri de, aynı nedensellik ilkesinde 

olduğu üzere, aklın bir alışkanlığıdır yoksa a priori bir çıkarımı değildir.79 Nitekim Hume 

tarafından yapılan bir diğer eleştiri, bilimin doğadaki düzeni açıklamadığı, daha çok böyle bir 

açıklamayı varsayarak kendi açıklamalarını anlamlandırmaya çalıştığı biçimindedir.80 Bu 

nedenle Hume, düzenin, Tanrı’nın varlığına ilişkin olarak bir ıspat olmayacağını iddia eder. 

Sonuç olarak teleolojik ıspattan hareketle varolan düzenlilikten bunun ardında bir zekânın 

                                                 
75 A.e. p.44. 
76 Poidevin, a.g.e., p. 57.  
77 Hallet, Garth L.,Middle Way To God, Oxford University Press, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 15 
Mayıs 2008, p. 79. 
78 Houlden, a.g.e, p. 376. 
79 D. Hume, Din Üstüne, Kaynak Yayınları. Çev: Mete Tunçay,  Şubat 1981, s. 169. 
80 Mounce, a.g.e., p. 106. 
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olduğunu söylemek başka bir şey, sadece bir Tanrı’ya ait olduğunu söylemek başka bir 

şeydir.81 

 

 

B.TEORİK AKILDA TANRI 
Kant, saf aklı pratik ve teorik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Pratik akıl, nesnesine 

gerçekleştirmek için yönelirken; teorik akıl, nesnesine bilmek için yönelir.82Teorik akıl, 

‘Bütün cisimler ağırdır.’ yargısında bulunduğunda, cisimlerin ağır olduğu bilgisini 

vermektedir. Pratik akıl ise kendi kavramlarını bilmenin ötesinde, gerçekleştirmek ister. 

Mesela özgürlüğü bilmek değil, özgür olmak ister. Bu anlamda özgürlük, sadece pratik akılda 

yer alan bir kavram olmanın ötesine geçerek, gerçekleştirilmeye çalışılan ve 

gerçekleştirildiğinde de pratik aklın nesnesi haline gelen bir yapıya kavuşur. Şu halde, teorik 

akıl kendisinde yer alan kavramlarla nesneyi bilmeye çalışırken, pratik akıl kendi 

kavramlarını nesneleştirmeye yani gerçek kılmaya çalışır. Nitekim Kant’a göre teorik akıl 

olanla ilgilenirken pratik akıl olması gerekenle ilgilenir.83 

Bu ayrıma rağmen, her iki akıl da içlerinde bir takım saf kavramlar barındırmaktadır. 

Bu kavramların saf olmasının nedeni, tecrübe alanıyla karışmamış olmalarındandır. Her iki 

akılda yer alan saf kavramlar biribirinden farklı olsa da bunların hepsi saf aklın içinde yer 

almaktadırlar. Konumuzu oluşturan Tanrı kavramı teorik aklın saf bir kavramıdır. Teorik akıl 

kendisinde yer alan bu kavramı ıspatlayamazken, pratik akıl ıspatlayabilmektedir.84 Tanrı 

kavramını anlamak için sadece saf kavramların bilinmesi yeterli değildir. Bunun için söz 

konusu kavramların çalışmasına yani saf aklın hem teorik hem de pratik işleyişine bakmak 

gereklidir. Saf aklın işleyişini anlamak için “Saf Aklın Eleştirisi”nde oluşturulan yolu izledik. 

Bu anlamda ilk aşamada, teorik aklın işleyişini, sonrasındaysa pratik aklın işleyişini inceledik.  

 

    B.1.TEORİK AKILDA BİLGİNİN TEMEL YAPISI 
Tanrı kavramının neden bilgi konusu olamayacağını anlamak istiyorsak, neyin bilgi 

konusu olabileceğine ilişkin sınırlayamayı da bilmemiz gerekir. İşte bu nedenle, bilgiyi 

oluşturan temel unsurlar olarak görülen zaman ve mekân ile anlamagücüne bakmamız 
                                                 
81 Hallet, a.g.e., p. 79. 
82 KrV, Bx. Teorik/Theoretisce/Theoretical. Pratik/Kullanılır/Pratische/Practical. Pratik akıl bir sonraki kısımda 
inceleneceğinden burada değerlendirilmeyecektir.  
83 Aslına bakılırsa, Kant tarafından pratik akıl teorik akıldan üstündür. Bunun nedeni, gerçekleştirmeye dayalı 
olan işleyişin bilmeye dayalı olan işleyişten daha üstün tutulmasıdır. Nitekim Saf Aklın Eleştirisi’nde yer alan 
Saf Aklın Kanunu bölümü aklın pratik işleyişine ağırlık vermektedir. 
84 Bu ıspatın farklılığını yani postula etme biçiminde olduğunu pratik akıl kısmında göstereceğiz. 
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gereklidir. Aşağıda görüleceği üzere, gerek zaman ve mekânın gerekse anlamagücü 

bölümlerinin içeriğini Tanrı kavramıyla bağlantılı olacak şekilde oluşturmaya özen 

göstereceğiz. Bu nedenle, zaman ve mekâna ilişkin oluşan gerçeklikte Tanrı’nın neden bilgi 

konusu olamayacağını göstermeye dikkat edeceğiz. Sonrasındaysa bölümde ise, 

anlamagücünün saf kavramlarının bilginin oluşumunda yerleri varken, Tanrı kavramının 

neden bu oluşumda yer almadığını belirtmeye çalışacağız. 

 

       B.1.1. TEORİK AKLIN TEMELİ OLARAK ZAMAN VE MEKÂN 
Modern dönemde yaşanan köklü değişimlerin başında bilim anlayışının değişmesi 

gösterilebilir. Bu değişimin yeni bir dünya görüşü oluşturacak kadar etkili sonuçları olmuştur. 

Mesela Kopernik keşfinin bir devrim olması, işaret ettiği gerçekliklerin yarattığı değişimle 

ilgili olarak düşünülebilir. Böylesine bir değişimin felsefeyi de etkilememesi mümkün 

değildir. Nitekim Kant’ın kendi felsefe anlayışını Kopernik devrimi olarak nitelendirmesi 

böyle bir değişimin yansıması olarak değerlendirilmektedir.85 Kant’ın felsefedeki Kopernik 

devrimiyle, o zamana kadar süregelmiş felsefe yaklaşımının temelini değiştirecek bir ters 

okuma yaptığını gözlemlemekteyiz. Nitekim Kant, kendi devrimini metafiziğe, bilgiye, 

nesneye ilişkin görüşlerin baştan aşağı değiştirilmesi olarak görmektedir: 
Şimdiye kadar bilgimizin nesnelere uyduğu varsayılmıştır. Ama bu varsayıma dayanarak, 
kavramlar aracılığıyla, bilgi nesnelerimizi genişletmeye yönelik bütün girişimler 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu nedenle metafiziğin hedefleri içerisinde kalarak, acaba 
nesneler bilgimize uyuyor mu şeklinde bir sınama yapmak zorundayız. Bu, arzulananla yani 
nesnelerin bilgisinin a priori olarak elde edilmesinin mümkün olabilmesi, varlıkları 
verilmeden a priori olarak belirlenimde bulunulabilmesi ile daha uyumludur. O halde aynen 
Kopernik’in varsayımının çizgisinde ilerlemeliyiz. Gökyüzü cisimlerinin hareketlerinin 
gözlemcinin etrafında döndüğüne ilişkin açıklamasında tatmin edici bir ilerleme 
sağlanamayınca, Kopernik, eğer yıldızların sabit kaldığını ve gözlemcinin döndüğü 
varsayılırsa daha başarılı olup olamayacağını denemiştir. Benzer bir deney nesnelerin 
tasavvurgücüne ilişkin olarak da denenebilir. 86 

Kant’ın zaman ve mekânı insanın dışında değil, insana içkin temel formlar olarak 

değerlendirmesi söz konusu devrim iddiasıyla yakından ilgilidir. Kant’tan önce bazı filozoflar 

zaman ve mekânın insan zihninde olduğunu belirtmişse de, onların bunu bilgimizin bütününe 

yayacak bir etkinlikte kullanmadıkları belirtilmektedir.87 Kant’ın farklı değerlendirmesi, 

zaman ve mekânla beraber birçok yeni tarifin oluşmasına imkân tanımıştır. Yeni tarifler, 

Kant’ın felsefesinin temelini oluşturduğu gibi, savaş alanı olarak gördüğü metafiziğin yeniden 

                                                 
85 Aslında burada doğrudan bir etkilemeden ziyâde bir benzetme söz konusudur. Buna karşın, kanımızca, bu 
benzetmenin etkileşme olduğunu düşünmemek için bir neden yoktur. 
86 A.e., BXVII. 
87 Allen W. Wood, Kant, Blackwell Publishers, 2005, p. 35. 
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inşâsında da temel bir rol oynamaktadır.88 Söz konusu tarifler, varlığın ne olduğuna ilişkin 

değil, varlığın nasıl bilinebileceğine ilişkin epistemolojik tanımlamalar olarak 

değerlendirebilir. Nitekim zaman ve mekân varlığın ne olduğuyla ilişkin değil, varlığın nasıl 

bilindiğine ilişkin açıklamanın temeline koyulacaktır. Bu anlamda, epistemolojik tariflerin 

aynı zamanda ontolojik belirlenimler olduğu, daha doğrusu ontolojinin belirlenimi olduğunu 

söyleyebiliriz.89 Şu halde, zaman ve mekâna ilişkin yeni anlayışla ortaya çıkan değişikliklerin 

neler olduğunun anlaşılması önem kazanmaktadır.  

Kant, bilginin oluşturulmasını bir süreç içerisinde değerlendirir ve tasavvurgücünü bu 

sürecin başına yerleştirir. Tasavvurgücü olarak Türkçeye çevrilen terimin Almanca aslı 

anschauungtur.90 Şeylerle ilk karşılaşma duyumlamaya91 karşılık gelse de duyumlamaya 

imkân tanıyan ve bu anlamda duyumlamayı kapsayan yeti, tasavvurgücüdür. Duyumlama 

esnasında tasavvurgücünün bu etkisi duyumlanırlığı92 meydana getirir. Duyumlamanın 

şeylerle irtibata geçmesi tasavvurgücünün birtakım formlarıyla mümkün olmaktadır. Şu halde 

tasavvurgücü, duyumlanırlığın temel biçimi ve duyumlamanın imkânıdır. Tasavvurgücü, 

duyumlamadan öncelik arz etse de ancak duyumlamada ve duyumlamayla açığa çıkar. 

Tasavvurgücü, şeylerden etkilenmekten ziyâde şeyleri belli bir biçimde kabul etme yetisi 

olarak, bütünüyle pasif değildir. Çünkü şeyler, Kant’a göre, bu temel biçimi alarak nesne hale 

gelebilirler ve nesnelerin anlaşılmasına yarayan kavramlar da ancak bu hal üzerine üretilebilir. 

Nitekim duyumlanan şeylerin görünüş haline gelmesi, yani biçimselliğinin ilk ve temel 

aşaması, duyumlanırlığın formları olan zaman ve mekân aracılığıyla olur: 
...Ama tasavvurgücü ancak nesne bize verili olduğu ölçüde karşımıza çıkar. Bu ise ancak, 
en azından insan için, zihnin belli bir biçimde etkilenmesiyle mümkündür. Nesneler 
tarafından etkilendiğimiz kip aracılığıyla tasavvurları kabul etme kapasitemiz, 
tasavvurgücüdür. Nesneler duyumlanırlığın araçlarıyla bize verilirler ve sadece o 
tasavvurgücü üretir; onlar anlamagücü aracılığıyla düşünülür ve anlamagücünden de 
kavramlar çıkar. 93 

Şeyler belirli bir biçimde fark edilmekte ve ancak bu şekilde nesne haline gelmeye 

başlamaktadır.94 Yani Kant’ta, şeylerin nesne haline dönüşmesinin, zaman ve mekânın 

                                                 
88 Paul Guyer, Kant, Routledge, 2006, p. 53. 
89 Epistemolojik yaklaşımın ontolojik yaklaşıma üstün gelmesiyle birlikte değerlendirilmesi gereken önemli bir 
nokta metafiziğin meşruluğunu kaybetmesiyle ilgilidir. Varlığa ilişkin şüphenin artmasıyla birlikte varlığın 
aslında ne olduğuna ilişkin değerlendirme biçiminin kenara bırakılması normal karşılanabilir. Bu anlamda 
varlığın nasıl bilindiği öne çıkmaktadır. Kant’ın böyle bir bakış açısında nesnel bir bakış açısı sergileyerek 
bilmek isteyen aklın sınırlarını ve imkânlarını ölçmeye çalıştığını düşünmekteyiz. 
90 Teoman Duralı, “Vefatının 2. yüzyılında Tarihteki En Önemli fikir Binalarından Birinin Mimarı Immanuel 
Kant’ı Anarken III,” Kutadgu Bilig, Sayı 8, Ekim 2005, s. 35.  
91 Duyumlama/ Empfindung/Sensation.  
92 Duyumlanırlık/Sinnlichkeit/Sensibility. 
93 KrV, A19-A20/B33-B34.  
94 Peter F. Strawson, Bounds of Sense: An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason, Routledge, 1966, 
 p. 263.  
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biçimini belirlediği fark-etmeyle mümkün olduğunu söyleyebiliriz.95 Şeylerin fark 

edilmesini, yani belirsizlikten kurtularak görünmesini sağlayan zaman ve mekân, 

tasavvurgücünün formlarıdır. Bu anlamıyla görünüş, şeylerin biçimsellik kazanmasının ilk 

aşamasıdır. Biçimsellik kazanan şey bilginin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Şu halde 

bilgi, şeylerden gelen etkiyle ya da duyular aracılığıyla değil, onlardan etkilenme biçiminde 

temellenir. Bu temel, şeylerin duyumlanması ve görünürleşmesi anlamında biribiri içine 

geçmiş unsurların birleştirimi (sentezi) olarak düşünülebilir: 
Tasavvur yetisi üzerinde ondan etkilendiğimiz ölçüdeki etki, duyumlamadır. Duyumlama 
aracılığıyla nesneyle ilişki içerisinde bulunan tasavvurgücü, deneyseldir. Deneysel 
tasavvurgücünün belirlenmemiş nesnesi görünüştür. 96  
 

 Kanaatimizce, zaman ve mekânı öne çıkaran felsefedeki Kopernik devrimi, yeni bir 

gerçeklik97 anlayışının ortaya çıkmasıyla yakından ilgilidir. Bu formların insana ait olması, 

gerçekliğin, insan dışında bulunmadığı, duyumlamada inşâ edilmeye başlandığına işaret 

etmektedir. Çünkü neyin duyumlandığından ziyâde, onun nasıl duyumlandığı önemli hale 

gelmiştir. Bu anlamda gerçeklik, duyumlananların toplamına değil, duyumlamanın 

biçimselliğine dayandırılmıştır. Nitekim Kant, belirlediği gerçekliğin bu yeni yapılanmasında 

varlığı, kendinde şeyler ve görünüşler olarak iki ayrı biçimde değerlendirir: 

 
Bütün yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için genel olarak duyulur bilginin inşâsı hakkında 
görüşümüzü mümkün olduğu kadar açık kılmak gereklidir. 
Bütün tasavvurgücümüzün görünüşlerin tasarımından başka bir şey olmadığını söylemekten 
kasdımız ne onları ne de onların ilişkilerini kendinde şeyler olarak tasavvurgücüne konu 
kılmadığımızdır. Özne ya da genel olarak duyularımızın öznel yapısı kaldırılırsa zaman ve 
mekândaki nesnenin bütün yapısı ve ilişkileri de yok olurdu. Görünüşler olarak şeyler 
kendilerinde değil, sadece bizde varolurlar. Duyumlanırlığın alıcılığı dışında kendinde şey 
olarak nesnelerin ne olduğu bizim için tamamıyla bilinemezdir. Bunları algılamamızın 
sadece bize has olan bir biçimde olduklarını bilsek de insan türü haricinde diğer canlılar 
için zorunlu olarak geçerli olup olmadıklarını bilmiyoruz.98      
 

Gerçekliğin yeni düzenindeki felsefenin, bir şeyin olmasına ilişkin ontolojik bir 

yaklaşımdan ziyâde, bir şeyin bilinmesine yönelik epistemolojik bir yaklaşım haline geldiği 

söylenmektedir.99 Bu nedenle, varlığın ne olduğu ya da olup olmadığı değil, nasıl bilindiğinin 

önemli olduğu söyleyebiliriz.100 Dolayısıyla gerçekliğe ilişkin bilgi, dışarıdaki varlığın 

kendini yansıtmasıyla değil, duyumlanırlığın dışarıyı belirli bir biçimde kabul etmesiyle 
                                                 
95 T.K. Seung, Kant: A Guide for the Perplexed, Continuum, 2007, p. 3. 
96 KrV, A19-A20/B33-B34.  
97 Gerçeklik/Realitat/Reality. “Hakikatin görünür vechesi” Bkz. Teoman Duralı, “Vefatının 2. yüzyılında 
Tarihteki En Önemli Fikir Binalarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken-III”, Kutadgu Bilig, Sayı 10, 
Ekim 2006, s.15. Ayrıca Kant zaman ile mekân doğrultusunda oluşan nesnel geçerliliği, gerçeklik olarak 
belirlemiştir. KrV, B44/A28. 
98 A.e., A42/B59. 
99 Wood, a.g.e., p. 24.  
100 Duralı, a.g.e., s. 29. 



 20

mümkün olmaktadır. Belirli bir biçimde kabul etmek, varlıkla ilişkinin ancak belirli şartlar 

altında mümkün olduğunu göstermektedir. İşte bu nedenle, gerçekte varlıkların nasıl 

olduğunu bilememekteyiz: 
Bütün tasavvurgücümüzün görünüşün tasarımından başka bir şey olmadığını söylerken 
tasavvur ettiğimiz şeylerin ve aralarındaki bize görünen ilişkinin kendinde şey olmadığıdır. 
Özne, hatta sadece genel olarak duyuların öznel oluşumu kaldırılsa dahi, zaman ve 
mekânda nesnelerin bütün oluşumu ve bağlantıları, zaman ve mekânın kendisi değil, 
ortadan kalkardı.  Çünkü şeyler, görünüşler olarak kendinde değil sadece bizdedirler. Her 
varlık tarafından olmasa da her insan tarafından onları kavrayışımızın modu ki bu mod bize 
özgüdür, haricinde hiç bir şey bilemeyiz.101    
 

Varlıkların gerçekte nasıl olduklarının bilinememesi, insanın kendisine ait bir gerçekliği 

olmayacağı anlamına gelmez. Artık gerçeklik, varlıkta değil, duyumlanırlığımızda 

belirmektedir. Zaman ve mekânın gerçeklikte oluşması ya da gerçekliğin zaman ve mekânda 

oluşması değil, zaman ve mekân aracılığıyla gerçekliğin oluşturulması söz konusudur. İşte 

gerçeklik üzerine elde edilen yeni bakış açısı, bilginin yeniden oluşturulmasına neden 

olmuştur. Nitekim zaman ve mekân varlığın aslından uzaklaştırsa dahi, nesnel bilginin elde 

edilmesinde temel faktör olmaktadırlar. Bir diğer deyişle, zaman ve mekân duyumlanırlığın 

genel formları olmalarıyla gerçeklik üzerine olan bilgiye nesnel geçerlilik sağlarlar. Çünkü 

bu formlar algılamanın genel biçimi olarak herkeste ortaktır. Zaman ve mekân, yalın formlar 

olarak, varlığın değil, bilginin kesinliğini sağlayabilir. Gerçeklik, bahsedilen kesinlik ve 

nesnellikle birlikte düşünülmeye başlanır. Buna karşın bilginin kesinliği ve nesnelliği sağlansa 

da, artık, varlığın aslına ilişkin bir gerçeklik bilgi konusu olamaz. Çünkü zaman ve mekân 

varlığa değil de insana ait formlar olmaları nedeniyle, elde edilen bilgi sınırlı ve 

biçimseldir.102 Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, gerçekliğin kesin bir biçimde bilinmesi ile 

mutlak bir biçimde bilinmesi aynı değildir. Nitekim Kant, bu formların transendental anlamda 

ideal, deneysel anlamda gerçek olduğunu söylerken bu çift yönlü yapıya atıfta 

bulunmaktadır:  
Şeylerin mekânda yan yana olduğu önermesi ancak bunların duyusal tasavvurgücümüzün 
nesneleri olduğu sınırlaması altında geçerlidir. Kavrama ancak dışsal görünüşler olarak 
şeylerin yan yana durduğu şartını eklersem kural evrensel ve sınırlamasız olur. 
Açımlamamız mekânın bize dışsal bir nesne olarak sunulabilecek her şey açısından 
gerçekliğini yani nesnel geçerliliğini ama aynı zamanda akıl yoluyla kendilerinde 
duyumlanırlığımızın yapısını dikkate almadan sunulan her şeyin mekânın idealitesi 
olduğunu belirler. 103  
 

Gerçekliğe ilişkin ortaya çıkan bu yeni durumu daha iyi anlamak için, Kant öncesinde 

gerçekliğin akılcılar ve deneyciler tarafından yapılan tanımlamalarına bakılabilir. Akılcılar 

                                                 
101 KrV, A42. 
102 Angelica Nuzzo, Kant and the Unity of Reason, Purdue University Press, 2005, pp. 34-35. 
103 KrV, A28/B44. 
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gerçekliğin, akılda olan birtakım doğuştan kavramlar, duyumcular ise nesneleri yansıtan 

izlenimler aracılığıyla bilindiğini iddia etmişlerdir.104 Kant’la beraber gerçeklik, insanın 

kendisinde oluşan bir yapı haline gelmiştir.105 Ona göre gerçeklik algılamada ortaya 

çıkmaktadır ve bu anlamıyla gerçeklik, basit bir biçimde nesnelerin bize yansıması ve akıl 

tarafından bu yansımaların düzenlenmesi değil, algılamadan itibaren dönüşüme 

uğramasıdır.106 Bu nedenle Kant tarafından gerçeklik, artık insan zihninin oluşturduğu, inşâ 

ettiği bir alan olarak değerlendirilmeye başlanmaktadır: 
Hem dış hem de iç duyunun idealliği üzerine ve dolayısıyla duyuların tüm nesnelerinin 
yalın görünüşler olarak idealliği üzerine bu teoriyi doğrulamak için, bilgimizde sezgiye ait 
olan her şeyin, (bilgi olmayan haz ile acı hisleri ve irade dışında) bir sezgideki yerlerin 
(uzam), bu yerlerin değişimlerinin (hareket) ve bu değişimleri belirleyen yasaların (harekete 
geçirici güçler) ilişkilerinden ibaret olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.107  
 

 Kant, zaman ve mekân aracılığıyla belirlediği gerçeklik anlayışına kendinde şeylerin 

olmadığı ve görünüşlerin, aslında bir hayal ürünü olduğu şeklinde eleştirilerin olacağını 

düşünmüştür. Kant, bu iddiaların ilkine, kendinde şeylerin olmadığı değil, bilinemeyeceği 

şeklinde cevap vermiştir. Çünkü ona göre, zaten görünüşün kendisi, bir şeyin olmasını ve bu 

şeyden etkilenmeyi gerektirir.108 İkinci iddiaya karşılık olarak Kant, bunların görünüşler olsa 

da bir yanılgı olmadığını belirtmiştir.109 Çünkü görünüşler, zaman ve mekânda gerçeklik 

kazanır yani nesneleşip, bilgi konusu olurlar. Değişen ve dikkat edilmesi gereken nokta, 

görünüşlerin gerçekliğinin mutlak anlamda değil, deneysel anlamda bir değeri olmasıdır. Bu 

bağlamda, zaman ve mekân, varlığın aslına ulaşılamayacağı anlamına gelse de, varlığa ilişkin 

nesnel ve kesin bilginin oluşturulması için gerekli şartları sağladıklarından, vazgeçilmez temel 

unsurlar olarak karşımıza çıkarılmaktadırlar.110  

Yukarıda yazılanlar ışığında, Kant’ın belirlediği zaman ve mekân anlayışının merkeze, 

‘ben’ fikrini aldığı söylenebilir.111 Buna karşın, Kant’taki ben fikri, Descartes’in düşünen 

ben’inin merkezde olduğu anlamda bir rasyonellik taşımaz. Çünkü Kant’ta düşünme zaman 

ve mekâna dayalıdır. Bir diğer deyişle, Kant’ta düşünme, Descartes’te olduğu gibi zaman ve 

mekânın karşısına koyulmaz aksine, düşünme zaman ve mekân üzerine inşâ edilebilir.112 Ama 

bu ben’in temel kaygısının, Descartes’te olduğu üzere, sağlam bilginin kaynağı ve elde 

                                                 
104 Sebastian Gardner, Kant and the Critique of Pure Reason, Routledge Philosophy GuideBooks, 1999, p. 35. 
105 Kanaatimizce, kendimizde oluşan ile kendimizin oluşturduğu farklıdır. Zaman ve mekân kendimizde olan 
ama bilinçli olarak meydana getirdiğimiz dolayısıyla kendimizin oluşturduğu unsurlar değildirler.   
106Julian Marinas, History of Philosophy, Dover Publication, 1967, p. 290. 
107 KrV , B67. 
108 KrV, B69. 
109 A.e., B52. 
110 Varlığa ilişkin bilgi derken deneysel realiteyi kastediyoruz. Bkz. A.e., B52. 
111 Sanıyoruz ki bu transendental ben’dir. 
112 Descartes’te mekânın, maddenin temel özelliği olarak belirlendiğini hatırlatmak isteriz.  
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edilmesiyle ilgili olduğu söylenebilir. Nitekim nasıl Descartes’te açık ve seçiklik bilgiye 

ulaşmada temel ölçüt ise, Kant’ta da zaman ve mekân, gerçeklik üzerine bilgiyi oluşturmada 

temel ölçüt haline gelmektedir.113  

Bu yeni gerçeklikte insanın merkezde olmasıyla ontolojinin değil, epistemolojinin ağır 

bastığı metafiziğe kayıldığı iddia edilmektedir.114 Varlığın aslında ne olduğunun bilinemiyor 

olması, ister istemez varlığın nasıl bilindiğini öne çıkarmaktadır. Bu bilme kesindir ama 

sınırlıdır. Bilmenin evrensel, kesin ve nesnel anlamda geçerli olması, zaman ve mekânın 

biçimselliğine dayanmaktadır. Ama bu biçimsellik aynı zamanda varlığın bilinebilmesinin 

sınırlılığını ifade etmektedir. Bu anlamda, artık önemli olan, varlığın ne olduğu değil, bilginin 

nasıl ve ne ölçüde oluşturulduğudur.  

İşte merkezde olan bu önemli değişikliğin sonucunda, Tanrı’nın yeri değişmiştir. Zaman 

ve mekân, tasavvurgücü formları olarak her ne kadar yeni bir gerçeklik sunsalar da, 

tasavvurgücünün imkânları dışında olan, yani zaman ve mekânda somutlaşamayan varlıkların 

anlamagücü tarafından değerlendirilmesini sınırlamaktadır. Bu sınırlamaların neticesinde 

Tanrı kavramı, fenomenal gerçekliğin dışında kalır. Yeni gerçeklikte ve yeni ben anlayışında, 

Kant’ın amacı Tanrı’yı dışarıda tutmak değildir.115 Tanrı var olabilir ama bilgi konusu olan 

gerçekliğin sınırlarında değildir. Çünkü Kant’ın yaklaşımında zaman ve mekân, kendinde 

şeylerin olmasını değil, bilgi konusu olmalarını engelliyorsa, bu durum, kendinde şey olarak 

Tanrı’nın olmadığının değil, bilgi konusu olamamasının izahı olarak değerlendirilebilir. Bir 

diğer deyişle, Tanrı’nın varolması ya da varolmaması değil, zaman ve mekânın çizdiği 

sınırlardan dolayı bilgi konusu olmaması söz konusudur. Şu halde, Tanrı’nın varlığıyla ilgili 

olarak ontolojik düzlemden ziyâde epistemolojik bir düzlemden bahsedilmektedir. Tanrı’nın 

var olup olmaması değil, bilinememesi söz konusudur. Nitekim Kant, “Doğa teolojisinde 

Tanrı gibi asla tasavvurgücünün nesnesi olamayacak bir nesneyi düşünülemeyeceğini” 

söyleyerek Tanrı’yla ilgili meselenin bu sınırlardan kaynaklandığına işaret etmektedir.116 Bu 

epistemolojik düzlem, baştan belirlenmiş sınırlar içinde olduğundan, Tanrı ister istemez arka 

plana itilmiş, daha doğrusu itilmesi gerekmiştir. Nitekim doğaya, varlığa ilişkin bilginin 

ölçütü olarak Tanrı’nın göz önünde bulundurulmaması bu arkaplanda kalmanın neticesi 

olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. 

                                                 
113 A.e., AXV. 
114 Gardner, a.g.e, p. 40. Kanaatimizce bu iddia genel anlamıyla doğru olmasına rağmen, insanın merkezde 
olması her şeyin kendi düşüncesine ait olması anlamına gelmemektedir. Böyle bir kabul Kant’ı Berkeley ile aynı 
tutmak olacaktır. 
115 Burada Kopernik devrimiyle paralel değil de onun tersi yönünde bir benzetme yapılabileceği kanaatindeyiz. 
Çünkü Kant, insanın merkezde olduğunu Kopernik devrimi ise insanın merkezde olmadığını belirtmektedir.  
116 KrV, B71. 
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B.1.2. TEORİK BİLGİNİN İNŞASINDA ANLAMAGÜCÜ117  
 Zaman ve mekânın gerçekliğin belirlenmesinde temel bir rol oynamasına ve gerçekliğin 

bilgiyle olan ilgisine değindik. Bu bağlamda gerçekliğin, bilginin sınırlarıyla ilgili olduğunu 

ve bu sınırların Tanrı’yı bilmeyi imkânsız kıldığını belirtmeye çalıştık. Buna karşın, Kant’ın 

felsefesinde bilginin meydana gelmesi sadece zaman ve mekâna bağlı değildir. Bu formların, 

bilginin elde edilmesine imkân tanımasından söz edilebilir. Bir diğer deyişle, zaman ve mekân 

aracılığıyla gelen görünüşler potansiyel bilgi olmaya hak kazanmışlardır ama henüz aktüel 

olmamışlardır. Bu anlamda, bilginin ne olduğunun daha iyi anlaşılması için, bilginin sadece 

imkânına değil, aynı zamanda bu imkândan hareketle inşâ edilmesine ilişkin genel bir 

değerlendirmenin yapılması gereklidir. Çünkü neyin, nasıl bilgi oluşturduğuna ilişkin genel 

değerlendirme, Tanrı’nın neden bilgi konusu olmadığını tam anlamıyla bize gösterebilir.  

Bu bağlamda, anlamagücünün saf kavramlarının bilgi alanı içinde nasıl meşruluk 

sağladığı üzerinde duracağız. Çünkü anlamagücünün saf kavramları, bilgiyle sonuçlanarak 

meşruluk kazanırlarken, aklın saf kavramları ve bunların başından gelen Tanrı kavramı bu 

meşruluğu sağlayamadığı için sorun teşkil edecektir. Dolayısıyla, anlamagücünün saf 

kavramlarının nasıl bilgi ürettiklerinin gösterilmesi, aklın saf kavramlarının neden bilgi 

üretmede işe yaramadığına ve sorun olarak kabul edildiklerine ilişkin bir fikir verecektir.  Şu 

halde, bir önceki bölümde yer alan Tanrı’nın bilinemeyeceği düşüncesinin yanına, Tanrı’nın 

bilgi açısından sorun olmasını da ekleyeceğiz.  

        Belirlenmemiş nesneden118 belirlenmiş nesneyi elde etmek yani bilgi sağlamak için, bir 

şeyin görünüş haline getirilmesi yeterli değildir.119 Ayrıca, nesnelerin rengi, boyutu, ağırlığı 

gibi duyusal verilerin çokluğu, onları tanımanın önünde engel oluşturmaktadır. Nesneyi 

tanımak için ondaki bu veri çokluğunu ya da çokçeşitliliği120 düzenleyecek ve birleştirecek bir 

unsura ihtiyaç vardır. Düşünme ya da anlamagücü bu işlevi yerine getirecek unsurlara yani 

kavramlara sahiptir. Tasavvurgücünün formları duyulardan gelen verilerin karmaşıklığını 

düzenlerken, anlamgücünün kavramları duyulardan gelen verilerin çokçeşitliliğini düzenler. 

Ancak düşünme müdahale ettiğinde bir nesne üzerine bilgi meydana gelmektedir. Şu halde 

                                                 
117 Anlamagücü/verstand/understanding. Bunun için bkz. Teoman Duralı, Vefatının 2. yüzyılında Tarihteki En 
Önemli Fikir Binalarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken-III, Kutadgu Bilig, Sayı 8, Ekim 2005, s. 
36. 
118 Belirlenmemiş nesne. Der Unbestimmte/Undetermined object. A.e., B34/A20.  
119 Wood, a.g.e, p. 39.  
120 Çokçeşitlilik/mannigfaltigkeit/manifoldness. Duralı,a.g.e., s. 32. 
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düşünmenin, nesneyi belirli bir kavram altına yerleştirme işlemi olduğu söylenebilir.121 Ama 

düşünmenin üretmesi, yani bilgiyi meydana getirmesi için, duyumlamadan verilerin gelme 

şartını mutlaka gözönünde bulundurmak gereklidir. Duyumlamada karşımıza aldığımız nesne, 

anlamagücünde yer alan kavramlar aracılığıyla düşünüldüğünde bilgiye ulaşılmış olur.122 

Nitekim Kant, tasavvurgücü içeriği olmayan kavramın boş, kavramsız tasavvurgücünün de 

kör olduğunu belirtirken, her bir yetinin kendine has işlerliğinin bulunduğunu ve birinin 

diğeriyle birleştiğinde bilginin meydana geldiğini vurgulamak ister:  
İçerik olmadan düşünmem boş, kavramsız tasavvurgücü de kördür. Bundan ötürü, 
tasavvurgücünde kavramlarımızı duyumlanabilir hale getirmek, yani onlara 
tasavvurgücünde nesne vermek kadar tasavvurgücümüzü düşünülebilir (intelligible) hale 
getirmek, yani onları kavram altına sokmak da önemlidir. Bu iki kuvvet ya da kapasite, 
kendi işlevlerini değiş-dokuş edemezler. Ancak bunların birlikteliğinden bilgi meydana 
gelir. 123  
 

     Dikkat edilirse Kant, bilginin meydana gelişinde temel unsurların neler olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Bu durumda, tasavvurgücünün formları ile düşünmenin kavramları arasındaki 

sentez, bilginin mümkün olmasını sağlar. Anlamagücündeki kavramların içi, 

tasavvurgücünden gelen duyu verileriyle dolduğunda bilgi meydana gelmektedir. Kant, 

sadece düşünerek ya da duyumlayarak bilginin elde edilemeyeceğini belirtmek istemektedir. 

Bu nedenle düşünmek için değil, düşünmenin bilgi üretmesi için tasavvurgücüne, 

duyumlamak için değil, duyumlamanın bilgi üretmesi için kavramlara ihtiyaç 

duyulmaktadır.124 Bu anlamda, “tasavvurgücünün ve kavramların dualitesi duyumlanırlığın ve 

anlamagücünün zorunlu bir işbirliğidir” diyebiliriz.125 Bilgi, bu işbirliğin sonucunda meydana 

gelmektedir. Bu unsurların birlikteliğinin sağlanamadığı hiçbir durum bilgiyi meydana 

getirmek için yeterli olmaz. 

                 Bir varolan hakkında yargıda bulunuluyorsa, kavramın dışına çıkılması 

gerekmektedir. Kavramın dışına çıkılmasıysa, zaman ve mekânın alanı içerisine girilerek bir 

şey hakkında varolduğu yargısında bulunmak demektir. Bir diğer deyişle, bir şeyin varolduğu 

söylenmekteyse kavramın dışına çıkılan bir yargıda bulunulmaktadır. Kavramın dışına 

çıkmak, duyu verilerinden gelen malzemeyle mümkündür. Tanrı, duyu verilerine konu 

olmadığından düşünülse dahi, herhangi bir şekilde O’nun hakkında bilgi yargısı verilemez. 

Çünkü burada yargıyı belirleyen kavram bilgi üretmeye yarayacak olan malzemeden 

yoksundur. Kant’ın yukarıdaki alıntıda yaptığı meşhur belirlenimi Tanrı’yla ilgili olarak 
                                                 
121 Karl Jaspers, Kant, Edited by Hannah Arendt, tr. by Ralph Manheim, Harcourt, Brace&World Inc., 1962, p. 
25. 
122 Nesnenin yani objenin karşıya almak demek olduğunu bilinmektedir.  
123 KrV, B75-B76/ A51-A52. 
124 A.e., B165/166. 
125 Peter F. Strawson, Bounds of Sense: An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason, Routledge, 1966, p. 72. 



 25

yorumlarsak şöyle demek gerekmektedir: Tanrı kavramı (deneysel) bilgi açısından boştur ve 

Tanrı kavramından hareketle yani sadece bu kavramı düşünerek varolduğu hakkında yargıda 

bulunmak Tanrı’nın varlığı hakkında bilgi sahibi olmak için yeterli değildir. 

       Bu hususun Tanrı’nın bilinmesiyle ilgili olarak doğurduğu önemli sonuçlar vardır. Çünkü 

Kant’ın yaklaşımı, Tanrı kavramından hareketle yani sadece düşünmeye dayalı olarak, 

bilmeye kalkışmayı sınırlandırmaktadır. Kavramın içinin doldurulması yani zaman ve mekân 

formlarının belirlediği duyu verileriyle somutlaşması; nesneleşmesi gerekir ki bilgiden 

bahsedilebilsin. Tanrı ise, duyu verilerine konu olmadığından, kavramından hareketle ne 

varolup var olmadığına ilişkin, ne de kendisinin niteliklerine ilişkin bir bilgi konusu olamaz.  

     Sadece tasavvurgücü aracılığıyla duyumlamanın veya anlamagücü aracılığıyla düşünmenin 

bilgi için neden yeterli olmadığının anlaşılması yargıların işlevine bakılmasıyla mümkündür. 

Aslına bakılırsa, Kant’ın kendisi düşünme ile bilmeyi kesin bir biçimde ayırmaktadır.126 

Nitekim Kant’ın anlayışında dimağın,127 duyumlamadan tasavvurgücü aracılığıyla gelen 

verileri, düşünme formundan çok bilişsel bir form kazanılacak şekilde düzenlediği 

söylenmiştir.128 Bir örnek vermek gerekirse, masadan alınan bir nesne, duyumlamadan gelen 

şekline, ağırlığına ilişkin verilerden hareketle anlamagücünden gelen bir kavram altına 

sokularak ‘Bu bir kitaptır.’ ya da ‘Bu bir defterdir.’ şeklinde yargılamayla tanımlanır ve 

anlaşılır. Yani duyumlamadan gelen verilerin kavramlarla olan birlikteliği yargıları ve yargılar 

da bilgiyi oluşturur. Dolayısıyla düşünülen bir şeyin bilgiye dönüşmesi, ne olduğunun 

yargılanmasıyla mümkün olmaktadır diyebiliriz.129 Bir şey duyumlandığında, onun ne olduğu 

(düşünme yoluyla) yargılanmazsa, o şey hakkında bilgi sahibi olunamaz. İşte bu nedenle, 

düşünmenin araçları olarak kavramlar ancak yargılarda kullanıldığında bilgi vermektedir. 130 

       Şeyler, ilkönce duyumlanarak görünüş haline getirilir ve sonra bunların ne olduğu üzerine 

yargıyla düşünülerek somut bir bilgi nesnesi elde edilir. Yani bilgi, bir nesnenin var olduğunu 

duyumlanmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda, nesnenin ne ve nasıl olduğuna ilişkin 

yargılara da ihtiyaç duyulur. Masadaki bir nesnenin kitap olarak belirlenmesi; bilgi haline 

gelmesi için, ‘bu bir kitaptır’ yargısına gerek duyulur. O halde, kavramlar ve nesneler ancak 

yargılarda kullanılarak birlikte olabilirler. Nesne ve kavram ‘Bu bir kitaptır.’ formuna, yani 

                                                 
126 KrV, B146. 
127 Dimağ/Gemüt. “Dimağ ıstılahından anlaşılması gereken: Edinilmiş tasavvurların birleştirimli bütünlüğünü ve 
tecrübe kaynaklı-deneysel- idrak birliğini sağlayan meleke yahut yatkınlık”. Bkz: Teoman Duralı, “Vefatının 2. 
yüzyılında Tarihteki En Önemli fikir Binalarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken-IV”,  Kutadgu 
Bilig, Sayı 10, Ekim 2006, s. 28’deki dipnot. 
128 Jaspers, a.g.e., p. 27. 
129 D. P. Dryer, Kant’s Solution For Verification in Metaphysics, University of Toronto Press, 1966, p. 69. 
130 A.e., p. 70. 
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yargısına çevirilmezse henüz bir bilgiden bahsedilemez. Bu nedenle Kant’ın, bilginin 

oluşumunda, anlamagücünün işlevsel yapısına vurgu yaptığını görmekteyiz: 
Anlamagücü tarafından, en azından insan anlamagücü için, üretilen bilgi kavramlar 
yardımıyla bir bilgidir ve bu nedenle vargörüsel131 değil, çıkarımsaldır. Bütün 
tasavvurgücü, duyulur olarak etkilenmelere dayalı iken, kavramlar işlevlere dayanırlar. 
İşlevden, çeşitli tasavvurların genel bir tasavvur altında birlik haline getirilmesini 
kastediyorum. Kavramlar, düşünmenin kendindenliğine dayanırlar, duyulur tasavvurgüçleri 
ise izlenimlerin alıcılığına dayanır. Anlamagücünün bu kavramları kullanmasının tek yolu, 
onların yardımıyla yargıda bulunmadır.132 
 

       Yargılar, duyular aracılığıyla verilenin organize edilmesini temsil ederler ki, tecrübeye 

giden bu yol zorunludur. Bu zorunluluk aynı zamanda yargıların nesnelliğini sağlar. Bu 

nedenle nesnel bir yargı, sadece onu yargılayan için değil, yargıda bulunan herkes için geçerli 

olmalıdır.133 Örnek vermek gerekirse, ‘Cisimler ağırdır.’ yargısında, böyle yargıda 

bulunmanın bir formu vardır. Ancak böylece öznel bir gözlem, yargının formu altında genel 

geçer, nesnel kılınabilir. Cismin ağır olarak belirlenmesi, artık cismin kendisiyle değil, 

‘Cisimler ağırdır.’ yargısının imkânıyla ilgilidir.134 Bu anlamıyla, nasıl duyumlanırlığın 

formları olan zaman ve mekân aracılığıyla şeyler görünür kılınıyorsa, yargılamayla da 

görünüşler bilinir kılınmaktadır.135  

      Dünyada birçok nesne olduğu gibi, bunların birbirleriyle ilişkisini ifade eden olaylar da 

söz konusudur. Yani dünyada sadece nesneler değil, bu ilişkilere karşılık gelen olaylar vardır. 

Zaten bilgi sadece bir nesnenin ne olduğuna ilişkin değildir. Bundan dolayı, yargılarda ortaya 

çıkan bilgiyle sadece nesneler değil, aynı zamanda olaylar da belirlenmektedir. Şu halde, 

olaylar üzerine olan bilginin anlaşılması için yargıların oluşumuna daha geniş bir açıdan 

bakılması gereklidir. Kant tarafından bütün yargılarda ortaya çıkan biçimler, düşünmenin 

fonksiyonları olan kategoriler ya da anlamagücünün saf kavramları olarak 

değerlendirilmiştir.136 Kategoriler, yargıların oluşma sürecinde bilgiye götüren kılavuz olarak 

görebiliriz.137 Saf kavramlar, yukarıda örnekleyerek açıkladığımız deneysel kavramlardan 

farklılık gösterirler. Deneysel kavramların duyumlamadan gelen malzemeyle doldurulması 

sonucunda sınırlı bir yargı elde edilebilir. ‘Bu bir kitaptır’ denildiğinde tecrübede karşılığı 

bulunan deneysel bir yargıdan ve tek bir nesneyi ilgilendiren sınırlı bir bilgiden 

                                                 
131 Intuitive. 
132 KrV, A68-A69/B93-B94. 
133 Bilginin önemli bir ölçüğü olan evrensel olmasının bu bağlamda değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.  
134 A.e., B142. 
135 Burada çok önemli olan bir noktayı belirtmek gereklidir. Yargılamanın imkânı derken Kant, mantıkçıların 
yaptığı gibi, iki kavramın temsilinden bahsetmemektedir. Öznel bir durum olan yargılamanın nesnel olup bilgi 
haline gelmesi deneysel sezgide algılamanın zorunlu birliğiyle ilgilidir. A.e., pp.159-160. Anlaşılacağı üzere bu 
açıklama oldukça detaylıdır ve bizi konumuzdan uzaklaştırabilir.    
136 A.e., A77-A80/B102-B106. 
137 Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir, Dergah Yayınları, Mart 2006, s. 97. 
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bahsedilmektedir. Buna karşın, anlamagücünün saf kavramları belirli bir yargının değil, genel 

olarak yargının formları olarak, belirli bir yargıda işaret edilenden değil, genel olarak bütün 

yargılarda işaret etmeye yarayan fonksiyonlardan çıkarılabilir olmalıdırlar. Böylece Kant’a 

göre, sınırlı bir bilgiden değil, (bilime de imkân tanıyan) a priori nesnel bilgiden bahsetme 

imkânı doğar:  
Genel olarak mümkün tecrübenin a priori şartları aynı zamanda tecrübe nesnelerinin 
şartlarıdır. Şimdi iddia ediyorum ki, zaman ve mekânın aynı tasavvurgücünün şartları 
olması gibi,  yukarıda yerleştirilen kategoriler de düşünmenin şartlarıdırlar. Onlar nesneleri 
genelliğinde görünüşler olarak düşünmemizi sağlayan esas kavramlardır ve bundan dolayı a 
priori nesnel geçerlilikleri vardır. Bu tam anlamıyla ıspat etmek istediğimizdir.138  
 

      Bu hususun daha iyi anlaşılması için, Kant’ın “Prolegomena”da algı yargıları ile tecrübe 

yargıları arasında yaptığı tasnife bakılabilir.139 Algı yargıları, algılamalar sonucunda kurulan 

mantıksal bağlantıları içerirler. Burada anlamagücü daha çok, düzenleyici, birleştirici bir 

mekânizmadır.140 Buna örnek olarak, Kant tarafından, odanın sıcak olması, elmanın ekşi 

olması verilmiştir. Burada deneysel, somut bir yargı olsa bile nesnel bir bilgiden bahsedilmesi 

mümkün değildir. Oda başka birine soğuk olarak gelebileceği gibi, elma da başka birine tatlı 

gelebilir. Hâlbuki tecrübe yargıları, algı yargılarının da dâhil olduğu bütün tecrübenin 

belirlenmesinde kullanılan bir takım ortak kavramlar ihtiva ederler. Bu ortak kavramlar, algı 

yargılarının öznelliğini tecrübe yargıları haline çevirerek bu yargılara ve dolayısıyla bilgiye a 

priori, nesnel bir form kazandırırlar. Bilgiden bahsedilmesi için yargının nesneyle uyumu ve 

bu uyumun da genel-geçer olması gerekmektedir. İşte yargıların genel doğruluğu, yani nesnel 

geçerliliği anlamagücünün bu saf kavramlarına dayanmaktadır. Bu anlamıyla anlamagücüne 

dayalı olarak “tecrübe, bana belirli koşullarda öğrettiğini, her zaman bana ve herkese 

öğretebilmelidir ve onun geçerliliği özneyle veya onun o zamanki durumuyla 

sınırlanamaz.”141  

     Anlamagücünün saf kavramlarının işlevselliğini anlamak için, birleştirimli a priori 

yargılara bakmak gerekmektedir. Birleştirimli a priori yargılar, evrensel ve zorunlu bilgiyi 

içerirler. Bu türden yargılar, bir nesnenin ne olduğunu söyleyen basit deneysel yargılar 

olmaktan ziyâde nesneler arası ilişkilerin, olayların açıklanmasını sağlayan yasalara temel 

teşkil etmektedirler. Nasıl zaman ve mekân formları duyumlamanın zorunluluğunu 

oluşturuyorlarsa, birleştirimli a priori önermelerin formları olan kategoriler de olayların 

düşünülmesinin zorunluluğunu oluşturur. Örnek vermek gerekirse, nedensellik konusunda 

                                                 
138 KrV, A111.  
139 P, 4:298. 
140 Locke, Hume gibi İngiliz deneycilerinin kabul ettiği mekânizma bu şekildedir. 
141 P, 4:299. 
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‘Her olayın bir sebebi vardır’ değil, ‘Her olayın bir sebebi olmalıdır.’ şeklinde düşünülür.142 

Bu şekilde düşünülmese, doğadaki olaylar görülse dahi, onlar arasında ilişkinin kurularak 

anlamlandırılması mümkün olmaz. Örnek vermek gerekirse, tecrübe güneş ışığının taşa 

vurduğunu gösterirken, anlamagücü güneşin taşı ısıtması gerektiğini dikte eder. Bu türden bir 

yargıda, kitap, defter gibi içi sadece tasavvurgücünden gelen verilerle doldurulan deneysel 

kavramlardan ziyâde, anlamagücünün kavramları olan kategoriler bulunmaktadır. Şu halde, 

kategoriler olayları belirleyen daha nitelikli yargılarımızın ve dolayısıyla bilgimizin 

oluşmasını sağlamaktadırlar. Yukarıdaki yargıda geçen nedensellik kategorisi, Kant 

tarafından saf kavramlar olarak nitelendirilmektedir. Yani, sebep-sonuç ilişkisini ifade eden 

nedensellik deneysel bir kavram değil, anlamagücünün saf bir kavramıdır. Bu saf kavramın, 

aynı zamanda doğa olaylarını anlamada bize yardımcı olduğundan bir ilke olarak karşımıza 

çıktığını söyleyebiliriz.143 Ayrıca anlamagücünün bu ilkeleri olmadan doğadaki düzenlilik 

anlaşılamayacağından, doğaya ilişkin zorunlu olarak geçerli olduğu düşünülen yasalılığın da 

belirlenemeyeceğini söyleyebiliriz.144 

              Şu halde, aklın saf kavramları olmalarıyla aslında öznel olan kategorilerin, nesnel 

geçerliliğe sahip oldukları gösterilebilir. Çünkü bu formlar, bilginin karmaşık süreçleriyle 

değil, bu karmaşık süreçlerin başlangıcıyla ilgilidirler. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, 

birleştirimli a priori bilgi, nesnel ve kesin olan yargılarla ilgili olduğundan, kaynaklarını, 

tecrübe alanının yetersizliğinden ve değişkenliğinden farklı bir yere dayandırmak 

durumundadırlar. Birleştirimli a priori yargılar, anlamagücüne dayandıkları ölçüde nesnel ve 

kesin olabilirler. Bu durumda, bu türden yargıların meşruluklarını, yani anlamagücünün öznel 

şartlarının aynı zamanda nesnel geçerli hale nasıl geldiğinin gösterilmesi gerekir. Ayrıca 

tekrar hatırlatacak olursak, aklın saf kavramlarından olan Tanrı kavramının bahsedilen nesnel 

geçerliliği elde edememesinden dolayı meşruluk kazanamaması önemlidir. Bu meşruluğun ne 

demek olduğu iyice anlaşılırsa Tanrı kavramının neden bunu sağlayamadığının da 

anlaşılabilir. 

       Kant, anlamagücünün saf kavramlarının ıspatlanmasalar da meşruluklarının 

gösterilebileceğini düşünmektedir. Bir şeyi ıspatlamak için onu somut olarak göstermek 

gereklidir. Kant’a göre, anlamagücünün saf kavramlarından olan nedensellik kavramı 

gözlemlenen bir nesne değil, nesneler üzerine gözlemlemeye imkân sağlayan bir 

                                                 
142 Dryer, a.g.e., pp. 98-99. 
143 Mehmet Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi, İnsan Yayınları, Nisan 1997, s. 87-88. 
144 William Harper, Kant on Causality, Freedom, and Objectivity, University of Minnesota Press, 
(Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 26 Aralık 2008, p.85. 
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ilkedir.145Kategoriler ya da anlamagücünün saf kavramları, meşruluklarını tecrübede 

olmalarından değil, tecrübeyi mümkün hale getiren çıkarımlar olmalarından alırlar. Kant’ın 

ifade ettiği şekilde, bu kavramlar olgu sorusuna (quid facti) ilişkin değil, meşruluk sorusuna 

(quid juris) ilişkindir.  
Kanuncular bir davada haklardan ve taleplerden bahsederken hak nedir (quid juris) 
sorusunu olguyu ilgilendiren sorudan (quid facti) ayırt ederler ve ikisinin de ıspatlanmasını 
isterler. Hakkı ya da yasal talebi bildirmesi gereken birincinin ıspatını, tümdengeliş olarak 
adlandırırlar. Birçok deneysel kavram hiç kimsenin karşı çıkışı olmaksızın kullanılır.  
Nesnel gerçekliklerini ıspatlamak için tecrübe her zaman elimizin altında olduğundan 
tümdengelişi kullanmaksızın onlara bir anlam ya da mana yüklemede kendimizi mazur 
gösteririz. Ama ayrıca söz gelimi şans, yazgı gibi gasbedilmiş kavramlar vardır ki, genel bir 
hoşgörü ile yürürlüktedirler ve gene de zaman zaman quid juris sorusunca itirazla karşı 
karşıya kalırlar. Bir tümdengelişin talebi bizi ciddi bir karışıklğa sokar, çünkü 
kullanımlarını haklı gösterebilecek tecrübeden ya da akıldan gelen hiçbir yasal isim elde 
edilebilir değildir. 
 Ama insan bilgisinin oldukça karmaşık örgüsünü oluşturan birçok kavram arasında 
kimileri vardır ki, saf a priori (bütün tecrübeden tamamıyla bağımsız) kullanım için 
belirlenmiştir ve bu yetkinlikleri her zaman bir tümdengelimi gerektirir; çünkü böyle bir 
kullanımın aklanması için deneyimden ıspatlanmaları yeterli değildir: ama gene de bu 
kavramların hiçbir deneyimden almadıkları nesneler ile nasıl ilişkide olabildikleri 
bilinmelidir.146 
 

    Anlamagücünün saf kavramları olan kategoriler, olguların nasıl olduğuna değil, olguların 

nasıl meydana geldiğine ilişkindirler. Bu anlamıyla onlar meşruluklarını, tecrübede 

olmalarından değil, tecrübeye imkân tanıyan şartları sağlamalarından alırlar.147 Bir diğer 

deyişle, kategoriler aracılığıyla, nesneleri yargılarda tanımanın imkânı ötesinde, genel olarak 

bütün nesnelerin biribiriyle ilişkisinin zorunlu ve evrensel kurallarla açıklanmasının imkânı 

sağlanır. Dolayısıyla anlamagücünün saf kavramlarının, mutlak anlamda gerçek olup 

olmadıkları değil, bilgimizin araştırma alanı olan doğayı oluşturmada ne ölçüde kullanışlı 

oldukları önem kazanmaktadır diyebiliriz.148  

           Kant’a göre, duyarlık tasavvurgücünün formlarını verirken, anlamagücü kurallar verir. 

Görünüşleri doğa ya da doğa yasaları olarak değerlendirirken anlamagücünün kurallarına 

ihtiyaç duyulmaktadır.149 Bu anlamda doğaya ait deneysel yasalar, kaynaklarını 

anlamagücünün saf kavramlarından bulmasalar da anlamagücünün öznel belirlenimleri olarak 

düşünülebilirler. Bu öznel belirlenimler sayesinde görünüşler, doğa alanında bilginin mümkün 

                                                 
145 KrV, B126. 
146KrV, A84-A85/B117-B118.  Quid facti ve quid juris Roma hukukuna ait olan Latince terimlerdir. Buna 
göre, her ikisi de ıspata dayandıkları halde, ilki doğrudan olayın kendisine dayanırken ikincisi bir olaydan 
hareketle yapılan çıkarımlamaya dayanır. Bkz. Wood, a.g.e., p. 47.  Kant’ın bu ayrımlamasını kendi felsefi 
anlayışına yerleştirdiğimizde quid  facti’yi yargının doğruluğunun doğrudan deneysel karşılığı olmasıyla 
ıspatlanabilmesi, quid juris’i ise deneysel karşılığı olmayan anlamagücünün a priori kavramlarının tecrübeyi 
mümkün kılan çıkarımlardan meşruluklarını sağlayabilmesi şeklinde tanımlayabiliriz.  
147 Wood, a.g.e., p. 47. 
148 Guyer, a.g.e., p. 83. 
149 KrV, A126. 
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halleri olarak ele alınabilirler. Bu mümkünlük, görünüşlerin, tasavvurgücünün formlarıyla 

şekil alır hale gelmelerinin ötesine geçilmesine imkân sağladığı gibi, bu görünüşlerin 

düzenlilik kazanarak yasa formunu almasını da sağlar. Bir diğer deyişle, doğanın yasalılığının 

sağlanması, anlamagücünün kavramlarının görünüşlere verdiği düzenlilikle mümkün 

olmaktadır: 
 Ama tüm deneysel yasalar, yalnızca anlamagücünün saf yasalarının ilkin onun altında ve 
onun normlarına göre olanaklı olduğu özel belirlenimleridirler. Onlar aracılığıyla 
görünüşler muntazam bir biçim kazanırlar, tıpkı tüm görünüşlerin deneysel biçimlerindeki 
çeşitliliğe rağmen gene de her zaman saf duyarlık biçiminin koşullarıyla uymak zorunda 
olmaları gibi. 150 
 

       Anlamagücünün saf kavramları ise tecrübede olmasa da duyumlamayla irtibat 

halindedirler. Yani bu saf kavramlar, zaman ve mekânda anlam kazanma imkânına sahiptirler. 

Kategorilerin yani anlamagücünün saf kavramlarının da tecrübede olmadıklarını ve bu 

anlamda bilgi konusu olmaması gerektiği söylenebilir. Buna karşın, kategoriler tecrübede 

olmalarından değil, tecrübeyi mümkün kılmalarından dolayı meşru hale gelirler. Yani bu 

kavramlar değerlerini, tecrübede olmalarından değil, tecrübeyi meydana getirmelerinden 

alırlar.151 Nasıl zaman ve mekân insana ait saf formlar olarak gerçekliğe ait olmanın ötesinde, 

gerçekliği oluşturan saf unsurlar iseler, anlamagücünün saf kavramları da tecrübeye ait 

olmanın ötesinde, tecrübeyi oluşturan saf unsurlardır. Bu nedenle, kanaatimizce, Kant’ın 

anlayışında gerçeklikten hareketle zaman ve mekânı anlamak yerine, zaman ve mekândan 

hareketle gerçeklik anlamlandırılabilir. Yine tecrübeden hareketle anlamagücünün saf 

kavramlarını anlamak yerine, bu saf kavramlardan hareketle tecrübe anlamlandırılabilir: 
Tecrübe birbirine benzemeyen iki elementten yani duyulardan elde edilen bilginin maddesi 
ve bu maddeyi belirli formlarla düzenleyen saf tasavvurgücünün içsel kaynağından ve duyu 
izlenimleri üzerindeki düşünmeden oluşur ki, bunların eyleme geçmesiyle kavramlar 
üretilir.152   
 

      Sonuç olarak, anlamagücünün bilgi üretmesi için duyumlamadan gelen verilere ihtiyaç 

duyulduğu, kendi kavramlarının ancak bu şekilde değerlendirilebildiğini söyleyebiliriz. Bu 

anlamda duyular, Tanrı kavramının altına koyularak bilgi elde edilebilecek malzemeyi 

sunmadıklarından Tanrı’ya ilişkin olarak bir yargıda bulunmanın imkânı yoktur. Gerçekliğin 

insanın oluşturduğu bir tecrübe alanı haline geldiğini ve bu tecrübe alanında Tanrı’nın 

bulunmamasından dolayı gerçeklikte de yer almaması söz konusu olmaktadır. Bu anlamda 

Tanrı kavramı, zaman ve mekânın sınırları içinde bulunmadığından bilgi konusu olamadığı 

                                                 
150 A.e., A128-A129.Uymak zorunda kalmaları: to be in harmony with…  
151 A.e., A679/B707. 
152 A.e., A86. 
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gibi tecrübenin anlamlandırılmasında bir ilke olarak kullanılamadığından meşruluğunu da 

sağlayamamaktadır: 
 Bununla birlikte, bu kavramlar nesnel geçerliliğe sahipse conceptus ratiocinati (doğru 
çıkarımlanmış kavramlar) olarak adlandırılabilirler. Buna karşın, böyle bir geçerlilikleri 
yoksa çıkarımlanmış görünüşünde kabul ediliyorlarsa conceptus ratiocinantes (sahte 
kavramlar) olarak adlandırılabilirler.153 
 

        Sadece aklın içinde kalarak saf bir kavram olan Tanrı’yı düşünmek mümkündür. Ama bu 

düşünmeden bilginin çıkması yani bir şeyin varolduğunun söylenmesi için zaman ve mekânla 

işbirliğine gidilmesi gereklidir. Kategoriler saf kavramlardan olsa bile işlevselliklerini ancak 

tecrübe alanı üzerinde sağlamaktadırlar. Zaman ve mekânla sınırlanan akıl kendisinde yer 

alan Tanrı kavramını kullanamadığı için işlevsellik verememektedir. Bundan dolayı da Tanrı 

kavramı akıl için sorunlu olmaktadır.  

 

 

 B.2. TANRI KAVRAMI   

Kant için, anlamagücünün kavramlarının tecrübeden gelmezse de tecrübeye yönelik 

olduklarını göstermeye çalıştık. Bu saf kavramlar, tecrübede birebir görünmese de tecrübenin 

mümkün olmasına yönelik şartları meydana getirmektedirler. Bu anlamda, anlamagücünün saf 

kavramlarının gerçekliğinden değil, tecrübenin şartlarını meydana getirdikleri için 

zorunluluklarından ve nesnel geçerliliklerinden bahsetmek gereklidir. Nitekim Kant’a göre, 

bu saf kavramlara tecrübenin sınırları dışında bir konum vermek doğru değildir.154 Şu halde, 

anlamagücünün kavramlarının bağımsız olmadığı ve mutlak anlamda tecrübe alanına bağlı 

olduğu söylenebilir: 
Anlamagücünün kavramları tecrübeyi önceleseler ve deneyim uğruna olsalar da görünüşler 
mümkün bir deneysel bilince zorunlu olarak bağlı oldukları ölçüde görünüşler üzerindeki 
birliğin refleksiyonundan başka bir şey değildirler. Bu kavramlar aracılığıyla bilginin ve bir 
nesnenin belirlenmesi mümkündür. Bunlar ilkönce çıkarım yapmak için malzeme elde 
ederler ve çıkarım yapılabilen nesnenin hiçbir a priori kavramı tarafından öncelenmezler. 
Öte yandan, bunların nesnel gerçekliği, deneyimin düşünülebilir formunu 
oluşturduklarından, her zaman tatbiklerini tecrübede göstermeleriyle sağlanır.155 
 

Tanrı kavramı bilgi konusu olmadığı gibi teorik alan içerisinde meşruluğunu 

kaybetmesiyle yani bir soruna dönüşmeye başlamıştır. Bu anlamda Kant’ın temelde hedefi ve 

farklılığı bu sorun olan tarafın herhangi bir filozofun yanlış çıkarımlamasına değil, teorik 

                                                 
153 A.e., B368. 
154 A.e., A310/B367. 
155 A.e., B367. 
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aklın işleyiş biçimine dayandırdığını göstermek olacaktır.156 Nitekim Tanrı’nın 

ıspatlanamazlığı bu işleyişe dayandırılacaktır.157  

Tanrı kavramı anlamagücünde değil, akılda yer almaktadır158 ve aklın, anlamagücününki 

gibi tecrübe alanına bir bağımlılığı yoktur. Akıl, vurgulamaya çalışacağımız üzere, sınır 

tanımayan, kurgulayan, varsayımda bulunan, arzu duyan, tatmin olan, dolayısıyla kendine 

özgü bir yapısı ve işleyişi olan canlı bir organizma gibidir.159 Kant’ın aklın kendine özgü bir 

doğası olduğunu iddia ederken bu özelliklerin bütününü kastettiğini düşünebiliriz. İşte Tanrı 

kavramının aklın bu doğasıyla özdeşleşen öznel işleyişinde nasıl çıktığını ve seyir izlediğini 

göstermeye çalışacağız. Aklın ve kavramlarının işlevi, anlamagücü ve kavramları üzerindeki 

etkisinden anlaşılabilir. Bir diğer deyişle, nasıl anlamagücünün saf kavramlarının işlevi, 

duyarlık üzerinden anlaşılıyorsa, aklın ve kavramlarının işlevi de, anlamagücünün ve onun 

kavramlarının üzerinden anlaşılabilir: 
Duyumlanırlığın anlamagücünün nesnesi olması gibi anlamagücü de aklın nesnesidir. Aklın 
işi anlamagücünün bütün mümkün deneysel fiillerini sistematik yapmaktır ki bu durum 
aynı, anlamagücünün, kavramları aracılığıyla görünüşlerin çokçeşitliliğini birleştirmesi ve 
deneysel yasalar altında biraraya getirmesi gibidir. 160  

 
 

B.2.1. ANLAMAGÜCÜ ile AKIL  
Kant için dimağın önemli bir özelliği, onda yer alan yetileri biribirleriyle devamlı olarak 

ilişkide olmasıdır. Nitekim Kant’a göre, bilgi tasavvurgücünden başlayıp anlamagücüyle 

devam etmekte ve oradan düşünmenin en yüksek seviyesi olan akılda son bulmaktadır.161 

Anlamagücü, kavramları aracılığıyla görünüşlere kurallılık vermektedir.162 Bu kurallılık aynı 

zamanda görünüşlere birlik kazandırmaktadır. Akıl ise, anlamagücüne birlik kazandırmak için 

ilkeleri kullanmaktadır.163 Böylelikle, anlamagücü görünüşlere kurallar aracılığıyla birlik 

verirken, akıl anlamagücünün kavramlarına ilkeler aracılığıyla birlik vermektedir. Aklın, 

                                                 
156 KrV, A336/B393. 
157 Bu öznel işleyişin ise olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da vardır. Buna paralel olarak, Tanrı 
kavramının aklın bir kavramı olmasıyla olumsuz tarafı olduğu kadar olumlu tarafı da vardır. Kant’ın tasnifine 
uygun biçimde, olumsuz taraflarını özellikle idea ve ideal olan kısmında, olumlu taraflarını ise düzenleyici 
kısmında vermeye çalışacağız.  
158 İdea için bkz. 180. dipnot. 
159 Gordon E. Michalson, Kant and the Problem of God, Blackwell Publishers, 1999, p. 23.  
160 A.e., A664/B692. 
161  A.e., A702/B730. 
162 A.e., B356. 
163 A.y.  
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tecrübedeki nesneye değil, anlamagücündeki kavramlara birlik vermeyi istemesi dikkat 

edilmesi gereken noktadır.164 

Nasıl anlamagücü ile tasavvurgücü ilişkisi sonucunda bilgi oluşturuluyorsa, aklın da 

anlamagücü ile olan ilişkisi sonucunda, bilginin ilerleyişini daha farklı bir şekilde devam 

ettirdiğini söyleyebiliriz.165 Akıl, tecrübe alanındaki nesnelerle değil, bu bilgiyi üreten 

anlamagücüne yönelik tasarrufta bulunur. Bu türden bir ilişkide, aklın amaçladığı bilgi elde 

etmek değil, bilgiye birlik kazandırmaktır. Dolayısıyla buradaki birlik, tecrübede ya da 

anlamagücünde olduğundan daha farklıdır: 
Anlamagücünü, görünüşlerin birliğini kurallar aracılığıyla sağlayan yeti olarak, aklı ise 
anlamagücünün kurallarının birliğini ilkelerle sağlayan yeti olarak değerlendirebiliriz. 
Dolayısıyla, akıl doğrudan ne tecrübeye ne de herhangi bir nesneye başvurur. Akıl, 
anlamagücünün birlik ve formundan farklı olan ve kendi birliği olarak adlandırılabilecek bir 
birliği, anlamagücünün bilgisinin çokçeşitliliğine a priori birlik vermek için anlamagücüne 
başvurur.166   
 

Kant’a göre, ilkelerle bir önermede tikelin evrenselde kavramlar aracılığıyla 

oluşturulması amaçlanır.167 Anlamagücü, evrensel ve a priori bilgiye yargılarla ulaşmaya 

çalışmaktadır. Bu yargılar tecrübe alanı içerisinde kaldığından içkindirler.168Buna karşın, akıl 

farklı türden bir evrenselliği ulaşmaya çalışmakta, yargılar yerine kıyasları kullanmaktadır. 

Kıyaslar, Kant’a göre, kategorik, hipotetik ve ayırıcı olarak üçe ayrılırlar.169 Akıl, kıyaslarla 

farklı bir evrensellik aramaktadır. Bu evrenselliğin170 Kant tarafından biribirleriyle bağlantılı 

iki terimle ifade edildiğini söyleyebiliriz. Buna göre, akıl evrensellikle mutlaklığı ve tümlüğü 

aramaktadır.171 Anlamagücü, tecrübe alanı hakkında bilgi verirken bu iki niteliği aramaz. Bu 

görevi akıl yerine getirmek ister. Bu anlamda, anlamagücünün evrenselliği akıl tarafından bu 

iki niteliğin aranmasıyla daha üst bir seviyeye çekilmek (bu nedenle tecrübenin sınırları 

aşılmaktadır) istenir.172 Daha sonra, akıl bu iki unsurun şartsız olanı bulmakla elde 

edileceğini düşünür.173 Şu halde, akıl için evrenselliğin içinde anlamagücündeki nesnellik ve a 

priorilikten farklı olarak mutlaklık ve tümlük aranmakta ve bunun için de şartsız olana 

ulaşmak istenmektedir. Şartsız olan, şartlı olanların ona bağlı olduğu, ama kendisinin hiçbir 

şeye bağlı olmadığıdır.174 Akıl, şartların bu döngüselliğine ancak şartşız olan bir şeye 

                                                 
164 A.e., A643/B671. 
165 Jonathan Bennett, Kant’s Dialectic, Cambridgte University Press, 1974, p. 264. 
166 A.e., B359. 
167 A.e., B357. 
168 İçkin/İmmanent ve aşkın/transendent ayrımlarını aşağıda detaylı bir biçimde açıkladık. 
169 A.e., B361. 
170 Evrensellik/Allgemeinheit/Universalitas/Universality. 
171 Mutlak/Absolut/Absolute. Tümlük/Totalität/Totality. 
172 A.e., A323. 
173 Şartsız/Unbedingte. Şart/Bedingten 
174 Guyer, a.g.e., pp. 130-131. 
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dayandığında son verebilir. Bunun anlamı ise, tecrübenin, mutlaklık ve tümlük içerisinde 

idrak edilmesidir. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, Tanrı ideali bu şartsız olanı arayışta 

ortaya çıkacaktır.      

           Akıl, anlamagücünün tecrübeyle olan ilişkisinde olduğu üzere, görünüşlere kavramlar 

altında birlik vermekle, tecrübenin tümlüğünü175 sağlamayı amaçlamaktadır. Tümlük, 

tecrübenin şartlı olan yapısının şartsız olana yükseltilmesidir. Tecrübenin bu aşamaya 

yükseltilmesi için, akıl şartsız olanı aramaya kalkışır. Bunun sonucunda, hem bilginin 

sınırlarının aşılması, hem de anlamagücünün sınırlarının akıl tarafından genişletilmesiyle 

karşılaşılır.176Sınırlar aşılmaktadır çünkü şartsız olan gibi bir varlık tecrübe alanının yapısına 

uygun değildir. Akıl ise, anlamagücüyle muhatab olduğundan tecrübe alanının sınırlılığını 

fark edememekte ve sonuçta yanılgıya yani şartısız olan tecrübe dünyasında varmış sonucuna 

ulaşmaktadır. Aslında akıl, hem tecrübenin sınırlarını aşmakta, hem de anlamagücünün 

sınırlarını genişleterek tümlük vermeyi amaçlamaktadır. Ama tecrübenin tümlüğünü sağlayan 

bir unsur olarak Tanrı’nın da dâhil olduğu transendental ideaların oluşturucu tarzda 

olduğunun sanılması aslında bir yanılgıdır.177 Sonuç olarak, anlamagücünün tecrübeyle olan 

doğrudan ilişkisi, sanki akla, tecrübeye doğrudan şekil veriyormuş havasını (yanılgı) verir:  
Gerçekten de bu aşama sadece bir fikir, bir focus imaginaris’tur. Çünkü bu fikir mümkün 
tecrübenin sınırları dışında olduğundan anlamagücünün kavramları gerçekte ilerlemez Ama 
yine de bu kavramlara mümkün olan en büyük genişlemeyle uyumlu mümkün olan en 
büyük birliği sağlamda hizmet eder. Bu yüzden, aynada yansıyan nesnelerin arkada 
gözükmesi gibi, kaynağını deneysel anlamda mümkün bilginin dışında bulunsa da gerçek 
bir nesneye dayandırmasıyla bir yanılgı ortaya çıkar. 178 
 

Kant, gerek anlamagücünün gerekse duyumlamanın yapıları gereği böyle bir yanılgıya 

imkân vermediğini belirtmektedir.179 Yanılgılar aklın yapısından kaynaklanmaktadır ve 

burada bir mantık hatasından ziyâde, bir transendental yanılgı söz konusudur. Transendental 

yanılgı, Kant’a göre, ne kadar takip edilirse edilsin kaçınılmaz olarak yapılan bir hata olarak 

akılda mevcuttur:  
Bundan dolayı transendental dialektik transendent yargıların açığa çıkarılması ve aynı 
zamanda bunlar tarafından kandırılmamak için önlemler alınmasını içerecektir. Bu yanılgı, 
mantıki yanılgıda olduğu gibi kaybolması ve takip edilerek sonlandırılması asla 

                                                 
175 Tümlük/inbegriff/totality. Belirtilmesi gereken nokta, akıl her ne kadar anlamgücü üzerinde iş görse de 
tecrübenin belirleyicisi olan anlamagücünü etkilediğinden tecrübeyi de etkilemektedir. 
176 A.e., A644/B672. 
177 A.e., A339/B397. 
178Yanılgı/Schein/Illusion. A.e., A644/B672.  Yanılgı için ayrıca bkz. A.e., A293-294/B350-B351. Burada Kant 
yanılgının objede değil yargıda oratay çıktığını belirtir.  Kant, mantıki yanılgı ile transendental yanılgı arasında 
farklılık olduğunu iddia eder. Buna göre mantiki yanılgı, mantık kurallarına gereken dikkatin gösterilmemesi 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Transendental yanılgı ise, farkedilse bile durduralamamaktadır. Bunun nedeni 
Kant’a göre “aklın yerleştiriminde bazı öznel temel kurallar ve maksimlerin nesnel ilkeler olarak 
görünmelerinden kaynaklanmaktadır.” A.e., A297/353.    
179 A.e., B350/ A294. 
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başarılamaz. Çünkü öznel ilkelere dayanmasına rağmen nesnel olarak tanıtan doğal ve 
kaçınılmaz yanılgılar söz konusudur. 180   
     

      Buna karşın aklın, tecrübenin sınırlarını aşması tecrübenin tümlüğünü elde etmek gibi bir 

amaçla değerlendirildiğinde sınırlara bir birlik kazandırma olarak değerlendirilmektedir. Şu 

halde, aklın, sınırları aşan ve yanılgıya götüren negatif yapısı kadar,181 anlamagücünün 

sınırlarını genişleten ve tecrübeye tümlük kazandıran pozitif özelliğine de vurguda 

bulunulmaktadır. 182  

      Kant’a göre, sadece bir nesnenin belirli bir durumu hakkında değil, bütün durumları 

hakkında bilgi sahibi olunduğunda o şey hakkında tüm bir bilgi olur.  Bir şeyin bilinmesi için 

onun kavramının zıddının da bilinmesi gerekir. ‘Gül beyazdır.’ diyebilmek, ancak beyazın 

zıddı olan siyah biliniyorsa mümkündür.  Buna karşın, tecrübenin içinde yer alan bir nesnenin 

belirli bir durumu hakkında değil de, bütünüyle ilgili olarak bilgi sahibi olmak istenilirse 

bütün belirlenimlerin bilinmesi gerekir. Hâlbuki tecrübenin kendisi böyle bir tümlüğü 

karşılayacak imkândan yoksundur. Akıl tümlüğe ulaşmayı tecrübe üzerinden değil, 

anlamagücü üzerinden yaptığından183tecrübenin tümlüğe imkân tanımayan sınırları 

anlamagücü üzerinden görünmez184 ve yanılgılar ortaya çıkar.185 

Akıl, anlamagücünün kurallarıyla uğraşırken tümlük, mutlaklık ve evrensellik, şartsız 

olan gibi soyutlukları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla anlamagücü soyutluktan, 

yani saf kavramları olan kategorilerden, somutluğa, (yani tecrübeye) geçerken akıl somut 

olandan, (tecrübeden), soyut olana, (şartsız, mutlak tüm olana), geçmeyi ister.  Akıl tümlüğe 

ulaşmayı hedeflerken bunun bir varlıkta olduğuna yani bütün şartların ona bağlı olsa da 

kendisinin hiçbir şarta bağlı olmadığı tek bir varlık kurgular. İşte bu varlık Tanrı’dır. Tanrı 

kavramını birebir olarak ens realissimum bölümünde inceleyeceğiz. Ama bu bölüme 

geçmeden önce hem aklın işleyişini hem de saf aklın transendental bir kavramı olan ens 

realissimumun daha iyi anlaşılması için idea ve ideal olanın ne demek olduğunun açıklanması 

gerekmektedir.  

 

 

                                                 
180 A.e., A298. 
181 A.e., A642-A643/B670-B671. 
182 A.e., A644-B672. 
183 KrV, B359. 
184 Çünkü sınırlar zaman ve mekâna dolayısıyla tecrübeye dayanırlar. Akıl tecrübeyi görmez, anlamagücünü 
görür. 
185 A.e., A328/B385. 
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  B.2.2. İDEA ile İDEAL OLAN186 
           Kant tarafından, aklın saf kavramı olarak idealar, anlamagücünün saf kavramlarından 

daha soyut olarak nitelendirilmiştir.187 Çünkü, “...işaret ettiği varolanlar bulunmadığından, 

ideaların tasvir ciheti yoktur.”188 Bunun nedeni, ideaların somut olma imkânına sahip 

olmamasından kaynaklanmaktadır.  İdeanın soyut olması sorun teşkil etmez, ama tecrübe 

alanında herhangi bir şekilde karşılığının bulunmaması sorun teşkil eder. Nitekim 

anlamagücünün kavramları tecrübeden gelmediklerinden soyut olsalar da, karşılıklarını 

tecrübede bulduklarından sorun teşkil etmemektedirler. Saf aklın kavramlarının ise tecrübede 

karşılığı olmadığından herhangi bir şekilde somutlaşabilme imkânı bulunmamaktadır. Şu 

halde, ideaların, anlamagücün kavramlarında olduğu üzere nesnel çıkarımı yapılamamakta 

veya herhangi bir karşılığı bulunamamaktadır.189 Nitekim Kant, ideaların transendental öznel 

gerçeklikleri olduğunu, bu nedenle de rasyonel olmaktan ziyâde, sözde rasyonel olduklarını 

söylemektedir. Kant’a göre, bu idealar belirli bir insanın icadı değil, genel olarak insan aklının 

ürünüdürler:  
 Bu sonuçlar rasyonel olmaktan ziyâde sahte rasyonel olarak adlandırılmalıdırlar. Çünkü 
bunlar tesadüf eseri ya da hayal ürünü değil, insan aklının doğasından 
kaynaklanmaktadırlar. Çünkü bunlar bir insanın değil, saf aklın sofistike düşünceleridir. 190   
 

      Anlamagücü ile akıl arasındaki ilişkide yanılgı üzerinde yoğunlaşmışken idea ve ideal 

olanın açıklanmasındaysa transendent üzerinde yoğunlaşmanın uygun olacağını 

düşünüyoruz. Çünkü yanılgıyla beraber transendent teriminin anlaşılması, idea ve ideal olan 

arasındaki farklılığın anlaşılır kılınması için faydalıdır. Kant’a göre, anlamagücünün 

kavramları transendental,191 aklın kavramları (idealar) ise transendenttir. Her iki yetinin 

kavramları saf olsa da, anlamagücünün kavramları tecrübenin mümkün sınırlarına ilişkin 

olması nedeniyle transendental iken, aklın kavramları (idealar) tecrübenin sınırlarını aşması 

                                                 
186 Kant, idea için şu tanımlamayı yapmıştır:” İdeadan, duyulur tecrübede(sense-experience) tekabülü olmayan 
aklın zorunlu bir kavramını anlıyorum.” A.e., A327/B384.. İde ya da fikir yerine idea’nın kullanılmasını uygun 
gördük. Çünkü fikir ya da idea, Kant’ın da atıfta bulunduğu üzere, Platon tarafından kullanılmıştır. Felsefede 
Platon’un bu terimi, İngilizcedeki karşılığı olan idea ile kullanarak yerleşmiş olduğundan ideayı kullanmak 
istedik. Ayrıca bir diğer önemli terim olan idealin de dilimizde yerleşmiş olması, iki terim arasındaki ilişkiyi 
daha rahat ifade ettiğinden bu kullanımı daha gerekli kılmıştır. 
187 A.e., A327. Ayrıca bkz., A.e., A568/B596. 
188 Duralı, Sorun Nedir, s. 115. Burada idea yerine fikir kullanılsa da tezle uyum sağlaması için idea olarak 
yazdık. 
189 KrV, B393/A336. 
190Sözde rasyonel/Vernünftelnde/Pseudo-rational. A.e., A339/B397. 
191Transzendent/Transendental. Tanımı için Kant “Nesnenin mümkün a priori modları” demektedir. A.e., 
A12/B25. Ayrıca transendentin karşılığı olarak aşkın kelimesini kullanmayı uygun görsek de transendentalin 
karşılığı olarak aşkınsalı kullanmayı, anlamını yeterli derecede vermediğini düşündüğümüzden, uygun bulmadık. 
Bu nedenle transendentali orjinal haliyle kullandık. 
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nedeniyle transendenttir.192 Bir diğer deyişle, anlamagücünün saf kavramları ya da 

kategoriler, transendental olarak, bilginin sınırları içinde kaldıklarından immanent193 iken, 

saf aklın kavramları yani idealar bilginin sınırları dışında olduklarından transendenttirler.  

Transendentalin, Kant’ın felsefesinde oldukça önemli bir rol oynadığını ve bu kavramın 

aynı zamanda transendenti de belirlediği söylenmektedir.194 Ayrıca transendentalin, tecrübeyi 

aşmaktan ziyâde tecrübeyi önceleyen akla ait bir kullanımı ifade ettiği kabul edilmektedir.195 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, anlamagücüne akıl tarafından sağlanmak istenen birliğin 

tecrübe dünyasına yansıması, sınırları ihlal etme olarak sonuçlanmaktadır. Şu halde, 

transendental olanın aynı zamanda transendent olmasının nedeni, bu ideaların aklın arzusu 

nedeniyle sınırları aşmasıdır.196 Bunun gibi, aklın arzusu ile tecrübe nesnesinin imkânları 

uyuşmayınca ortaya yanılgılar çıkmakta, yani transendental kullanım transendent kullanıma 

dönüşmektedir.197 Anlamagücü ve akıl arasındaki ilişkide vurgulandığı üzere, yanılgı aklın 

tümlük arayışı sonucunda ortaya çıkmaktaydı. Yanılgının ortaya çıkmasının nedeni aklın 

kendi kavramının da karşılığı olduğunu düşünmesindendir. Kant bu transendental kavrama bu 

nedenle idea adını vermekte ve tecrübe dünyasında karşılığı olmadığından da transendent 

olmaktadır:  
İdeayla zorunlu bir akıl kavramını anlıyorum ki, duyuda ona karşılık düşen hiçbir nesne 

verilemez. Öyleyse şimdi irdelenen saf akıl kavramlarımız transendental idealardır. Bunlar 

saf aklın kavramlarıdır; çünkü tecrübede kazanılan bütün bilginin şartların mutlak tümlüğü 

aracılığıyla belirlendiğini gösterebilirler. Keyfi olarak uydurulmuş değildirler; tersine aklın 

kendi doğası yoluyla verilmişlerdir ve buna göre zorunlu olarak bütün kullanımıyla 

ilişkidedirler. Son olarak transendenttirler; tüm tecrübenin sınırlarının ötesine geçerler ve 

buna göre tecrübede hiçbir zaman transendent ideaya yeterli olacak bir nesne bulunamaz.198 

Kant’a göre transendental bir idea olarak Tanrı, tekil olması nedeniyle aynı zamanda 

aklın bir idealidir. Kant’ın deyişiyle “ İdealden sadece somut olan şeyi değil, tekil olan şeyi 

yani idea tarafından belirlenebilir ya da belirlenmiş olan” anlaşılmalıdır.199 Kant tarafından 

ideal olan ahlâki boyutta değerlendirilmektedir. “Erdem bir ideaysa erdemli insan da bir 

                                                 
192 Aşkın/Transzendent/Transendent. 
193 İçkin/Immanent. 
194 Kant transendental olanın aynı zamanda transendant olmasını şöyle ifade etmiştir: “Son olarak, onlar 
(transendental idealar) transendenttirler ve tecrübenin sınırlarının dışına çıkarlar; deneyimde transendental 
ideaya yeterli gelecek bir nesne yoktur.” A. e., A327/B384. p. 319. Alıntıdaki parantez içi bize aittir. 
195 W. Theodor Adorno, Rolf Tiedeman; Rodney Livingstone, , Kant’s Critique of Pure Reason, Stanford 
University Press, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 07 Ocak 2009, p. 33. 
196 Önemle belirtilmesi gerekir ki transendental ideaların transendent olması transendental ile transendent’in aynı 
anlama geldiklerini göstermez. 
197 Duralı, a.g.e., s. 111. 
198 KrV, B384. 
199 A.e., A568/B596,  Tekil/Einzelnes/Individual/Individuo.   
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idealdir.”200Bunun yanında, ideal olan, somut olma imkânına ideadan daha uzaktır. Çünkü 

ideanın ideale dönüşmesi ve bunun bir varlıkta gerçeklik kazanması neredeyse imkânsızdır. 

Bu anlamıyla, erdem ideasının ahlâki eylemlerin yargılama imkânını vermesi açısından 

anlaşılır olması yeterliyken, bu ideanın talep ettiği düzeyde erdemli bir insanın olması, yani 

ideanın bir kişide gerçekleşmesi imkânsızdır.201 Burada gerçekleşmeye uzak olmadan 

anlaşılması gereken, ideanın ya da idealin imkânsızlığı değil, ulaşılamazlığıdır. Ayrıca, 

ulaşılabilir olan, anlamı gereği, idea ve ideal olma vasfını kaybeder. Dolayısıyla, idea vardır 

ama ideal olan ulaşılmazdır. Kant’ın işleyiş biçiminde, gerek teorik gerekse pratik anlamda 

idealar ve idealler insanı bir yerlere götürmeye yarayan teorik kurgular ve aynı zamanda 

pratik hedeflerdir.202 Bu nedenle Kant’a göre, ideada eylemleri belirleyen ve uyulması 

gereken bir kurallılık, ideal olanda da, mümkün olmasa da, uğrunda çabalanması gereken bir 

form bulunmaktadır: 
Erdem ve bütün saflığıyla onunla birlikte olan insan bilgeliği idealardır. Stoalıların erdemli 

insanı ise erdem ideasıyla tam bir uyum içerisinde ve sadece düşünmede olabilen bir 

idealdir. İdea kural olduğundan ideal de burada kopyanın tam bir belirlenmişi olarak ilk 

örnek olur. Her ne kadar asla belirlenen mükemmelliğine ulaşamayacak olsak da, 

içimizdeki kutsal insanın yönetiminden başka kendimizi kıyaslayacağımız, 

yargılayacağımız ve böylece ıslah edeceğimiz bir standart yoktur. 203   

Bu açıdan bakıldığında, ideaların ve idealin fenomenal dünyanın yapısını aşmasından 

bahsedilebilir. Kant’a göre akıl, ahlâki anlamı da olan idea ve ideal ile, fenomenal dünya 

hakkında bilgi verdiğini sanmakta, yani “olması gerekeni olandan çıkarmaya çalışmaktadır” 

ki, Kant’a göre “bundan daha büyük bir yanılgı” olamaz.204 Bu hususu ileriki bölümlerde daha 

detaylı olarak işleyeceğiz. Ama yine de, burada yapılan eleştiri ve bu bağlamda verilen erdem 

örneğiyle, aklın transendental ideali olarak Tanrı kavramının ahlâki açıdan ele alınmasına 

şimdiden vurgu yapıldığını düşünmekteyiz. Buna karşın, konumuz oluşturan teorik akılda 

Tanrı idealinin ise bir yanılgı ve transendent anlamları üzerinde yoğunlaşmamız gereklidir.  

Aklın transendental kavramları ya da transendent ideaları anlamagücünde birleştirimine 

devam etmektedir. Ama nasıl anlamagücü şartlı olanı birleştirimine tabi tutuyorsa, akıl da 

şartsız olanın sentezler. Bu işleyişin sonucunda Tanrı kavramı ve teoloji ortaya çıkar: 
Şimdi, genel olarak tüm saf kavramlar tasarımların birleştirimli birliğiyle, saf usun 

kavramları (transendent idealar) ise genel olarak tüm şartların şartsız birleştirici birliğiyle 

                                                 
200 A.e., A569-B597. 
201 LoT, p. 22. 
202 Bu ayırımın ne anlama geldiğini detaylı düzenleyici bölümünde ve kısmen bu kısmın son bölümü olan Saf 
Aklın Kanununda ve tezin ikinci kısmı olan pratik akılda Tanrı’da en yüksek iyi bölümünde anlatmaya çalıştık.    
203 A.e, A569/597. 
204 A.e., A319. 
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ilgilidir. Buna göre tüm transendent idealar üç sınıf altına getirilebilir ve bunlardan birincisi 

düşünen öznenin mutlak (şartsız) birliğini, ikincisi görünüşün şartlarının mutlak sistematik 

birliğini, üçüncüsü genel olarak düşüncenin tüm nesnelerinin mutlak birliğini kapsar.  

Düşünen özne psikolojinin nesnesidir, tüm görünüşlerin toplamı (evren) kosmolojinin ve 

düşünülebilen herşeyin olanağının en yüksek koşulunun kapsayan şey (tüm varlıkların 

varlığı) teolojinin nesnesidir. 205 

Transendental teolojinin nesnesi ‘ens realissimum’dur. Transendental bir kavram olan ens 

realissimum Tanrı idealinin ismidir. Bu nedenle, Tanrı’yla ilgilenen ilgilenen teoloji de 

aslında bu ideali incelemektedir. 

 

B.2.2.1. ENS REALISSIMUM206 
Tecrübe alanı şartlıdır, çünkü tecrübe alanındaki bir nesne, akla göre, varolmak için başka 

bir sebebe dolayısıyla başka bir nesneye ihtiyaç duyar. Bu nedenle, Kant’a göre, bir şeyin 

varolduğu söylendiğinde aklın yapısı gereği hemen onun arkasında bir sebep aranır.207 Bu 

anlamda, akıl her şeyin ardında bir şart olduğunu düşünerek, varlığı bir şartlar zinciri haline 

sokar. Akıl, bu şartlar zincirinin döngüsel olmaması, ama bütünsel208 olması için, her şeyi 

kendinde toplayan, başka bir şarta ihtiyaç duymayan, kendisinin şartsız olduğu ana bir sebebe 

ihtiyaç duyar. Buna karşın, akıl için bir şeyin zorunlu olarak varolduğunu düşünmek daha 

zordur. Çünkü bir şeyin zorunlu olarak varolduğunu düşünmek o şeyin kendi kendine yeterli 

olduğunu düşünmektir:  
Öte yandan herhangi bir şeyin kavramını alırsam bunun bana mutlak zorunlu olarak sunulması 
mümkün değildir. Bundan dolayı bir şeyin varolduğunu düşündüğüm kadar varolmayışını da 
düşünmekten beni hiç bir şey alıkoyamaz. Bu nedenle genel anlamıyla varlığın olması için bir şart 
olarak zorunlu olanı varsaysam da bir şeyi kendinde zorunlu olarak düşünemem. Bir diğer deyişle, 
zorunlu bir varlık kavramıyla asla düşünmeye başlamasam da zorunlu varlık kavramı olmadan da 
varlığın şartlarının döngüselliğini asla tamamlayamam.209    
  

    Aklın yukarıda ifade etmeye çalıştığımız işleyişinde ortaya çıkan kendi kendine yeterli, 

şartsız olan bu varlığına yani ana sebebe Kant, ens realissimum adını vermektedir.210 Akıl, 

bu varlığın kendi kendisine yeterli olmasını, yani hiçbir şarta bağlı olmadan varolmasını ve 

dolayısıyla şartsız olmasını önemser.211 Bu şartsız olan varlığa dayanma ihtiyacı, aklın tecrübe 

alanını mutlak tümlüğe ulaştırmayı istemesiyle alakalıdır. Kanaatimizce, anlamagücünün 

                                                 
205 A.e., B391/A334.. 
206 En gerçek varlık demektir. Diğer varlıklar ens realissimum’a göre ikincil bir gerçekliğe sahiptir. Yani asıl 
varolan ens realissimum’dur. Bkz., www.britannica.com. 
207 A.e., A584-A587/B612-B615. 
208 İfade bize aittir. 
209 A.e., A616/B644. 
210 A.e., A584-A587/B612-B615. 
211 A.y. 
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evrenselliği ile aklın mutlak tümlüğü arasındaki fark burada açığa çıkmaktadır. Anlamagücü, 

nesneler arasında yatay bir bakış açısıyla sebepleri ararken, akıl aşağı doğru da olsa dikey 

bir bakış açısıyla sebepliliği aramaktadır.212 Anlamagücü iki olay arasındaki sebebin 

evrensel olmasını hedeflerken, akıl bütün nesnelerin ardındaki, kaynağındaki (primordial) 

sebepliliği arayarak mutlak tümlüğü bulmaya çalışmaktadır. Bu sebeplilik ya da mutlak 

tümlük bir çok açıdan mükemmel özelliklere sahip olmaktadır ki bütün bunlar ancak aklın 

Tanrı kavramı olan ens realissimum’da mevcuttur:  
Şimdi, bu kavramı tüm ‘ne için’e ‘Şunun için’i kendi içinde kapsayan, hiçbir yandan ve 
hiçbir bakımdan eksik olmayan, bir koşul olarak her açıdan yeterli olan, tam bu nedenle, 
mutlak zorunluluğa uygun varlık olarak görünür, çünkü olanaklı her şey için mümkün tüm 
koşulları içerirken, kendisi hiçbir koşula ihtiyaç duymaz ve buna göre en azından bir 
noktada koşulsuz zorunluluk kavramına denk düşer.213  
   

Akıl, idealarının nesneleşmesini yani somutlaşmasını ister. Ama tecrübe alanının mutlak 

tümlüğünü sağlayacak bir nesne bulamadığından, böyle bir nesneyi varsaymak zorunda kalır. 

Nitekim saf akıl, tecrübe alanının tümlüğüne ulaşmak için ideal varlık olan Tanrı’ya başvurur. 

“Bu nedenle, bütün varolanların zorunlu olarak belirlenmesinde temel olan bu idealdir.”214 

Tanrı idealiyle akıl, tecrübenin mutlak tümlüğünü mümkün kıldığını sanmaktadır. Bu 

anlamda akıl, tecrübe alanındaki bütün belirlenimlerin tümlüğünü, ancak bunun bir varlıktan 

geldiğini varsayarak mümkün olduğunu düşünür.215 İşte bu nedenle, ens realissimum olarak 

adlandırılan Tanrı’nın özelliği, hem bütün varlığın ona bağlı olması hem de kendisinin tek 

olmasıdır: 
Ama bütün gerçekliğe bundan dolayı sahip olan tamamıyla belirli olarak bir 
kendinde şey kavramıdır ve bütün mümkün zıt çiftler mutlak varlığa bağlı olan bir 
yüklem için, belirlenimini bireysel bir varlığın kavramı olan ens realissimum 
kavramında bulurlar. 216 
 

    Her kavram içinde taşıdığı anlama göre bir belirlilik arz eder. Çelişmezlik ilkesi 

uygulanarak, iki zıt yüklemden ancak bir tanesi nesneye yüklenebilir. Yani bir nesnenin, hem 

siyah hem de beyaz olduğunu söylemek mantıkça mümkün değildir.217 Buna karşın, aynı 

nesnenin siyahlığı olduğu kadar beyazlığı taşıma ihtimali vardır. Akıl ise, sadece siyahlığı ve 

beyazlığı taşıma ihtimaline sahip bir nesneyi değil, her türlü zıtlık dâhil bütün yüklemleri 

üstünde taşıyabilen ideal bir nesneyi arar. Bu aklın bir idealidir ve anlamagücüne böyle bir 

                                                 
212 Buradaki benzetmeler bize aittir. Bu benzetmeyle anlamagücü ile aklın aradığı bilginin farklı nitelikte 
olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Anlamagücü olayları anlamı araken, akıl olayların ardındaki, derinindeki 
manayı arar.  
213 A.e., A585/B613. 
214 A.e., A576/B604. 
215 Jaspers, a.g.e., p. 54. 
216 KrV, A576-B604. 
217 A.e., A572-B600. 
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varlığa göre düzenlenme emrini verir.218Şu halde, akıl böyle bir varlığın olduğunu 

ıspatlamaktan ziyâde, idealin özelliğine göre anlamagücünün düzenlenmesini ister. Yani aklın 

amacı, bütün yüklemleri taşıyan varlığa ulaşmak değil, böyle bir ideale dayanarak fenomenal 

dünyanın bütün şartlarını elde etmek ve böylece tümlüğe ulaşmaktır. Nitekim bu ideal ilk 

örnek, diğer varolanlar da kopyalarıdır:  
Açıktır ki akıl yalnızca şeylerin baştan sona giden zorunlu belirlenimlerini tasarımlama 
biçimindeki bu amacı gerçekleştirmede, bir varlığın varoluşunu değil, ama yalnızca buna 
karşılık gelen ideasını varsayar ve bunu tam belirlenimin şartsız bir tümlüğünden şartlı 
tümlüğünü yani sınırlı olanın bütünlüğünü türetmek için yapar. Öyleyse, ideal tüm şeylerin 
ilk-imgesidir (prototypon), öyle ki şeylerin tümü de, noksan kopyalar (ectypa) olarak, 
olanakları için techizatı ondan alırlar ve ona az ya da çok yaklaşırken gene de her zaman 
ona gerçekten erişmenin çok uzağında kalırlar. 219 
    

Şu halde, aklın ens realissimum kavramıyla hedefi, gerçekliğin en yüksek seviyeye 

çıkarılarak diğer bütün her şeyin ondan türetilmesini sağlamaktır.220 Bu nedenle, en yüksek 

varlığı ya da ens realissimumu gerçeklik alanıyla olan ilişkisinde açıklamaya kalkıştığımızda, 

bütün varolanların ondan çıksa da asla kendisinin ayarında olmadığı en yüksek varlık 

tanımlamasıyla karşılaşmaktayız. Nitekim en yüksek varlık olarak ens realissimum, Kant 

tarafından, asıl varlık olması anlamında yegâne orijinal varlık, bütün varlıkların ondan 

çıkması nedeniyle de varlıkların varlığı olarak nitelendirilir: 
Bundan dolayı ideal nesne sadece akıl aracılığıyla ve akılda olan ilksel varlık olarak 
adlandırılır. Onun üstünden hiçbir şey olmadığı için aynı zamanda en yüksek varlık (ens 
summum), şartlı olan her şey onun nesnesi olduğu için bütün varlıkların varlığı (ens 
entium) olarak adlandırılır.221 
 

      Kant’a göre, ideal olan en yüksek varlık, diğer varlıkların toplamı değil, temelidir. Çünkü 

bütün şeyler ona dayanmak zorundadır. Şu halde, varlıklar onu oluşturmaz, o varlıkları 

oluşturur.222 Buradan hareketle akıl, kendi işleyişi içinde devam ettiğinde kendi kendine 

yeterli, sonsuz, bir ve tek olan gibi, aslında varlığın bütünlüğü için ihtiyaç duyulan durumlara 

karşılık olan bir Tanrı’ya ulaşmış olur. İşte, aklın ideal olanı arayışında ortaya çıkan Tanrı, 

transendental teolojinin nesnesi olarak değerlendirilmesi gereken bir Tanrı’dır:  
Aklımızın bu ideasını varsaymaya devam edersek primordial varlığı en yüksek gerçekliğin 
saf kavramı aracılığıyla tek, sade, bütünüyle yeterli, sonsuz olarak belirlememiz mümkün 
olur. Böyle bir varlık kavramı transendental anlamda ele alındığında Tanrı kavramıdır ve 
bundan dolayı saf aklın ideali yukarıda tarif edildiği gibi transendental teolojinin 
nesnesidir.223 

                                                 
218 A.e., A573-B601. 
219 İlk örnek/Urbild/Archetype. Kant burada protypon olarak da adlandırmıştır. Ondan türetilenler kopyalar ise 
ectypa olarak adlandırılmıştır. A.e., A578/B606. 
220 A.e., A578-A579/B606-B607. 
221 A.e., A579/B607. 
222 A.e., A580/B608. 
223 A.e., A581/B609. 
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Ens realissimum, aklın tecrübe alanına birlik kazandırmada ya da birliği açıklamada 

kullandığı araç yani varsayım olarak değerlendirilmesi kullanışlı olabilir. Ama bu kullanışlı 

aracı mutlak zorunlu olarak nitelendirmek bir varsayımda bulunmanın ötesine geçilerek 

yanılmaz bir kesinlik vermek demektir:  
Gerçekten de tüm mümkün etkilerin nedeni olarak tümüyle yeterli bir varlığın varoluşunu 
postula etmeye izin vererek akla açıklama zeminlerinin birliğini arama işinde bir kolaylık 
sağlanabilir. Ama böyle bir varlığın zorunlu olarak varolduğunu söyleyecek denli ileri 
gidersek bundan böyle, kabul edilebilir bir varsayıma ılımlı bir anlatım vermenin ötesine 
geçeriz ve yanılmaz bir kesinliğin kabul edilmesi anlamına gelir; çünkü mutlak olarak 
zorunlu olduğunu bildiğimizi ileri sürdüğümüz şeyin kendisine ilişkin bilgi de mutlak 
zorunluluğu kendinde taşıyor olmalıdır.224 
 

Teorik akılda, Tanrı’nın varsayılması, Tanrı’nın varolduğu anlamına gelmemektedir. 

Çünkü varlık alanının tümlüğünün sağlanması için Tanrı kavramı varsayılmaktadır. Bir 

varsayım olarak bu kavram, bilgi vermediği gibi bir varolan da değildir. Bu kavramın olması,  

aklın bütün varlık alanını, yani şartlar alanını şartsız olana dayandırmak istemesiyle ilgilidir. 

Bu isteğinse tecrübe alanında somut, nesnel geçerliliği olacak şekilde bir yansıması söz 

konusu değildir. Dolayısıyla nesnel değil, özneldir. Bu nedenle, aklın bu arayışı içi dolu olan 

bir kavrama değil, içi boş olan bir ideaya götürmektedir: 
Bir idealden söz ediyorsam, o zaman saf anlamagücünün bir nesnesi açısından çok şey 
söylemiş olurum, ama aynı sebeple özneyle ilgisi açısından çok az şey söylemiş olurum. 
Çünkü bir maksimumun kavramı olarak ideanın somut (in concreto) karşılığı verilemez. 225 
 

       Transendentalin anlamını düşünecek olursak, belirli bir nesneye (burada Tanrı’dır o 

nesne) değil, bir nesneyi, (burada bütün varlık alanıdır o nesne) a priori olarak bilinmesine 

imkân tanıyan işleyişe atıfta bulunulmaktadır. Bir diğer deyişle, transendental teoloji bütün 

varlık alanının a priori bir biçimde ve tümlük içerisinde oluşturulmasına, tasavvur edilmesine 

imkân tanıyan spekülativ bir teolojidir. Bu teoloji, tecrübenin sınırlarını aşmaktadır ve bu 

anlamda spekülativdir.226 Nitekim Kant’a göre, ens realissimum ya da Tanrı, ilkönce sadece 

bir tasavvur olarak fark edilir, daha sonra varsayılır, son olarak da aklın birliğinin 

tamamlanması için kişileştirilir:  
Bu ens realissimum ideası, sadece bir tasavvur olmasına rağmen, ilkin realize edilir yani 
nesneleştirilir, sonra tözselleştirilir ve en sonunda, göstereceğimiz gibi, aklın birliği 
tamamlamaya yönelik doğal ilerleyişi neticesinde kişileştirilir.227     
 

Akıl bu varsayımları doğası gereği yapmaktadır. Çünkü akıl, en başından itibaren işleyişi 

gereği, birliğe ve bütünlüğe kavuşmayı ister. Ama böylesi bir bütünlüğün tecrübenin 

                                                 
224 A.e., A612/B640. 
225 A.e., A328. 
226 A.e., A579/B607. 
227 A.e., A584/B612. Hypostasiert/ Hypostatize.  
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sınırlarını aşması, gerçeklikten uzaklaşılmasına neden olarak, aklı spekülativ bir kimliğe 

büründürür: 
 Bununla beraber, transendental idealin herhangi bir kullanımı, sınırların amacının ve 
geçerliliğinin aşılmasını gerektirmektedir. Çünkü akıl onu, şeylerin bütün belirlenimlerinin 
temeli olarak yerleştirdiğinde böyle bir şeyin geçerli ve kendinde şey olduğuna bakmadan 
gerçeklik kavramı olarak kullanır. Böyle bir şey, tikel (individual) bir varlığın idealde 
ideamızın çokluğunun birleştirilmesi kurgusu olduğunu fark ederiz. Ama böyle bir yapmak 
hatta böyle bir varsaymanın mümkün olduğu farz etmeye bile hakkımız yoktur.228  
 

 

B.3. SPEKÜLATİV AKILDA TANRI ISPATLARININ İMKÂNSIZLIĞI 
Bir önceki bölümde belirttiğimiz üzere, akıl bir şeyin varolduğunu düşündüğünde onun 

zorunlu olarak varolduğunu düşünür.229 Kant’ın, Tanrı ıspatlarına getirdiği temel eleştiri, bu 

zorunluluğun nesnel olmaktan ziyâde öznel olmasıdır.230 Zorunluluk, aklın kendi öznel 

kuralıdır231 ve ıspatlarda bu kuralın nesnel olduğu sanılmaktadır. Bu öznellik, deneyimde 

karşısına tekabül eden herhangi bir nesne bulmadığında spekülativ olur:  
Teorik bir bilgi hiçbir tecrübede erişilemeyen bir nesneyi ya da böyle bir nesnenin 
kavramlarıyla ilgiliyse spekülativdir. Bu tür bilgi, mümkün bir tecrübede verilebilenlerden 
başka nesneler ya da bunların yüklemleriyle ilgili olan doğa bilgisinden ayrıdır. 232 
 

Bu anlamda Kant’a göre bütün Tanrı ıspatları, aslında, “yargılara dayalı olarak 

oluşturulmuşlardır, yoksa şeylerden ya da şeylerin varoluşlarından hareketle değil.”233 Yani 

Kant, Tanrı kavramını düşünmek ile O’nun varlığını bilgi konusu kılmak ve dolayısıyla 

ıspatının farklılık arz ettiğini vurgulamak istemektedir. Bu ıspatlarda temel sorun, mutlak 

zorunlu varlığa ulaşmanın imkânı düşünülmeden bu varlığın ıspatlanmaya 

çalışılmasındadır.234 Kavramda düşünülen mutlak zorunluluk saf aklın bir arayışıdır. Bunun 

karşılığını tecrübede aramak yani varlığını bilgi konusu kılmak mümkün değildir:  
Yukarıda söylenenden açıkça anlaşıldığı üzere, mutlak zorunlu bir varlık kavramı sadece 
bir ideadır ve aklın kanıtlanmasını için istediği nesnel gerçeklikten oldukça uzaktır. Çünkü 
bir fikir yeni bir nesneye erişmekten ziyâde sadece elde edilemez olanla ilgili bir sınıra 
yönlendirir.235   
 

Belirtilmeye çalışılan nokta, spekülativliğin aklın işleyişi sonucunda ortaya çıktığıdır. Bu 

işleyişte ortaya çıkan ıspatların ortak özelliği, hepsinin ya dünyanın yapısından ya da 

                                                 
228 A.e., A581/B609. 
229 A.e., A615/B643. 
230 A.e., A616/B644. 
231 Maksimidir. 
232 A.e., A635/B663.  
233 A.e., A593/B621. 
234 A.e., A592/B620. 
235 A.e., A592/B620. 
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tecrübeden hareket etmeleridir. İşte Kant’a göre, spekülativ aklın ortaya koyabileceği 

ontolojik, kozmolojik ve teleolojik olmak üzere üç tür ıspat bulunmaktadır. 236 

 

 

B.3.1. ONTOLOJİK ISPATIN İMKANSIZLIĞI 
Bu ıspat genel olarak mükemmelliğin varolmayı da içermesini doğal bir sonuç olarak 

karşımıza çıkarmaktadır.237Bir diğer deyişle, Tanrı konusunda ontolojik ıspatın kanıtlamak 

istediği husus, Tanrı kavramında yer alan her şeyi bilen, (omniscience) herşeye gücü yeten 

(omnipotence) gibi mükemmel özellikleri taşıyan Tanrı’nın, doğal olarak varolmayı da 

taşıyacağıdır. Kant’ın ontolojik ıspat eleştirisiyse, mükemmellik dâhil herhangi kavramdan 

hareketle bir şeyin varolmasının mümkün olmadığını göstermeye çalışır. Aslında bu ıspata 

karşı yapılan eleştiri yukarıda adı geçen diğer iki ıspata da yöneltilmiştir. Çünkü Kant, diğer 

iki ıspatın da nihayetinde buna dayandığı görüşündedir:  
Gerçekten de bu alanda bütün spekülativ ıspatlar geriye dönerek aynı ıspataa yani ontolojik 
ıspata dayandıkları için seçim şansı pek yoktur ve bundan dolayı duyularüstü aklın 
dogmatik şampiyonlarının becerikli üretkenliklerinden çekinmek için herhangi bir gerçek 
sebebim yoktur. 238  
 

 Kant’a göre, “yargıların şartsız zorunluluğu ile şeylerin mutlak birliği aynı değildir.”239 

Bir diğer ifadeyle, şeylere ilişkin yargıları oluşturma şartı ile şeylerin varolma şartı 

birbirinden farklıdır. Örnek vermek gerekirse, üçgen kavramında yer alan üç açının 

bulunmasının zorunluluğu ile üçgenin varolmasının zorunluluğu farklıdır. Üçgenin 

tanımlamasında yer alan unsurların doğruluğu, üçgenin varolduğu sonucuna değil, üçgenin ne 

olduğuna götürür. Bir şeyin tanımlanmasından hareketleyse, bu tanımlamanın sonucu doğru 

olsa dahi, varolduğu ıspatlanmaz. Yine bunun gibi, “Tanrı her şeyi bilendir, her şeye gücü 

yetendir.” yargıları, ancak Tanrı’nın varlığını kabul eden bir deist için geçerli olabilir. 

Dolayısıyla sadece deist için geçerli olmasıyla nesnel değil, özneldir. Nitekim Tanrı’nın her 

şeyi bilen, her şeye gücü yeten gibi nitelendirmeleri ‘Tanrı yoktur’ denildiğinde anlamını 

kaybetmektedir. Dolayısıyla bir şeyin varolduğuna onun mükemmelliğinden ya da mutlak 

zorunlu varlık olmasından hareketle ulaşılması yeterli değildir: 
Tanrı herşeye gücü yeten yargısı zorunlu bir yargıdır. Her şeye gücü yetmenin Tanrısal yani 
sonsuz olduğunu reddedemeyiz bu iki kavram özdeş olduğundan. Ama Tanrı yoktur 

                                                 
236 A.e., A590-A591/B618-B619. Bu bağlamda spekülativ teoloji de üçe ayrılır: Ontoteoloji, kosmoteoloji, 
fizikteoloji. LoT, p. 31. 
237 Gerald J. Hughes, Nature of God, Routledge, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 02 Ocak 2009,  p. 4. 
238 KrV, A638/B666. 
239 A.e., A594/B622. 
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dediğimizde her şeye gücü yetmesi dâhil bütün yüklemler öznenin içinde olduğundan 
yargıda en ufak bir çelişkiye düşülmeden reddedilebilir.240   
 

Ontolojik ıspat, “Tanrı vardır” yargısıyla aslında, Tanrı hakkında herhangi bir 

belirlenimde bulunmamaktadır. Çünkü “Vardır” sözü, bir şey hakkında olan bir belirleme 

değil, o şey hakkında konuşmanın imkânıdır. Bu imkândan hareketle, bir şeyin varolduğunun 

belirtildiği bir yargıda, bilgi verilmiş ya da varolduğu gösterilmiş olunmaz. Daha ziyâde, o 

şey hakkında tekrar yapılmış, yani totolojik bir yargıda bulunulmuş olunur. Her yargılamanın 

bir yüklem içerdiği kabul edilirse, ‘Tanrı vardır.’ yargısında yüklem olarak ‘Vardır’ 

kullanılmaktadır. Hâlbuki Kant’a göre ‘vardır’ belirleyici bir yüklem olmadığı gibi bir yüklem 

bile değildir. Çünkü ‘vardır’, özne ile yüklem arasındaki rabıta olarak kullanılmaktadır 

(Copula).241 Bu söz, yargıları oluştururken kullanılan bir rabıta olduğundan, varlığa ilişkin 

herhangi bir belirlenim, dolayısıyla bilgi olarak değerlendirilemez: 
Varlık, açıkça, gerçek bir yüklem değildir yani bir şeyin kavramına eklenebilen bir kavram 
değildir. Varlık sadece, kendinde şey olan olarak bir şeyin belirlenmesi veya 
konumlandırılmasıdır. Mantıksal olarak bir yargının rabıtasıdır. ‘Tanrı her şeye gücü 
yetendir’ önermesi, Tanrı ve her şeye gücü yeten olmak üzere iki kavrama sahip olan bir 
önermedir. Küçük olan Dır eki (“is” sözü) burada yeni bir yüklem eklemez, sadece yüklemi 
özneyle (Tanrı) olan ilişkisine göre konumlandırır. Şimdi, Tanrı öznesinin her şeye gücü 
yeten dâhil bütün yüklemlerini alarak Tanrı şöyledir veya Tanrı vardır desek bile Tanrı 
kavramına yeni bir yüklem yüklemez, sadece özneyi bütün yüklemleriyle kendinde 
konumlandırırız. 242 
 

Sonuç olarak, Kant için Tanrı bilgi konusu olacaksa ya da Tanrı’nın varolduğundan 

bahsedilecekse, zaman ve mekân gerçekliğine dayanılmalıdır, yoksa sadece kavramın 

kendisine değil.243 Bir ıspattan bahsediliyorsa aynı zamanda bir bilgiden bahsedilmesi 

gerekmektedir. Bilgiyse, bilme imkânlarıyla ilgilidir kavrama dayalı olarak düşünme 

imkânlarıyla ilgili değil. Tanrı’nın varolduğunun ıspatı için, düşünülmesinden ziyâde bu 

varlığın teorik aklın bilme imkânları içinde nesne olması önemlidir. Tanrı ıspatı kavrama 

dayalı olmasıyla düşünmenin zorunluluğuna değil, bilmemizin imkânına dayanmalıdır. Çünkü 

varolmanın şartları düşünmenin değil, bilmenin imkânlarına dayanmaktadır. Bunun yanında 

mükemmellik kavramı, aklın varlık alanını tümlük içerisinde kurgulamak istemesiyle ilgilidir. 

Dolayısıyla Descartes’te olduğu gibi akılda yer alan mükemmellik kavramı Tanrı tarafından 

kendisinin anlaşılması için konulmuş doğuştan bir fikre değil, tecrübe alanını tümlük içerisine 

sokmak isteyen aklın işleyişinen dayanmaktadır.  

                                                 
240 A.e., A595/B623. 
241 Rabıta/Verhältniswörtchen/Copula. A.e., B142. 
242 Kant bunu açıklamak için yüz lira kavramı ile yüz lira arasında herhangi nicel değer anlamında herhangi bir 
farklılık bulunmasa da nitel anlamda olduğunu belirtir. Yüz liram var dediğimde yüz liramın olduğunu ıspatm. 
Aynı şekilde Tanrı vardır dediğimde Tanrı’yı da ıspatlamış olmam. A.e., A598/B626.  
243 Wood, a.g.e., p. 105. 
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B.3.2. KOZMOLOJİK ISPATIN İMKANSIZLIĞI 
      Kant’a göre, “kozmolojik ıspat mutlak zorunluluğun, en yüksek gerçeklik realite ile 

bağlantısını devam ettirse de en yüksek gerçeklikten varlığın zorunluluğuna gitmek yerine 

önceden belirli olan bir varlığın şartsız zorunluluğundan bu varlığın sınırsız gerçekliğine geçiş 

yapar.”244 Aslında bu şekilde ontolojik ıspata ve ens realissimum kavramına tekrar dönülür. 

Bir diğer ifadeyle bu ıspatta, dünyadaki şeylerin varlığından Tanrı’ya ulaşmak yerine, 

Tanrı’nın mutlak olarak varolduğu varsayımından hareketle şeylerin O’na bağlı olduğu 

sonucu çıkartılır. Bunun için de ilkönce, Tanrı kavramının kabul edilmesi gerekmektedir ki, 

bu aslında ontolojik kullanıma dönmek demektir.245  
     Kozmolojik ıspatta, dünyadaki nesnelerin şartlı olarak varolması şartsız olana dayanmayı 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, kozmolojik ıspatta ‘Şartlı olan dünyanın olması için şartsız 

olanın olması bir zorunluluktur.’ yargısında bulunulmaktadır. Hâlbuki aslında, akıl burada bir 

yargıda değil, varsayımda bulunmaktadır:  
Bundan dolayı mutlak zorunlu, nihai temel olarak, sadece, görünüşler arasında en büyük 
mümkün birliği elde etme ilkesine hizmet niyetinde olduğu için ve - ikinci kural daima 
birliğin bütün tecrübe nedenlerini kendilerinden türettiklerine dayanarak - asla bu dünyada 
bu birliğe ulaşamaz ve bu da zorunlu varlığı bu dünyanın dışında değerlendirmemizi 
zorunlu kılar.246    
 

Kozmolojik ıspatta, Tanrı’nın varolduğu zorunlu varlık kavramından çıkarılmaktadır. 

Buna karşın, dikkat edilirse, buradaki zorunlu varlık, diğer varlıkların olabilirliğine ilişkindir. 

Yani bu ıspatta zorunlu varlık, diğer varlık alanının meşruluğu için kullanılmaktadır. Ama bu 

durumun, mutlak anlamda olması gereken başka bir varlığı zorunlu kıldığı kabul edilse dahi, 

Tanrı gibi belirli bir varlığa işaret ettiği ya da Tanrı’yı ıspatladığı söylenemez. Çünkü 

tecrübenin ve dolayısıyla mümkün dünyanın sınırlarını aştığından dünyada olmayan bir 

varlığın dünyanın kendisinden çıktığı iddia edilebilir ama ıspat edilemez. Bu anlamda 

Tanrı’nın varlığının ancak başka bir alanda (noumenal) olabileceğini söyleyebiliriz.247 

Nitekim Kant’a göre, Tanrı’nın dünyada varolduğundan söz edilebilseydi, somut niteliklerine 

ilişkin belirlenimlerde bulunarak, O’na bu değil de şudur diyerek belirleme imkânına sahip 

olunurdu: 
Yüce varlık kavramı, bir şeyin içsel belirlenimlerine karşı yükseltilen bütün soruları tatmin 
eder ve bundan dolayı biricik olan bir ideal, bu kavramında evrensel olduğu gibi aynı 
zamanda mümkün olan şeylerin arasında tek olan varlığa işaret eder. Ama aslında 
araştırmamızın gerçek amacı bu olmasına rağmen kendi varlığı için tatmin edici olmaz ve 
birisi zorunlu varlık vardır diye itiraf etse ama bu varlığın diğer varolan şeyler arasından 

                                                 
244 En yüksek reallite/ Höchsten Realität/Highest Reality KrV, A604-B632. 
245 A.e., A609-613/B637-641. 
246 A.e., A617/B645. 
247 T.K. Seung, Kant: A Guide for the Perplexed, Continuum, 2007, p. 88. 
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nasıl tanımlandığını bilmek istese “zorunlu varlık budur ama şu değildir diyerek 
cevaplayamazdık.” 248   
 

   

 B.3.2.1. KOZMOLOJİK ISPAT BAĞLAMINDA TRANSENDENT 

İDEANIN DÖRDÜNCÜ ÇATIŞKISI 
    Kant’ın dördüncü çatışkısı, kozmolojik ıspatla ilgili olduğundan burada ayrı bir başlık 

açmanın uygun olacağı kanaatindeyiz. Aklın işleyişinde ortaya çıkan ıspatlar yine aklın 

işleyişi sonucunda ortaya çıkan çatışkılar açısından değerlendirilmelidir. Nitekim aynı konu 

hakkında birbirine karşıt savda bulunması aklın işleyişinin spekülasyona kaçtığı daha açık bir 

şekilde göstermektedir. 

 Kant’a göre, çatışkıyı meydana getiren sav “Bir sebep ya da parçası olarak dünyaya ait 

olan mutlak zorunlu bir varlık bulunmaktadır” derken, karşı sav, “Bir sebep ya da parçası 

olarak dünyaya ait olan mutlak zorunlu bir varlık bulunmamaktadır.” iddiasında 

bulunmaktadır.249 Sav, Tanrı’nın varlığına dünyanın varlığından hareketle ulaşıldığını, çünkü 

şartlı olan dünyanın şartsız olan bir varlığın olmasını zorunlu kıldığını düşünür. Daha açık bir 

biçimde ifade edecek olursak, duyular dünyasında yani görünüşlerde değişimin olması 

kaçınılmazdır. Her değişim zamanda kendisinden önce olan bir sebebe ihtiyaç duyar. Bu 

sebepler zinciri, sebepsiz olana ve dolayısıyla mutlak zorunlu varlığın oluşuna kadar geri 

gitmektedir. Bu varlık dünyaya ait olmalıdır çünkü değişimin olması için zaman açısından 

öncelemesi gerekmekte ve zaman açısından öncelemesi de bu dünyaya ait olmasını zorunlu 

kılmaktadır. Dolayısıyla dünyanın varolması bir Tanrı’ya götürmektedir.250 

Karşı sav ise, dünyada yer alan mutlak zorunlu bir varlık varsa, ya zamanın bütün 

dinamik kanunlarını bozacak şekilde sebepsiz yere olan bir varlığın olması gerektiğini iddia 

eder. Yani olumsal olan bir şeyin herhangi bir parçasının zorunlu olarak varolması mümkün 

değildir. Yani Tanrı gibi şartsız bir varlığın dünya gibi şartlı bir varlıkta olması mümkün 

değildir. Farz edelim ki bu dünyanın dışında olan mutlak zorunlu bir varlık olmuş olsun. Bu 

varlık ana sebep olarak bütün değişimlerin zamandaki başlangıcı ve sebebi olmalıdır. Ama 

zamansal açıdan önceliyorsa dahi, değişimlere ve dolayısıyla görünüşlerin toplamı olan 

dünyaya bağlı olmak zorundandır ki, bu durumda da ilk başta kabul edilen durumla çelişilmiş 

olunur.251 

                                                 
248 KrV, A612/B640. İnşacı ve düzenleyici kavramlarının anlamını ileride işleyeceğiz.  
249 A.e., A453/B481. 
250 A.e., A453-455/B481-B483. 
251 A.e., A455/B483. 
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       Kant bu savların her birisine ayrı ayrı cevap vererek nerelerde hatalı olduklarını 

göstermeye çalışır. Tanrı’nın varlığını iddia eden kozmolojik ıspat ve sav, mutlak zorunlu bir 

varlığın ıspatını bu varlığın dünyanın kendisi olduğu veya kendisinden ayrı olduğunu belirsiz 

bırakmadan kuramaz. Bu dünyadan ayrıysa, o zaman kozmolojik olmaktan çıkar. Çünkü 

dünyaya ait olmayan bir sebebin araştırılması sadece kavram düzeyinde olsa bile, transendent 

olacaktır.252 Ama kozmolojik olacaksa, o zaman görünüşlere ve onları nedenselliğine bağlı 

olacaktır ki, bu durumda da görünüşlerin serisine ve özelliklerine dâhil olmayan bir varlığa 

geçiş yapılması uygun olmaz. Çünkü Kant’a göre, “bir şeyi şart olarak öne sürüyorsak ve 

devamlı bir çizgide oluyorsa o zaman bu da diğer şartlara benzer olmalıdır.”253 Şimdi, bu şart 

duyumlanabilirse ve anlamagücü tarafından anlaşılabilirse en yüksek şart duyumlanırlığın 

kanunlarına göre olmalı ve zamanın seriliğine bağlı ve sonuç olarak da dünyanın bir üyesi 

olmalıdır. Dünyadaki değişimlerden hareketle deneysel belirlenimi olan sebeplere ve buradan 

da deneysel şartlar haklı olarak çıkarımlanabilir. Ama burada en yüksek üyenin başlangıcı 

bulunamayınca aniden olumsalın deneysel kavramını terk edilip saf kategori olan 

düşünülebilir bir seriye geçilir. Bu durumdaysa, duyulur olandan çıkılır ve ihtiyaç duyulan 

tamamlanmışlık mutlak zorunlu olanda aramaya başlarlar. Ama bu, Kant’a göre, meşru 

değildir: 
Bununla beraber, bazı belli düşünürler kendilerine bu şekilde bir yalıno yapma özgürlüğü 
verdiler. Dünyadaki başkalaşımlardan hareketle deneysel olumsallıklarını, yani, deneysel 
olarak belirlenmiş nedenlere bağlanmışlıklarını çıkardılar ki buraya kadar haklıydılar. Ama 
böyle bir seride herhangi bir başlangıç ya da en yüksek üye bulamayınca aniden 
olumsallığın deneysel kavramından saf kategori olan düşünülebilir serilerin eksiksizliğini 
zorunlu mutlak nedene dayandırmışlardır. Bu neden hiçbir duyusal şartla 
sınırlanmadığından kendi nedenselliğinin ihtiyaç duyduğu zamansal şarta bağlı olmaktan 
kendini özgür kılar. Ama bu şekilde düşünme görüleceği üzere tamamıyla gayrı 
meşrudur.254       
   

Kant’a göre dünyadaki her şeyin bir sebebi varsa ve bu sebepler biribiri ardına 

geliyorlarsa, nihayetinde dayanılması gereken en yüksek bir sebep olacaktır. Düşünürler, 

dünyadaki değişimden hareketle dünyanın olumsal olduğunu ve bu olumsallığın da şartlar 

zincirini oluşturduğu çıkarımını yaparlar. Dolayısıyla burada önemli olan değişim kavramıdır. 

Değişim kavramı dünyanın olumsallığından çıkarılabilir. Ama değişimin olması değiştirenin 

(yani Tanrı’nın) olmasına götürmez:  
Duyulur dünyada bu bağlantı sebeplerin serisiyle asla deneysel anlamda bir şartsız şartta 
yok olmaz ve kozmolojik ıspatta yer alan dünyanın halleri olumsallığının bu hallerin 
başkalaşımlarla desteklenmesi asla bir ilk mutlak orijinal serinin varsayımını 
desteklemez.255 

                                                 
252 A.e., A457/B485. 
253 A.e., A456/B486. 
254 A.e., A459/B487. 
255 A.e., A461/B489. Parantez içi bize aittir. 
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Kant, burada, karşıtlık ile çelişik karşıtlığın birbirine karıştırıldığını iddia etmektedir.256 

Çünkü sabit olan bir durumdan hareket haline geçilmesi ayrı bir şey, sabit olan durumdan 

hareketin çıkması ayrı bir şeydir. İlkinde karşıtlık varken ikincisinde çelişik karşıtlık vardır. 

Kant’a göre böyle bir çelişik karşıtlığın olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, ayrı 

zamanlarda olan hareket ve sabitlik çelişik karşıtlar değildirler: 
Kategorinin saf anlamında olumsal olan çelişkili karşıtı mümkün olandır. Şimdi, deneysel 
olumsallıktan anlaşılır olumsallığı çıkarsayamayız. Bir şey başkalaştığı zaman, karşıtı 
durumunun bir başka zaman için aktüel ve dolayısıyla olanaklıdır. Öyleyse bu şimdiki 
durum önceki durumun çelişkili karşıtı değildir. Böyle çelişkili bir karşıtı elde etmek için 
önceki durumun olduğu o aynı zaman içinde onun yerine karşıtının olabilmesi gerekirdi ki 
bunu başkalaşımdan çıkarsamak olanaksızdır. 257 
 

Kant’a göre, sabitliğin bir zamanda olduğu ve zamanın kendisini takip etmesinin 

mümkün olduğundan başka bir şey bilinmemektedir. Ama sabitlik ve hareketin ayrı 

zamanlarda olmasının herhangi bir çelişik zıtlığı yoktur. Bu nedenle karşıt belirlenimlerin ard 

ardalığından değişimin olduğu sonucu çıkarılsa dahi, saf anlığın kavramlarıyla uygun olacak 

şekilde ihtimalliği ıspatlanmadığı gibi yine anlığın saf kavramlarıyla uygun olacak şekilde 

zorunlu varlığa gidilememektedir. Çünkü değişim, sadece deneysel olumsallığı yani zamanda 

kendisinde önce gelen bir sebepliliği ıspatlar. Bu sebep mutlak olsa bile zamanda olmalıdır ve 

görünüşler zincirine dâhil olmalıdır. 258      

Bunun karşıtı olan savda ise, Kant’a göre, görünüşlerin serisinden mutlak zorunlu olan 

bir sebebe doğru geçişte zorluklarla karşılaşılıyorsa, bu ıspatı ontolojik olacak şekilde sadece 

mutlak zorunlu olan bir varlık kavramına dayandırmak yerine, tecrübe yasalarına dayalı olan 

görünüşler serisinin sebepsel bağlantısıyla ilgili olarak dünyanın varlığına dayandırmak 

gereklidir.259 Yani kozmolojik ıspat, mutlak zorunlu varlığı bir sebepler zinciriyle beraber 

açıklamak istiyorsa deneysel yasalara bağlı olmalıdır. Bu durumda bu ıspata karşı çıkanların 

sebepler zincirinden hareketle sebepsiz bir varolan ulaşılamayacağını göstermesi 

gerekmektedir. Yani sebepler zincirinden (duyular dünyasından)  hareket edildiğinde asla 

deneysel anlamda şartsız olanla bitmeyeceği gösterilmelidir ki dünyanın ihtimalli varoluşu her 

zaman böyle bir sebepsiz varoluşa karşıdır.260  

Kant’a göre, burada garip bir karşıtlık kendisini gösterir. Orijinal varlığın kullanılmasında 

kendisini gösteren bu ıspat aynı zamanda böyle bir varlığın olmadığının da gösterilmesinde 

kullanılmaktadır. İlkönce, ‘Mutlak zorunlu varlık olmalıdır. Çünkü bütün geçmiş zaman 

                                                 
256 A.e., A460/B488. 
257 A.y. 
258 A.y. 
259 Çelişik karşıtlar./Kontradiktorisches gegenteil/Contradictory opposites/A.e., A4574-A460/B485-B488. 
260 A.y. 
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kendisinde şartlar zincirini dolayısıyla şartsız olanı içerdiği söylenmekte sonraysa, aynı 

zeminden hareketle mutlak varlık yoktur çünkü şartlı olandan hareketle şartsız olana 

ulaşılamaz.’ denilmektedir. Burada sav, şartlar zincirinin mutlak tümlüğünü elde etmeye 

çalıştığı şartsız ve zorunlu olana ulaşmaktadır. Karşı sav ise, her şeyin zaman zincirinde 

ihtimalli olacağını dikkate almakta ve bu nedenle de şartsız ve mutlak zorunlu olanı dışarıda 

tutmaktadır.261 Her iki savın yapısı akla uygun gelse de, bir nesnenin iki farklı noktadan ele 

alınması nedeniyle aklı çatışkıya düşürmektedir. Buna örnek olarak Kant, iki astronotun 

anlaşmazlığını vermiştir. Her ikisi de ayın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgili olarak 

karşıt görüşler beyan ederler. Her ikisi de kendi açılarından haklıdırlar. İşte bu nedenle Kant 

tarafından bu mesele, çatışkı olarak nitelendirilmekte ve her iki cevap da hem doğru hem 

yanlış olsa da bunun nedeni aklın transendental yapısına dayandırılmaktadır. 262 

 

 B.3.3.  TELEOLOJİK ISPATIN İMKANSIZLIĞI 
     Kant, teleolojik ıspatı en eski, en değerli olarak nitelendirmiştir. Sonuç alınmasa da, Kant 

için en değerli olmasının nedeni, doğa araştırmalarını canlı tutmasından 

kaynaklanmaktadır.263 Bu anlamda, doğadaki amaçlılığı bulmaya çalışmanın, Kant tarafından, 

doğa araştırmalarında motive edici bir etken olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. 

    Kant’a göre, bu ıspatın, doğru olsa bile, temel eksikliği, dünyanın yaratıcısı ve sahibi olan 

bir Tanrı’dan ziyâde mimarı olan bir Tanrı’ya götürmesidir. Dünyadaki güzellikler, 

çeşitlilikler ve bunların bir düzen içerisinde olması insanın “nutkunu kesecek” derecede 

büyüleyici olabilir.264 Ama bu durum, Tanrı’nın varlığını ıspatlamaktadır. Ayrıca Kant’a göre, 

her ne kadar doğadaki düzenden, yasalardan hareket ederek Tanrı’ya ulaşılabileceği 

söyleniyorsa da aslında burada analoji yapılmaktadır. Nitekim bu ıspatta kullanılan analojide 

aslında sanat ustası, mimar bir Tanrı tahayyül edilmektedir: 
Ama bunu ıspatlamak için insan sanatıyla yapılan analojiden farklı bir zeminde olan 
kanıtlara ihtiyacımız olmalıdır. Bu ispatın en fazla kanıtlayabileceği çalıştığı materyalin 
uyabilmeliği açısından fazlasıyla engellenen dünyanın mimarıdır yoksa her şeyin nesnesi 
olduğu dünyanın yaratıcısı değil. 265      
 

       Kant’a göre, doğadaki güzellikleri ifade etmek için kullanılan ve bu ıspatta da yer alan 

‘çok büyük, sınırsız, şaşırtıcı, ölçülemez’ gibi doğaya olan hayranlığı ifade etmek amacıyla 

kullanılan nitelendirmeler, Tanrı’ya ilişkin herhangi bir belirlenimde bulunmaktan ziyâde, bir 
                                                 
261 A.e., A459/B487. 
262 A.e., A461-460/B489-488. Numaralandırmada hata olmasına rağmen aynen aktardık. 
263 A.e., A624/B652. 
264 Nutku kesilmek için:“We are brought face to face with so many marvels immeasurably great, that all speech 
loses its forces”. A.e., A622/B650.   
265 A.e., A627/B655. 
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nesnenin büyüklük derecelerini göstermek için kullanılan göreceli kavramlardır. Ayrıca, 

Tanrı’dan bahsediliyorsa mükemmelliği ifade eden öyle bir büyüklük derecesine, insan 

aklının kavramsal bir sınır çizerek ulaşma imkânı yoktur. Bu anlamda, dünyanın yaratıcısı 

olan varlığın gücü, erdemi ve büyüklüğü takdir edilse dahi, bunların bir Tanrı ıspatsına 

götürdüğünü söylemek, Kant’a göre, doğru değildir:   
Çünkü ‘çok büyük’, ‘hayrete düşürücü’ ölçülemez güç ve üstünlük’ yüklemleri belirli 
hiçbir kavram vermezler ve gerçekte şeyin ne olduğunu söylemezler; tersine, bunlar 
yalnızca evreni gözleyen birinin kendi kendisi ve kavrayış gücüyle karşılaştırdığı nesnenin 
büyüklüğüne ilişkin göreli tasarımları ve nesneyi büyüten ya da gözleyen özneyi onunla 
ilişki içinde küçülten yüksek övgü sözleridir. Genel olarak bir şeyin büyüklüğüyle 
ilgilenilen yerde, tüm olanaklı eksiksizliği kapsayanın dışında hiçbir belirli kavram 
yoktur.266 

 

  B.4. DÜZENLEYİCİ OLARAK TANRI İDEALİ 
Buraya kadar, Tanrı kavramının aklın işleyişi içerisinde sınırları aşmasına ve bu nedenle 

olumsuz olarak değerlendirilmesini gösterdik. Gerçekliğin tümlük içerisinde oluşturulmasıda 

Tanrı varsayıldığı için yanılgılara düşüldüğünü ifade ettik. Varlığın mutlak tümlüğü olarak 

Tanrı ideasının karşılığının olması imkânsızdır. Bu nedenle Tanrı idealinin de dâhil olduğu 

transendental kavramlar, tecrübenin kavramları gibi oluşturucu değildir: 
Transendental idealar asla insa edici yerleştirime izin vermezler. Böyle hatalı bir şekilde 
değerlendirilip kesin nesnelerin kavramlarını destekledikleri düşünüldüğünde sahte 
rasyonel yani sadece dialektik kavramlar olurlar.267  
 

Aklın idealarını ve Tanrı idealinin olumlu tarafının ön plana çıkması, aklın oluşturucu 

değil de, düzenleyici yönüne vurgu yapılmasıyla söz konusu olacaktır. Bu düzenleyiciliğin iki 

olumlu tarafına vurgu yapılarak incelenmesi mümkündür. Bu anlamda ilkinde bilginin 

sistematik hale getirilmesi açısından, ikincisindeyse doğadaki amaçlılık açısından 

değerlendirmeye çalışacağız. Aslında düzenleyiciliğin bu iki tarafını en yüksek sistematik 

birliğe götüren aşamalar olarak değerlendirmek mümkündür. Bu anlamda her iki açıdan 

bakıldığında amacın, aklın en yüksek sistematik birlik arayışıyla ilgili olduğunu 

söyleyebiliriz.   

 

        B.4.1. SİSTEMLİLİK AÇISINDAN DÜZENLEYİCİ TANRI İDEALİ  
Akıl ile anlamagücü arasındaki ilişkiyi açıkladığımız bölümde, aklın ilişkisinin 

tecrübeyle değil de, anlamagücüyle olduğunu belirtmiştik.268 Aklın saf kavramları olan 

idealar, anlamagücünün kavramlarını düzenleme görevini yerine getirmekteydiler. 
                                                 
266 A.e., A628/B656. 
267 A.e., A644/B672. 
268 Aklın ilişkisi anmagücüyle etkisi ise hem anlamgücüne hem de tecrübeyedir. 
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Anlamagücünün kavramları şeyleri kavram altına sokarak ve yargıda bulunarak nesne haline 

getirir böylece bilgiyi oluştururlar. Hâlbuki akıl, tecrübe dünyasındaki herhangi bir nesneyi 

karşısına alamadığından oluşturucu olamaz. Çünkü akıl anlamagücünün kavramlarına birlik 

verir. Kavramların birliği ise bilgi vermediğinden oluşturucu değil, düzenleyici tarzdadır:  
Gerçekten de bu, deneyimin nesneye ilişkin daha fazla bilgisinin olması için inşâ edici 
ilkelerle değil, spekülativ aklın transendental bir tümdengelimidir. Ama genelde deneysel 
bilgi çokçeşitliliğinin sistematik birliği için düzenleyici ilkeler olarak bunlar, deneysel 
bilginin kendi sınırları içinde bu idealar olmaksızın yalnızca anlamagücünün ilkelerinin 
kullanım yoluyla oluşabileceğinden daha iyi düzenlenmesi ve düzeltilmesini sağlarlar. 269  
 

İşte Kant’a göre anlamagücü aracılığıyla ortaya çıkan deneysel yasalar o kadar çeşitlilik 

gösterir ki, bunların düzenlenmesi ancak aklın sağlayacağı sistemlilikle mümkün olabilir.270 

Nasıl anlamagücü duyuların çeşitliliğini kavramlarla düzenliyorsa akıl da aynı düzenlemeyi 

anlamgücüne yapar. Bu anlamda, aklın ideaları, bilginin sistemleştirilmesi açısından 

değerlendirilirse önemli bir yer tutmaktadır.  

Bilginin anlamagücü tarafından kavramlar ve yargılar altında oluşturulması tecrübenin bir 

bütün olarak değerlendirilmesi için yeterli değildir. Böyle bir değerlendirme için, 

anlamagücünün kavramlar ve yargılar altında birleştiriciliğine değil, aklın en yüksek 

sistematik birlik haline getirici, daha üst işlevselliğine ihtiyaç duyulur. Zaten Kant’a göre, 

aklın idealarının önemli bir yer tutmasının nedeni, bilginin bir sistem haline gelerek olgun 

anlamını en yüksek sistematik birlikle beraber kazanmasıyla ilgilidir: 
Anlamagücü tarafından elde edilen bilginin bütün dizilişini düşünürsek aklın kendine has 
ayırıcı özelliğinin kural koyucu ve sistematikliği başarmayı arayan yani tek bir ilke 
etrafında bilginin parçalarının bağlantılılığını sergilemesi olduğunu anlarız. Aklın bu birliği 
her zaman her bir parçanın pozisyonunu ve diğeriyle olan ilişkisini a priori olarak içeren bir 
bütün olması anlamında, parçalarının belirli bilgisini önceleyen bir bütünü yani ideayı 
varsayar. 271 
 

       Bir sistemin işleyişi göz önünde bulundurulduğunda, önemli olan husus, parçaların 

doğruluğu kadar parçaların birlik kurmasıdır. Aklın vermek istediği en yüksek sistematik 

birlik, aynı zamanda tecrübeyi belirleyen anlamagücü kurallarının doğruluğuyla ilgili bir 

ölçüttür. Şu halde anlamagücünün kuralları ve terübe dünyasını nesneleri sistemlilik açısından 

bakıldığında birlik verilmesi gereken parçalardır. En yüksek sistematikliğin ölçüt olması, 

tecrübe alanına ilişkin parçalı bilgiyi daha üst bir seviyeye çıkararak etkilemekte yani 

sistemlilik vermektedir. Bu etkileme bilgi oluşturma değil, düzenlemedir. Yani, akıl için, 

önemli olan bilgi vermek değil, verili bilgiyi düzenlemektedir. İşte düzenleyicilik, en üst 

düzeyde tutarlılık vererek sistematik birliği sağladığından önem kazanır. Aklın sistematikliği 

                                                 
269 KrV, A671/B699. 
270 Susan Neiman, The Unity of Reason, Oxford Universtiy Press, 1994, p. 51. 
271 KrV, A645-646/B673-674. 



 53

kazandıran bu ideaları olmasa, anlamagücü kurallarının tutarlılığı ve böyle bir tutarlılık 

olmadan da deneysel alanın doğruluğu sağlanamaz.272 Bu açıdan bakıldığında artık, önemli 

olan nokta sistematik birliğin gerçeklikte bulunması, yani somut olması değil, bu sistematik 

birliğin düzenleyiciliyle bilginin daha üst bir seviyeye yükseltilmesidir: 
Sistematik birlik fikri, sadece, doğanın evrensel yasalarına göre şeylerin bağlantısında 
böylesi bir birliğin aranması için rehberlik etmede kullanılmalıdır. Bundan dolayı, asla elde 
edilemeyecek olan eksiksizliğe yaklaşmak için, ilkenin yerleştirimini deneysel biçimde 
doğrulayacağımız orantısallıkta yaptığımıza inanmalıyız.273  
   

Buna karşın, sistematik birlik, aklın nesnelere doğru bilgi vermesine yönelik nesnel bir 

ilke değil, öznel bir kuraldır (maksimdir).274 Sistemlilik, aklın arzusuyla ilgili kuralları 

taşıdığından özneldir. Bu kurallar bilgiyi genişletmese de, anlamagücüne dolayısıyla tecrübe 

alanına doğruluk ve tutarlılık verdiği için önemlidir.275 İşte Kant’a göre, bu farklılığı veren 

kurallar, aklın kendi arzusuna dayalı olarak işledikleri için öznel ve düzenleyici oldukları 

anlaşılırsa teorik akıldaki çatışmadan kaçınılmış olunur: 
Ne zaman sadece düzenleyici olan ilkeler inşâ edici tarzda ve bundan dolayı objektif ilkeler 
olarak yerleştirilirse birbirleriyle çatışırlar. Ama ne zaman sadece maksimler olarak 
muamele edilirse düşünmenin farklı tarzlarının çıkmasını sağlayan aklın ilgisinde olan bu 
farklılıklar haricinde gerçek bir çatışma kalmaz. 276 
 

       Yukarıda bahsedilen öznellik, Tanrı idealiyle, kendini daha belirgin olarak 

göstermektedir. Bu husus, mutlak nesne ile ideada verili olan nesne arasındaki farklılıkta 

anlaşılmaktadır.277 Nesnenin bilinmesi, kavramların o nesne hakkında belirlenimde bulunması 

yani bilgi vermesidir. Buna karşın, Tanrı idealiyle aklın belirlediği bir nesne yoktur. Aksine, 

Tanrı idealiyle nesne ya da nesneler belirlenmez ama nesnelere ilişkin aklın tecrübe alanına 

ilişkin yerleştirimi genişletilerek bilgiye, en yüksek sistematik birlik kazandırılmaya 

çalışılır.278 Burada söz konusu olan, belirlenmiş bir nesne yerine, nesnelerin genel bir yapısını 

oluşturmayı sağlayan, ona göre planın yapıldığı bir şemadır:  
Birşeyin aklıma mutlak bir nesne olarak verilmesi ile yalnızca ideada bir nesne olarak 
verilmesi arasında büyük bir fark vardır. İlk durumda kavramlarımız nesneyi belirlemek 
için kullanılır; ikincideyse gerçekte mutlak bir şema vardır ki bunun için doğrudan hiçbir 
nesne, varsayımsal biçimde bile, verili bir nesne yoktur ve bu şema yalnızca başka nesneleri 
sistematik birliklerine göre bu ideayla ilişki aracılığıyla ve buna göre dolaylı olarak 

                                                 
272 A.e., A651/B680. 
273 A.e., A692/B720. 
274 A.e., B694/A666. “Düstûrların (Maxime) dökümü: Fransızcaya maxime olarak geçen Latince sıfat 
maximadan gelme isim maximus, ‘en büyük’ demektir. Mantık asılı olan bu ıstılâh, Fransızcada ahlâkî bir anlam 
edinerek bilâhare en üstün yaşama kuralı, kişisel davranış ile irâde ilkesi manâlarına gelir olmuştur. Ahlâkî 
anlamda ilk defa Fransız ahlâk filozofları François de La Rochefoucauld (1613 – 1680) ile Luc de Clapiers, 
marquis de Vauvenargues (1715 – 1747) tarafından kullanılmıştır. Kant da bunu onlardan ıktibâs etmiştir.” 
Teoman Duralı, Aklın Anatomisi, Henüz yayınlanmamış eser, s. 116. 
275 A.e., A680/B708. 
276 A.e., B694-695/ A666-667. 
277 A.e., A670/B699. 
278 A.e., A674/B702. 
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tasarımlamamıza hizmet eder. Bu nedenle en yüksek zekâ kavramının sadece bir idea, yani 
onun nesnel geçerliğinin doğrudan bir nesneye işaret edemeyeceği anlamında, olduğunu 
söylüyorum. Bu idea, aklın deneysel yerleşiminde mümkün olan en büyük sistematik 
birliğini sağlamak içindir kullandığı bir şemanı kavramıdır. 279   
 

      Akıl, Tanrı idealiyle varlığın değişik tarzda bir okumasını yapmak ister. Bu anlamda, 

aklın amacının Tanrı’nın varlığını ıspatlamak olduğu düşünülmemelidir. Akıl, Tanrı’nın, 

varlığın tümlüğünü sağladığını düşünerek varlığa ve ona ilişkin bilgiye sistemlilik 

kazandırmayı istemektedir. Aklın Tanrı idealinin Kant tarafından düzenleyici olarak 

adlandırılmasının nedeni budur. Bu düzenleme, aslında, aklın varsayımsal tarzda yaptığı 

çıkarımdan başka bir şey değildir. Bu anlamıyla, varsayılan ideanın oluşturucu tarzda bilgi 

vermesinden ziyâde, verili bilgiyi sistemleştirmesi söz konusudur.  

Akıl, nesneleri sanki en yüksek bir zekâdan varlıklarını kazanıyorlarmış gibi 

varsaydığında (hipotez) Tanrı idealini kullanmaktadır. Şu halde, aklın Tanrı ideali varsayımı, 

bilginin sistematikliği için kullanılan bir analojidir. İşte bu kullanışta, Kant’a göre, Tanrı 

ideali varolanlara ilişkin doğrudan işaret edici, belirleyici değil (ostensive), varlığa ilişkin bir 

değerlendirme yapılabilmesi için yol göstericidir (heuristic). Sonuçta akıl, olumlu bir şekilde 

Tanrı idealini, bilgiye en yüksek sistematik birlik kazandırmak istediğinde kullanmaktadır: 
Mesela dünyadaki şeylerin varlıklarını sanki en yüksek zekâdan aldıklarını beyan ederiz. 
Bu idea sadece yol göstericidir işaret edici değil. Bize bir nesnenin nasıl oluşturulduğunu 
göstermez ama tecrübedeki şeylerin bağlantısını ve oluşumunu nasıl aramamız gerektiğini 
gösterir.280 

 

 

B.4.2. AMAÇLILIK AÇISINDAN DÜZENLEYİCİ TANRI İDEALİ 
      Kant’a göre, insan aklının doğada amaçlılık bulunduğunu düşünmesi olanın değil, olması 

arzulanın varlığına işaret eder. Nitekim ancak amaçlılıkla elde edilen doğa düzeninin aklın 

arzusunu tatmin edebildiği söylenmektedir.281 Akıl, Tanrı’nın olmasını, şeylerin en yüksek 

birliğinin bir amaç taşıdığı varsayımıyla birleştirir. Hâlbuki aslında olan, şeylerdeki amaç 

değil, akıldaki amaçtır ve bu nedenle varlığa ilişkin bilginin oluşturulması değil, amaçlılık 

açısından düzenlenmesi söz konusudur. Nitekim Kant’a göre, bütün varlık alanını, Tanrı 

ideası altında sistemin birliği açısından ya da amaçlılık açısından değerlendirmek yanlış 

değildir. Aksine, bu amaçlılık altında okumayla, dünyaya en büyük sistematik birlik 

kazandırılır ve böylece daha geniş bir perspektifle değerlendirme imkânına sahip olunur. 
Yalnızca aklın kavramları üzerinde olan bu en yüksek biçimsel birlik, şeylerin amaçsal 
birliğidir. Aklın spekülativ ilgisi dünyadaki düzenin sanki yüce bir sebebin amacından 

                                                 
279 A.e., A671/B699. 
280 A.y. 
281 Rescher, a.g.e., p. 105 
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kaynaklandığını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Böyle bir ilke, aklımıza, aynı deneyimde 
uygulandığı üzere, dünyadaki şeylerin nasıl teleolojik bir amaca göre bağlandığına ilişkin 
yeni bakış açısı verir ve böylece şeyleri en yüksek sistematik birliğe kavuşturmamızı 
sağlar.282      

Şu halde, doğanın amaçlılık altında okunması, aynı zamanda Tanrı tarafından verilen 

en yüksek birlikle beraber değerlendirilebilir. Kant’a göre sistem olma, eğer düzenleyici 

tarzda ele alınırsa bilginin sınırlarının aşılmasından ziyâde, bilginin deneysel yerleşiminin 

genişletilmesi sağlanır: 
Dolayısıyla açıktır ki, aklın kendi biçimsel kuralını getirmekle kendi deneysel kullanımının 
genişletilmesinden başka bir amacı olmaz ve hiçbir zaman deneysel yerleştirimin tüm 
sınırlarının ötesine bir genişleme söz konusu değildir; sonuçta bu ideanın altında onun 
mümkün tecrübeye yönelik kullanımının inşâ edici bir ilkesi gizlenmiş değildir. 283 
 

Nesnelerin düzenliliğinin bir amaçlılık taşıması, bilginin en yüksek formunu kazanması 

demektir ve akıl bilgiye bunu kazandırmak için, amaç veren bir varlığı varsaymaktadır. 

Kant’a göre Tanrı idealiyle elde edilebilecek olan tam amaççı birlik, mükemmelliği inşâ eder. 

Böyle bir arayış olmazsa, doğanın evrensel ve zorunlu yasalarının bulunması için herhangi bir 

çaba olmaz.284 Böyle bir arayış, akla şeylerin teleolojik yasalara göre değerlendirilebilmesi 

için imkân verir. Bu nedenle Kant’a göre, yüce bir aklın amaçlılık için varsayılması aklın 

faydasınadır, asla zararına değil.285 Nitekim Kant’a göre, dağları, denizleri yaratıcının erdemli 

amaçlarıyla birlikte düşünüldüğünde birçok keşif yapma imkânına sahip olunur:  
Evrenin biricik nedeni olarak bir en üst anlamagücü varsayımı, gerçi yalnızca ideada olsa 
da, akıl için öyleyse her zaman yararlıdır ve ona hiçbir zaman zarar vermez. Çünkü 
yeryüzünün, sıradağların ve denizlerin tasvirleri açısından yalnızca bilge bir Yaratıcının 
amacını varsayarsak, bu yolda bir dizi buluş yapabiliriz. 286 
 

Burada önemli olan nokta, devamlı olarak Tanrı idealinin, aynı diğer idealarda olduğu 

üzere inşâ edici tarzda değil, düzenleyici tarzda işlevinin olduğunun bilincinde olmaktır. 

Çünkü Tanrı ideali, transendental anlamı hatırlanacak olursa, bir kuraldır (maksim), yani aklın 

kendi kullanımının ve amacının iyice belirginleştiği öznel doğasına dayanmaktadır.287 Bu 

düzenleme herhangi bir şekilde, bir varolana doğrudan işaret edip bilgi vermese de, genel 

anlamda varlığa ilişkin olarak dünyayı başka bir açıdan değerlendirme alternatifini sağlar. 

Mesela bu şekilde, deneysel yasaların bulunduğu dünyanın düzenliliğini bir varlıktan 

çıkarmak yerine, böyle bir düzenliliğin yüce bir sebeple ilgili olabilecek şeklinde farklı bir 

değerlendirme yapılabilir:  

                                                 
282 KrV, A687/B715. 
283 A.e., A686-687/B714-B715. 
284 A.e., A694/B722. 
285 A.e., A687/B715. 
286 A.e., A687-688/B715-B716. 
287 Guyer, a.g.e, p. 337.  
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Tek bir varlık ideasına uygun olarak yüce zekâdan dünyanın düzeni ve sistematik 
bütünlüğünü çıkarmamalı isek de yüce bir sebep ideasından aklın deneysel nedenlerini ve 
etkilerini bağlamadaki kuralı elde etmek aklın, kendi taleplerini karşılayacak şekilde 
yerleştirmesi anlamında, en büyük avantajınadır. 288      
  

     Şu halde Kant’a göre, Tanrı idealinin düzenleyicilik özelliği, dünyadaki nesnelerin 

varlıklarını sanki en yüksek zekâdan alıyorlarmış gibi değerlendirilmesinde kendini iyice 

göstermektedir.289 Bu değerlendirme tarzı yanılgılarla sonuçlanabilir. Buna karşın gerek 

anlamagücü, gerekse tecrübenin bir bütün olarak değerlendirilmesi, sınırların dışına çıkılarak 

transendent bir yaklaşımın olmasını gerektirir.290 Transendent yaklaşımla ortaya çıkan Tanrı 

ideali, bilgiye bir düzen verdiği gibi, doğa hakkında bütünlüklü bir yargıya varılmasına da 

yardımcı olur. Yani, sanki öyle bir amaç olabilirmiş gibi doğaya ilişkin bir bakış 

oluşturulabilir. Buna karşın doğanın aslında böyle olup olmadığıyla ilgili teorik bir bilgi 

beyan etmiş olunamayacağını belirtmeliyiz.291  

     Doğanın düşünülebilir karakteri araştırılıp ve bunun üzerine fikirler serdedilebilir. Ama 

doğanın bir amaçlılık altında okunmasıyla onun mekânistik yoldan bilgisinin elde edilmesinin 

uyum içerisinde olması gerekir. Doğaya ilişkin bilgi, mekânik türden işleyişin, yani sebep-

sonuç ilişkisinin anlaşılmasıyla ilgilidir. Bu işleyişin teleolojik olarak okunması; yani bir 

amaçlılıkla bağlantılı olarak değerlendirilmesi, ideaların ve özellikle Tanrı idealinin 

düzenleyici olduğu şeklinde bir belirlemeyle pekâlâ mümkün olabilir. Kanaatimizce, Kant’ın 

demek istediği, deneysel bilginin doğanın mekânik işleyişinin açıklamakta kullanışlı olduğu 

ve Tanrı’yı deneysel bilginin başına koyarak doğadaki mekânistik açıklamayla çatıştırmak 

yerine, sonuna koyarak doğadaki olası amaçlılığa yer bırakılabilmektir. Bu şekilde bir 

değerlendirmede karşılaşılabilecek en kötü sonuç, teleolojik bağlantı (nexus finalis) yerine 

mekânik ya da nedensel bir bağlantı (nexus effectivus) bulmaktır. Bu ise, Kant’a göre, aklın 

birliği arayışına bir zarar vermez: 
Olabilecek en kötü şey teleolojik bağlantı (nexus finalis) beklerken fiziksel ya da mekânik 
bağlantı (nexus effectivus) ile karşılaşmamızdır. Böyle bir durumda, sadece ilave bir birliği 
bulmakta başarısızlığa düşeriz ama aklın deneysel yerleştiriminde kullandığı birliği yok 
etmiş olmayız. 292  
 

Şu halde, bir amacın olduğu varsayılarak doğaya mekânik işleyişinin ötesinde anlam 

vermek başka bir şey, bir amacın olduğu söylenerek mekânik açıklamayı sınırlamak ve 

yönlendirmek başka bir şeydir. Kant’a göre bu ikinci durumda yapılan aklın ideasının 

düzenleyici olarak değil de inşâ edici olarak ele alınmasıdır. Aklın inşâ edici yaklaşımı gerçek 
                                                 
288 KrV, A673-A674/B701-B702. 
289 A.e., A689/B717. 
290 Neiman, a.g.e., p. 59. 
291 Wood, a.g.e., p. 81.  
292 A.e., A688/B716. 
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kabul edilirse ignavio ratio ve perversa ratio olmak üzere iki hata ortaya çıkar. Ignavio 

ratio’da hata, yüce varlık ideasının, doğasına aykırı bir biçimde yani oluşturucu tarzda 

kullanılmasından kaynaklanır. Bu hatadan kaçınmak için, teleolojik bakış açısından “hayvan 

dünyası, toprağın dağılımı ve yapısı ya da bitkilerin organizasyonu” gibi doğanın parçalı 

değerlendirmesini yapmak yerine, doğa bütünüyle değerlendirerek yüce bir akılla ilişki 

içerisine sokulmalıdır. Kant’a göre amaçlılıkta, ağacın mekânik yapısı yerine, daha çok bu 

yapının doğayla olan bağlantısında bir amaçlılık aranması gerekir. Yani doğanın “doğanın 

sistematik birliğinin yüce bir akılla ilişkiye sokularak evrensel kılınması” amaçlanır.293İkinci 

hata olan perverso ratio’da ilkine benzer bir hataya düşülmektedir. Buna göre, “amaççı 

birliğin ilkesinin gerçekliği yalnızca farzedilmenin ötesine geçilerek aynı zamanda 

varsayılıyor.”294 Bunun yanında yüce bir zeka kavramı, idrâkın ötesinde olduğu için 

antrpomorfik nitelendirmerle doldurulmaya başlanır. Böylece doğanın fiziksel incelenmesinin 

makul bir yolu yerine doğanın üstüne birtakım amaçlar yıkılır. Kant’a göre bu hataya düşen 

teleoloji evrensel yasalarla yüce bir zekânın bağlantısını engellemiş olur.  

Bu bağlamda Kant, dünyadan ayrı olarak dünyanın temelini oluşturan bir şey var mı 

sorusuna olumlu cevabın şüphesiz bir biçimde verilmesini önerir.295 Çünkü dünyanın yapısı 

hakkında konuşulursa, yani şeylerin bağlantı içinde olduğu ve değiştiği durumdan hareketle 

tamamıyla dünyadan uzak olan bir sebep çıkarılırsa spekülativ bir biçimde akıl yürütülmüş 

olunur. Bu durum sadece aklın ideali için değil, anlamagücünün kavramları için de geçerlidir. 

Mesela, nedensellik ilkesi, tecrübe alanının dışına çıkıldığında tamamıyla anlamsız hale gelir. 

Gerçeklik, cevher, nedensellik deneysel bilgiyi açıklamadan, mümkün hale getirmeden öte bir 

anlam taşımazlar. Bunlar, Kant’a göre, “duyulur dünyadaki şeylerin açıklanmasıdır yoksa 

evrenin kendisinin değil.”296Evrenin kendisini açıklamak için dünyanın dışına çıkılmalıdır ki, 

bu mümkün değildir. Dolayısıyla bu varlığın cevher, en yüksek realite, zorunluluk taşıyıp 

taşımadığı gibi sorulara geçildiğinde anlamsızlığa düşülmüş olunur. Bu kavramlar, 

anlamagücünün tecrübe dünyasını anlamada kullandığı kavramlardır ve bu dünyanın 

değerlendirilmesi dışında bir anlam taşımaları mümkün değildir. Şu halde, dünyanın 

sınırlarını aştığı kabul edilen Tanrı’yı nitelendirmek için uygun değildirler. Yapılması gereken 

böyle bir varlığı belirlemede analojik yaklaşmak ve bu belirlenimin gerçeklikte değil, ideada 

olduğunu dikkate almaktır: 

                                                 
293 A.e., A689-A692/B717-B720. 
294 A.e., A692/B720. 
295 A.e., A696/B724. 
296 A.e., A677-678/B705-B706. 
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Üçüncü olarak en azından dünyadan ayrı olan bu varlığı tecrübenin nesneleriyle analojik 
olarak düşünmemiz sorusuna cevap: Kesinlikle düşünebiliriz ama nesnenin gerçeklikte 
değil, ideada olduğu kabul edilip bizim için bilinemez olan doğanın araştırılmasında 
kullandığı düzenleyici ilkeler olması bakımından kendini sınırladığı ve dünyanın sistematik 
birliğinin, düzeninin ve amacının ayarlanmasında bizim için bilinemez olan bir dayanağı 
olarak kabul edilirse. 297 
 

Şu halde, Kant doğadaki amaçlılığın Tanrı’yla bağlantısını ortadan kaldırmak 

istememektedir. Onun yapmak istediği, bu amaçlılığı Tanrı’nın varlığına ilişkin herhangi bir 

ıspattan uzak tutmaktır. Nitekim Kant, Tanrı’nın bu amaçlılık için varsayılmasının şüphe 

duyulmadan yapılmasını söylemektedir. Buna karşın, böyle bir varsayımdan hareketle, bu 

varlık hakkında ya da bu varlığın mevcut olduğu hakkında bir ıspata, bilgiye ulaşıldığı 

sanılmamalıdır.298 Sonuç olarak, amaçlılık bu dünyanın düzeniyle ve ardında bir sebep olup 

olmadığı noktasında mutlaka kullanılmalıdır. Ama buradan hareketle böyle bir varlığın en 

yüksek gerçeklik, zorunlu gibi nitelendirmelerle belirlemeyi çalışmak yanlıştır. Çünkü 

kavramdan hareketle nesnenin belirlenmesi deneysel olması, dolayısıyla deneysel olmayan 

Tanrı’nın tanımlamasında kullanılamaz: 
İlk olarak transendental teolojiyle bağlantılı olarak bir şeyin dünyanın düzenin bir temeli ve 
bu düzenin evrensel yasalarla bağlantısı olup olmadığını sorarsak cevap şüphesiz böyle bir 
varlığın olduğudur. Ama ikinci olarak, bu varlığın öz, en büyük gerçeklik, zorunluluk olup 
olmadığı sorusuysa tamamıyla anlamsızdır. Çünkü böyle bir nesnenin kavramına şekil 
vermek kullanılan bütün kategoriler deneysel yerleştirime izin verirken ve duyulur 
dünyanın yani mümkün tecrübenin nesnelerine uygulanmadıkları sürece anlam 
içermezler.299 
 

Amaçlılığın Tanrı’nın varlığına bağlanarak en uygun biçimde kullanılması ahlâki yoldan 

yapılmasıyla mümkündür. Bunun anlamıysa, doğadaki amaçlılığın insanın ahlâki 

mükemmelliğe ulaşması için işlediğini düşünmektir.300 Kanımızca Kant, doğanın işleyişindeki 

amaçlılığın, ahlâkilik açısından düşünülmesini önermektedir. Çünkü doğanın böyle 

değerlendirilişi Tanrı’yı, mimar, tasarımlayıcı olmaktan ziyâde, yaratıcı olarak kabul 

edilmesine imkân tanır.301Zaten, doğanın anlamlandırılmasında kullanılan kavramların 

Tanrı’nın anlamlandırılmasında kullanılması uygun değildir. Tanrı’nın varlığına ahlâki yoldan 

ulaşılmaya çalışılmalı ve Tanrı’nın nitelikleri de ahlâki alanın sınırlarında belirlenmelidir. Bir 

diğer deyişle, spekülativ akıldan bir teoloji üretmek yerine, sadece ahlâk yasalarından 

hareketle bir teoloji, yani Tanrı’ya ulaşmaya çalışılmalıdır: 

                                                 
297 A.e., A697/B725. 
298 A.e., A698/B726. 
299 A.e., A696/B724. 
300 Guyer, a.g.e, p. 338. 
301 KrV, A627/B655. Burada Kant ahlâki kaygılardan bahsetmemektedir. Buna karşın yaratıcı bir Tanrı’ya yani 
teistin Tanrı’sına ahlâki anlamda ulaşılacağını bir sonraki bölümde gösterilmektedir.    
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Şimdi doğru olarak kabul ettiğimiz İlahi Varlık kavramının yükselmesine sebep olan ahlâk 
fikirlerimizdir ki, bunların doğruluğunu değerlendirmemiz spekülativ aklımız ikna ettiği 
için değil, aklın ahlâki ilkeleriyle tam olarak uyuştuğu içindir. 302  

    
 

B.5.TEOLOJİK TANIMLAMALAR İÇERİSİNDE TANRI  
Transendental eleştirinin önemli bir yönü, aklın içinde yer alan Tanrı anlayışlarının 

transendental anlamda değerlendirilerek ortaya konulmasıdır. Dikkati çeken nokta, Kant’ın 

kendi Tanrı anlayışına ilişkin ipuçlarını verirken, diğer Tanrı tariflerini de ortaya koymasıdır. 

Bu tanımları vermek konumuzu değerlendirişimize bir zenginlik katabilir. Ayrıca bu tarifler, 

Kant tarafından, kurmak istediği ahlâki teolojinin diğerlerinden hangi bağlamda 

farklılaştığının anlaşılması açısından önem arzetmektedirler.  
Kant, “düşünülebilecek en yüksek şartın imkânını taşıyan (varlıkların varlığı olan)şeyin 

teolojinin konusu” olduğunu söyler.303 Bu anlamda saf aklın Tanrı’ya ilişkin transendental 

bilgisini Kant, transendental teoloji olarak adlandırır.304  

      Kant’a göre, teoloji ya sadece akla ya da vahye dayanır. Ens realissimum, ens 

originarium, ens entium gibi kavramlar kullanılırsa, buna transendental teoloji adı verilir. 

Doğadan alınmış olan, orijinal bir varlık kavramı aracılığıyla olursa doğa teolojisi olmuş 

olur.305 Sadece transendental teolojiyi kabul edenler deisttirler. Doğa teolojisini kabul 

edenler ise teisttir. Deist, Tanrı’nın kavramlar aracılığıyla bilinebileceğini ve bu bilmenin de 

bütün gerçekliği kapsadığını söyler. Teist ise, doğada, analoji yoluyla aklın Tanrı’yı daha iyi 

bilebileceğini iddia eder. Bundan dolayı deist, dünyanın sebebi olarak Tanrı’yı kabul 

ederken, teist dünyanın yaratıcısı olarak Tanrı’yı kabul eder.306  

      Transendental teoloji, Tanrı’nın varlığını eğer genel olarak tecrübeden çıkarırsa 

kozmoteoloji, eğer sadece kavramlara dayandırırsa ontoteoloji olur.307 Doğa teolojisi 

dünyanın inşâsından hareketle Tanrı’nın varlığını ve özelliklerini çıkarmaya çalışır. Buradan 

hareketle, doğa teolojisi yüce bir zekâya ulaşırken doğanın mükemmelliğine ya da ahlâki 

mükemmelliğe varır. İlkinde fizik-teoloji, ikincisinde ise ahlâki teoloji olur.308 Doğanın 

mükemmel olduğu düşüncesinden hareket eden deist, Tanrı’yı orjinal varlık ya da yüce bir 
                                                 
302 A.e., A818/B846. 
303 A.e., B391 A334. 
304 Theologia transzendentalis. A.e., B392-A335. 
305 A.y. 
306 A.e., A631-633/B661-660. Yaşayan Tanrı/ Living God/Summa Intelleligentia. Ayrıca Kant, transendental 
teolojide Tanrı’nın dünyanın sebebi olarak, teolojide dünyanın sahibi (author) olarak ahlâki teolojide ise 
dünyanın yöneticisi olarak görüldüğünü söyler. Böylece Kan’ın ahlaki teolojisi Tanrı’nın dünyanın hem sahibi 
hem nedeni olarak görse de özellikle yöneticisi olmasına vurgu yapmaktadır. Bkz. LoT, p. 29. Kanaatimizce bu 
vurgu deistin Tanrı inancından ziyade teistin Tanrı inancına işaret etmektedir.     
307 A.y. 
308 A.e., A632/B660. 
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sebep olarak değerlendirir. Buna karşın Kant, dünyanın yaratıcısı ve herşeyin kaynağı olan 

varlığın aranması gerektiğini, bu gerekliliğin de doğayı ahlâki mükemmelliği taşıyacak 

şekilde yaratan ve devam ettiren bir Tanrı’yla karşılanabileceğini, bu nedenle deistin 

Tanrı’ya inanırken, teistin yaşayan bir Tanrı’ya inandığını söyler309:  
Ama Tanrı kavramından sadece bütün şeylerin kökeninde olan ezeli ama körce çalışan bir 
doğayı değil anlaması ve özgürlüğüyle her şeyin Sahibi olan yüce bir varlığı 
anladığımızdan deisti, sadece yüce bir sebep ya da orijinal varlık iddiasına izin vererek, 
şiddetle red ederiz. Buna rağmen, kimse iddia etmeye cesaret edemediği şeyi inkâr etmekle 
suçlanamayacağından deistin bir Tanrı’ya inandığını teistin ise yaşayan bir Tanrı’ya 
inandığını söylemek daha az sert ve daha adil olur. 310 
 

      Kant’ın teoloji eleştirisi, olması gereken ile olan birbirine karıştığında yani pratik alan ile 

teorik alan, spekülativ akıl tarafından karıştırıldığında sorunların ortaya çıktığını vurgular.311 

Olması gerekenin, yani pratik alanın varoluş biçimiyle, olanın yani tecrübenin varoluş tarzı 

bir değildir. Tecrübede, etkilerden hareketle sebebe ilişkin olarak çıkarımlarda bulunulur. Bu 

etkiler şeylerin kendilerine ilişkin değil, hallerine ilişkindir. Yani, şeylerin kendilerini değil, 

onların değişimlerini ifade eden hallerine ilişkin olarak konuşulmaktadır. Şeylerin 

varlıklarından hareketle onların sebebine ilişkin bir değerlendirmede bulunulursa asılsız, yani 

tecrübeye dayandırmadan spekülativ bir biçimde konuşulmuş olunur.312 Bu nedenle Kant’a 

göre, teolojinin, yukarıdaki tarifler göz önünde bulundurulduğunda, doğadan ya da 

kavramlardan hareketle yapılan her türlü ıspatı geçersiz olacaktır. Çünkü kendinde şey olarak 

Tanrı, teorik bilginin deneysel yapısından hareketle çıkarılamaz. Nitekim Kant’a göre, 

“olması gerekenin olandan çıkarılması kadar yanlış olan bir şey olamaz.”313 Bu anlamda, 

olması gerekeni ifade eden ahlâk alanından hareketle Tanrı’nın varlığına ulaşılmaya 

çalışılmalıdır.314 Bu yapılmayıp, olan ile olması gereken alan arasında ayrım ortaya 

koyulmasa ateistin, deistin ve antropomorfistin Tanrı anlayışına karşı çıkılamaz: 
Bütünüyle yeterli ve yüce en yüksek zekâya sahip varlığın varsayımı başka bir şekilde, 
belki de pratik alanlarda geçerliliğini kursaydı böyle bir kavramın bu transendental 
tarafında uygun olarak belirlenmesi, zorunlu ve yüce geçek varlığın sadece görünüşe bağlı 
olarak (geniş anlamıyla antropomorfik) yüce gerçeklikle beraber ateistçi deistçi ve 
antropomorfik bütün karşı çıkışları halletmekte en büyük öneme sahip olurdu. 315 

                                                 
309 Bunlara ek olarak Kant,  hiçbir teolojiye inanmayan kişinin ise ateist olduğunu söyler. Ayrıca Kant’a göre 
deist dünyanın bir sebebi olarak Tanrı’ya işeret ederken bu varlığın dünyayı kendi özgür iradesine göre yaratıp 
yaratmadığını belirsiz bırakır. Aslına bakılırsa Kant teist ile deist arasında ilkinin Yunanca ikincisinin Latince 
olması dışında bir fark olmadığını belirtir. Buna karşın daha sonra teistin canlı bir Tanrı’ya deistin ise bir 
Tanrı’ya inandığı kabul edilmiştir. Bkz., LoT, pp. 29-30. 
310 A.e., A633/B661. 
311 A.y. 
312 A.e., A635/B663. 
313 A.e., A319.  
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Kant’ın eleştirisi sonucunda Tanrı’nın ne varolduğunun ne de varolmadığının da ıspat 

konusu olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, “Saf Aklın Eleştirisi”nde, Kant’ın, 

ıspatın mümkün olmadığının belirtmesinden sonra,  kendi Tanrı anlayışının ahlâki teoloji 

olarak tasnif eder. Böylesi bir tasnif aynı zamanda diğer teolojik yaklaşımların eksiklerini 

kapatacaktır: 
Bundan dolayı, aklın spekülativ yerleşiminde ideal, insan bilgisini taçlandıran ve 

tamamlayan kusursuz bir kavram olarak bu yüce varlık sadece ideal olarak kalmaya devam 
eder. Onun nesnel gerçekliğinin spekülativ akıl tarafından ne ıspatlanması ne de 
ispatlanmaması söz konusudur. Bundan dolayı bu eksikliği giderecek ahlâk teolojisi olursa 
daha önce sorunlu olan transendental teoloji bu yüce varlık kavramını belirlemek, duyarlık 
tarafından kandırılan ve sık sık kendi fikirleriyle uyumsuzlaşan aklı sınamada kendini 
gösterecektir.316    

 
 

B.6. ZANNETME, BİLME ve İNANMA 
Kant, bölüm başlığından da anlaşılacağı üzere, bilme ve bilmenin değişik aşamalarıyla 

ilgili olarak ayrımlar yapmaktadır. Özellikle Tanrı sözkonusu olunca ya “biliyorum” ya da 

“inanıyorum” denilmesi gerekmektedir. Aşağıda görüleceği üzere inanmanın ve bilmenin 

nasıl gerçekleştiğini açıklamaktan ziyâde, bunların hangi özellikleri taşıdığı üzerinde 

durulmuştur. Bu nedenle yapılan ayrımlara Tanrı konusuyla ilgili olarak değinmenin önemli 

olduğunu düşünüyoruz.  

Kant, kanaati, inanma, bilme ve zan olarak üçe ayırır.317 Zan, kanaatin hem nesnel hem 

de öznel anlamda yetersiz olmasından çıkar. Matematikte ya da ahlâkta zan olmaz, çünkü zan, 

evrensellik ve zorunluluk içermez. Hem nesnel olarak hem de öznel olarak yeterliyse, bu 

durumda bilme olur.318 Kant’a göre, aklın transendental kullanımında zannın yeri çok azsa da, 

bilmenin olduğunu söylemek de çok fazladır. Nesnel olarak yetersiz ama öznel olarak 

yeterliyse bu inanmadır.319Teorik olarak yetersiz olan bir şeyin doğru olması da inanmadır. 

İnanmanın pratik hedefiyse mutlak zorunlu amaçlardır. Bir amaç teklif edildiğinde onu elde 

etmek için zorunlu olan şartlar varsayımsal zorunludur. Bu şartların dışında amacı elde etmek 

için başka bir yol bilinmiyorsa mukayeseli yeterli, bu amacı gerçekleştirmek için herhangi 

bir başka şartın olmadığı biliniyorsa mutlak yeterlidir.320 Mesela hastalığın ne olduğunu 

bilmeden sadece semptomlara bakarak bir tahminde bulunan doktorun durumu pragmatik 

inanca girmeketedir.321  

                                                 
316 A.e., A641/B669. 
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Teorik yargılarda, kesine yakın olunsa da tam anlamıyla emin olunamıyorsa öğretisel 

inanca girilir. Bu anlamda Tanrı’nın varlığı öğretisel inanca girer. Doğadaki düzeni Tanrı’nın 

amaçlılığı altında incelemek yani bu düzenin, doğanın işleyişinin Tanrı’nın amaçlılığıyla 

incelenmesi olan doğa teolojisi (fizik teoloji), öğretisel inançtır. Kant’a göre burada “ihtimalli 

bir rehberlik” söz konusudur.322 Doğanın Tanrı’yla incelenmesinde sadece bir fikrin ötesinde 

güçlü bir inanç da söz konusu olsa da pratik bir durum değil, öğretisel bir inanç 

bulunmaktadır. Böyle bir inanma, nesnel anlamda sınırlı olsa da öznel anlamda oldukça 

sağlamdır.323 Ama diğer amaçlarla birlikte bir amacın tutarlı olduğu durum, pratik açıdan 

geçerliliğe sahiptir ve herkes için geçerlidir. Böyle bir birliktelik ancak ahlâk yasaları altında 

mümkündür. Ahlâk yasası kural olursa, o zaman Tanrı’nın varlığı da buradan zorunlu olarak 

ortaya çıkar. Buradaki kanaat, mantıki değil ahlâkidir. İşte bu nedenle ahlâken kesindir 

yerine ahlâken eminim ki Tanrı vardır denilmelidir: 
 Hayır, benim zannım mantıksal değil ahlâki kesinliktedir ve bu öznel temeller üzerinde 
olduğundan ahlâken kesindir ki Tanrı vardır bile dememeli ama ahlâken eminim ki Tanrı 
vardır demeliyim.324 
 

Ahlâki teoloji açısından bakıldığında teorik akıl değil, pratik akıl devreye girerek 

nesneleri kendilerine has bir biçimde belirlenmekte ve Tanrı’nın varlığı da böylelikle 

güvenceye alınır. Nitekim Kant’a göre, pratik alanda Tanrı’nın varlığının bilinmesinin 

zorunluluğu yerine Tanrı’nın varsayılmasının zorunluluğu vardır: 
Şimdi, mutlak olarak zorunlu pratik yasalar olduğu için, o zaman eğer bunlar bağlayıcı 
güçlerinin olanağının koşulu olarak herhangi bir varoluşu zorunlu olarak 
öngerektiriyorlarsa bu varoluş postula edilmelidir. Çünkü bu belirli koşulun kendisinden 
çıkarsandığı koşullunun kendisinin mutlak olarak zorunlu olduğu a priori bilinir. Yakın bir 
zamanda ahlâksal yasalar ile ilgili olarak göstereceğiz ki, bunlar bir en yüksek varlığın 
varoluşunu yalnızca öngerektirmekle kalmaz, ama ayrıca, kendileri bir başka tür irdelemede 
mutlak olarak zorunlu oldukları için onu haklı olarak, ama yalnızca pratik bir bakış 
açısından postula edilirler.

 325   
 

 

B.7. SAF AKLIN KANUNU AÇISINDAN TANRI 
Kant her şeyden önce bir sistem filozofudur. Tanrı, her ne kadar teorik aklın bir sorunu 

olsa da, saf aklın nihai anlamda cevap vermek, yer bulmak zorunda olduğu bir nesnesidir. Bu 

anlamda saf aklın kanunu aklın sistematik yapısına vurgu yaparken, Tanrı’nın etkin bir 

kullanımı gözlemlenmektedir. Yani Tanrı’nın tam olarak anlaşılması için sadece bilginin 

sistematik birliğini sağlama açısından değil, saf aklın sistematikliği açısından 
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değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Saf aklın sistemliliği de sadece teorik aklı değil, 

aynı zamanda pratik aklı kapsamaktadır. Nitekim saf aklın kanunu, saf aklın sistemi içerisinde 

Tanrı’ya pratik alanda bir yer bulunacağını nihai anlamda göstermektedir:  
Aslında saf felsefe olarak adlandırılabilecek olan disiplininde bütün bir hazırlığı yalnızca 
bahsedilen üç sorun tarafından belirlenmiştir. Bununla beraber bu üç sorun daha uzağa yani 
ne yapmalıyız, irade özgür müdür ve Tanrı ve ötedünya varsa sorularına işaret etmektedir. 
Bu durum nihai amaca yönelik davranışlarımızla ilgili olduğu için bilge doğanın nihai 
niyeti saf aklımızın yapısına uygun bir şekilde düşünecek olursak yalnızca ahlâki açıdan 
değerlendirilebilir.326  
 

Kant’a göre aklın, tecrübenin sınırlarını aşma arzusu, aklın kendisinde yer alan ve aynı 

zamanda sorun olan üç nesnesinden kaynaklanır. Bunlar ruhun ölümsüzlüğü, iradenin 

özgürlüğü ve Tanrı’nın varlığıdır.327 Akıl bunlara, teorik anlamda tecrübenin sınırları 

içerisinde yer bulamayınca yanılgılara düşmektedir. Her ne kadar bu nesnelerin, düzenleyici 

olarak, teorik aklın içerisinde olumlu katkıları olsa da, bu kullanımın öznel olduğu, yani 

tecrübenin belirlenmesi anlamında geçerliliğinin olmadığını belirtmiştik. Bu durumda, Kant’a 

göre, aklın söz konusu nesnelerine tecrübe dünyasından farklı bir yer bulmak zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır.328 Dolayısıyla, teorik aklın idealarının sınırları zorlaması sonucunda 

pratik aklın oluşturulması, saf aklın sistematiğinin talep ettiği bir durumdur. Bu idealar, sanki 

gerçek yerlerini yani manalarını aramaktadırlar ve bu istekleri saf akıl tarafından pratik akılda 

karşılanmaktadır.329    

      Yukarıda bahsedilen sorunlarla ilgili olarak Kant, saf aklın üç temel sorusu olduğunu 

belirtmektedir. 1- Ne bilebilirim? 2- Ne yapmalıyım? 3- Ne umabilirim? İlk soru Kant 

tarafından, spekülativ olarak nitelendirilmiştir.330 Aklın kanunu, pratik yerleştirmeyle ilgili 

olduğu düşünüldüğünde, son iki soruyu önemser. Akla ait ikinci soru, aklın kendine ait 

yasalarını bulmaya çalışır. Bu anlamda Kant’a göre, teorik akıl olandan hareketle olması 

gerekene geçerek doğa yasalarını bulurken, pratik aklın yasası olan ahlâk yasası da olması 

gerekenden hareketle olanı meydana getirmeye çalışmaktadır: 
Üçüncü soru yapmam gerekeni yaparsam ne umabilirim? Sorusu aynı zamanda pratik ve 
teoriktir, öyle ki pratik olan yalnızca teorik sorunun ve bu en yüksek iyi biçimini aldığında 
spekülativ sorunun cevabı için bir ipucu olarak hizmet eder. Çünkü tüm umut mutluluğa 
yönelmiştir ve onun pratik olana ve ahlâk yasasına karşı durumu tıpkı bilmenin ve doğa 
yasasının şeylerin teorik bilgisi karşısındaki durumu gibidir. Birincisi sonunda şu vargıya 
ulaşır: Bir şey olur (en son olanaklı amacı belirleyen), çünkü bir şeyin olması gerekir. 
İkincisi ise, bir şey olur ( en yüksek neden olarak etkin olan) çünkü bir şey olur. 331 
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      Kant’a göre, pratik yasa, mutluluktan kaynaklanıyorsa pragmatik, mutluluğu hak 

etmekten kaynaklanıyorsa ahlâkidir.332 İlki mutluluğu elde etmek için ne yapılması 

gerektiğini söylerken, ikincisi rasyonel bir varlığın özgürlüğünü hedefler ve aynı zamanda 

adaletli bir mutluluk paylaşımının aklın ilkelerine göre olmasını önemser. Bu nedenle akıl, 

kendi kullanımını, sadece mutluluğu hedefleyen pragmatik yasalara indirgemek yerine, 

mutluluğun hak edildiği ahlâk yasasına dayandırmak durumundadır: 
Mutluluk güdüsünden türeyen pratik yasayı pragmatik olarak adlandırıyorum. Birincisi 
mutluluktan pay almak istiyorsak ne yapılması gerektiğini tavsiye ederken, ikincisi yalnızca 
mutluluğu hak etmek için ne yapmamız gerektiğini bildirir. 333  
 

Olması gerekeni yerine getiren, yani ne yapmalıyım sorusuna cevap veren insan, hala bir 

beklenti içerisindedir ve bu nedenle ne umabilirim sorusunu sormaktadır. Bu anlamda, 

beklenti insanın mutluluğu elde etmesiyle ilgilidir. Çünkü ahlâklı olmayı, mutluluğu elde 

etmek için yapmasa da, ahlâklı olmanın sonucunda mutluluğu hak ettiğini düşünmektedir. Şu 

halde insan, nasıl ahlâklı olacağını bilse de ahlâklılığın haricinde ama yine bu ahlâklılıkla 

alakalı olacak şekilde mutluluğu istemelidir. Binealeyh, üçüncü sorunun nasıl mutlu 

olabilirim değil de ne umabilirim olmasını bu bağlamda değerlendirmenin uygun olacağını 

düşünüyoruz. Çünkü ahlâklı olduktan sonra insan beklenti içerisine girmeye hak kazanmakta 

ve kendisine ne umabilirim sorusunu sormaktadır. Ancak bundan sonra ne umabilirim 

sorusu, Kant tarafından mutlulukla birlikte değerlendirilebilir. Şu halde, mutluluğun bir arzu 

olmasını ötesinde bir beklenti olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte bu beklenti, insanı 

Tanrı’ya götürmektedir: 
Ahlâksal olarak mükemmel iradeyi en yüksek kutsanmışlık ile birlikte ele alındığında, 
dünyadaki bütün mutluluğun nedeni olarak içeren böyle bir zekâ ideasını mutluluk buna 
layık olma anlamında ahlâklılık ile kesin bir ilişkide olduğu sürece en yüksek iyi ideali 
olarak adlandırıyorum. Bundan dolayı, en yüksek orijinal iyi idealindendir ki saf akıl en 
yüksek ikincil yüce iyinin her iki öğesinin pratik olarak zorunlu bağlantılarının zeminini 
bulabilir. Şimdi akıl tarafından kendimizi zorunlu olarak böyle bir dünyaya ait olarak 
tasarımlamaya zorladığımız için, duyularsa bize bir deneysel dünyadan başka bir şey 
sunmadıkları için ahlâksal dünyayı duyulur dünyadaki davranışlarımızın bir sonucu olarak 
ve bu dünya bize böyle bir bağlantıyı göstermediğine göre, bizim için bir gelecek dünya 
varsaymak zorunda kalırız. Bundan dolayı, Tanrı ve gelecek yaşam, bize saf aklın dayattığı 
yükümlülükten yine aynı aklın ilkelerine göre ayrılmayacak iki varsayımdır.334   
 

Ahlâklılık Kant’a göre mutluluğun sonucudur, sebebi değil. Yani insan, mutlu olmak için, 

mutluluğu sebep göstererek ahlâklı olmaz. İnsan ahlâklı olduğu için mutlu olması gerektiğini 

düşünmelidir ve bu nedenle ne ummalıyım sorusunu sorabilir. Herkesin ancak hak ettiği 

ölçüde mutlu olması yani ahlâklı olduğu ölçüde mutluluğu elde etme hakkı vardır. Buna 
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karşın, ahlâklılık mutluluk için yeterli olmadığı gibi, doğanın yapısı ve diğer insanların ahlâk 

yasalarına riayet etmemesi, ideal mutluluğun elde edilmesine imkân tanımaz. İşte Kant, bu 

sebeplerden Tanrı’ya ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Ancak Tanrı, adaletli bir mutluluğun 

dağıtımını yapabilir ve böylece en yüksek iyiyi temin edebilir. Şu halde ancak Tanrı, insana 

hak ettiği oranda mutluluğu verebilir: 
Ahlâklılık, kendisinden olan, bir sistem üretir. Buna karşın mutluluk ahlâk ile kesin bir 
orantı içinde dağıtılmazsa böyle bir şey yapamaz ki bu ancak bilge bir Yaratıcı ve 
Yöneticinin yönetiminde olan düşünülebilir dünyada mümkündür. 335  
 

 İdeal mutluluk, eylemlerin sonucunda elde edilecek mutluluğun sadece insanın kendisini 

kapsayacak şekilde tatmin edici ama bencil olmasını değil, aynı zamanda herkesi kapsayacak 

şekilde ahlâki olmasını sağlamaktır. Ama Kant’a göre, ne şeylerin doğası, ne de diğer 

insanların davranışları bu ahlâki ideali gerçekleştirecek şekilde değildir.336 Bu nedenle, bu 

ideali gerçekleştirecek yüce bir sebebe ihtiyaç duyulmaktadır. Ahlâki yasalar eğer yüce bir 

sebeple bağlantılı olmazlarsa yön verici olmazlar. Yüce sebepler olmadan da ahlâkın ideaları 

takdir konusu olabilirler, ama eylem ve amaç konusu olamazlar: 
Ahlâki maksimlere göre yaşamımızın istikametinin yönlendirilmesi zorunlu olmasına 
rağmen bunun gerçekleşmesi aklın, bu dünyada ya da öte dünyada, yüce amaçlarımıza 
uygun bir biçimde, sadece bir idea olan ahlâk yasasını, etkin bir nedenle bağlamasıyla 
mümkündür. Bu nedenle bir Tanrı ve bizim için şimdi görülemez ama ümit edilebilir bir 
dünya olmaksızın ahlâkın görkemli ideaları gerçekten onay ve hayranlık nesneleridirler 
ama amaç ve eylemin nedeni değildirler. 337  
  

       Ahlâk yasaları kendi içinde, ne kadar tutarlı ve sıkı bir şekilde doğruluklarını gösterseler 

de, aklın bu yasalarının derinliğini keşfetme gücü, onlarla hedeflenen ahlâki mutluluğu elde 

etmeye yönelik bir fayda sağlamaz. Akıl, ahlâki yasaları tanımlasa da onları hayata 

geçirebilecek imkândan yoksun olduğunun farkındandır. Kant’a göre, bu nedenle ahlâki 

yasaların evrenselliği herkesi kapsarsa da, bu hal, ideal bir ahlâki mutluluğa dönüşmezse, 

ahlâk yasaları insanı eyleme sürükleyemeyeceğinden geçerliliğini yitirebilir:338 

       İdeal bir dünya kurmak isteniyorsa akılda yer alan ahlâki yasaların mutlak doğru 

olduğunu değil, bütün insanların ve bütün şeylerin, aynı zamanda onların yasalarının da, 

evrensel ahlâki bir mutluluğu içeren ideal bir iyiye göre düzenlendiği varsayılmalıdır. Çünkü 

ancak bu şekilde tecrübe alanı ile pratik alan yani olan ile olması gereken alan birbirleriyle 

çatışmadan uyum halinde olabilir ve böylece tecrübe dünyasının şartları nihai anlamda insan 

eylemlerinin amacıyla uyum sağlar hale gelebilir. Kant’a göre, bütün bu sebeplerden, bu 

uyumu sağlayan Tanrı’ya ideal ahlâki dünyanın teminatı olarak vardır diyebilmek bir 
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zorunluluktur. Bu anlamda, spekülativ aklın ıspatya çalıştığı ama bir türlü beceremediği ilk, 

orijinal varlık yani Tanrı, kendisine ahlâkın içinde sağlam bir yer bulmaktadır:  
Ahlâk teolojisinin spekülativ teoloji üzerinde kendine özgü üstünlüğü kaçınılmaz olarak 
tek, bütünüyle mükemmel ve rasyonel en ilk varlık kavramına götürmektedir ki spekülativ 
teoloji nesnel zemine dayalı olarak bir yola bile işaret edemezken nasıl bizi ikna 
edebilsin.339  
 

Sonuç olarak, saf aklın kanunu teorik alanda Tanrı’nın düzenleyici olarak kullanımından 

daha fazlasını talep eder. Saf akıl, Tanrı’ya pratik alanda ihtiyaç duymaktadır ve bu ihtiyaç 

Tanrı’yı var kıldığı kadar saf akla pratik anlamda da olsa genişleme imkânı vermektedir. Bu 

açıdan bakıldığında, Tanrı idealiyle saf aklın sistemliliğinin, kanun haline gelmesi anlaşılır 

olmaktadır. Ahlâki açıdan Tanrı’nın değerlendirilmesi aklın sistematiğinde ortaya çıkan bir 

gerekliliktir. Yani Tanrı idealinin sorunlu olması madalyonun bir yüzüdür. Diğer yüzünde, 

Tanrı idealinin ahlâki bir dünyada farklı bir gerçekliği olduğu iddiası vardır. Şu halde, saf 

aklın kanunu, ahlâki anlamda Tanrı’ya geçişin zorunluluğunu göstererek Saf Aklın 

Eleştirisinde görevin tamamlanmış olduğunu belirtmektedir.  

 

 

   C. PRATİK AKIL340 
“Saf Aklın Eleştirisi”nin bütün aklın bir eleştirisi olduğu halde, neden ayrıca “Pratik 

Aklın Eleştirisi”ne ihtiyaç duyulduğu sorulabilir. Nitekim pratik aklın, saf aklın eksik veya 

yetersiz olan kısımlarının tamamlanması amacıyla yazıldığı iddia edilmektedir.341 Saf aklın 

kanunu bölümünde gösterildiği üzere, teorik anlamda sorulan ne bilebilirim sorusu, insanın 

bütün kaygısını karşılamamaktadır. Ne yapmalıyım ve ne umabilirim soruları cevap 

beklemektedir ve bu cevap Tanrı’nın farklı ve etkin bir biçimde ele alınmasını 

gerektirmektedir. Bu bağlamda, teorik aklın sınırları nedeniyle Tanrı gibi transendent bir 

varlık hakkında tatmin edici bir sonuca ulaşılması mümkün değilse, pratik akla ihtiyaç 

duyması normal karşılanmalıdır. Dolayısıyla aslında yetersiz olan, iddia edildiği üzere, Saf 

Aklın Eleştirisi değil, teorik aklın kendisidir. Nitekim bunun neticesinde,“Saf Aklın 

Eleştirisi”nde pratik akla geçilmesi gerektiği işaret edilmiştir: 
Ama spekülativ aklın duyularüstü alandaki bütün ilerlemesi reddedildiğinde bile, hala aklın 
pratik bilgi alanında, yeterli veri bulunamayan transendent kavram olan şartsızını 

                                                 
339 A.e., A814/B842. 
340 Bu kısımda ağırlıklı olarak Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı kitabını göz önünde bulunduracağız. 
Özellikle saf aklın en yüksek iyi nesnesinin gerçekleşme şartlarıyla bağlantılı olarak Kant’ın Tanrı postulasına 
giriş yapılabileceğinden ağırlıklı olarak Pratik Aklın Eleştirisi’ni dikkate almamız gerekmiştir. Bunun 
yanında “Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserden de oldukça faydalandığımızı belirtmeliyiz.  
341 David Martyn, Sublime Failures, Wayne University Press, 2003, p. 111. 
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belirlemek için, metafiziğin isteğiyle uyumlu bir şekilde sadece pratik açıdan a priori 
bilginin araçlarıyla mümkün tecrübenin sınırları geçmeye imkân sağlayabilir. Spekülativ 
akıl en azından böyle bir genişlik için yer sağlayabilir ve bu şekilde bırakması zorunluysa, 
yapmakta özgür olsak da, aklın, eğer yapabilirsek, pratik verilerini doldurmaya 
davetliyiz.342 
   

      Kant için, pratik aklın alanı ve işleyişi teorik akıldan farklıdır. Teorik akıl, doğa yasalarını 

bilmeyi; pratik akıl özgürlük aracılığıyla kendi yasalarını bilmenin yanında ve buna uygun 

eylemde bulunmayı öngörür.343 Şu halde, “Pratik akıl olması gerekenle, teorik akıl olanla” 

ilgilidir.344 Bu anlamda teorik aklın eleştirisinin, karşısına çıkan herhangi bir nesneyi bilmek 

ve bu bilmeyi nasıl yaptığını anlamakla, pratik aklın eleştirisinin ise, neyin istenmesi 

gerektiğini belirlemek ve bu istediğini gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim Kant’a göre, özgürlüğün olması ve bu özgürlüğün nasıl kullanılması gerektiğinin 

belirlenmesi için pratik aklın kendi yasalarını ortaya koyması gerekmektedir: 
Her akıl bilgisi ya içeriklidir ve bir nesneyi ele alır; ya da biçimseldir ve nesnelerde ayırım 
yapmaksızın, anlama yetisi ile yalnız biçimiyle ve düşünmenin genel kurallarıyla uğraşır. 
Biçimsel Felsefeye Mantık denir. Belirli nesnelerle ve bu nesnelerin bağlı olduğu yasalarla 
ilgili olan içerikli Felsefe de yine ikiye ayrılır; çünkü bu yasalar ya doğanın ya da 
özgürlüğün yasalarıdır. İlk yasalara ilişkin bilime Fizik, diğerlerine ilişkin olana ise Etik 
denir: ayrıca, ilk bilime doğa öğretisi, ikincisine ahlâk öğretisi de denir.345 
 

      Şu halde, teorik akılda sorunlu bir biçimde olan özgürlük, pratik akılda kendini belirli bir 

biçimde isteme olan ahlâk yasasıyla göstermektedir.346 Çünkü pratik akıl, istemesini yasayla 

biçimselleştirdiği ölçüde ve buna uygun eylemde bulunduğunda özgür olmaktadır. Bu 

nedenle, “akıl, saf akıl niteliğiyle gerçekten pratik olduğunda, gerek kendi gerçekliğini, gerek 

kavramlarının gerçekliğini yapıp-etmeyle kanıtlar; aklın bu olanağına karşı çıkan bütün 

uydurma akıl yürütmeler de boşunadır.”347 Sonuç olarak, teorik akıl fenomenal alanın 

nesnelerini kavramsallaştırarak bilirken, pratik akıl kendi kavramlarını bulmakta ve bunları 

aktüel (yani nesne) kılarak kendi alanını oluşturmaktadır: 
 Akıl bu bilimlerde bir unsur olacaksa, onlarda a priori bilinen bazı şeyler olmak zorundadır 
ve bu bilgi ya sadece nesneyi ve onun kavramını belirleme ya da aynı zamanda aktüel hale 
getirmeyle ilgili olabilir.348    
 

Saf aklın pratik kullanımı, eylemde bulunan ve karar verme yetkisinin yalnızca akılda 

olabileceği anlamına gelmektedir. Bu anlamda, pratik aklın bir şeyleri anlama yetisi değil, bir 

                                                 
342 KrV, Bxxi/Bxxii. 
343 Yani ne yapabilirimin yanında ne yapmalıyım sorusu vardır. 
344 A.e. , 33/B661. 
345 G, 4:387.  
346 Özgürlük teorik akılda sorunludur çünkü teorik aklın yöneldiği tecrübe alanında her şeyin bir sebebe bağlı 
olarak işlemesi gerekmektedir.  
347 KpV, 5:4. 
348 KrV, Bx. 
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şeylere karar verme yetisi olduğu söylenmektedir.349O halde, söz konusu gerçekliği ve 

Tanrı’yı tecrübe dünyasında zaman ve mekân formları üzerinde temellenen fenomenal 

gerçeklikten ayırarak, pratik aklın kendine ait numenal gerçekliğinde aramak 

gerekmektedir.350 Böyle bir gerçeklik, tecrübenin somut nesneleriyle dolu değil, en yüksek 

iyi, ahlâk yasası, erdem, Tanrı gibi nesnelerle doludur.351 

      Teorik akılda sorunlu olan ideaların pratik akılda gerçeklik kazanması söz konusudur. 

Pratik akıl, Tanrı ideali de dâhil olmak üzere sorunlu olan fikirlere gerçeklik verdiğini iddia 

edebilmektedir. Kant’a göre, söz konusu nesnelerin gerçeklik kazanması, bu nesnelere fayda 

sağlamasının yanında, saf aklın kullanımına genişlik vermektedir. Bu gerçeklikle kazanılan 

genişlik, pratik aklı teorik akla nazaran daha öncelikli hale getirmektedir.352 Nitekim Kant 

pratik aklın teorik akla üstünlüğünün nedenini, pratik aklın kendi nesnelerini belirleyebilmesi 

olarak göstermektedir:  
Aklın teorik kullanılışı sırf bilme yetisinin nesneleriyle uğraşıyordu ve aklın, bu kullanılışı 
bakımından bir eleştirisi, aslında yalnız saf bilme yetisiyle ilgiliydi. Çünkü bu yeti, daha 
sonra doğrulanan bir kuşkuyu, yani kolayca sınırlarını aşarak ulaşılamayacak nesneler ya da 
birbirleriyle çelişen kavramlar arasında kendini yitirdiği kuşkusunu uyandırıyordu. Aklın 
pratik kullanılışında durum farklıdır. Bu kullanılışta akıl, tasarımların karşılığı olan 
nesneleri meydana getiren ya da kendini bu nesneleri meydana getirmek üzere belirleyen- 
yani kendi nedenselliğini belirleyen- bir yeti olan istemenin belirlenme nedenleriyle uğraşır. 
Çünkü hiç olmazsa burada, akıl istemeyi belirlemeye yeterli olabilir ve yalnız istemek söz 
konusu olunca, aklın hep nesnel gerçekliği vardır.353  
  

Bu üstünlük, pratik aklın basit bir biçimde istemeye ve mutlu olmaya karşı koyması 

gerektiği vurgulanarak iyice belirgin kılınır. Basit bir biçimde istemek ya da mutlu olmak için 

içgüdünün olması yeterlidir. Hâlbuki Kant, “dünyada ve dünya dışında kayıtsız şartsız iyi 

sayılabilecek”354 bir istemeyi hedeflemekte ve mutluluğu da buna paralel olarak ikinci planda 

tutmaktadır:  
… Ve açıkça söylemek gerekir ki, aklın mutluluğa ve yaşamdan memnun olmağa ilişkin 
sağladığı düşünülen yararların farfaralı övgülerini pek değersiz gören ya da sıfır sayanların 
yargısı hiç de acı ya da dünyayı yöneten iyiliğe karşı nankör değildir, tersine bu yargının 
temelinde, varoluşlarının başka, çok değerli bir amacı olduğu düşüncesi gizlidir ki, akıl 
mutluluk için değil, asıl bu amaç için belirlenmiştir, bu yüzden de insanın özel amacı, en 
yüksek koşul olarak onun altında durmalı. 355 

                                                 
349 Wood, a.g.e., p. 142. 
350 KpV, 5:43.Fenomenal/Duyulur. Numenal/Düşünülür. 
351 Wood, a.g.e., p. 181. Pratik aklın kavramları aynı zamanda gerçekliği olan nesnelerdir. Bu gerçeklik 
fenomenal gerçekliğe değil, numenal gerçekliğe karşılık gelmektedir. Bu nedenle, pratik aklın özgürlük 
kavramı aynı zamanda pratik aklın bir nesnesidir. Bunun yanında, pratik akıl bilmek içn değil de 
gerçekleştirmek için olduğundan kavramlarını gerçekleştirmeye çalışarak nesne kılar.  
352 Martyn, a.g.e., p. 110. 
353 KpV,  5:15.  
354 G,  4:393. 
355 A.e., 4: 396.  
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        Şu halde pratik aklın amaç koyan, eyleme geçen yapısı, teorik aklın bilgiyi arayan 

yapısından farklı ve üstün olmasının bir işareti olarak değerlendirilebilir.356 Teorik akıl olanı, 

doğayı araştırırken pratik akıl kendine hedefler, amaçlar koyarak olması gerekene; doğanın 

ötesinde olan bir hedefe ulaşmaya çabalar.357 Bu da eylemin şartlarını belirleyecek olan 

ilkelerle, amaçlarla uğraşan pratik aklın daha üstün olmasını anlaşılır kılmaktadır.  

 

 
C.1.TEORİK AKILDAN PRATİK AKLA GEÇİŞTE TANRI  

Pratik aklın Tanrı idealine nasıl gerçeklik kazandırdığı, saf aklın, teorik alandan pratik 

alana geçerek gösterdiği değişimin izlenmesinde daha iyi anlaşılabilir. Teorik akıldan pratik 

akla geçişte, özgürlük, ölümsüzlük ve Tanrı idealarının üstlendikleri roller farklıdır. Kant 

tarafından bunlardan en önemlisi olarak nitelendirilen özgürlük ideası, pratik aklın olması için 

zorunludur.358 Bu idea olmadan saf aklın teorik kullanımının pratik kullanıma geçmesi ve 

dolayısıyla pratik aklın olması mümkün değildir. Nitekim özgürlük ideası, teorik akıldan 

pratik akla geçişte köprü vazifesi görerek diğer iki ideanın da sorunsuz bir biçimde 

kullanılmasına imkân tanımaktadır:  
Özgürlük aynı zamanda, teorik aklın bütün ideleri içinde, dolaysızca kavrayamasak da 
olanaklılığını a priori olarak bildiğimiz tek idedir; çünkü özgürlük ahlâk yasasının 
koşuludur), bu yasayı da biliyoruz. Tanrı ve ölümsüzlük ideleri ise ahlâk yasasının koşulları 
değil, yalnızca bu yasanın belirlediği bir istemenin zorunlu nesnesinin koşulları, yani saf 
aklımızın sırf pratik kullanılışının koşullarıdır; bu yüzden de bu idelerin gerçekliği şöyle 
dursun, olanaklılığını bile bildiğimizi ve kavradığımızı söyleyemeyiz. Ama yine de bu 
ideler, ahlâkça belirlenmiş istemenin, kendisine a priori verilmiş nesnesine (en üstün iyiye) 
uygulanmasının koşullarıdır. Dolayısıyla, teorik olarak bilinmese ve kavranmasa da, bu 
idelerin olanaklılığı, bu pratik açıdan kabul edilebilir ve edilmelidir de. 359 
  

     Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlüğün teorik akılda bulunmalarına rağmen pratik akılda 

gerçeklik kazanmaları, Kant’ın sistemine daha geniş bir noktadan bakılması gerektiğini 

göstermektedir.360Nitekim Kant’a göre, teorik akıldan pratik akla geçişin sisteme işaret 

etmesi, sadece sorunlu olan özgürlük, ruh ve Tanrı gibi ideaların çaresinin olduğuna değil, 

aynı zamanda aklın sınırlarının genişlediği anlamına gelmektedir.361 Dolayısıyla saf aklın 

sistematiği sadece teorik aklı değil, aynı zamanda pratik aklı da kapsamaktadır. Tanrı, teorik 

                                                 
356 Bantham, a.g.e.,p. 97. 
357 Victoria S. Wike, Kant’s Antinomies of Reason, University of Press of America, 1982, p.142. 
358 Bu önem birinin diğerinden üstün olması anlamında değil, özgürlüğün diğerlerini öncelemesi anlamında 
(antecedent olarak)   
359 KpV, 5:5. 
360 A.e., 5:132/5:142. 
361 Tanrı’yı, ölümsüzlük ile birlikte kullandığımızda fikir olarak kendi başına kullandığımızda ise ideal olarak 
adlandıracağız.  
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akılda bir kavram olarak pratik akılda ise bir nesne olarak bu sistemin bir unsurudur. Bir 

bakıma, kavramdan nesneye geçiş saf aklın genişlemesinin nasıl olduğunu göstermektedir. 

Saf akıl, kendi içinde bu kavramı düzenleyicilikten inşâ edici bir kavram haline getirmektedir. 

Bu anlamda teorik akıldan pratik akla geçişte Tanrı ideali, Tanrı’nın sadece teorik ya da pratik 

alandaki ilgisinin değil, her iki alanın sistematik bir biçimde birleştirilmesinde oynadığı rolün 

anlaşılması açısından önemlidir.362  

Kant, söz konusu olan geçişle iki aklın birleştiğini ve bunun sonucunda saf aklın 

sınırlarının genişlediğini belirtmektedir. Bunun yanında, elde edilen genişlemenin ve 

gerçekliğin teorik anlamda değil, pratik anlamda olduğunu özellikle belirtmektedir. Yani inşâ 

edilen kavram ya da inşâ etme işlemi teorik değil, pratiktir.  Nitekim teorik akılda sorunlu 

olan Tanrı ideali pratik akılda ıspatlanmış olmamaktadır. Söz konusu olan, Tanrı idealinin 

pratik alanda başka bir kavram olan en yüksek iyi açısından onaylanmasıdır. Kant’a göre, bu 

onaylamayla teorik bilginin genişlemesi değil, aklın teorik kullanımının genişlemesi 

sağlanmaktadır: 
...Dolayısıyla bu açılış teorik bakımdan en küçük bir yardımı bile sağlamaz, ama saf aklın 
pratik kullanılışı bakımından, bu alanda bilgimizin genişlemesine yardım eder. Yukarıda 
sözü edilen, teorik aklın üç idesi, kendileri bilgiler değildir, ama bunlar, olanaksız hiçbir 
şey taşımayan (transendent) düşüncelerdir. Şimdi bunlar, zorunlu bir pratik yasa 
aracılığıyla, bu yasanın nesne edinilmesini buyurduğu şeyin olanağının zorunlu koşulları 
olarak, nesnel gerçeklik kazanırlar; yani bu şekilde bunların nesneleri olduğuna dikkatimiz 
çekilir, ama bunların kavramının bir nesneye nasıl bağlandığını gösteremeyiz; bu da, bu 
nesnelerin bilgisi değildir daha. Çünkü bu yolla onlar hakkında ne sintetik yargılarda 
bulunulabilir, ne de uygulanmaları teorik olarak belirlenebilir, dolayısıyla bunlar 
konusunda aklın teorik bir kullanımı olamaz; oysa aklın bütün teorik bilgisi bundan 
ibarettir. Gerçi genişlemiş olan, bu nesnelerin teorik bilgisi değildir, genel olarak aklın 
teorik bilgisidir, çünkü pratik koyutlarla bu idelere nesneler verilmiştir, böylece de sırf 
sorunlu olan bir düşünce, ilk defa nesnel gerçeklik kazanmıştır.363  
 

      Şu halde, genişleyen teorik bilgi değil, saf akıldır ve genişleme teorik bir biçimde değil, 

pratik bir biçimdedir.364 Teorik akılda Tanrı kısmında belirttiğimiz üzere, her ne kadar teorik 

akıl Tanrı idealine sahipse de bunu belirli bir biçimde yani inşâ edici bir biçimde 

sergileyememektedir. Buna karşın, Tanrı ideali pratik akılda a priori olarak mevcut olan en 

yüksek iyi kavramının gerçekleşmesinde temel bir rol oynadığı için, inşâ edici bir ilke olarak 

değer kazanmaktadır.365 Bu nedenle, Kant’a göre Tanrı, teorik akılda sadece düşünülüyorken 

                                                 
362 Teoman Duralı, “Vefatının 2. yüzyılında Tarihteki En Önemli fikir Binalarından Birinin Mimarı Immanuel 
Kant’ı Anarken V”,  Kutadgu Bilig, Sayı 10, Ekim 2006, s.48. Burada değerli hocamızın, Kant’ın Tanrı 
anlayışıyla ilgili bir ifadesinin, belirttiğimiz hususu desteklediğini düşünüyoruz: “...Tanrı’nın varolduğuna hem 
teorik hem de kullanılır/pratik akıl marifetiyle inanılır.”   
363 A.y. 
364 Sanıyoruz ki Kant teorik bilgi olmasa da teorik olarak genişleme ile saf aklın sistemliliğinin sağlandığını ifade 
etmeye çalışmaktadır. Saf akılda sadece teorik kullanım yoktur ama bunun yanında pratik kullanım da vardır. Bu 
pratik kullanımın yerleştirilmesi de bir sistem içerisinde olduğunda aklın teorik yerleştirilmesine ait olabilir. 
365 KU, 5: 453. 
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pratik akılda en yüksek iyinin gerçekleşmesi bakımından kabul edilmesi gereken bir ilke 

haline gelir: 
 ...Teorik aklın gerçi düşünebildiği, ama yalnızca transendental bir ideal olarak belirsiz 

bırakmak zorunda kaldığı şeye, teolojik bir ilk kavramına, düşünülür bir dünyada, egemen 

olan ahlâksal yasa koyma aracılığıyla, en yüksek iyinin en üst ilkesi olarak (pratik 

bakımdan, yani o yasayla belirlenmiş bir istemenin nesnesinin olanağının koşulu olarak) 

anlam kazandırır. 366   

 

   C.2. PRATİK AKLIN UNSURLARI 
Kanaatimizce, özgürlük, özerklik, ahlâk yasası ve bu bağlamda değerlendirdiğimiz 

insanın amaç olması Kant’ın ahlâk sisteminin en önemli unsurlarıdır. Bu unsurlar onun ahlâk 

sisteminin bir resmi olarak kabul edilebilir. İşte bunun için, Kant’ın ahlâk sistemine ilişkin 

asgari düzeyde bir fikir sahibi olmanın ve bunun üzerinden ahlâkta Tanrı’nın resimde nerede 

durduğu anlamaya çalışmanın uygun olacağını düşündük. Bu anlamda, özerklik ve ahlâk 

yasası kısımlarında, ahlâkı değişen insanın Tanrı’yla olan ilişkisini göstermeye çalıştık. 

Dolayısıyla temelde ahlâk sistemini oluşturan sebepleri değil, ortaya çıkmış ahlâkın Tanrı ile 

olan ilişkisini yani sonuçları ortaya koymayı denedik.  

Aşağıda pratik aklın unsurlarına geçmeden önce belirtmemiz gereken nokta, bunların 

birbirlerini açıklayan ve birbirleriyle içiçe geçmiş kavramlar olduklarıdır. Nitekim Kant’ın 

kendisi de böyle bir tehlikeyi sezmiş ve bu nedenle, özgürlük için yapılan bir tanımlamanın 

içinde özerklik ile ahlâk yasasının ve ahlâk yasası için yapılan bir tanımlamanın içinde de 

özerklik ile özgürlüğün olmasının, bunların biribirleriyle karıştığı anlamına gelmemesi 

gerektiğini belirtmiştir: 
Şimdi, özgürlükten özerkliğe, ondan da ahlâk yasasına giderek yaptığımız çıkarımın gizli 
bir döngü içerdiği; yani özgürlük idesini belki de yalnızca ahlâk yasası uğruna, onu 
sonradan yine özgürlükten çıkarmak için temele koyduğumuz, dolayısıyla bu yasaya bir 
temel sağlayamadığımız, onu kanıtlanabilir bir önerme olarak değil, ancak iyi niyetli 
kişilerin seve seve kabul edecekleri, temellendirilmemiş bir ilkeye başvurarak ortaya 
koyabileceğimiz konusunda yukarda uyandırdığımız şüphe kalkıyor. Çünkü şimdi 
görüyoruz ki, özgür olarak düşündüğümüz zaman, kendimizi anlama yetisi dünyasına, onun 
üyeleri olarak taşıyoruz ve istemenin özerkliğini, sonucuyla birlikte, yani ahlâklılıkla 
birlikte kabul ediyoruz; kendimizi yükümlülük altında düşündüğümüz zaman ise, kendimizi 
duyular dünyasına ve aynı zamanda anlama yetisinin dünyasına ait sayıyoruz. 367 

 

C.2.1. ÖZGÜRLÜK  
Kant’a göre, aklın teorik işleyişi tecrübe alanına özgürlük ideasını yerleştirememektedir. 

Çünkü tecrübe alanının işleyişi, devamlı olarak sebep-sonuç zincirine göre yani teorik aklın 
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nedenselliği altında cereyan ettiğinden, belirli bir biçimi ve zorunluluğu vardır. Zaten, bu 

biçim ve zorunluluğun anlaşılması a priori bilgiye götürmektedir. Bu nedenle özgürlük 

fenomenal alanda imkânsızdır: 
...çünkü özgürlüğün ne dolaysız olarak bilincine varabiliriz - çünkü ilk kavramı negatiftir-, 
ne de onu deneyden çıkarabiliriz- çünkü deney yalnızca görünüşler yasasını, dolayısıyla da 
özgürlüğün tam karşıtı olan doğanın mekânizmini verir.368    
 

Özgürlüğün kullanılacağı alan, teorik aklın a priori bilgi üretimiyle ilgisinde değil, kendi 

kararlarını kendisinin verebilmesiyle ilgili olarak pratik aklın a priori bilgisi olan 

yasalılıktadır. Yani özgürlüğün kullanılacağı alan, tecrübenin yasalılığında değil, pratik aklın 

yasalılığında olmalıdır. Bunun yanında, pratik açıdan bakıldığında, özgürlüğü bilmekten 

ziyâde, özgürlüğün ahlâk yasası altında kullanması söz konusudur. Bu anlamda nasıl özgür 

olunduğu bilinmese de ahlâk yasası aracılığıyla özgür olunduğunun bilincine işaret 

edilmektedir.369 Nitekim Kant’ta pratik aklın ahlâk yasası aracılığıyla seçimde bulunması, 

kendi işleyişine kendisinin karar verdiği anlamına gelmektedir.370 Kant’a göre tam da bu 

imkândan dolayı transendental özgürlüğün olduğu, başka herhangi bir kanıta gerek olmadan 

söylenebilir:  
Yasanın sırf biçimi yalnız akıl tarafından tasarımlanabileceğine, bu nedenle de duyuların 
bir nesnesi olmadığına, dolayısıyla da görünüşler arasında yer almadığına göre, istemeyi 
belirleyen neden olarak bu formun tasarımı, doğada nedensellik yasasına uygun olarak 
olayları belirleyen bütün nedenlerden farklıdır; çünkü bunların durumunda, belirleyici 
nedenlerin kendilerinin de görünüşler olması gerekir. Şimdi, bu genel yasa koyucu 
biçimden başka hiçbir belirleyici neden, irade için yasa görevini göremiyorsa, böyle bir 
irade, görünüşlerin bağımlı olduğu doğa yasasından, yani nedensellik yasasından, beriki de 
ötekinden büsbütün bağımsız düşünülmelidir. Böyle bir bağımsızlık ise en kesin anlamda, 
yani transendental anlamda özgürlük olara adlandırılır. Şu halde, bir irade için maksimin 
sırf yasa koyucu biçimi tek başına yasa görevini görüyorsa, o irade özgürdür.371  
 

Özgürlük, pratik alanın bir bütün olarak kabulü için varsayılması gereken bir ideasıdır. 

Tanrı’nın bu bütünlük içerisinde önemli bir unsur olarak düşünülmesi dahi, özgürlük 

sayesindedir. Çünkü özgürlük ideası, pratik alanın imkân sorununu halletmekle, ölümsüzlük 

ve Tanrı idealarının teorik aklın yapamadığı biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu temel 

rol, Kant’a göre, özgürlüğün diğer idealara nazaran varsayılmasını daha zorunlu bir hale 

getirmekte ve ahlâk alanında kilit bir rol oynamasına neden olmaktadır:  
Özgürlük kavramı, pratik aklın yanılmaz bir yasasıyla gerçekliği ıspatlandığı kadarıyla, 
şimdi saf aklın-hatta spekülativ aklın- sisteminde bütün yapının kilit taşını meydana getirir; 
sırf ideler olarak teorik akılda desteksiz kalan bütün öbür kavramlar da (Tanrı ve 
ölümsüzlük olan), şimdi özgürlük kavramına bağlanır; onunla birlikte ve onun aracılığıyla 

                                                 
368 KpV,  5:29/5:30. 
369 George MacDonald Ross (Editor), Kant and His Influence, Continuum International Publishing, 2006. p.11, 
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dayanak bulur, nesnel gerçeklik kazanır, yani bunların olanaklılığı, özgürlüğün gerçek 
olmasıyla ıspatlanır; çünkü bu ide, ahlâk yasası yoluyla kendini ortaya koyar. 372 

 

 

C.2.2. ÖZERKLİK373 
Kant’ın anlayışında özgürlük, kavramanın ötesinde yaşanılan bir ideadır ve yaşanılan 

olduğu için pratik akıl bakımından bir nesne haline geldiğini söyleyebiliriz.374 Hatta 

özgürlüğün kavranması onun ancak yaşanmasıyla mümkün olmakta ve yaşanılmasının da 

özerkliğe götürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda, Kant’ın özgürlük yaklaşımının 

‘Yapmakta özgürüm’ değil, ‘Özgür isem ne yapmalıyım?’ şeklinde anlaşılabileceği 

kanaatindeyiz. Nitekim Kant’a göre, “özgürlük, doğa yasalarına bağlı bir istemenin özelliği 

olmamakla birlikte, bundan dolayı hiç de yasasız değildir; daha çok o, değişmez, ama özel 

türden yasaları olan bir nedensellik olmalı; yoksa özgür bir isteme saçma bir şey olurdu.”375 

Özgürlük eyleme geçmek için başlangıçtır. Şu halde Kant için, özgürlüğün tanımsal anlamının 

ötesine geçilerek özgürlüğe ne katıldığı, özgürlükle ne yapıldığı önemsenmektedir. Bundan 

dolayı, Kant’ta özgürlüğün pratik akla imkân sağlamayla başlayan ilk aşamasının, rasyonel 

varlığın özerkliğiyle ilerlediğini söyleyebiliriz.376Bu ilerleme özerkliktir ve bu anlamda 

özerklik, özgürlüğün pratik akıl tarafından sadece bilinmesiyle değil, kullanılmasıyla ortaya 

çıkan bir tür etkin kullanımı olarak tanımlanabilir. 

Özgürlüğün bu denli önemli olmasına rağmen, Kant’a göre özgürlük fikrini açıklamak 

yani tecrübe alanında olduğu gibi net bir tarifini ortaya koymak mümkün değildir.377 Buna 

karşın, Kant’ın ahlâk sisteminde özgürlüğün başka bir kavram altında yani özerklikle kendini 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Kararlarını ancak kendisi ahlâk yasası doğrultusunda veriyorsa 

insanın özgürlüğünün olmasından bahsedilebilir. Bu anlamda karar verme olarak özerklik, 

insanın akıl sahibi bir varlık olmasının temelidir: 
Doğada her şey yasalara göre etkide bulunur. Yalnızca akıl sahibi bir varlığın, yasaların 
tasarımına göre, yani ilkelere göre eylemde bulunma yetisi ya da istemesi vardır.378   
 

       Özerklik, Kant tarafından, sadece güdülerin ve eğilimlerin baskısından kurtulma becerisi 

olarak değerlendirilmez. Kant’a göre özerklik, aynı zamanda pratik aklın kendi kendini yetkili 
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kılarak ahlâki yasaları belirleme imkânıyla da ilgilidir.379 Daha açık ifade etmek gerekirse, 

güdülerden ve eğilimlerden sıyrılmak özgürlüğün pratik akıldaki işlevine ilişkin bütün bir 

resmi vermez. Özgürlük, ahlâk yasası tarafından belirlenmiş bir eyleme götürmüyorsa, insan 

tarafından tam olarak kullanılmıyor yani özerk olunmuyor demektir. Bu bakımdan 

özgürlüğün, ahlâk yasasıyla anlamını bulduğu ve teorik aklın varolduğu bilinse dahi, 

kavranması mümkün olmayan formundan çıkarak tecrübe edilen bir değer haline geldiği 

söylenmektedir.380 Nitekim Kant’a göre, özgürlüğün yaşanması ahlâk yasasına ve her ikisinin 

kullanımı da özerkliğe işaret etmektedir: 
Böylece ahlâk yasası saf pratik aklın özerkliğinden, yani özgürlüğün özerkliğinden başka 
bir şey ifade etmez. Bu özgürlüğün kendisi bütün maksimlerin biçimsel koşuludur ve 
maksimler ancak bu koşula bağlı olduklarında, en yüksek pratik yasayla uyuşabilirler.381  
  

      İnsan, özgürlüğünün farkında olduğunda özerk olması gerektiğinin de farkında 

olmaktadır. İnsanın kendisini özgür olarak kabul etmesinin anlamı sadece kendisine dayalı 

olarak eylemde bulunmasıdır. Şu halde, insanın kendisinden başka herhangi bir yabancı 

kaynağa ya da otoriteye bağlı olmaması pratik aklın özgürlüğü için gereklidir. Bu anlamda, 

özgürlüğün pratik aklın kendi kaynaklarından çıkacak olan ilkelerle belirleyici olması 

özerklik olarak tanımlanmaktadır: 
Öte yandan, aynı varlıkların duyularüstü doğası, onların bütün deneysel koşullardan 
bağımsız olan, dolayısıyla saf aklın özerkliğine bağlı olan yasalara uygun varoluşlarıdır. Ve 
şeylerin varoluşlarının idrakine bağımlı kılan yasalar pratik olduğundan, duyularüstü doğa, 
onun bir kavramını oluşturabildiğimiz ölçüde saf pratik aklın özerkliği altında olan bir 
doğadan başka bir şey değildir. 382 
 

      Bu bağlamda, çok kısa da olsa, Kant’ın ahlâk felsefesinin diğer önemli kavramlarından 

birisi olan ödeve değinmek istiyoruz. Kant’a göre ödev, ahlâk yasasına karşı insanın 

takınacağı doğru davranış biçimidir.383 Burada dikkat çekici olan nokta, ahlâk yasasına 

duyulan sorumluluğun ya da ödev duygusunun aynı zamanda özerklikle olan bağlantısıdır. 

Ahlâk yasası, insana ait olmasıyla özgür olunduğu bilincini verdiğinden devamlı olarak bu 

yasaya uymanın da bir şart olduğunu belirler. Bunun yanında, ancak yasaya itaat etmekle 

özerklik değerli ve ahlâki kılınabilir. Bu açıdan bakıldığında, ahlâk yasasına olan sorumluluk 

insanın ödevidir ve bu ödev insanın aynı zamanda özerkliği olarak tanımlanabilir.384 Şu halde, 

pratik aklın özgürlükle elde ettiği bağımsızlığın bir tür sorumsuzluk olmadığını, aksine kendi 

kendinden sorumlu olmayla birlikte kişilik denilen bir diğer aşamaya götürdüğünü belirtmek 
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gereklidir. Nitekim Kant tarafından özerk “kişi özgürlük ilkelerine göre kendi kendini 

belirleyen varlık” olarak ortaya koyulmaktadır.385 Yukarıda değindiğimiz gibi, insanın ‘Özgür 

isem ne yapmalıyım?’ sorusu kişilik kazanmakla ilgili hale gelmektedir.  

Pratik aklın özgürlük kullanımı, ne türden olursa olsun herhangi bir yabancı 

belirlenime karşı tavır almayı içermektedir. Kant’ın yaklaşımında özgür olmak, sadece 

doğanın mekânik işleyişi dışında kalmak ya da eğilimlere karşı gelerek aklı kullanmakla 

sınırlanmaz. Çünkü bu durumda iradeyi kullanmak yani iradeli olmak yeterli olabilirdi. 

Hâlbuki iradenin ahlâklılığı belirleyen en önemli unsur olsa da yegâne unsur olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Çünkü özerkliğe götüren bir aşamayı ifade edecekse, özgürlüğün 

daha etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Bir diğer deyişle, özerklik olarak 

tanımlanan özgürlük, doğanın yasalarından ve eğilimlerden sıyrılarak özgür olmak gibi, 

nispeten savunmada kalınmış özgür bir kullanım değil, kendi kararlarını kendisi verecek ve 

iradenin hangi yönde davranması gerektiğini bildirecek özerk bir kullanıma işaret 

etmektedir.386 Şu halde, özgürlüğün pratik akıl tarafından kullanımına vurgu yapıldığında, 

etkin bir özgürlükten ve dolayısıyla özerklikten bahsedilmelidir. 

Şimdi özerklikle az da olsa netleşen ahlâkın resminde Tanrı’nın nerede durduğunu 

anlamaya çalışabiliriz. Kanaatimizce, özerklikle ahlâki ilkeleri insanın kendisinin 

belirlemesine vurgu yapılması, insanın Tanrı ile olan ilişkisine farklı bir boyut 

kazandırmaktadır.  Bu bağlamda, Tanrı’nın iyiyi ve kötüyü bilmesi ya da insana iyiyi ve 

kötüyü emretmesi önemli değildir. Önemli olan, özerk insanın kendisinin, özgürlüğü başından 

itibaren muhafaza ederek iyiyi ve kötüyü yerine getirebilmesidir. Nitekim Kant’a göre 

“Tanrı’nın bile gücü içinde değildir, ahlâksal olarak iyi bir insan yapmak (insanı ahlâksal 

olarak iyi kılmak): bunun[insan] kendi kendine yapmak zorundadır.”387 Yani aklın özerkliği, 

neyin iyi neyin kötü olacağını belirleyebilecek ve emredebilecek yetkiye ve imkâna sahip 

olmalıdır. Bu yetki yoksa özgürlük yoktur ve özgürlük yoksa ahlâk yoktur. Şu halde 

özerkliğin pratik akla dokunulmazlık verdiğini ve bunun Tanrı’yı da kapsadığını 

söyleyebiliriz. Buna karşın, özgürlüğün özerklikle sonuçlanması ya da özerkliğin özgürlüğe 
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dayanması pratik aklın dokunulmazlığının keyfi bir tutum olmaktan ziyâde zorunlu olduğuna 

işaret etmektedir. Çünkü ahlâklılıktan bahsedilecekse özgür olunması, özgürlüğün 

kullanılması da özerk olunması anlamına gelmektedir:388 
Bu çözümleme, saf aklın pratik olabileceğini, yani kendi kendine ve deneysel her şeyden 
bağımsız olarak iradeyi belirleyebileceğini bir olgusunda, yani saf aklın, kendisinin bizde 
gerçekten de pratik olduğunu kanıtlamasıyla ortaya koymaktadır. Bu olgu, aklın iradeyi 
eylem için belirlemesini sağlayan ahlâklılık ilkesi konusundaki özerkliğidir. –Aynı 
zamanda bu çözümleme, söz konusu olgunun iradenin özgürlüğünün bilincine ayrılmaz bir 
biçimde bağlı olduğunu gösterir.389 
 

      Dikkat edilirse Kant tarafından ahlâki eylemde bulunmak için gerekli olan özgürlük, 

giderek, ahlâki bir tavır alma olarak özerkliğe dönüştürülmektedir. İnsanın özerkliği kendi 

kendine yeter olmayı vurgulamaktadır. Nitekim Kant’ın özerklik anlayışına göre, Tanrı’nın 

insan hayatında özerkliği kıracak ya da özgürlüğü zedeleyecek şekilde yer almaması gerektiği 

söylenmektedir.390 Bu nedenle, Tanrı’nın yardımının ya da emirlerinin, mutlak anlamda iyi 

olsa bile, insanın özerklikle ifade edilen ahlâki yapısını bozma tehlikesi vardır. Bu açıdan 

bakıldığında ilginç olan nokta, pratik aklın Tanrı’ya, özgürlük sayesinde verdiği gerçekliğin, 

yine özgürlükten neşet eden özerklikle bir bakıma geri alınmasıdır. Çünkü özerklik, Tanrı’nın 

kazandığı nesnel gerçekliğin insan tarafından işlevsel bir biçimde kullanılmasına imkân 

tanımamaktadır. Böylece Tanrı, gerçek kılınsa ya da var olsa bile, insan iradesi üzerinde 

belirleyici olduğunu söylememiz pek mümkün değildir: 
Tanrı, insanı bir doğa varlığı olarak (demiurgos); ama haktanırlık, iyilik ve kutsallık 
ilkelerine sahip bir ahlâk varlığı olarak, yaratmaz – onun, en başından başlayarak, kendi 
kendine öyle olması gerekir. 391 
 

       Özerkliğin özellikle Tanrı’ya karşı alınmış bir tavır olduğunu söyleyemeyiz. Buna karşın, 

özerkliğin, insanı kendi ahlâki değerlerinin sahibi ve belirleyicisi kılmayı şart koşmasından 

dolayı, insanın Tanrı’yla olan ilişkiyi etkilediğini hatta değiştirdiğini söyleyebiliriz. Buradan 

hareketle, özerk olmanın Tanrı’ya inanmamaya götürdüğünü düşünmek doğru olmaz. Buna 

karşın Tanrı’ya inanç, aklın bağımsızlığını tehdit edecek şekilde belirleyici olduğunda Kant’ın 

bahsettiği özerkliğe kavuşmanın mümkün olduğunu iddia edemeyiz. Zaten bu açıdan 

bakıldığında, Kant’ın özgürlüğü “kendi kendinin yaratıcısı olmak” anlamında kullanması 

anlaşılır gelmektedir.392  
 

                                                 
388 Hemen belirtmek gerekir ki özerklik bu kullanımın sebebi değil sonucudur. Bu kullanımın sebebi ahlâk 
yasasıdır. Yani ahlâk yasası ile özgürlük kullanılır ve bunun sonucunda özerk olunur. 
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C.2.3. AHLÂK YASASI  
Kant için ahlâk yasası, pratik aklın en az özgürlük kadar önemli olan bir nesnesidir.393 

Nitekim Kant, özgürlüğün anlaşılmasının ancak ahlâk yasasıyla mümkün olduğunu 

belirtmektedir.394 Ona göre, özgürlüğün nesnel gerçeklik kazanması, insanın, doğa 

yasalarından, doğanın nedenselliğinden farklı olan bir nedenselliğe yani ahlâk yasasına sahip 

olmasıyla mümkündür:  
Ahlâk yasası, nasıl ki duyulur dünyasındaki olayların metafizik yasası, duyulur bir doğanın 
nedenselliğinin yasasıysa, gerçekte, özgürlük aracılığıyla nedenselliğin yasası da 
duyularüstü bir doğanın olanağının yasasıdır. Böylece bu ahlâk yasası, belirlenmemiş 
olarak bırakmak zorunda kaldığı şeyi, yani kavramı teorik felsefede yalnızca negatif olan 
bir nedenselliğin yasasını belirler ve bu kavrama ilk defa nesnel gerçeklik sağlar. 395  
 

       Kant’a göre, ahlâk yasası nesnel, pratik bir ilkedir. Bu ilke öznel olursa basit bir kuraldan 

(maksimden) öteye geçemez yani bir tek insan için geçerli olabilir ama bütün insanlar için 

herhangi bir geçerliliği olmaz.396 Bu nedenle ahlâk yasası, her insana harekete geçmeden önce 

eyleminin evrensel nitelikte olup olmayacağına göre bir değerlendirme yapmasını 

emretmektedir.397 Yani ahlâkın, tanımı gereği yasalılığı, evrensellik ve zorunluluğu 

içermektedir. Kant’a göre, pratik akıl olması gerekenle ilgilidir ve insan olması gerekeni, 

ahlâk yasasına göre meydana getirmelidir.398 Bu nedenle, doğadaki hareketleri belirleyen 

yasaları bilmekten farklı olarak ahlâk yasası, akıl sahibi olan insanı eyleme 

yönlendirmektedir. Ahlâk yasası, olması gerekeni buyuran bir tarzda ifade eder. Bu anlamda, 

pratik aklın yasalılığıyla vurgulanan ahlâki eylemin, iyi ve kötünün ne olduğunun 

bilinmesinin ötesinde ‘İyiyi yap, kötüyü yapma’yı emretmeyi içerdiği 

söylenmektedir.399Ahlâk yasası buyruk olmasıyla, eylemin belirli bir tarzda olan 

zorunluluğuna işaret eder. Şu halde, ahlâk yasasının bilinmesinin ötesinde ona uyulması, 

yalnızca özgürlüğün bilincine varılması değil, ahlâk yasasının doğrultusunda kullanılarak 

özgürlüğün aktif hale getirilmesidir.  

Kant’ta ahlâk yasası ve özgürlüğün biribirlerini destekledikleri belirtilmekte ve böylelikle 

Kant’ın bunların varlığını sağlama almaya çalıştığı söylenmektedir.400 Yasanın bilincine 

varılıyorsa sadece özgür olunduğunun değil, özerk olunması gerektiğinin de bilincine varılmış 
                                                 
393 G, 4:421.  
394 KpV, 5:29. 
395 A.e.,  5:48. 
396 A.e.,  5:19. 
397 G, 4:421. 
398 KrV, A633/B661. 
399 James Gouinlock and James P. Sterba, Ethics in the History of Western Philosophy,  St. Martin’s Presss, 
1989, p. 208. 
400 Kimberly Hutchings, Kant, Critique and Politics, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 30 Haziran 2008,  p. 
32. 
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olunmalıdır.401 Bu nedenle Kant’a göre, “İradenin özerkliği, iradenin kendi kendi bir yasa 

olma özelliğidir.”402Ancak bu şekilde özgürlük, özerklik ve ahlâk yasası arasındaki bağlantı 

anlaşılabilir. Ahlâk yasası özgürlüğün içini dolduran malzemedir. Bu malzemenin 

kullanılmasıyla özgürlüğün kullanılması ve özerk olunması mümkün olur. Nitekim Kant 

açısından bakıldığında da, ahlâk yasası olmasaydı özgürlük bilinemezdi demek, ahlâk yasası 

olmasaydı özgürlükten bahsetmenin anlamı olmazdı demektir:  
Burada özgürlüğün ahlâk yasasının koşulu olduğunu söyledikten sonra, yazının içinde, 
özgürlüğün bilincine varabilmemizin koşulunun her şeyden önce ahlâk yasası olduğunu 
belirttiğimde, kimse bu noktada bir tutarsızlıkla karşılaştığını sanmasın diye, şu kadarını 
açıklayayım: özgürlük ahlâk yasasının ratio essendisi’dir, ama ahlâk yasası da özgürlüğün 
ratio cognoscendi’sidir. Ahlâk yasası daha önce aklımızda belirgin bir biçimde düşünülmüş 
olmasaydı, özgürlük gibi bir şeyi (kendi içinde çelişme taşımasa bile) varsaymakta hiçbir 
zaman kendimizi haklı göremezdik. Ama özgürlük de olmasaydı, içimizde 
karşılaşabileceğimiz bir ahlâk yasası hiç bulunmazdı.403   
 

Kant, ahlâk yasasının ilkelerine uymanın bir ödev olduğunu belirtmekte ve böylece belirli 

bir eylem biçimini ön plana çıkarmaktadır. Buna göre, gerçek bir eylemin ahlâk yasasını göz 

önünde bulundurarak ve ona saygıdan dolayı yapılması gereklidir.404 Şu halde, yasadan dolayı 

eylemde bulunmak ile yasaya uygun eylemde bulunmak arasında Kant tarafından bir sınır 

çizilmektedir. Bu aşamada ahlâk yasasının bu özelliğiyle Kant’ın ahlâk sisteminin ruhunu 

yansıtan husus açığa çıkmaktadır. Bir eylemin ahlâkiliği yasadan dolayı yapılmış olmasında 

yatmaktadır. Yasalılık, eylemin içeriğine yani ne olduğuna ve kaynağına bakılmaksızın 

insanın kendisini yetkili kılmaktadır. Şu halde, böyle bir durumda Tanrı’yla olan ilişki nasıl 

bir hal almaktadır sorusu sorulmalıdır. Nitekim Kant’ın Tanrı’nın emirlerini O istiyor diye 

değil, ahlâk yasasına uygun olduğu için yerine getirilmesini önerdiğinden bahsedilmektedir.405 

Aslına bakılırsa, Kant’ın kendisi de eylemlerin, Tanrı’nın niyetine göre değil, insandaki ahlâki 

niyete göre değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir:  
 Bir şeyi emredildiği ya da avantaj getirdiği için ve bir şeyi yapmaktan kaçınmayı 
yasaklandığı ya da kaybeden olacağım için yapıyorsam, şüphesiz, ahlâki bir niyet yoktur. 
Bundan dolayı, bir şeyi Tanrı istediği için değil, kendisinde iyi ve adil olduğu için 
yapmalıyız. 406 
 

Yani, Tanrı’nın emirleri iyi ve yasaya uygun olsa bile, Tanrı istediği için değil, yasadan 

dolayı eylemde bulunmak önemli olandır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ahlâk yasası 

ile Tanrı’nın emirleri arasında herhangi bir karşıtlığın söz konusu olup olmadığıdır. Kant, 

ahlâk yasası ile Tanrı’nın emirleri arasında herhangi bir ayrım gözetmez. Ona göre, “Tanrı 
                                                 
401 KpV, 5:72. 
402 G, 4:441. 
403 KpV, 5:5. 
404 A.e., 5:72. 
405 Gordon E. Michalson, Kant and the Problem of God, Blackwell Publishers, 1999, p. 22. 
406 Kant, LoE, p. 22. 
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eylemde bulunduğunda kendi iyi keyfine göre bulunur çünkü söz konusu olan davranış ahlâk 

yasasına uyarak kutsal iradeyle mutabık haldedir.”407 Şu halde Kant için, Tanrı’nın ahlâk 

yasasına aykırı olacak şekilde bir emrinin olması söz konusu değildir. Buna karşın Tanrı, 

ahlâk yasasını yaratan ve insanın içine koyan olsa  bile, özgür ve özerk insanın Tanrı emretti 

ya da yarattı diye değil, aklın zorunlu bir yasası olduğu için eylemde bulunması 

gerekmektedir.408Çünkü Tanrı’nın varlığı eğer birincil planda kabul edilirse insanın özerkliği 

ortadan kalkabilir. Şu halde, Tanrı’nın emirleri yerine getirilerek ahlâk yasasına uygun 

davranılmış olunsa dahi, yasadan dolayı eylemde bulunulmadığı için tam anlamıyla 

ahlâklılıktan bahsedilemez. Nitekim ahlâk yasasının buyruk olma özelliğini, sadece ve sadece 

aklın kendisine dayandırması gerektiği ve bu anlamda özerklik ile özgürlüğü koruması 

gerektiği söylenmektedir.409 Sonuç olarak önemli olanın, yasanın belirleyiciliği ve aklın 

yasakoyuculuğu olduğunu söyleyebiliriz:  
Şimdi, akıl sahibi bir varlığın kendisinin amaç olabilmesini sağlayan tek koşul ahlâklılıktır; 
çünkü ancak onunla bu varlık amaçlar krallığında yasa koyucu bir üye olabilir. Böylece 
ahlâklılık ve insanlık aynı şeyi sağlayabildiklerine göre, değerli olan tek şeylerdir.410 
 

Ahlâk yasası bağlamında ortaya çıkan insanın temel nitelikleri, ödev ve yükümlülükle 

hareket etmesidir. Bunun anlamı, eylemde bulunurken sadece ve sadece ahlâk yasasından 

dolayı hareket edilmesidir. Yalnızca Tanrı’yı severek eylemde bulunulursa, O’nun varlığı 

ahlâk yasası dışında ele alınmış olur. Sanıyoruz ki Kant, Tanrı, ahlâk yasası dışında ele 

alındığında ya da sevgi konusu olduğunda, aynı mutlulukta olduğu gibi belirsiz ve kişiden 

kişiye değişen bir Tanrı inancının ya da anlayışının ortaya çıkacağından çekinmektedir. Bu 

nedenle ahlâk yasasıyla sınırlandırılmış bir Tanrı zorunlu hale gelmektedir.411 Şu halde, ahlâk 

yasası araya sokularak Tanrı’nın işlevi bu yasa üzerinden sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna 

karşın kanaatimizce, Tanrı’nın işlevi ahlâk yasasına indirgenmekle, sınırlandırılmış 

olmaktadır. Nitekim Kant’a göre, Tanrı’nın iradesi iyi olabilir ve hatta Tanrı ahlâki anlamda 

en yüksek yasa koyucu da olabilse de ahlâkın mutlak anlamda sahibi; yaratıcısı olamaz: 
Başkalarını bağlayıcı bir yasa teklif eden adam bir yasayı ilan eder ve yasakoyucudur. 
İhtimalli yasaların durumu hariç, yasakoyucu yasaların yaratıcısı değildir; o sadece onların 
iradesiyle uyum içerisinde olduğunu ortaya koyar. Buradan hareketle, hiçkimse, Tanrı bile, 
yasalar iradede olmadığından ama pratik zorunlulukları olduğundan, ahlâkın yasalarının 
yaratıcısı olamaz. 412     

Aklın emir verme yetkisinin olması, kendisinde koşulsuz bir biçimde iyi olarak bulunan 

bir nesnenin olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle, aklın böyle davranmalısın 
                                                 
407 A.e., p. 28. 
408 Allen W. Wood, Kant’s Ethical Thought, Cambridge University Press, 1999, pp. 160-161. 
409 Susan Neiman, The Unity of Reason, Oxford University Press, 1994, p. 129. 
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buyruğunu verebilmesi, yine kendisinin de boyun eğmek zorunda kaldığı koşulsuz bir nesne 

olan ahlâk yasasına duyduğu sorumlulukla ilgilidir. Burada dikkati çekmek istediğimiz nokta, 

ahlâk yasasının buyurucu olması ve buyuruculuğun akla dayandığı gibi aklın sınırlarını 

çizdiğidir. Kanaatimizce, bu sınırlar, teorik alanda olduğu gibi, neyin, ne kadar 

bilinebileceğine ilişkin değildirler. Daha çok nelerin aklın sınırları içine girmemesi 

gerektiğine ilişkindirler. Bu anlamda aklın sınırları denildiğinde, bu sınırların teorik akılda 

olduğu gibi nereye kadar uzandığının anlaşılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü pratik 

aklın sınırları onun kapasitesinden ziyâde bağımsızlığına; özerkliğe işaret etmektedir. Bu 

bağımsızlık Tanrı’yı da kapsamaktadır. Ayrıca kazanılan bu yetkinliğin sadece eğilimlere 

karşı koymakla elde edileceğini söylemek yeterli değildir. Çünkü sorun olan eğilimlerin 

olması değil, eğilimlerin belirleyici olmasıdır.413 Dolayısıyla belirleyici olan ne eğilimler ne 

de Tanrı olmalıdır. Bir diğer deyişle, nasıl ki eğilimlerin olması değil, eğilimlerin belirleyici 

olması sorun teşkil ediyorsa, Tanrı’nın emirlerinin olması ya da doğruluğu değil, Tanrı’nın 

kendisinin belirleyici olması sorun teşkil eder:  
Sadece kutsal yasalara riayette etik ile Yasa çakışırlar. Tanrı’yla ilgili olduğu kadarıyla her 
ikisi de mecburidir; çünkü Tanrı hem yasal hem de etik olana zorlayabilir. Ama O, eylemin 
zorla değil ödevden dolayı yapılmasını ister.414   
 

  Sanıyoruz ki bu nedenle Kant, Tanrı’nın, iyi ve kötünün ne olduğunu bildirse de iyiyi ve 

kötüyü yapmayı sağlayacak işlevini paranteze almayı gerekli görmektedir. Çünkü bu durumda 

insanın kendi çabasıyla elde ettiği bir erdem değil, Tanrı’nın yardımı söz konusu olur.415 Bu 

ise ahlâklı insanın özerkliğine aykırıdır. Çünkü özerklik, kararlarını kendisinin vermesi, 

ahlâkın sebebinin aklın kendisi olması gerektiği anlamında kullanılırsa tam anlamıyla yerli 

yerine oturmaktadır. Nitekim Kant, Tanrı’nın (ahlâki) yasalarını anlamayı kastetmemekte 

daha çok aklın ahlâk yasasının Tanrı’yı da kapsadığını söyleyecek olan özerk ve etkin bir akla 

işaret etmektedir.     
...Şimdi ahlâklılığın bu ilkesini, bütün öznel farklılıklara bakmaksızın, iradeyi belirleyen en 
üstün biçimsel esası kılan yasa koymanın genel geçerliliğinden dolayı akıl, bütün akıl 
sahibi varlıklar için-bir iradesi, yani kuralların tasarımıyla kendi nedenselliğini belirleme 
yeteneğine sahip olan; bu yüzden de ilkelere göre çünkü aklın bir ilkeden beklediği 
zorunluluk yalnız insanları almaz, akıl ve isteme sahibi bütün sonlu varlıklara kadar uzanır; 
hatta en üstün düşünen varlık olarak sonsuz varlığı da kapsar. 416 

Tanrı’nın sözlerinin aklın ahlâk yasasına göre değerlendirilmesi gereklidir. Bu durum, 

Tanrı’nın sözlerinin doğru olup olmamasıyla ilgili değildir. İnsan aklında bulunan kutsal 

ahlâk yasası böyle bir değerlendirmeyi şart koşmaktadır. Yani Kant, dinsel ya da Tanrısal 
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olana karşı çıkmasa dahi, dinsel ya da Tanrısal olanın yerine aklın ahlâk yasasıyla ifade edilen 

sınırlarını, aklın kendisini koymaktadır. Bu anlamda, Kant tarafından İncil’in de aklın 

sınırlarına göre değerlendirilmesi ilginçtir. Çünkü buradaki sınırlılık, aklın anlayamayacağı 

noktalara işaret etmekten ziyâde, aklın kendi ahlâk anlayışına göre kabul edeceği noktaların 

belirlenmesiyle ilgilidir: 
Ahlâklılığı örneklerle göstermeyi istemek, ahlâklılığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. 
Çünkü bana sunulan her örneği, ilkin kendisi asıl örnek, yani model olmağa lâyık olup 
olmadığı konusunda, ahlâklılık ilkesine göre değerlendirilmelidir; ama hiçbir şekilde 
ahlâklılık kavramını yetkeyle sağlayamaz. İncil’deki Kutsal Kişi bile –kutsallığını 
tanıyabilmek için- ilkin ahlâksal yetkinlik idealimizle karşılaştırılmalıdır. Kendi de kendisi 
için şöyle der: “(gördüğünüz) bana neden iyi diyorsunuz (Görmediğiniz) biricik Tanrıdan 
başka hiç kimse iyi (iyinin modeli) değildir.” Ancak, en üstün iyi olarak Tanrı kavramı bize 
nereden geliyor? Yalnızca ideden, aklın ahlâksal yetkinlik konusunda kurduğu ve özgür bir 
irade kavramına ayrılmazcasına bağladığı ideden. 417  
 

Şu halde, buradaki sınırlılık teorik akılda olduğu gibi neyin aklın sınırlarını aştığı 

şeklinde değildir. Pratik aklın sınırları neyin bu sınırlar içerisine girmemesi gerektiği ile 

ilgilidir. 

 

 

C.2.4. İNSANIN AMAÇ OLMASI 
İnsanın amaç olmasını işlerken, Kant tarafından aklın etkinleştirilmesi ve bu bağlamda 

insanın yasakoyucu olarak karşımıza çıkarılması üzerinde yoğunlaşacağız.418 Ahlâk yasasının 

üçüncü ilkesinin insanın amaç olmasına vurgu yapmasını bu bağlamda değerlendirmeye 

çalışacağız.  

Kant’ın ahlâk anlayışında doğanın yasalarından farklı olarak, insanın kendi 

(ahlâk)yasaları olduğunu yukarıda ifade ettik. Gerçi, teorik aklın fenomenal alanda kendi a 

priori kavramlarını kullanmakla doğa dediğimiz yasalı düzenliliğe ulaştığını söyleyebiliriz.419 

Buna karşın, pratik akıl kendi yasalarını, olanı anlamak ya da anlamlandırmak için değil, 

olması gerekeni belirlemek ve bunu gerçekleştirmek için oluşturmaktadır.420 Bu anlamda 

Kant, insanı doğa yasalarını bilen bir varlık olmanın ötesinde yasakoyucu olarak 

konumlandırmaktadır: 
Maksimlerini hep yasa koyucu kendi açısından, ama aynı zamanda başka her akıl sahibi 
varlık açısından olması gerekmesi, onun değerliliğinin sırf doğa varlıkları olan doğa 
varlıklarından üstün olmasını birlikte getirir.421 
 

                                                 
417 G, 4:408.  
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     Kant, herkesi, ahlâk yasasına zorunlu olarak bağladığı gibi, herkesin bu yasaya uyması 

gerektiğinden hareketle bir amaçlar dünyası kurulabileceğini düşünmektedir. Bu anlamda, 

Kant’ta her akıl sahibi insanın ahlâk yasasına sahip olmasının, yasanın evrenselleşmesine 

imkân sağladığını söyleyebiliriz.422 Böylelikle akıl, neyin evrensel ve zorunlu olduğunu 

belirleyebilmektedir. Nitekim yukarıda da bahsettiğimiz üzere, akıl, evrensel ve zorunlu olanı 

gerçekleştirmek için amaçlar alanı inşâ etmeye başlamaktadır. Ayrıca, insanın kendisi 

tarafından amaç haline getirilmesi, akıl sahibi insanların oluşturduğu toplumun da bir amaçlar 

alanı haline gelmesini kolaylaştırmaktadır.423 İşte insan, Kant’a göre, bu amaçlar krallığının 

hem uyruğu hem de başıdır:  
Ama akıl sahibi bir varlık, bu amaçlar krallığında genel yasa koyucu olarak bulunduğu, 
ayrıca da bu yasalara kendisi de bağlı olduğu zaman, bu krallığın bir üyesidir. Yasa koyucu 
olarak başkasının hiçbir istemesine bağlı olmadığı zaman ise, bu krallığın başıdır.424 
 

      Anlaşılacağı üzere, pratik aklın herhangi bir dış etkiden bağımsız olan özerk insanı yasa 

koyucu olmaktadır. Şu halde, özgürlüğün özerklikle başlayan ilerlemesi, özerk insanın 

yasakoyucu olmasıyla devam etmektedir. Kant’ta ahlâk yasası, sadece kişinin kendi 

eğilimlerinin üstesinden gelmekle sınırlandırılmaz. Ahlâkın yasa olması için, insanın 

eğilimlerinin üstesinden gelmesinin nesnel bir zemine dayanması gerekmektedir. Yani özerk 

insan ahlâkın yasalılığını, bütün akıl sahibi varlıkları kapsayacak şekilde 

uygulayabilmelidir.425 Akıl bu nedenle, özerk olmasını sadece kendisiyle ilgili değil, aynı 

zamanda Tanrı’yı kapsayacak şekilde ortaya koymaktadır: 
Şimdi ahlâklılığın bu ilkesini, onun bütün öznel farklılıklarına bakmaksızın, istemeyi 
belirleyen en üstün biçimsel neden kılan yasa koymanın genel geçerliliğinden dolayı akıl, 
bütün akıl sahibi varlıklar için- bir istemesi, yani kuralların tasarımıyla kendi nedenselliğini 
belirleme yeteneğine sahip olan; bu yüzden de ilkelere göre (çünkü aklın bir ilkeden 
beklediği zorunluluk yalnız bunlarda vardır) eylemlerde bulunabilen bütün akıl sahibi bütün 
sonlu varlıklara kadar uzanır;  hatta en üstün düşünen varlık olarak Sonsuz Varlığı da 
kapsar. 426  
 

Ahlâklılık iyi ve kötü gibi değerleri ön plana çıkarmaktan ziyâde, iyiyi ve kötüyü 

belirleyen özerk insanı ön plana çıkarmakta ve bu durumda ahlâki değerlerden ziyâde insanın 

kendisi önemli olmaktadır. Bu anlamda pratik akıl sınırlarını belirlememekte daha çok kendi 

sınırlarını yaratmaktadır. İşte bu nedenle Kant, insanın değil, insandaki ahlâk yasasının kutsal 

olduğunu söylerse de ahlâki sistemin işleyişi farklı yerlere varmaktadır:  
Akıl sahibi varlık, kendini hep istemenin özgürlüğüyle olanaklı bir amaçlar krallığında –
ister üye, ister baş olsun- yasa koyucu olarak görmelidir. Ama ancak, istemesinin 

                                                 
422 Guyer, a.g.e., p. 177. 
423 Wood, Kant’s Ethical Thought, p. 119. 
424 G, 4:434. 
425 A.e., p. 66. 
426 KpV, 5:32. 
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maksimleriyle değil, ancak tamamen bağımsız bir varlık olduğu zaman, gereksinimleri 
olmayıp istemesine tıpatıp uygun sınırsız bir güce sahip olduğu zaman, baş olduğunu ileri 
sürebilir.427 
 

Ahlâk yasası kutsal olmakta ve insanın kendi kendine koyabildiği bir üst sınır olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu kutsallığı, bizzat insanın kendisi belirlemektedir. Bu 

anlamda Kant tarafından, kutsallığın yeni bir tanımlamasının yapıldığını söyleyebiliriz. Artık 

kutsallık insanın dışında olan bir şey değildir. Gerçi Kant tarafından, ahlâk yasasının insanı 

aştığı belirtilmektedir. Ama bu aşkınlık, aynı teorik aklın kavramları olan idealarda olduğu 

gibi insana yöneliktir. Nitekim Kant’ın kutsal olan ahlâk yasasını içeriğine ilişkin bilgi 

verirken, insanın yine kendisini amaç olarak ortaya koymasından bahsetmektedir. Bu 

anlamda, ahlâk yasası her ne kadar insanı aşan bir kutsallığa sahipse de insana içkindir. 

Nitekim insanı aşan ahlâk yasasının kutsallığı Tanrı’ya kadar dayanmaktadır:  
İşte, nesnelerin değerine ahlâksal ideler göre işaret eden birçok sözlerin dayandığı kaynak 
budur. Ahlâk yasası kutsaldır (çiğnenemezdir). Gerçi insan pek de kutsal değildir, ama 
onun kişisinde insanlık onun için kutsal olmalıdır. Yaratılmış dünyada her şeyi insan, 
isterse ve elindeyse, sırf araç olarak kullanabilir; yalnızca insan ve onunla birlikte her akıl 
sahibi yaratık, kendi başına amaçtır. Yani o, özgürlüğünün özerkliği sayesinde, kutsal olan 
ahlâk yasasının öznesidir. İşte bunun için her irade, hatta her kişinin, kendisine yönelmiş 
kendi iradesi bile, akıl sahibi varlığın özerkliğiyle uyuşmanın şu koşuluyla sınırlanmıştır: 
bu varlığı, etkilenen öznenin istemesinin kendisinden çıkabilecek bir yasaya göre olanaklı 
olmayan hiçbir amaca bağımlı kılmamak; yani bu varlığı hiçbir zaman yalnızca araç olarak 
kullanmamak. Bu koşulu, haklı olarak, kendi yaratıkları olarak dünyadaki akıl sahibi 
varlıklar bakımından, Tanrının iradesine bile koyabiliriz; çünkü bu koşul, bu varlıkları 
kendi başlarına amaç kılan kişiliklerine dayanır.428   
 

İnsanın amaç olması ve yasakoyuculuğu insanın yegâne değer haline getirilip 

getirilmediği sorusunu gündeme getirmektedir. Teorik aklın sınırları ve yapısı, şeyleri belirli 

bir biçimde ele almayı zorunlu kılarken, gerçekliğin insanın kendi inşâsı olduğunu da 

belirtmekteydi. Yani insan böyle bir gerçekliğe mahkûmdur. Hâlbuki pratik akılda insanın 

amaç olması ve yasakoyucu olması böyle bir sınırlılığı taşımaz. Hatta “Tanrı’nın istemesine 

koyabiliriz” ifadesinden de anlaşılacağı üzere kendi sınırlarıyla Tanrı’yı mahkûm eder gibidir. 

Kanaatimizce, insanın yegâne değerliliği, insanın amaç olması ve yasakoyuculuğuyla 

desteklenerek insanın kendi sınırlarını ilerletme projisine dönüşmektedir. Nitekim saf aklın 

pratik anlamda nesnesi olan en yüksek iyi nesnesi akıl sahibi insanın hedefini ve idealini 

temsil etmektedir. Bunun daha iyi anlaşılması için pratik aklın diyalektiğine ve burada 

kulanılan Tanrı idealine geçmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.  
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C.3. PRATİK AKLIN DİALEKTİĞİ 

C.3.1. EN YÜKSEK İYİ429 
Kant’a göre, pratik aklın, teorik akılda olduğu gibi, kendine ait bir dialektiği vardır. 

Nitekim teorik aklın koşulsuz olanı arayışı pratik aklın en yüksek iyiyi arayışına benzer. Nasıl 

teorik akılda hedef, en yüksek sistematik birliğe ulaşmak ise pratik aklın hedefi de en yüksek 

iyiye ulaşmaktır. Çünkü Kant’a göre, “ister teorik, ister pratik kullanılışı göz önünde tutulsun, 

saf aklın her zaman bir dialektiği vardır, çünkü akıl, verilmiş şartlı bir şeyin koşullarının 

mutlak olarak tümünü arar; bu da ancak kendi başına şeylerde bulunabilir.”430 Şu halde, Kant 

için en yüksek iyi aklın işleyişi sonucunda ortaya çıkan ve daha üstünü düşünülemeyen ideal 

bir yapı arz etmektedir.  

Buna karşın, teorik aklın şartsız olan en yüksek varlığı ile pratik aklın en yüksek iyisi 

arasında farklılıklar bulunduğunu söylemeliyiz. Bu farklılık, her iki aklın Tanrı’yla bağlantıyı 

nasıl kurdukları sorusuna verilecek cevapta daha belirgin olarak görülmektedir. Teorik akılda 

tecrübe alanının tümlüğü için varsayılan şartsız, en yüksek varlık olan Tanrı, pratik akılda en 

yüksek iyinin gerçekleşmesi için varsayılması zorunlu olan bir varlık haline gelmektedir. 

Teorik akıl, Tanrı’yı, bütün varlığın kaynağına koyarken (ens originarium) pratik akıl en 

yüksek iyiye ulaşmak için Tanrı’nın var olmasını şart koşmaktadır. Bunun yanında teorik akıl, 

Tanrı’ya hiçbir zaman ulaşamamaktadır.431 Çünkü teorik akılda Tanrı, şartlı olan varolanları 

şartsız olan bir varlığa bağlayarak varolanların tümlüğü için gerekli olan bir varsayımdır. 

Buna karşın, pratik akıl en yüksek iyiye ulaşmak için Tanrı’yı varsaymak zorundadır:  
En yüksek iyiyi geliştirme, bizim için ödevdi; dolayısıyla bu en yüksek iyinin olanaklılığını 
varsaymak, yalnızca bir yetki değil, aynı zamanda ödeve bir ihtiyaç olarak bağlı olan bir 
zorunluluktur. En yüksek iyi de ancak Tanrının varoluşu koşuluyla olabildiğinden, bunun 
varsayılması ödeve ayrılmaz bir biçimde bağlıdır, yani Tanrının varlığını kabul etmek, 
ahlâksal bakımdan zorunludur.432  
 

      Şu halde Tanrı, pratik aklın diyalektiğinde yer alan en yüksek iyi nesnesiyle birlikte ele 

alınmalıdır. En yüksek iyiyi daha iyi anlamak içinse, Kant’ın mutluluk ve erdemi nasıl ele 

aldığına bakmamız gereklidir. Mutluluk kavramının ayrı bir başlık altında, detaylı bir 

değerlendirmesini yapacağımızdan, burada, en yüksek iyiyle ilgili olarak sadece erdem 

kavramına değineceğiz. Kant’a göre, erdemli olmak eğilimlere karşı koyarak eylemde 

                                                 
429 En yüksek iyi/Höchsten Guts/Highest good, Supreme Good /Summum bonum/Summatu’l suhra/Hayr-ul-ûlâ. 
Summatu’l suhra için bkz. Mehmet Aydın. Hayr-ul-ûlâ için bkz. Teoman Duralı, Aklın Anatomisi, s.126. Kant 
en yüksek iyiyi herşeyin ona göre değerlendirilip ölçüldüğü ideal bir nesne olarak tanımlamıştır. Bkz., LoE, p. 6. 
430 KpV, 5:107.  
431 A.e., 5:133. 
432 A.e., 5:125. 
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bulunma bilincidir.433 Daha açıklayıcı olursak, Kant için erdemlilik, eğilimlere bir set çekme 

görevini görmektedir ve bu şekilde olduğunda eğilimlerin terbiye edilmesiyle ortaya çıkan 

insan halidir.434 Bu anlamda Kant, erdemliliği insanın ideali değil, görevi olarak 

belirlemektedir. Nitekim eylemlere yüce, soylu diye sıfatlar yakıştırmak sadece insanın görevi 

olan erdemi başka şekillere dönüştürmek demektir:  
 Bu yasaya onun uymasını sağlayan niyet, serbestçe oluşmuş bir eğilimden dolayı ve ne 
şekilde olursa olsun buyurulmamış, kendiliğinden girişilen bir çabayla uymak değil, yasaya 
ödevden dolayı uymaktır ve insanın her defasında içinde bulunabileceği durum erdemdir, 
yani çatışma halindeki ahlâksal niyettir; istemenin, niyetlerinde tam bir saflığa sahip olması 
olduğu sanılan kutsallık değildir. Eylemlere soylu, yüce, büyük diyerek, insanları onları 
yapmağa itelemek, ahlâksal yobazlıktan ve kendini beğenmişliği arttırmaktan başka bir şey 
değildir; ... 435 
 

      Kant’a göre, en yüksek iyi, ya en yetkin olmak ya da en üstün olmak anlamında 

düşünülebilir. En yetkin iyi, kendisinin bir bütünlük olduğu, en üstün olansa, hiçbir koşula 

bağlı olmayan bir yapı arz etmektedir. Mutluluk ve erdemliliğin kurduğu yapı, iyinin başka 

hiçbir koşula ihtiyaç duymadan kendini kurduğu en yüksek yapıdır. Bu anlamıyla aranılan 

sadece erdemliliğin olduğu en yetkin iyi değil, erdem ve mutluluğun bir bütünlük oluşturduğu 

en üstün iyidir. Dolayısıyla Kant’ın yukarıdaki bu ayrımı yapmasının nedeni, en yüksek iyinin 

hem erdemlilik hem de mutluluğun en uygun şekliyle yani orantılı bir biçimde birleşmesiyle 

elde edilebileceğini düşünmesinden kaynaklanmaktadır:  
En yüksek kavramı, dikkat edilmezse, gereksiz tartışmalara yol açabilecek bir çift 
anlamlılık taşır. En yüksek, en üstün olan (supremum) ya da yetkin olan (consummatum) 
anlamına gelebilir. Bunlardan birincisi, kendisi koşulsuz olan, yani başka hiçbir koşula 
bağlı olmayan koşuldur (originarium); ikincisi, kendi türünden daha büyük bir bütünün 
parçası olmayan bütündür (perfectissimum)...Şimdi öyleyse, erdem ve mutluluk birarada 
bir kişinin sahip olabileceği en yüksek iyiyi oluşturduklarına, (kişinin değeri ve mutluluğa 
lâyık olması anlamında) ahlâklılıkla tam bir orantı içinde paylaştırılmış olan mutluluk ise 
burada olanaklı bir dünyadaki en yüksek iyiyi meydana getirdiğine göre; en yüksek iyi 
bütün olan, en üstün iyidir,... 436 
 

      Yukarıda bahsedilen pratik aklın en üstün iyi nesnesinin, insan iradesi üzerinde ahlâk 

yasasında olduğu gibi belirleyici olduğunu söyleyemeyiz.437 Nitekim en yüksek iyi, pratik 

aklın bir nesnesi olmasına rağmen, ahlâk yasası gibi bir ödev olarak insanın karşısına 

çıkmamaktadır. Buna karşın, en yüksek iyi, sadece bir insanın erdemliliğinin mutluluk ile 

birleştiği bir hal değil, herkesin aynı durumu paylaştığı toplumsal bir yapı, ideal bir insanlık 

durumu olduğundan önemlidir.438 Ama saf aklın bir ideali olarak en yüksek iyiye ulaşılması, 

                                                 
433 A.e., 5:128. 
434 A.e., 5:85. 
435 A.y. 
436 A.e., 5:110. 
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Kant’a göre, mümkün değildir. İşte, en yüksek iyi idealinin Tanrı inancıyla birlikte ele 

alınması da burada anlaşılır olmaktadır. Çünkü Tanrı, en yüksek iyi idealini gerçekleştirmeyi 

mümkün kılacak olan varlık olarak anlam kazanmaktadır. Tanrı haricinde hiçbir varlık 

erdemin ve mutluluğun orantılı bir biçimde bütün insanlara dağıtılmasını sağlayamaz. Bu 

anlamda, pratik aklın ideali olan en yüksek iyiyle beraber anılan Tanrı’nın ıspatlanmasına 

ihtiyaç duyulmaz. Tanrı ıspatlanması gereken bir kavram değil, en yüksek iyinin 

gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bir varlıktır. Şu halde söz konusu olan, Tanrı’nın en 

yüksek iyi nesnesinin gerçekleşebileceğine ilişkin idealiyle birlikte değerlendirilmesi ve 

postula edilmesidir. Bu nedenle Tanrı, ideal aklın bir kavramı altında gerçekleşmeye dair bir 

beklentiyi; umudu taşıdığından bir bilgi formunda değil, bir inanç olarak sunulmaktadır:  
Burada ödeve ilişkin olan, yalnızca dünyada en yüksek iyiyi gerçekleştirmek ve geliştirmek 
için çalışmadır; bu en yüksek iyinin olanaklılığı da koyut olarak konabilir, ama aklımız bu 
olanağı, ancak en yüksek bir akıl sahibi varlığı varsaymakla düşünülebilir bir olanak olarak 
görür; böyle bir varlığın kabulü de, kendisi teorik akla ait olmakla birlikte, ödevimizin 
bilincine bağlıdır; yalnızca bu akıl açısından, açıklama nedeni olarak bakılırsa, bu kabule 
varsayım, ama bize ahlâk yasasının ödev olarak verdiği bir nesnenin  ( en yüksek iyinin) 
anlaşılması açısından bakılırsa, buna inanç, hatta saf akıl inancı denebilir, çünkü bu inancın 
çıktığı kaynak, (gerek teorik gerek pratik kullanılışında) yalnızca saf akıldır. 439   
 

      Şu halde, bir şeyin olup olmadığını bilmek ile bir şeyin gerçekleşmesini istemek ve bu 

anlamda inanmak farklıdır. Pratik akıl Tanrı’nın olup olmadığını değil, en yüksek iyi idealinin 

gerçekleşmesini ister. Sonuçta, en yüksek iyinin aklın bir ideali olarak ele alınması bu idealin 

gerçekleşeceğine ilişkin bir umudun, dolayısıyla inancın olmasına vurgu yapar.440 Böyle bir 

idealin gerçekleşmesi için irade, ahlâk yasası ve akıl yeterli değildir. Zaten ahlâklı olmak için 

en yüksek iyiye ihtiyaç duyulmadığından, en yüksek iyiyi gerçekleştirmek gibi ahlâki bir 

sorumluluk bulunmadığı söylenmektedir.441 Yapılması gereken, bu nesneyi gerçekleştirmek 

için çabalamaktır. Nitekim Kant’a göre, “En yüksek iyiyi geliştirme, bizim için ödevdi; 

dolayısıyla bu en yüksek iyinin olanaklığını varsaymak, yalnızca bir hak değil, aynı zamanda 

ödeve bir gereksinme olarak bağlı olan zorunluluktur.”442  

En yüksek iyi pratik aklın bir nesnesi olarak varsa da nihayetinde bir idealdir. Bu 

ideal, bilgi konusu değil, eylem konusudur yani insanın aklında olan bir şeyi bilmesi değil, 

aklında olan bir şeyi gerçekleştirmesi söz konusudur. Transendent olan bu nesneyi 

gerçekleştirmek için tek bir insanın ya da pratik aklın gücü yeterli değildir. Kant’ın Tanrı 

inancı burada devreye girmektedir. Tanrı, erdemli insanın gösterdiği çabayı takdir ederek 

insanın en yüksek iyi idealini gerçekleştirmek için yardım edebilecek varlıktır. Dikkat 
                                                 
439 KpV, 5:126. 
440 A.e., 5:218. Buradan hareketle rasyonel  inancın Kant için ihtiyaç duymayla ilgili olduğunu söyleyebiliriz.  
441 Silber, a.g.e., p. 477. 
442 KpV, 5:125. 
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edilirse, pratik akılda Tanrı’nın bir inanç olması farklı bir zemine dayandığından teorik aklın 

Tanrı idealinden ayrılmaktadır. Teorik aklın içinde kavram olarak yer alan Tanrı, doğal olarak 

soyuttur. Pratik akıl açısından bakıldığında Tanrı’nın var kılınmasının anlamı, somut olmayı 

zorunlu kılmaktadır.  Bu nedenle, teorik aklın Tanrı idealinin soyut olmasında herhangi bir 

sakınca yokken, pratik aklın Tanrı idealinin somut olması gerekmektedir. Çünkü en yüksek 

iyiyi gerçekleştirmek insan için bir hayati bir öneme sahiptir. Bu anlamda pratik akıl, zorunlu 

olan en yüksek iyi nesnesi için de olsa, Tanrı inancına kapı açmak zorunda kalmaktadır: 
Saf aklın teorik kullanılışındaki bir gereksinim, yalnızca varsayımlara, saf pratik aklınki ise 
postulalara götürür; nitekim birinci durumda, çıkarılan sonuçtan başlayarak nedenler 
dizisinde istediğim kadar yukarıya doğru yükselebilirim ve bir ilk nedene, o çıkarılan 
sonuca(örn. şeylerin nedensel bağlantılarına ve dünyadaki değişmelere) nesnel gerçeklik 
kazandırmak için değil, yalnızca araştıran aklımı onlar hakkında tam olarak doyurmak için 
gereksinim duyarım. Böylece önümdeki doğada düzen ve amaca uygunluk görürüm ve 
bunların gerçekliğinden emin olmak için, kurgulamalara başvurmam gerekmez; ancak 
bunları açıklamak için bir Tanrılığı varsaymam yeter. Ama bir etkiden belirli bir nedenin – 
özellikle de Tanrının öyle olduğunu düşünmemiz gerektiği derecede tam ve tamamen 
belirlenmemiş bir nedenin- çıkarılması, her zaman kuşkulu ve sakıncalı olduğundan; böyle 
bir varsayım, biz insanlar için en akıllıca bir kanı derecesinden öte götürülemez). Buna 
karşılık, saf pratik aklın bir gereksinimi bir ödev üzerinde, bir şeyi (en yüksek iyiyi), bütün 
gücümle geliştirmem için istememin nesnesi yapma ödevi üzerinde temellenir. Bunu 
yapmak için de ben, onun olanaklılığını, dolayısıyla da koşullarını, yani Tanrıyı, özgürlüğü 
ve ölümsüzlüğü varsaymalıyım...443  
 

      Kant, Tanrı’nın varlığını kabul etme ihtiyacının pratik aklın öznel bir gereksinimi 

olduğunu iddia etmektedir. Çünkü herhangi bir varlığı kabul etmek bir ödev olarak 

düşünülemeyeceğinden nesnel değildir. Bunun yanında, Tanrı’nın varlığı, en yüksek iyi 

açısından bakıldığında, olan değil olması gerekenle ilgilidir. Olması gereken ideal için 

çabalamak bir ödevdir. En yüksek iyinin gerçekleşmesi için bir umud olmalıdır. Şu halde en 

yüksek iyiye ilişkin olan bu umudun canlı kalabilmesi için Tanrı’nın varsayılması zorunluluğu 

da bir ödeve ilişkin olarak kabul edilmelidir. 

Tanrı’nın somut olmasına ilişkin yaptığımız bütün bu ayırımlara karşın, Tanrı’nın ancak 

en yüksek iyi kavramına yönelik işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer deyişle, nasıl 

anlamagücünün kavramları, yani kategoriler tecrübede olmadıkları halde tecrübenin koşulları 

haline geliyorlarsa, pratik akıl da nesnesi olan en yüksek iyiyi gerçekleştirmek için Tanrı’yı 

zorunlu bir koşul haline gelmektedir.444 Aynı paralellelliği devam ettirmek istersek, nasıl 

kategoriler anlamlarını tecrübe dünyasında geçerli olan işlevselliklerinden alıyorlarsa, 

Tanrı’nın da en yüksek iyi nesnesinin gerçekleşmesine yönelik sağladığı işlevsellik olmadan, 

insan için bir anlam taşımayacağı söylenebilir. Daha açık bir biçimde ifade etmek gerekirse, 

en yüksek iyi var olmayıp Tanrı var olsa dahi artık ihtiyaç duyulmayacağından Tanrı’ya 

                                                 
443 A.e., 5:142. 
444 A.e., 5:143. 
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inanmanın da bir anlamı kalmayacaktır. Bu anlamda Kant, en yüksek iyiyle beraber, Tanrı’nın 

varlığını bilmeyi ya da doğrudan O’na imanı değil, varsayılmasının zorunlu olduğu rasyonel 

bir inanç anlayışına ulaşmak ister.445  

 

 

C.3.2. PRATİK AKLIN ÇATIŞKISI 
Pratik aklın kavramlarını nesne kıldığını ve hedeflerini gerçekleştirmek istediğini 

belirttik. Pratik aklın kavramlarından bir tanesi olan erdemlilik, insanın ödevlerini yerine 

getirmesi olduğundan burada pratik aklın en yüksek iyiyle fazla ilgisi olmayan doğal bir seyri 

söz konusudur. Yani erdemlilik, ahlâkın temel ve asıl görevidir, ideali değildir. Dolayısıyla en 

yüksek iyi gibi bir ideal henüz söz konusu değildir. En yüksek iyi idealinin olması için 

erdemliliğin sonrasına mutluluğu da koymak gereklidir. Mutluluğun ise insanın elinde 

olmaması en yüksek iyinin gerçekleşemeyeceği anlamına gelmektedir.446 O halde pratik akıl, 

gerçekleştiremeyeceği bir nesneyi kendine hedef haline getirmektedir. Sonuçta bu 

gerçekleşememe durumu ahlâkın amaçsız kalmaya, anlamsızlaşmaya mahkûm olması 

anlamına gelmekte ve bu da insanı pratik aklın çatışkısı olarak adlandırılan bir durumla karşı 

karşıya getirmektedir:  
...istemenin belirlenmesinin bir sonucu olarak, dünyadaki her pratik neden-etki bağıntısı, 
istemenin ahlâksal niyetlerine göre değil, doğa yasalarının bilgisine ve kişinin onları kendi 
amaçları için kullanma gücüne-fiziksel yetisine- göre kurulur; bundan dolayı da ahlâk 
yasalarının en dakik gözleminden, dünyada mutluluğun erdemle zorunlu ve en yüksek iyi 
için yeterli olabilecek bir bağlantısını kendi kavramında taşıyan en yüksek iyinin 
geliştirilmesi istememizin a priori zorunlu bir nesnesi olduğundan ve ahlâk yasasına 
ayrılmaz bir biçimde bağlı olduğundan, birincinin olanaksızlığı ikincinin de yanlışlığı 
kanıtlanmalıdır. Buna göre, en yüksek iyi pratik kurallara göre olanaksızsa, en yüksek iyiyi 
geliştirmeyi buyuran ahlâk yasası da düş ürünü ve boş, uydurma amaçlara yönelmiş bir şey, 
dolayısıyla kendi başına yanlış olmalıdır.447  
 

  Pratik akıl nesnelerinin bilinmesiyle değil, gerçekleşmesiyle ilgilenir. Yani pratik akıl, 

en yüksek iyi kavramının ya da ahlâk yasasının bilinmesiyle değil, uygulanması ya da 

gerçekleşmesiyle ilgilenir. Bu anlamda, ahlâk yasasının pratik akılda olması, bu yasaya 

uyularak gerçekleştirilmesine yönelik bir talebi dile getirmektedir. Nitekim Kant’a göre, 

“Yapmalısın emri yapabilir olmayı içermelidir”.448Bunun yanında, Kant’a göre doğa, en 

yüksek iyinin iki ayağı olan erdem ile mutluluk arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair bir 

                                                 
445 Bu hususu destekleyecek konuyu ileriki bölümde daha detaylı vereceğimizden ilgili alıntıyı da ileride 
kullanacağız.  
446 Bahsettiğimiz mutluluk haz olarak düşünülmemelidir. Çünkü Kant’a göre erdemlilik sonucunda istenilen 
değil, hak edilen ahlâki bir mutluluk ancak en yüksek iyi gibi bir ideale katkıda bulunabilir.  
447 A.e., 5:114. 
448 R, p. 46. 
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işaret vermemektedir.449 İnsanın, imkânların dışında olan bir şey için emir alması anlamsız 

olsa da, pratik akıl en yüksek iyiyi gerçekleştirmeyi emretmektedir. Bu durumda, çatışkıyla 

karşı karşıya kalınmaktadır. Akıl, kendi sınırlarını bilse de bilmese de en yüksek iyiye sahiptir 

ve bunu gerçekleştirmeyi arzulamaktadır. Yani çatışkı fark edilse bile yola devam edilerek 

imkân dışında olan için mücadele etmelidir. Bu mücadele, pratik aklın en yüksek iyiyi 

gerçekleştirmek için kullandığı unsurların daha önemli olmasına sebep olmaktadır. Sonuçta 

çatışkıdan kaçarak en yüksek iyiyi gerçekleştirmek için Tanrı bir zorunluluk arz etmektedir: 
İşte bu aynı yasa, en yüksek iyinin ikinci öğesinin olanağını da yani o ahlâklılığa uygun 
olan mutluluğa götürmelidir; tıpkı daha önce olduğu gibi, burada da hiçbir çıkar 
gözetmeden, sırf yan tutmayan akıldan yola çıkarak, bu etkiyle tam uygun bir nedenin 
varsayımına götürmelidir, yani Tanrının varlığını (istememizin nesnesi olarak, saf aklın 
ahlâksal yasa koymasına zorunlu bir biçimde bağlı olan) en yüksek iyinin olanağına 
zorunlulukla ilişkin bir koyut olarak ortaya koymalıdır. Bu bağlantıyı inandırıcı bir biçimde 
ortaya koymak istiyoruz.450 
 

      Şu halde, pratik aklın çatışkısının erdemlilik olmadığında değil, mutluluk olmadığında 

ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Nitekim Kant “Mutlu olmayı hak etmek için niçin 

çabalamalıyım bana bunu verecek bir varlık yoksa?” sorusunu sormuş ve Tanrı olmadan bir 

amaçsız, alçak bir insan olma tehlikesine işaret etmiştir.451 Pratik aklın gerçekleştirmeye 

yönelik işleyen yapısı, en yüksek iyiyi bir ideal olarak belirlese de bu ideali gerçek kılmak 

ister. Ama mutluluğun elinde olmayışı, bu isteğin gerçeğe dönüşmesini engellediğinden 

çatışkı ortaya çıkar. Kant, çatışkının çözümünün ahlâklılık ile mutluluk arasında sağlanacak 

bir bağla mümkün olacağını düşünür. Önemli olan nokta kurulan bu bağı gerçekleştirmenin 

nasıl mümkün olacağıdır. İşte bu aşamada Tanrı devreye girmektedir. Çünkü Tanrı, çatışkıya 

yol açan mutluluğu en uygun bir biçimde yani orantılı bir biçimde insana verecek olan ve 

böylece en yüksek iyi idealinin gerçekleşmesini sağlayacak yegâne varlıktır. Böylelikle 

çatışkının çözümünün mümkün olması için Tanrı zorunlu olarak kabul edilir.452  

Kanaatimizce, en yüksek iyi nesnesi bağlamında ortaya çıkan çatışkı, aklın sistemliliği 

açısından değerlendirilebilir. Çünkü en yüksek iyi sadece pratik aklın değil, saf aklın koyduğu 

en büyük hedef olmakta ve bu hedefi gerçekleştirmek akla, pratik anlamda da olsa en geniş 

sınırlarına ulaşma imkânı vermektedir.453Ayrıca teorik akıldaki çatışkının bir kafa karışıklığı; 

yanılgıyla ilgisi varken, pratik akıldaki çatışkının insanın imkânıyla454 ilgili gerçek bir soruna 

işaret ettiğini belirtmemizde fayda vardır. Burada vurgulamak istediğimiz nokta, pratik aklın 

                                                 
449 KpV, 5:114. 
450 A.e., 5:124. 
451 LoT, p. 110. 
452 A.e., 5:125. 
453 Neiman, a.g.e., p. 128 
454 En yüksek iyiyi gerçekleştirme kapasitesiyle. 
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çatışkısının teorik aklın çatışkısından farklı bir sonuca götürdüğüdür. Pratik aklın çatışkısı, 

mutluluğu elde edemeyen insanın sınırlılığını ve çaresizliğini vurgulayarak Tanrı’ya ihtiyaç 

duyulduğunu gösterirken, teorik akıl Tanrı’yı yanılgı ya da sorunlu olarak görerek, deyim 

yerindeyse, olumsuzlamaktır. Bu nedenle, pratik aklın çatışkısından hareketle kabul edilen 

Tanrı’nın mantıken kabul edilmekte zorlanılan bir Tanrı’dan da daha anlamlı ve gerçek 

olduğu söylenebilir. Hatta Kant’a göre, deistin Tanrı anlayışı “saf spekülativ akıl tarafından 

verilen transendental Tanrı kavramı”nın ötesine geçemez.455 Çünkü mantığın zorlamasıyla 

değil, en yüksek iyiye ihtiyacı sonucunda, insan ile Tanrı arasında kurulan ilişki, gerçeklik ve 

canlılık gösterebilir. Bu nedenle, teistin Tanrı’sı, kavram olmanın ötesinde, ahlâki sistemin 

içerisinde ihtiyaç duyulan bir varlık olarak, insan ile devamlı ilişkide olmayı gerektirmektedir. 

Bir diğer deyişle, deist için Tanrı’nın varlığının akılla bilinmesi yeterliyken, teist için 

Tanrı’nın varlığına ahlâki anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, “deist Tanrı’ya 

inanırken, teist canlı bir Tanrı’ya ihtiyaç duymaktadır.”456    

 
 

C.3.3. MUTLULUK 
Kant’ın Tanrı’ya ihtiyaç duymasının sadece mutluluk ile ilgili olduğu eleştirileri 

vardır. Bu eleştirilerde, Tanrı’nın pratik aklın bir nesnesi olarak postula edilmesinin bir inanç 

meselesi olmaktan ziyâde, sadece mutluluğun sağlama alınmasıyla ilgili olduğu 

belirtilmiştir.457 Bu eleştirileri anlamak için, mutluluğun Kant tarafından nasıl tanımlandığına 

bakılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Kant’a göre mutluluk insanın zorunlu olarak arzu duyduğu ve iradeyi 

kaçınılmazcasına belirlemeye çalışan bir nedendir.458 Arzu duyan bir varlık olarak insanın 

mutluluktan kaçması mümkün değildir. Ama ahlâklı olmayı amaçlayan insanın, mutluluğu 

eyleminin maksimi haline getirmemesi gereklidir. Kant tarafından mutluluğa karşı alınan bu 

tavır, doğanın içinde akıl sahibi bir varlık olarak insanın farklı bir amacının olması gerektiği 

düşüncesiyle desteklenmektedir. Bir diğer deyişle, Kant’a göre, insanın mutluluğu elde 

etmesinin ötesinde farklı bir amacının olması, doğa ile insan arasındaki farkı daha 

belirginleştirmektedir.459 Çünkü doğa, diğer bütün canlılara mutlu olmalarını sağlayacak bir 

yeti vermişken insana aklı vermiştir. Bu nedenle akıl sahibi insan farklı olmalıdır. Daha farklı 

                                                 
455 KrV, A675-B703. 
456 A.e., A633/B661. 
457 Johnston Estep Walter, Kant’s Moral Theology, The University of Wisconsin Press, 1971, p. 272. 
458 KpV, 5:25. 
459 A.e., 5:146, p. 121. 
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bir biçimde ifade etmeyi denersek, Kant’a göre doğa, aklı vermekle insanı sadece diğer 

hayvanlardan farklı kılmaz. Aynı zamanda insana farklı bir amaç göstermiş olur. Nitekim 

Kant, “İnsanın doğal yapısı en yüksek iyiye ulaşmak için çaba göstermeğe belirlenmişse, 

onun bilgi yetilerinin ölçüleri de, özellikle bu yetilerin birbiriyle ilişkisi, bu amaca uygun diye 

kabul edilmelidir.” diyerek insanın doğada farklı bir amaç için olduğunu düşünmektedir. 460 

İşte akıl, amaçlar koyan bir yeti olarak, mutluluğu amaçla birlikte uygun bir biçimde 

değerlendirebilir.  

Mutluluk özellikle hazza indirgendiğinde devamlı isteneceğinden insanı aklına uyan 

bir varlık olmaktan ziyâde eğilimlerine uyan bir varlık haline getirerek, olması gereken 

kimlikten uzaklaştırır.461Bu eğilimler üzerine kurulan mutluluk, kişiden kişiye değiştiği için 

evrensel ahlâki bir değerin, eylemin amacı haline gelmesine imkân tanımaz. Ama en yüksek 

iyinin olması, sadece erdemin değil, aynı zamanda mutluluğun da olduğu bir birleşimi gerekli 

kılmaktadır. Bu birleşimde mutluluk, erdemlilik sonucunda hak edilmektedir. Yani mutluluk, 

erdemliliğin amacı değil, doğal bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle Kant’a 

göre, mutluluğun verilmesi değil, hak edilmesi önemsenmektedir. Çünkü mutluluk ile 

ahlâklılık arasındaki ilişki bu şekilde sağlıklı kılınabilir: 
Bir kimsenin bir şeye sahip olması ya da bir durumda olması en yüksek iyiyle uyuştuğu 
zaman, bu kimse o şeye sahip olmaya ya da o durumda olmaya layıktır. Şimdi her türlü 
layık olmanın ahlâksal davranışa bağlı olduğu kolayca anlaşılabilir, çünkü ahlâksal 
davranış en yüksek iyi kavramında (birisinin durumuna ilişkin olan) geri kalanın, yani 
mutluluktan pay almanın koşulunu oluşturur.462  
 

     Şu halde, Kant’a göre, ahlâk yasası mutluluğun hazza indirgenmesine karşı olsa da 

mutluluğun tamamıyla “kullanım dışı” olmasını amaçlamaz.463 Zaten Kant’ın kendisi de 

insanın bir yönüyle zorunlu olarak mutluluğu elde etmeye yöneldiğini söylemektedir.464 

Önemli olan nokta, mutluluğun öznel yapısının, ahlâklılığın nesnel ve evrensel yapısına bir 

engel teşkil etmemesidir. Bu anlamda Kant’ın, insanın arzuladığı hazcı mutluluktan değil, 

insanın hedeflediği en yüksek iyiyle birlikte düşünülmesi gereken, idealize edilmiş bir 

mutluluktan bahsettiğini söyleyebiliriz. İdealize edilmiş olan mutluluk sadece hazla ve hatta 

sadece mutlulukla ilgili değildir. Özellikle Tanrı’yla ilgisi açısından düşünüldüğünde, 

mutluluk dünyaya mânâ katılmasıdır.465 Bu bağlamda, en yüksek iyi göz önünde 

                                                 
460 A.e., 5:146, p. 121. 
461 Wood, Kant’s Ethical Thought, p. 21. 
462 KpV, 5:130.  
463 A.e.,  5:93. 
464 A.e.,  5:25. 
465 Bahsedilen dünyanın anlam kazanmasını dünya görüşüyle bağlantısı vardır. Kant’tan sonra gelen önemli 
filozoflardan olan Hegel’in de yorumladığı gibi Kant’ın Tanrı inancı ile yani ahlaki inanç ile değerlendirilen 
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bulundurulacaksa, erdemliliğin sonucunda hak edilen ve adil bir biçimde verilen mutluluğun 

olması şarttır. Daha değişik bir biçimde ifade etmek istersek, ancak Tanrı erdemliliğe göre 

mutluluğu verecek ve bu şekilde mutlak adil olan bir varlıktır:  
Çünkü mutluluğu gereksinmek, aynı zamanda ona lâyık olmamak, ama buna karşın ondan 
payını almamak, herşeye gücü yeten akıl sahibi bir varlığın- böyle bir varlığı yalnızca 
denemek üzere düşünsek bile- yetkin istemesiyle birarada olmaz. 466 
 

     Sonuç olarak burada Kant, pratik aklın içindeki işleyişini karşımıza çıkarmaktadır. Bu 

işleyişin kendisini beğenilmeyebilir ama bu, ahlâk sisteminden yer alan formülasyonun yanlış 

olduğu sonucuna götürmez. Kant’ın kendisi de, bu türden bir inancı saf akıl inancı olarak 

belirleyerek sorgusuz bir imanı değil, aklın işleyişi sonucunda zorunlu olarak varsayılması 

gereken bir varlığı kabul eder.467 Bu kabul ediş aynı zamanda öznel olduğundan inanç şekline 

de dönüşebilmektedir. Ama burada, özellikle dinin talep ettiği baştan kabul edilen bir iman 

yerine, aklın işleyişi sonucunda zorunlu olarak varsayılması gereken bir inanç söz konusudur. 

Bunun anlamıysa Kant’ın, Tanrı’ya etkin olmayan, ama zorunlu olan bir rol biçtiğidir. 

Bununla ne demek istediğimizi sonuç kısmında açıklayacağımızdan şimdilik bir kenara 

bırakmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

C.3.4. TANRI POSTULASI 
Teorik akılda Tanrı kavramı ıspatlanamamaktadır. Gerçi teorik akıl içerisinde Tanrı 

kavramı varsayılmaktadır. Ama bu durum, Tanrı’nın varolmasına ilişkin bir ıspattan ziyâde, 

şartlı olan varolanları şartsız bir varolana bağlamak için gerekli olan bir varsayımdır. 

Buradaki işlev Tanrı’nın varlığına ilişkin değil, diğer varolanlara ilişkindir. Pratik akıl ise, 

teorik akılda olduğu gibi tecrübe dünyasındaki varolanlara dayanmak ve bunlar hakkında bilgi 

vermek zorunda değildir. Pratik akıl, zorunlu nesnesi olan en yüksek iyiye gerçeklik 

kazandırmayı istemektedir. Bu isteme, ahlâki açıdan Tanrı’nın varolması zorunluluk teşkil 

etse de özneldir. Nitekim Kant’a göre, “Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bu 

ahlâksal zorunluluk özneldir, yani gereksinmedir, nesnel değildir yani kendisi ödev 

değildir.”468  

                                                                                                                                                         
mutluluk dünyayla ilgili bir moralische Weltanschaung, apraktische Weltauffassung’tur. Bunun için bkz. 
Wood, Kant’s Moral Religion, p. 154.  
466 KpV, 5:110. 
467 A.e., 5:126. 
468 A.e., 5:125. 
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Bu aşamada Kant’ın postula ile varsayım ayrımının belirsiz olduğuna yönelik 

eleştirileri değerlendirmenin faydası olabilir.469 Sanıyoruz ki bu belirsizlik, postulanın, ıspatın 

değişik bir biçimi olmaktan ziyâde varsaymanın değişik bir biçimi yani varsaymanın 

zorunluluğu olmasından kaynaklanmaktadır. Tanrı postulası, ıspatın pratik akılda karşımıza 

çıkan değişik bir biçimine değil, varsaymanın zorunlu olduğuna işaret etmektedir.470 Teorik 

akıldaki Tanrı kavramının varsayılmasının gerekliliği burada farklı amaçlar için zorunluluğa 

dönüşür. Dünyanın varlığından hareketle Tanrı’nın varolduğuna geçilirse bir varsayımda 

bulunmuş olunur. Halbuki Tanrı’nın varlığını pratik açıdan kabul etmek bir zorunluluktur ve 

bunu inkar eden Kant tarafından absurdum practicum olarak adlandırılan bir durumun içine 

düşer.471 Bu zorunluluk Tanrı fikrinin basit bir varsayım değil, postula olarak 

adlandırılmasının da nedenidir. Pratik aklın zorunlu bir kabulü olarak Tanrı’nın varsayılması, 

bu idealin pratik aklın alanında olsa dahi bir bilgi mahiyetine kavuştuğu anlamına 

gelmemektedir. Bu nedenle, postulayı ıspatın pratik akıldaki sürümü olarak düşünmek yerine 

varsayımın bir sürümü olarak görmek daha doğrudur:  
Ama saf pratik aklın bir postulasının dile getirilişi, saf matematiğin, zorunlu kesinlik 
taşıyan koyutlarının anlamıyla karıştırılırsa, birçok yanlış anlamalara yol açabilir. 
Matematiğin koyutları, nesnesi teorik olarak a priori tam kesinlikle önceden olanaklı olarak 
bilinen bir eylemin olanaklılığını koyarlar. Saf pratik aklın koyutu ise, bir nesnenin 
kendisinin (Tanrının ve ruhun ölümsüzlüğünün) olanaklılığını, zorunluklu, yani nesne 
açısından bilinen zorunluluk değil; nesnel ama pratik yasalarına uyması için özne 
bakımından zorunlu bir kabul, dolayısıyla yalnızca zorunlu bir varsayımdır.472  
 

     Kant, Tanrı’nın postula edilmesiyle pratik anlamda bilgi elde edilemeyeceğini söylerken, 

aslında varsayımın herhangi bir biçimde bilgiyle ilişkisi olmayacağına işaret etmektedir.473 

Bundan dolayı, en yüksek iyinin gerçekleşmesi için, Tanrı’nın varsayılması zorunludur 

denilmesi daha uygundur. Varsaymanın zorunluluğu pratik akıl açısındandır. Bu nedenle, 

Tanrı’nın teorik akılda olduğu gibi sistematik bilginin oluşturulması için epistemolojik 

anlamda kullanılması değil, pratik aklın kendi nesnesine, yani en yüksek iyiye gerçeklik 

kazandırmak için ahlâki anlamda dayanmak zorunda olduğu ontolojik bir zemin olması söz 

konusudur.474 Nitekim Kant’ta, Tanrı’nın teorik akılda olduğu gibi mantıken sanki varmış 

gibi düşünülmesinden ziyâde, ahlâken varolduğuna inanılması zorunludur: 
Hayır, benim zannım mantıki değil ahlâki kesinliktedir ve bu ahlâki duygunun öznel 
zeminine dayanması nedeniyle mantıken kesindir ki yerine ahlâken kesindir ki Tanrı vardır 
demek zorundayım. Bir diğer deyişle, Tanrı’ya ve öte dünyaya inanç ahlâki duygumla o 

                                                 
469 Messinessi, a.g.e., p. 47. 
470 Zorunlu varsayım/Necessary hypthesis. LoE, p. 87 
471 LoT, p. 122. 
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kadar içiçe geçmiştir ki nasıl ikincisini kaybetme tehlikesi az ise ilkinin benden alınması 
için bir sebebin olması korkum da o kadar azdır. 475  
  

Bu zorunluluk, saf pratik aklın işleyişi içerisinde, saf akıl inancı yani rasyonel inancı 

oluşturmaktadır. En yüksek iyi nesnesinin olanaklılığını düşünmek için Tanrı’nın olması 

zorunluluktur demek, Tanrı’ya inanmanın zorunlu olduğunu yani tercihe bağılı olmadığını 

göstermektedir. Kanaatimizce burada, inanç ile varsayma arasında şu şekilde bir ilişki 

oluşmaktadır: Tanrı’ya inanıldığı için O’nu varsaymak yerine, varsaymak zorunlu olduğu için 

O’na inanmak söz konusudur. Binaenaleyh, Tanrı vardır demek yerine Tanrı varolmalıdır 

denilmesi ve yine, Tanrı’ya inanıyorum yerine Tanrı’ya inanmalıyım denilmesi daha 

doğru hale gelmektedir.476 Çünkü inancın rasyonel bir zorunluluk altında olması demek, 

inanıyorum yerine inanmalıyım demeyi gerektirmektedir. Şu halde inanıyorum değil, inanmak 

zorundayımdır:  
Öyleyse, dünyada en yüksek iyi, ancak, doğanın ahlâksal niyete uygun bir nedenselliği olan 
en üst bir nedeni olan en üst bir nedeni kabul edilirse olanaklıdır. Şimdi yasaların 
tasarımına göre eylemlerde bulunabilen bir varlık, akıl sahibi bir varlıktır ve böyle bir 
varlığın yasaların tasarımına göre nedenselliği, bu varlığın bir istemesidir. Öyleyse, en 
yüksek iyi için varsayılması gereken, doğanın en üst nedeni, anlama yetisi ve isteme 
aracılığıyla doğanın nedeni (bunun sonucu olarak da başlatıcısı) olan bir varlık, yani 
Tanrı’dır. 477 

      Tanrı’yı varsayma en yüksek iyi aracılığıyla zorunluluk haline geldiğinden, mesele 

doğrudan Tanrı’nın varolup olmaması değildir. Burada ilgilenilen, pratik aklın sistemi 

içerisinde yer alan önemli bir unsurun, yani en yüksek iyinin gerçekleşmesidir. Yani pratik 

akıl, en yüksek iyinin geçerlilik kazanması için mutlak anlamda bir Tanrı’ya ihtiyaç 

duymaktadır. Bu anlamda Tanrı’nın olmadığı düşünülse dahi, pratik aklın işleyişi içerisinde 

Tanrı’nın varsayılması zorunludur: 
Bu ahlâk ıspatı, Tanrı’nın varolmasını nesnel bir kanıt olarak desteklemek niyetinde 
değildir. Şüpheciye bir Tanrı’nın var olduğunu göstermek zorunda değil, ama şüpheciye 
ahlâki bağlamla tutarlı olarak düşünmek istiyorsa bu önermenin varsayımını pratik aklının 
maksimine uydurmak zorunda olduğunu gösterir. Bunun ötesinde, bu ıspatı, ahlâkın amacı 
için dünyadaki bütün rasyonel varlıkların ahlâka orantılı bir şekilde mutluluğun mecburen 
olmasını doğrulama niyeti taşımaz. Aksine bu ıspat ahlâka dayanarak varsayımı zorunlu 
kılar. Sonuç olarak bu ıspat öznel olarak yeterlidir. 478 

Buna karşın, en yüksek iyiyi gerçekleştirmek için Tanrı’yı varsaymak zorunda kalmak, 

istenmeyen bir sonuç değildir. Yani istenmediği halde zorla kabul ettirilen bir Tanrı kabulü 

söz konusu değildir. Aksine en yüksek iyinin gerçekleşeceğine ilişkin olarak bir varlığa 

duyulması gereken güveni göstermektedir. Bir diğer deyişle Tanrı, teorik anlamda mantıken 
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çıkarmak zorunda kalınan bir sonuç değil, güven duyulduğu için inanılan bir varlıktır.479 

Bunun için rasyonel zorunluluk teorik açıdan değil, pratik açıdan ele alınmalıdır. Burada 

Tanrı inancı, bu dünyanın belirli bir biçimde yaratıldığına ve bu dünyadan sonra da 

mutluluğun karşılığının olduğu (en yüksek iyi) başka bir dünyaya yerleştirileceğine dair 

duyulan güvenle ilgilidir. Şu halde ıspatı bilgiye ilişkin, postulayı ise inanca ilişkin bir 

enstrüman olarak değerlendirebiliriz.480  

Sonuçta, Kant’ın Tanrı postulasının ıspattan farklı şekilde değerlendirilmesinin uygun 

olduğunu düşünüyoruz. Teorik akıl Tanrı’yı varsayarken bunun altını dolduramadığından yani 

bir nesne kazandıramadığından, Tanrı’yı sorunlu olarak kendisinde tutuyordu. Hâlbuki pratik 

akıl Tanrı postulasıyla Tanrı’nın varolduğu ve dolayısıyla O’nu ıspatlama iddiasında değildir. 

Pratik akıl, en yüksek iyiyi gerçekleştirmek için Tanrı’nın varsayılmasının zorunlu olduğu 

iddiasındadır. Tanrı’nın varolup olmadığı hala bilinmemektedir ama varsayılması zorunlu 

olmaktadır. Bu nedenle de postula rasyonel bir inançtır.  Pratik anlamda bakıldığında akıl, 

böyle bir inanca sahip olmayı zorunlu kılıyorsa bunun rasyonel olarak adlandırılması 

gereklidir. Dolasıyla, postulayla kastedilen inancın, basit bir şekilde değerlendirilerek, bir 

dilek ya da temenni olarak nitelendirilmesi doğru değildir.481 Kant’ın kendisi de 

“Yargıgücünün Eleştirisi”nde bu türden bir ahlâk kanıtının ya da postulanın insanın kültürel 

gelişimine uygun olduğunu belirtirken, daha çok, inancın rasyonel bir zemine oturmasını ifade 

etmeye çalışmaktadır. 482  

 

C.4. AHLÂK KAVRAMI OLARAK TANRI 
İlk bölümde belirtildiği üzere Kant, insan aklının Tanrı hakkında bilgi sahibi 

olamayacağını ileri sürmekteydi. Bu iddiaya paralel olarak Kant tarafından, Tanrı kavramının 

fiziğe ait bir kavrammı yoksa ahlâka ait bir kavrammı olduğu sorusuna cevap aranır. Nitekim 

Kant, pratik aklın eleştirisinde Tanrı’nın, fiziğe ait bir kavram olmadığını ortaya koymayı 

denemektedir. Şu halde Kant’ın, teorik alandan çıkarttığı Tanrı’nın aslında ahlâka ait olduğu, 

yani Tanrı’nın sadece teorik akıldan çıkarılması değil, asıl yerinin ahlâk alanında olduğunun 

gösterilmesi gereklidir.      

Kant’a göre, Tanrı’nın, fiziğe ait bir kavram olmaması gerekir, çünkü Tanrı teorik 

alanda baştan kavranılırsa o zaman felsefenin açıklamalarına ihtiyaç duyulmaz.483 Ayrıca, 

                                                 
479 Wood, Kant’s Moral Religion, p. 162. 
480 Seung, a.g.e., p. 128. 
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Tanrı gibi fiziksel olmayan bir varlığın fizik açıklamasının olmasını beklemek, yöntem 

hatasına düşmek demektir. Dolayısıyla, aklın sınırlarının aşılmasına değil, bu sınırların 

içindeki işleyişin farklılığına vurgu yapılmaktadır. Bu işleyişe uyulmazsa hem bilim hem de 

Tanrı’nın varlığıyla ilgilenen teolojinin yapısı bozulmuş olur:    
Bundan dolayı Tanrı kavramını doğanın amaçlılığını açıklamak için amacıyla kullanarak 
doğa bilimlerini desteklemeye çalışırsak ve böyle yaparak aynı zamanda Tanrı’nın varlığını 
ıspatya çalışırsak, hem doğa bilimi hem de teolojiyi aslî yapısından mahrum ederiz. 484 
 

     Kant’a göre, fizik alandan hareketle yetkin bir Tanrı’ya ulaşılamaz. Fizik alan, hep belirli 

bir yere işaret etmesiyle sınırlı bir alanı kapsamaktadır. Bu anlamda, sınırlı bir alandan 

hareketle sınırsız bir varlık hakkında yargıda bulunulsa bile, bu yargının arzu edilen yetkin ve 

yaratıcı bir Tanrı’ya işaret edeceğini söylemek mümkün değildir. Kant’a göre, yukarıda 

bahsedilen sınırlılıktan dolayı ulaşılamayan yetkin Tanrı, ahlâki açıdan değerlendirildiğinde 

ulaşılabilir olmaktadır. Pratik aklın önemli kavramlarından birisi olan en yüksek iyi kavramı, 

böyle bir varlığı yani Tanrı’yı gereksediği gibi, Tanrı’nın yetkin olmasını da ister.485 Kant’ın 

bu yetkin Tanrı anlayışını özellikle vurguladığını belirtmek gereklidir. Sonuçta Kant 

tarafından aranılan, bu dünyanın maddi açıklamasının yapıldığı, bir bakıma sebep-sonuç 

ilişkisi içerisinde değerlendirilebilecek olan kozmolojik bir Tanrı değildir. Aranılan, bu 

dünyanın mutlak sahibi olan, yaratıcı bir Tanrı’dır: 
Bu dünyanın yalnızca küçük bir bölümünü bildiğimize göreve onu bütün olabilecek 
dünyalarla karşılaştırmamızın olanağı daha da küçük olduğuna göre, bu dünyanın 
düzeninden, amacına uygunluğundan ve büyüklüğünden, onu bilge, iyilikli ve güçlü vb. bir 
yaratıcısını sonuç olarak çıkarabiliriz; ama onun her şeyi bilirliğini, tam iyilikliğini, tam 
güçlülüğünü vb. çıkaramayız. Hatta denilebilir ki, bu kaçınılmaz eksiği, izin verebilecek, 
tamamen akla uygun bir varsayımla tamamlamada bir sakınca yoktur: ...486 
 

      Bu bağlamda, en yüksek iyi kavramının neden yetkin bir Tanrı’ya götürdüğünü biraz daha 

açıklamanın faydası vardır. Öncelikle burada söz konusu olanın, Tanrı’nın yetkinliğini bilmek 

değildir. Daha çok, yetkin bir Tanrı’ya en yüksek iyiyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması 

söz konusudur. Kant’a göre, “en yüksek iyi kavramı, niyetler dâhil her şeyi bilen, niyetlere 

uygun davranıldığında hak edileni vermek için en güçlü olan, olanları ve olabilecekleri 

bilmesi gerektiğinden her şeyi bilen bir Tanrı’yla olgun anlamını kazanabilir.”487 En yüksek 

iyi göz önünde bulundurulduğunda elde edilen mutluluk, erdemlilikle orantılı olmalıydı. 

Bunun anlamı, mutluluğun, mutlak adaletli bir biçimde dağıtılması için uygun bir dünyanın 

yaratılmasıdır. İşte böyle bir dünyayı yaratacak, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Tanrı’nın 
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olması şarttır. O halde Tanrı’ya fizik alanın ya da teorik alanın veremediği yetkinliği pratik 

aklın en yüksek iyi kavramı vermektedir. Sonuç olarak, Kant’a göre Tanrı, gerçek anlamına 

ve işlevine pratik alanda kavuştuğundan, fizik kavramı değil, ahlâk kavramı olarak 

değerlendirilmelidir:     
Şimdi bu kavrama pratik aklın nesnesine göre bakmak istediğimde, görürüm kü, ahlâk 
ilkesi bu kavrama ancak en yüksek yetkinliğe sahip bir dünya yaratıcısı varsayımıyla 
olanaklı bir kavram olarak, izin verir. O her şeyi bilir olmalıdır ki, davranışımı, niyetimin 
en derinine kadar, bütün olabilecek durumlarda ve bütün gelecek için bilsin; tam güçlü 
olmalıdır ki, davranışıma uygun sonuçlar versin; aynı şekilde her yerde hazır, öncesiz-
sonrasız vb. olmalıdır. Böylece ahlâk yasası, saf bir pratik aklın nesnesi olarak en yüksek 
iyi kavramı aracılığıyla, en yüksek varlık olarak ilk varlığın kavramını belirler; bunu aklın 
fiziksel (ve daha yüksek gelişmesinde metafiziksel) yürüyüşü, dolayısıyla bütün teorik 
yürüyüşü yapamamıştı. Demek ki Tanrı kavramı, aslında Fiziğe ait, yani teorik aklın bir 
kavram değil, Ahlâka ait bir kavramdır; aynı şey, aklın pratik kullanılışındaki postulalar 
olarak yukarda ele aldığımız diğer akıl kavramları için de söylenebilir. 488 
 

      Fizik alan ile ahlâk alanı arasında ayrım yapıldığında, bunlar arasında hiçbir ilişkinin 

olmayacağını düşünmek yanlış olur. Kanımızca, bu ayrımı yaparken temelde Kant’ın 

vurgulamaya çalıştığı husus, aklın fizik alanında farklı, ahlâk alanında farklı çalıştığıdır.489 

Doğanın, fiziksel yöntemle incelenmesinden Tanrı’ya ulaşılmaya çalışılırsa, hem doğa hem de 

Tanrı anlayışı tahrip edilmiş olunur. Doğada bir amaçlılık aramak yanlış değildir. Önemli olan 

bunun nasıl yapıldığıdır. Bu araştırma, ahlâki açıdan değil de teleolojik ıspatta olduğu gibi, 

teorik açıdan yapılırsa yine hataya düşülür.490 Buna karşın, yukarıda da bahsedildiği üzere, en 

yüksek iyinin olması açısından değerlendirilirse, Tanrı doğanın düzeninden sorumlu olabilir. 

Yani doğanın işleyişinin bir amaç taşıdığını söylemek, ancak ahlâki bağlamda; en yüksek 

iyinin elde edilmesine uygun olarak yaratıldığını söylenirse bir mana kazanır.491 

 

 

 

                                                 
488 A.e., 5:140. 
489 A.y. 
490 Wood, Kant’s Moral Religion, p. 135. 
491 İtiraf etmeliyiz ki doğanın bu işleyişinin, mutluluğun bu dünyada elde edilmesiyle ilgili olduğunu söylemek 
kolay değildir. Öyle olduğunu söylersek tezimizde aktardığımız bazı hususlarla çelişkiye düşmüş oluruz. 
Doğanın ahlâksal bir düzeni olmasından ziyâde insanın doğadan ayrı olmasının manasından bahsedilebilir. 
Nitekim Kant doğanın insana aklı vermekle üvey evlet muamalesi yaptığını belirtmektedir. Bu nedenle doğanın 
halinin bu dünyada mutluluk için olmadığını belirtmemiz gerekir. Bunun yerine doğanın bu halinin insanın 
mutluluğuna mutlak anlamda karşıt olmadığını söyleyebiliriz. Bunun yanında Leibniz’in olası bütün dünyalar 
arasında bu dünyanın en mükemmel olması da daha anlaşılır gelmektedir. Çünkü kastedilen fizik anlamda 
mükemmel bir doğa değildir ahlâki anlamda insanın sınanması için en uygun yaratılmış ve bundan dolayı da 
mükemmel olması gereken bir dünyadır. LoT, p. 139. Bu mükemmelliğin doğanın yapısıyla değil de doğanın 
belirli bir amaca hizmet etmek için belirli bir biçimde yaratılmasıyla ilgili olarak ele alnmasını Tanrı’nın doğanın 
sahibi olmasının yanında doğanın yöneticisi olmasından anlayabiliriz. Çünkü Kant’a göre yönetmek bir doğanın 
işleyişini bir amaç doğrultusunda yönlendirmektir. Tanrı ancak bu şekilde amaçlar krallığının başında olur. LoT, 
p. 31.     
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C.5. PRATİK AKILDAN DİNE DOĞRU İLERLEME 
İlk bakışta ahlâkın dine doğru açılan bir ilerleyişin olduğundan, hatta olması 

gerektiğini söylemek ahlâkın özerklik açısından yanlış bulunabilir. Nitekim Kant’a göre 

“Ahlâk özgür bir fail kavramı üzerine kurulduğundan, akıl aracılığıyla şartsız yasalara 

kendisini, sadece özgürlüğüyle, bağladığı için ne kendisi üzerinde herhangi bir varlığa ne de 

ödevini kavramak için yasadan başka herhangi bir teşvike ihtiyaç duymaktadır.”492 Buna 

karşın, Kant’ın pratik akılda Tanrı’yı en yüksek iyi nesnesi altına koyduğundan, din ile ahlâk 

arasındaki geçişin anlaşılması gereklidir. Çünkü Kant’ın sisteminde en yüksek iyi kavramı 

dine gitmeyi zorunlu kılmakta ve bu da ister istemez bu kavramla devamlı olarak anılan 

Tanrı’nın böyle bir geçişte ön plana çıkıp çıkmadığını anlamayı gerekli kılmaktadır.  

En yüksek iyi açısından pratik akıldan dine doğru geçiş, Kant’ın sisteminin gereği 

olarak değerlendirilebilir. Nasıl ki teorik akıldan pratik akla geçiş sistemin gereğiyse, pratik 

akıldan dine doğru geçiş de aynı sistemin gereğidir. Özellikle Kant’ın değerlendirmesinde 

insanın üç temel soruyla muhatap olduğu düşünüldüğünde, demek istediğimiz daha iyi 

anlaşılmış olur. Buna göre Kant için, neyi bilebilirim sorusu teorik alana, ne yapmalıyım 

sorusu pratik alana, ne ummalıyım sorusu ise en yüksek iyiye ilişkindir.493 Kant’ın 

ahlâklılığı, yasaların belirlediği biçimde eylemde bulunarak erdemliliğe ulaşmayı hedefler. 

Buna karşın, pratik aklın hedefi sadece erdemlilik değil, erdemlilik sonucunda mutluluğun da 

olduğu en yüksek iyiye kavuşmaktır. Dolayısıyla pratik akıl tarafından erdemlilik, en yüksek 

iyi nesnesine ulaşmak için yeterli bulunmamaktadır. En yüksek iyi bu anlamda dine ilişkin 

olarak olarak kabul edilebilir. Çünkü ne ummalıyım sorusu, en yüksek iyiye ilişkin olarak bir 

arayışa cevap vermesi için dinin olmasını talep eder. Kant için din, bu durumda devreye 

girmekte ve erdemlilik sonucunda hak edilen mutluluğun yaşanabilmesi için fırsat 

sunmaktadır: 
Bu nedenle ahlâk da aslında, kendimizi nasıl mutlu kılacağımızın öğretisi değil, mutluluğa 
nasıl lâyık olmamız gerektiğinin öğretisidir. Ancak din de işin içine katıldığında, mutluluğa 
lâyık olmama durumuna düşmekten sakındığımız ölçüde, günün birinde mutluluktan pay 
almamız umudu da doğar.494 
 

Kant’a göre din, ahlâkın buyruklarının Tanrısal buyruklar olarak kabul edilmesidir. 

Burada ahlâk yasasının en yüksek iyiye zorunlu olarak yönlendirdiği ve en yüksek iyinin 

gerçekleşmesinin koşulu olan Tanrı kabul edildiğinde, ahlâk ile din arasında bir farklılık 

kalmadığı görülebilir. Aradaki farklılığı ortadan kaldıran ya da ahlâk ile din arasında köprü 
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vazifesi gören kavram, en yüksek iyidir. Bu nedenle gerek din gerekse Tanrı ahlâk yasasının 

zorunlu bir sonucudur. Daha doğrusu, ahlâk yasası en yüksek iyiyi gözardı edemediğinden, 

dine ve Tanrı’ya bağlanmak zorundadır. Bunun yanında, pratik akıldan dine doğru geçiş, dine 

doğru giden yolun sadece ahlâki olabileceğini göstermektedir. İşte bu anlamda Hıristiyanlığın 

Kant tarafından, kendi ahlâki sistemine uygun bir biçimde değerlendirildiğini görmekteyiz:  
Bunun dikkate almasak bile, Hıristiyanlığın ahlâk ilkesinin kendisi yine de teolojik 
(dolayısıyla yaderklik) değil, tersine kendi başına saf pratik aklın özerkliğidir; çünkü 
Hıristiyan ahlâkı, Tanrı’nın ve onun istemesinin bilgisini bu yasaların temeli değil, bunlara 
uyulması koşuluyla, yalnızca en yüksek iyiye ulaşmanın temeli yapar. Bu ahlâk, yasalara 
uymanın asıl güdüsünü bile, bunun arzu edilen sonuçlarında değil, yalnızca ödev 
tasarımında görür; nitekim bu sonuçlara ulaşmağa layık olma, ödevi sadık bir biçimde 
gözetmekten başka bir şey değildir. 495 
 

      Şu halde Kant’a göre din, ahlâklı olunduğunda hak edilen mutluluğun verilmesini 

sağlayan öğretidir. Kant için din, içine mutluluğun katıldığı ahlâktır ve bu nedenle mutluluğun 

ahlâki olması, ahlâkın dinsel yönünü oluşturmaktadır. Din olabilirse ahlâklılık sonucunda 

mutluluktan pay alabilme umudu taşınabilir.496 Yani ahlâklılık değil, mutluluk söz konusu 

olduğunda din işin içine girmektedir. Ama dikkat etmemiz gereken nokta, mutluluğun ahlâki 

kılınmasıdır, yoksa ahlâklılık sonucunda sadece mutluluğu elde etmek değildir. Aksi halde 

amaç mutluluk olmuş olur ki, bu türden bir ilişki bütün ahlâk sisteminin yıkılması 

demektir.497  

 Kant tarafından din, ahlâklılık temelinde ele alınmakta ve ahlâkın bir bütün olarak 

pratik akıl tarafından belirlenmiş olan hedefinin gerçekleşmesi için insana uyarlanmış ya da 

uyarlanması gereken biçimi olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Kant’a göre, ahlâk 

yasalarına uymakla verilemeyecek olan mutluluk ve dolayısıyla elde edilemeyecek olan en 

yüksek iyi, ancak dinle mümkün olabilir: 
Ama (çıkarcı isteklere yol açmayıp yalnızca ödevler yükleyen) bu ahlâk, bir kere tam 
olarak ortaya konunca, bir yasa üzerinde temellenen, en yüksek iyiyi gerçekleştirmeye 
(Tanrı krallığını bize getirmeye) yönelik-daha önce hiçbir çıkarcı ruhta doğmamış olan- 
ahlâksal istek uyandırıldıktan ve bu istek uğruna dine doğru adım atıldıktan sonra, ancak o 
zaman bu ahlâk öğretisine mutluluk öğretisi adı da verilebilir, çünkü mutluluk umudu ilkin 
ancak dinle başlayabilir. 498  

      Kant’a göre, Tanrı’nın dünyayı yaratmasının amacının ne olduğu sorulursa insanları mutlu 

kılmak değil, bahsedilen en yüksek iyinin gerçekleşmesi olduğunun söylenmesi 

gerekmektedir.499 Çünkü ancak yetkin bir Tanrı’nın olması, iyilik sonucunda mutluluğun 

gerçekleşmesini sağlayabilir. Kanaatimizce, Kant’ın demek istediği, iyiliğin mutluluğu 

                                                 
495 A.e.,  5:129. 
496 A.e.,  5:129/5:130. 
497 A.e.,  5:94. Bir diğer şekilde ifade edecek olursak amaç mutluluk değil, mutluluğu hak etmektir. LoT, p. 111. 
498 A.e.,  5:130. 
499 A.y. 
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gerektirdiğidir. Bir diğer deyişle, yetkin bir Tanrı, yapılan iyiliğin karşılığı olarak mutluluğu 

verir. Ahlâki açıdan ortaya çıkan gereklilik, yetkin bir Tanrı’nın varoluşunu da zorunlu 

kılmaktadır:  
Burada, bu kavramlara özgü olanı açığa çıkarmak için yalnız şunu belirtmekle yetineceğim: 
Tanrıya, nitelikleri yaratıklara da uygun düşen çeşitli özellikler yüklenir, yalnız bunların 
Tanrıda en yüksek dereceye ulaştığı düşünülür- örneğin ona, güçlülük, bilgi, hazır bulunma, 
iyilik vb., tam güçlülük, herşeyi bilme, her yerde hazır bulunma, tam iyilik vb. adlar altında 
yüklenir; ama yine de, büyüklük katılmadan yalnız ve yalnız Tanrı’ya yüklenen üç özellik 
vardır ve bunların üçü de ahlâksaldır: Tanrı tek kutsal olandır, tek kutlu olandır, tek bilge 
olandır; çünkü bu kavramlar sınırlanmamışlığı kendileriyle birlikte getirirler. Öyleyse bu 
kavramların düzenine göre Tanrı, kutsal yasa koyucu (ve yaratıcı), iyilikli yönetici (ve 
koruyucu) ve adil yargıçtır da. Bunlar, herşeyi içeren içeren üç özelliktir; Tanrı bunlar 
aracılığıyla dinin konusu oluı ve bunlara uygun olarak metafizik yetkinlikler 
kendiliklerinden akla katılırlar. 500 
 

      Erdemli bir insan olarak mutluluğun hak edilmesi dine ve Tanrı’ya götürmektedir. 

Erdemlilik sonucunda mutluluğun kazandığı nitelik ahlâki olarak kabul edilebilir. Bu anlamda 

“insanların, dünyada en değerli şey olan, Tanrı buyruğuna saygı göstermeleri ve –onun, böyle 

güzel bir düzeni, bu düzene uygun bir mutlulukla taçlandırma planı da buna katıldığında- 

Tanrı yasasının bize yüklediği kutsal ödevi gözetmelerinden başka hiçbir şey Tanrıyı daha 

çok onurlandırmaz. Bu mutlulukla taçlandırma Tanrıyı (insanların deyimiyle) sevilmeye layık 

kılarken, buyruğuna saygı duyma da onu bir tapınma (ve tapma) konusu haline getirir.” 501 

En yüksek iyi, Tanrı’nın istemesiyle uyuşmak zorunda olduğundan Tanrı’nın, emirleri 

yerine getirildiğinde, mutluluğu da vereceği umud edilebilir. Kant, mutluluğun insanın elinde 

olması gerektiğine ilişkin bir yargının değil, elde edilebileceğine ilişkin bir umudun olmasını 

vurgulamaktadır. Kanaatimizce din, bu umuda ilişkin olan bir inanç olarak değerlendirilebilir. 

İşte bu nedenle Kant’a göre, Tanrı mutluluk ile birlikte düşünüldüğünde yaratıcı olarak kabul 

edilmenin ötesinde sevilen ve tapılan bir varlık haline getirilebilir.502 Dolayısıyla Kant’ın 

Tanrı’sı dinin içerisinde talep edilen sevilme ve tapınma ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Ama yine de ahlâki sistemin içerisinde belirlenmiş ihtiyaçlardır bunlar. Zaten Kant’ın amacı 

teoloji dâhil olmak üzere Tanrı’yla ilgili bütün belirlemelerin ancak ahlâk içerisinde kalınarak 

yapılmasını sağlamaktır.503  

Din, Kant tarafından özellikle ahlâklılığı da içine alacak şekilde en yüksek iyinin 

gerçekleştirilmesi için hazırlanmış bir inanç öğretisi olarak kabul edilir. Bu anlamda ahlâk 

yasasının biçimsel tarafının ve en yüksek iyinin ideal tarafının dinin yardımıyla gerçeklik 

kazanmaya daha yakınlaştığını söyleyebiliriz. Belirleyici olan ve öncelikli olması gereken, 

                                                 
500 A.y. 
501 A.e.,  5:131. 
502 A.e., 5:131. 
503 LoT, p.111. 
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pratik akıl ve ahlâk yasasıdır. Yani pratik aklın en yüksek iyi kavramına ulaştırması 

bağlamında din kullanılabilir. Sanıyoruz ki, Kant’ın çeşitli inançlar olabileceğini ama tek bir 

din olacağını söylemesi bu bağlamda anlaşılabilir.504Ahlâk yasasına uyan insan, bunu ödev 

duygusuyla ve yasaya saygıdan dolayı yapar. Böyle bir durumda mutluluğun belirleyici 

olması doğru değildir. Ama dinsel yaşam ahlâki temeller üzerine inşâ edildiğinde mutluluğun 

ahlâki bir biçimde yaşanılmasına imkân tanıyabilir. Bu anlamda din, ahlâki yaşamın, yani 

erdemliliğin sonunda verilecek olan mutluluğa ilişkin bir beklenti, bir umud olarak insanın 

vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç haline gelmektedir. 

 

 

D. DİNDE TANRI 

    D.1. AHLÂK-DİN İLİŞKİSİ 
Bir önceki kısımda ahlâkın, özgürlük, özerklik, pratik aklın yasalılığı gereği olarak 

herhangi bir belirlenime ihtiyaç duymamayı taleb ettiğini, hatta bunun ötesinde böyle bir 

ihtiyaca karşı çıktığını belirtmeye çalışmıştık. Çünkü bir eylemin ahlâkiliği, yasaya ve bu 

anlamda sadece özerk insana dayanmalıdır. Eylemin ahlâkiliği herhangi bir şekilde sonucun 

ne olacağına bakılmaksızın sadece yasaya göre davranmakla sağlanabilir. Bunun karşın ahlâk, 

eyleme geçilmesi için yeterli şartı verirken, eylemden sonra nereye varılacağını belirleyemez. 

Hâlbuki insan, aynı zamanda ahlâki bir eylemin sonucunun nereye varacağını bilmek ister. 

Dolayısıyla insan, bir eylemde bulunurken ahlâklılığın ötesinde olan bir beklenti içindedir. 

Hatta mutluluğun erdemlilik sonrasında hak edilebildiğini hatırlalayacak olursak, ancak 

ahlâklı bir eylemden sonra insanın doğal bir beklentisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuçta 

insanın nasıl davranacağını bildiği kadar, niçin öyle davranması gerektiğini de bilmesi 

gerekmektedir: 
Bundan dolayı, ahlâk doğru eylem için her hangi bir amaca ihtiyaç duymaz. Özgürlüğün 
kullanımı olarak yasa yeterlidir. Ama ahlâktan hareket edildiğinde, doğru eylemlerimizin 
sonucu nedir sorusuna cevap verilmesi gerekir ki eylemlerimizi bu amaca göre 
düzenleyelim. 505      
 

Kant’ın felsefe sistemi, Tanrı meselesinde saf aklın teorik anlamda sınırlı olduğunu ve bu 

sınırları aşmak değil de genişletmek için pratik aklın devreye girmesinin zorunlu olduğuna 

götürmektedir. Saf aklın ne bilebilirim sorusundan sonra ne yapmalıyım ve sonrasında ne 

ummalıyım sorularını sormasını bu bağlamda değerlendirmek önemlidir. Ne bilebilirim 

sorusu yeterli olsaydı ne yapmalıyım sorusu sorulmazdı. Bunun gibi, ahlâkın ne yapmalıyım 
                                                 
504 R, p. 98. 
505 R, p. 4. 
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sorusu yeterli olsaydı ne ummalıyım sorusu sorulmazdı. İnsanın üçüncü sorusu ahlâkın 

ötesinde olan bir beklentiye işaret etmektedir. Bu açıdan, son soru insanda ahlâkın ötesinde 

bir arayışın mevcut olduğunu ve ahlâktaki sınırlılığın ancak dinle aşılmasının mümkün 

olduğunu göstermektedir. Çünkü ahlâkı ifade eden ne yapmalıyım sorusundan sonra ne 

ummalıyım sorusunun dine işaret etmesi gerekmektedir. Bu anlamda, sistemin bir sonucu 

olarak teorik aklın sınırları pratik akıl tarafından, pratik aklın sınırlılığı da din tarafından 

aşılmakta olup, saf akıl dinle sınırlarını genişletmekte; kemâle ermektedir diyebiliriz.506  

Ahlâklılığın, en yüksek iyi için gerekli şart olsa da yeterli şart olduğunu söyleyemeyiz. 

Çünkü saf akıl, en yüksek iyi kavramıyla, dine doğru gitmeyi gerekli görmektedir. Nitekim 

saf aklın, din aracılığıyla en yüksek seviyesine ulaşmasından bahsedilmektedir.507Saf aklın 

arayışı en yüksek iyi olarak kabul edilirse ahlâk sınırlı kalmakta ve bu yüzden de pratik aklın 

çatışkısı olarak ifade edilen bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Şu halde, Kant 

bağlamında düşündüğümüzde, ahlâktan dine geçişin gerekliliği, çatışkının aşılması ve en 

yüksek iyinin gerçekleşmesi için gereklidir. İnsan, aşkın olan en yüksek iyiyi talep etmekte 

ama sınırların ötesinde olduğunu bildiği için Tanrı’yı ve dini yardıma çağırmakta, daha 

doğrusu dine doğru ilerlemeyi zorunlu görmektedir.508 Dolayısıyla Tanrı meselesinin sadece 

postula edilmeyle ilgili olarak sınırlandırılması doğru değildir. Çünkü teorik açıdan 

bakıldığında ıspatlanamayan Tanrı’nın pratik açıdan bakılıp postula edilmesi, meseleye ilişkin 

çarenin bir tarafını göstermeye yetmektedir. En yüksek iyi açısından bakıldığında Tanrı’nın 

sadece var olmasının zorunluluğu yetmez. Tanrı’nın yardımı gerekliyse daha etkin bir 

kullanımının olması gerekmektedir. 

Bir önceki bölümde belirttiğimiz üzere Kant, en yüksek iyiyi saf aklın ideali şeklinde 

tasnif ederken, aslında insanın amaçlılığına vurgu yapmaktaydı. Kant’a göre, insanın 

amaçlılığı ahlâkın sınırlarını aşan bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.509 Kanaatimizce bu aşma, 

ahlâkın sınırlarının amaçlılık eklendiğinde genişlediğine işaret etmektedir. Bu anlamda, bir 

eylemin tam anlamıyla sonuç vermesi için, eylemlerin daha geniş bir çerçevede 

değerlendirilmesi gereklidir.510Hatırlanacağı üzere, Kant tarafından en yüksek iyi, saf aklın 

ideali olarak belirlenmekteydi. Kant’a göre, ideal olanın insan tarafından 

gerçekleştirilemeyecek olması, ister istemez bu ideali gerçekleştirmeye yardımcı olacak olan 
                                                 
506 A.e., p. 133. Kanımızca burada önemli bir farklılık vardır: Pratik akıl teorik akıldan üstün iken, pratik akıl 
ya da ahlâklılık kendisinin üstünde herhangi bir belirlenimi özerkliği gereği kabul etmez.   
507 Palmquist, a.g.e., p. 128. 
508 İmanın rasyonel olması bu açıdan anlaşılmalıdır. Aklın (rasyonel) yolu dine doğru ilerlemektedir.   
509 Kant bunu nihai gaye adı altında ifade etmeye çalışmıştır. Nihai Gaye/final end bütün insanlığı kapsayacak 
şekilde olan en yüksek iyinin gerçekleşmesidir. R, pp. 6-7’deki dipnot.  
510 A.e., p. 4. 
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bir varlığa yönlendirmektedir. Sonuçta, gerek yukarıda bahsettiğimiz amaçlılık, gerekse 

bununla bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken en yüksek iyi ideali, ahlâkı, Tanrı’ya ve 

dolayısıyla ahlâkı dine doğru götürmektedir:     
Ama ahlâk yasasına en güçlü itaat en yüksek iyiyi getirmenin sebebiyse, sonra, insan 
kapasitesi layık olunan orantılı mutluluğu dünyaya getirmeye yeterli değilse, her şeye gücü 
yeten ahlâki bir Varlığın dünyanın yöneticisi olarak postula edilmesi zorunludur. Şu halde 
ahlâk kaçınılmaz olarak dine götürmektedir. 511    
 

 Bu anlamda, din ile ahlâk arasında görülen sınırlar iki farklı alana işaret etse de, bunun 

her iki alanın ayrı tutulması anlamında değerlendirilmemesi gerektiği söylenmektedir.512 Yani 

her iki alanın farklılığı biribirleri arasında bir ilişki ve hatta bir geçişlilik olmayacağı anlamına 

gelmemektedir. Şu halde, ahlâkın kaçınılmazcasına dine götürmesi insanın ahlâkta 

bulamadığını dinde aramasından ziyâde, ahlâklı olunca gerçekleşmesi umut edilebilen en 

yüksek iyinin ancak dinle mümkün olabileceğine işaret etmektedir. Bu anlamda ahlâkın yolu 

dine bağlanmakta yani dine doğru gitmektedir:  
Bundan dolayı, ahlâk, kaçınılmaz olarak, kendini insanoğlunun dışında, nihai amaç olarak 
iradesinin aynı zamanda insanın nihai amacı olduğu güçlü ahlâki bir Yasakoyucu fikri 
aracılığıyla dine götürmektedir.513 
 

 
 

D.2. KANT’IN DİN ANLAYIŞI  
Teorik akılda sorunlu olan Tanrı kavramının pratik akılda sorun olmaktan çıkarılması 

Tanrı meselesine ilişkin metafizik savaşın sona ermesi olarak değerlendirilebilir.514 Buna 

karşın, bir önceki kısmı bitirirken belirttiğimiz gibi, Kant tarafından ahlâktan dine doğru geçiş 

öngörülmektedir. Bu anlamda Kant, ahlâktan dine doğru geçişe işaret ederek Tanrı meselesini 

daha farklı bir boyutta devam ettirmektedir. Bu kısımda Kant’ın din anlayışını incelerken 

ağırlıklı olarak göz önünde bulunduracağımız “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din” adlı kitabın, 

bu tür bir geçişin sonucunda ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz.515 Aslında Kant bu 

kitapta Tanrı kavramını tartışmamıştır. Bunun yerine, ahlâkın dinle olan ilişkisi, rasyonel 

iman, vahiy, peygamber516 gibi dini unsurları kendi felsefe sistemi içerisinde 

değerlendirmiştir. Buna karşın, bahsedilen unsur ve ilişkiler Tanrı’nın ıspat ya da postula 

                                                 
511 A.e., pp. 5-6.   
512 Bielefeldt, a.g.e, p. 178. 
513 R, pp. 5-6. 
514 KrV, BXXV. 
515 Bu kitabın orjinal ismi, “Religion Innerhelb Der Grenzen Der Blossen Vernunft”tur. Yayınlanma yılı:1793, 
İkinci baskı: 1974. İngilizcesi: Religion Within The Limits of Reason Alone.  
516 Kant’ın Hz. İsa’yı Tanrı’nın oğlu olarak ya da üçünü tekil şahıs olarak kullandığını belirtmemiz gereklidir. R,  
p. 54. 
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edilmesiyle ilgili olmasalar da Kant’ın Tanrı anlayışını değerlendirmek için oldukça 

gereklidirler.  

   Şu halde, ahlâk ile din arasında bir ilişkinin olması gerektiği, “Pratik Aklın 

Eleştirisi”nde belirtilirken.517 “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din”de ise bu ilişkinin nasıl 

olması gerektiği’ne ilişkin birtakım belirlenimlerin olması doğal olarak beklenebilir. Bu 

ilişkinin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurduğumuz önemli bir husus Kant’ın din 

felsefesi yapan bir filozof olarak değil, dini kendi felsefi sisteminin içerisine yerleştirmeye 

çalışan bir filozof olarak anlaşılmasıdır. Bir diğer deyişle, Kant’ın kendi sisteminin gereği 

olarak ahlâktan dine doğru geçmeyi öngörmesinin yanında kendi sistemi doğrultusunda bir 

din anlayışı oluşturmaya çalıştığını sanıyoruz. Bunun yanında yepyeni bir din oluşturmaktan 

ziyâde varolan Hıristiyanlık dinini kendi sistemini ifade eden daha sağlam bir temel üzerine 

oturmak istediği söyleyebiliriz. Bu sağlam temel Hıristiyanlık dinini değiştirmek değil, daha 

sağlam, daha rasyonel kılmaktır.518Sonuç olarak Kant, sistemi gereği dine ilerlemeyi rasyonel 

olarak gördüğü kadar, dini de rasyonel kılmayı amaçladığını ve bunun için de Hıristiyanlığı 

seçtiğini söyleyebiliriz.     

Kant felsefe sistemini ağırlıklı olarak aklın bir eleştirisi olduğunu belirtmiştir.519 İlk 

eleştiri teorik aklın sınırlarını belirlerken, ikinci eleştiri pratik aklın anlamını, nesnelerini, bu 

nesneleri gerçekleştirme anlamında hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmada ihtiyaç duyulan 

unsurları ortaya koymaya çalışmıştır. Bu anlamda, Kant’ın ilk eleştiride olandan, ikinci 

eleştiride olması gerekenden hareket etmesinin bir sistem oluşturmaya imkân tanıdığı 

söylenebilir. Çünkü ilk eleştiri olanın sınırlarını, ikinci eleştirinin de olması gerekenin 

sınırlarını belirlemektedir. Zaten, kitapların başlığından da anlaşılacağı üzere ilk planda söz 

konusu olan, aklın sınırlarının belirlenmesidir. Bu belirleme aynı zamanda bir sistemi 

oluşturmaktadır. Yalın aklın sınırları içinde kalan dini ise, bu sistemi oluşturan temel bir unsur 

olarak değerlendirmemekteyiz. Çünkü sistemi belirleyen değil, sistemin sınırları içinde 

kalması gereken, sisteme uyan bir din ve Tanrı anlayışının olduğunu düşünüyoruz.   

Bu anlamda, Kant’ın bir filozof olarak, sistemini oluşturan bakış açısı, dini ele alışında da 

karşımıza çıkmaktadır. Nasıl “Saf Aklın Eleştirisi”, metafiziği bir savaş alanı olmaktan 

çıkarıp, yaşanan çatışmayı sona erdirmeyi amaçlıyorsa, bunun gibi, “Yalın Aklın Sınırları 

İçinde Kalan Din” de, teolojide yaşanan çatışmayı akla öncelik vererek sona erdirmeyi 

                                                 
517 KpV, 5:131. 
518 Kant’ın bu amacının resmi otorite tarafından tehlikeli bulunduğunu biliyoruz. Bkz Kaufmann, İnsanı 
Anlama: Kant, Hegel, Nietzsche, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 1995, s. 115. 
519 KrV, Axii. 
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amaçlamaktadır. Nitekim Kant’ın, her ne kadar kendisi bu ayrımı tam olarak ortaya koymasa 

da, teoloji ile felsefe arasındaki çatışmayı sona erdirmeye çalıştığından bahsedilmektedir.520 

Bu bağlamda, karşımıza çıkan temel soru, Kant tarafından dinin ahlâka indirgenip 

indirgenmediğidir. Rasyonel, özerk yapısı göz önünde tutulduğunda ilk bakışta ahlâkın dine 

karşı bir tavrının olması söz konusudur. Dinin ahlâkla uyuşması ya da özünün ahlâki olması 

anlaşılır olsa da burada asıl önemli olan Kant’ın ahlâkı nasıl yorumladığıdır. Yani dikkat 

edilmesi gereken nokta, Kant’ın ahlâk anlayışındaki unsurların, dini ne ölçüde belirlediğidir. 

Ancak bu unsurlar dinin özünü zayıflatacak kadar ön plana çıkarsa, dinin ahlâka 

indirgenmesinden bahsetmek anlamlı olur.  

Kant’ın felsefe sistemi, ahlâktan dine ilerlemeyi öngörmektedir. Buna rağmen, Kant’a 

yapılan eleştiriler genelde onun dini ahlâka indirgemesiyle ilgilidir. Bu meseleyi daha iyi 

anlamak için farklı bir açıdan değerlendirme yaparak, doğal din ile kitabi din arasındaki 

çatışmadan bahsedilebilir. Doğal din ile vahiy ya da kitabi din arasında yaşanan çatışmanın 

nedeni, ilkinin ahlâkı belirleyen akla öncelik verirken, ikincisinin vahye dayanarak akla 

öncelik vermemesinden kaynaklanır.521 Özellikle Kant’ın yaşadığı Aydınlanma Dönemi’ni 

göz önünde bulunduracak olursak, ikinci türden dini anlayışa karşı bir eleştiri söz 

konusudur.522 Kant’ın kendisi de “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din” kitabının girişine bu 

düşüncesini belirten bir cümleyle başlayarak aydınlanmacı yaklaşımı destekler gibidir:  
Ahlâk özgür bir fail kavramı üzerine kurulduğundan, akıl aracılığıyla şartsız yasalara 
kendisini, sadece özgürlüğüyle bağladığı için ne kendisi üzerinde herhangi bir varlığa ne de 
ödevini kavramak için yasadan başka herhangi bir saike ihtiyaç duymaktadır.” 523 
 

Bu bağlamda, indirgemecilik bahsinde dikkat edilmesi gereken nokta, dinin aşkın olanla 

ilişkisinde aklın alacağı tavırla ilgilidir. Din kendi meselelerinin akılla anlaşılamayacağını 

ileri sürdüğünde akıl tarafından nasıl değerlendirilmelidir? Yani dinin kendisi aklı aşan 

nesnelere sahip olduğunu ve aklın yetersiz kaldığını belirttiğinde ne yapmak gereklidir? 

Özellikle Kant’ın aklın sınırlarına verdiği önemi göz önünde bulundurursak bu soru daha da 

önemli olmaktadır. Bir yanda yapısı gereği sınırların aşılmasını taleb eden bir din, diğer yanda 

ise yapısı gereği sınırların içinde kalması gereken bir din anlayışı vardır. İşte Kant, akılla 

                                                 
520 Garrett Green, Theology, Hermeneutics & Imagination : The Crisis of Interpretation at the End of 
Modernity, NY, USA: Cambridge University Press, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com,  13 Nisan 2008, p. 42. 
521  Palmquist, a.g.e., p.126. 
522 Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightment, Princeton University Press, 1951, p. 134 
523 R., p. 3. Bu durumla ilişkili olarak Kant’ın Spinoza’yı değerlendirmesini burada anlatmak istiyoruz. Kant’a 
göre Spinoza din olmadan ahlaki bir yaşam süren ateist bir filozoftur. Yalnız onun atesitliği teoriktir ahlaki yani 
pratik değildir. Bu bağlamda teolojiye karşı çıkar dine değil ve aklı bozulmuştur yoksa iradesi değil. Bu nedenle 
Spinoza Tanrı’nın varlığına inanmasa da Tanrı varmış gibi yaşayan birisidir. LoE, p. 86. 
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çatışan bir dinin nihayetinde kaybedeceğini belirterek aklın ön planda tutulması gerektiğini 

söylemiştir: 
Her ne kadar kitabi teoloji (biblical theology) nerede olursa olsun dinsel şeylerde aklın 
yapacağı hiçbir şey olmadığını belirtse de, çok rahatlıkla öngörebiliriz ki uzun dönemde 
akla karşı savaş ilan eden din kaybeden olacaktır.524  
 

Buna karşın, Kant’ın uzlaştırmacı yaklaşım içerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kant, teorik 

alanda olduğu gibi, duyumcular ile akılcıları bir potada eritirken din alanında da doğal 

dinciler ile kitabi dincileri birleştirmek istemektedir. Bu anlamda Kant “Bahsettiğim kitapta 

Hıristiyanlığın bir değerlendirmesini yapmadığımdan ona olan inançsızlığın suçlusu da 

olamam. Aslında benim değerlendirdiğim sadece doğal dindir. Böyle bir yanlış anlaşılmaya 

neden olacak olay benim rasyonel öğretmelerimi desteklemek amacıyla kitabi metinlerden 

bazı alıntılar yapmış olmamdır.” diyerek yaptığının ne olduğunu açıkça belirtmiştir.525 Yani 

Kant herhangi bir şekilde indirgemecilik yapmamaktadır. Onun yapmak istediği, kendi ahlâk 

öğretisinin aslında dine uygun olduğunu ve bu anlamda dini zenginleştirdiğini göstermektir.526 

Kant’a göre, dini inançlar, zaman ve mekâna dayalı olarak farklılaştıkları ve içlerinde 

mutlak anlamda insan yorumlarını taşıdıklarından dolayı saf olmazlar. Diğer dinler, Kant 

açısından daha çok inançtırlar ve ahlâki bir bakış açısıyla evrensel ve nesnel bir form 

kazandırılmadıkları sürece henüz tam anlamıyla bir din olarak değerlendirilmemelidirler. Ona 

göre Hıristiyan, Muhammedi, Katolik, Lutherci olmak inancın aldığı değişik şekillerdir.527 

Ahlâk olmadan din, nesnel yeterliliği değil de öznel yeterliliği olması açısından bir inançtır. 

Din, ahlâk olmadan herkese hitap edilecek bir yapıda değildir. Şu halde, nesnel yeterliliği 

ahlâk sağlamaktadır. Bu bağlamda, Kant’ın ideal bir din anlayışı oluşturmaya çalışırken, 

inançları (dinleri) reddetmediğini, daha çok, ahlâk dininde eritmeye çalıştığını söyleyebiliriz. 

Yapılmak istenen, inançları (aslında temelde Hıristiyanlığı)  pratik aklın süzgecinden geçirip 

ayıklayarak tek bir ahlâk dininin içerisinde toplamaktır. Yani Kant, yeni bir din yaklaşımı 

önerirken, inançların ahlâki bir zeminde düzenlenmesini ve tek bir din çatısı altında 

bulunmasını hedeflemektedir. Nitekim ona göre, “ahlâk yasasına göre belirlenmiş kutsal 

isteme kavramı sadece bir dine müsaade eder aynı bir Tanrı’ya müsaade ettiği gibi.”528   

                                                 
524 A.e., p. 9. 
525 I. Kant, Conflict of the Faculties, trans. by Mary J. Gregor, University of Nebraska Press, London, 
1979, p. 8. 
526 Bu uygunluk ve zenginleştirme, yapılan alıntıdan anlaşılacağı üzere, Hıristiyanlık dini için geçerlidir.  
527 R, p. 98. 
528 A.e., p. 95. Bu bağlamda Kant’ın, akıl dinine en yakın din olarak Hıristiyanlığı göz önünde bulundurduğunu 
belirtmeliyiz. 
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Kant’ın arzuladığının, aynı metafizikte yaptığı gibi, dini, ahlâk temelinde daha sağlam bir 

zemine oturtmak olduğu söylenmektedir.529 Dolayısıyla, Kant’ın bu türden bir ilişkiyi 

indirgemecilik olarak görmediğini, dinin daha iyi değerlendirilebilmesi için ahlâki açıdan 

okumayı önerdiğini düşünüyoruz.530 Ahlâki açıdan okuma, din hakkında herhangi bir şekilde 

bilgi vermese de, bilgideki nesnellik ve evrenselliğin sağlama alınmasında görüldüğü üzere, 

dinin evrensellik ve nesnellik kazanmasına imkân tanımaktadır. Çünkü Kant için dinin 

evrensel ve nesnel olması, ahlâki bir temele dayanmasıyla mümkün olabilir. Nitekim Kant’ın 

anlayışında, saf dinin nesnel yönünü pratik akıl, öznel yönünü de kitabi olanın 

oluşturduğundan bahsedilmektedir.531Bu anlamda, pratik akıl dinin formunu oluştururken, 

vahiy veya kutsal metinler de içeriğini oluşturmaktadır denilebilir.532 Ayrıca dinin, ahlâkın 

içinde yer alan ahlâk yasası, özgürlük gibi nesnelerin belirlenmesinde doğrudan etkisi olmasa 

da en yüksek iyi nesnesinin belirlenmesindeki etkisini unutmamak gereklidir. 

Dinin evrensel ve nesnel formunun nasıl belirleneceğini akıl ortaya koymaktadır. Bundan 

dolayı, ahlâk dini denildiğinde, akıl dininin anlaşılabileceğini düşünüyoruz.533 Nitekim Kant 

imandan bahsederken, ileride göstereceğimiz gibi, rasyonel iman ile ahlâki imanın aynılığına 

işaret etmektedir. Bu nedenle Kant’ın, Tanrı’nın gönderdiği ‘Din nedir?’, ‘Din nasıldır?’ 

sorularının yanında ‘İnsan, dini nasıl anlamalıdır?’, ‘İnsan, dini nasıl oluşturmalıdır?’ 

sorularında ifade edilen kaygıları da taşıdığını söyleyebiliriz. Aslında Kant’ın tek bir din göz 

önünde bulundurması, dinin özünün ahlâki olduğu iddiasına dayanmakta ve bu iddia da dinin, 

insanın ahlâki gelişimini sağlaması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.534 Buradan 

hareketle, Kant’ın ulaşmak istediğinin ideal ya da saf din olduğu söylenebilir. Bu anlamda saf 

akıl dini, geçerliliğini, vahye dayanmasından kazanılmış ya da verilmiş Tanrısal yetkiden 

değil, saf aklın içindeki ahlâki yapıdan almalıdır. Kutsal kitaptan ahlâkı öğrenmek yerine, 

kutsal kitapta ahlâki olan öğrenilerek din zenginleştirilmeli; zemini sağlamlaştırılmalıdır: 
Bundan dolayı, ilahi vahiy olarak kabul edilse bile, bir belgenin ilahi kaynağının varlığının 
en yüksek ölçütü şu olacaktır: “ Tanrı’dan vahiyle verilen bütün Kutsal kitap, öğreti için, 
uyarma için, gelişim için... faydalıdır.” ve bu sonuncusu yani insanın ahlâki gelişimi akıl 
dininin bütün özünü oluşturmakta, bütün Kutsal metinlerin en yüksek ilkesini ihtiva 
etmektedir.535   

                                                 
529 Stephen  Palmquist, Kant’s Critical Religion, Ashgate, 2000, p. 11. 
530 Buna banzer bir yaklaşım için bkz. Bielefeldt, a.g.e., p. 176. Yazar, Kant’ta din ve ahlâkın insan yaşamının 
iki ayrı alanını oluşturmadığını, daha çok anlamların biribirine geçmiş perspektiflerini temsil ettiğini 
söylemektedir. Buna örnek olarak Kant’ta ahlâki ödevlerin aynı zamanda dini ödevler olarak algılanabilmesini 
vermektedir. 
531 Green, a.g.e., p. 33. 
532 R, p. 100.  
533 Akıl dini derken dinin her konusunun akılla anlaşılmasından ziyâde rasyonel ahlâk anlayışına yani aklın 
içindeki ahlâkla dinin uzlaştırılmasını ifade etmeye çalışıyoruz. 
534 A.e., p. 102. 
535 A.y. 



 108

 
Şu halde, karşımıza ahlâkın kaynağını dinde bulduğunu ileri süren bir anlayış değil, dinin 

ahlâkın sınırları içinde kalması gerektiğini belirten bir anlayış çıkmaktadır. 536 Buna karşın, 

dinin Kant’ta ahlâk anlayışı dışında birtakım kitâbi ve tarihi unsurları barındırdığı bir 

gerçektir. Kant açısından önemli olan nokta, bunların reddedilmesi değil, ahlâki açıdan 

değerlendirilmesidir.537 Bu nedenle Kant için, gerçek dinin özünün ahlâki olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla dinin doğru ve gerçek anlamı, bu ahlâki içeriğin anlaşılmasıyla idrak edilebilir. 

Sonuçta Kant’ın dini zenginleştirmesi, kendi ahlâki unsurlarının dinin öğretilerinde nasıl 

açılım sağladığını göstermesiyle mümkün olmaktadır. Bu öğretiler ahlâki bir içeriğe sahip 

değilse, kolaylıkla reddedilebilir:  
Doğal din pratiktir ve yüce bir varlığa olan ödevlerimizin doğal bilgisini kapsar. Buna göre 
din, etik ve teolojinin kombinasyonudur ki ahlâk olmadan bir din imkânsızlıktır. Bununla 
beraber ahlâktan yoksun dinler olduğu gibi ahlâkın olmadığı bir dine sahip olduklarını 
düşünen insanlar da vardır. Bu dinler sadece dış görenekm ve kültelerden oluşmaktadırlar. 
Bunların takipçileri de Tanrı’ya karşı olan davranışlarında kendilerini yetiştirmek için 
çalışkan ve dikkatliyseler de ahlâk taşımazlar.538    
 

Buna bir örnek olması açısından Kant’ın dinleri nasıl tasnif ettiğine dikkati çekmeyi 

uygun görüyoruz. Kant, dinleri “ahlâki yaşamı gözeten” dinler ve sadece “tapınmayı 

önemseyen” dinler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. İkisi arasında çok önemli farklılıklar 

vardır. İlki, ahlâki anlamda insanı geliştirmeyi amaçlayarak Tanrı’ya yaklaşmayı umarken, 

ikincisi dua ve dini ritüellerle insanı Tanrı ile doğrudan bağlantı içerisine sokmaya çalışır. 

Ahlâki dinde, imkânları sınırlı bir varlık olarak insan tam anlamıyla ahlâklı olamayacağını 

bildiğinden, Tanrı’dan kendisine yardım etmesini ister. Tanrı’dan talep edilen, insanın ahlâki 

mükemmelliğe ulaşma yolunda yardım etmesidir. Hâlbuki ikinci tür dinde, yani sadece 

tapınmayı içeren dinde amaçlanan, dua ya da bir takım ritüellerle hemen elde edilecek 

mutluluktur. Bu mutluluğun hak edilmesi için erdemli olmak yani ahlâklılık önemli değildir:  
Bununla beraber, bütün dinler sadece tapınmayla olan ve iyi yaşam sürme dinleri anlamında 
ahlâki dinlere ayrılırlar. İlkinde insan kendi kendisini daha iyi birisi kılmadan, Tanrı’nın 
ebedi olarak mutlu kılacağını düşünerek kendini onurlandırır ya da sadece Tanrı’dan isteme 
dışında hiçbir şey yapmayarak Tanrı’nın onu kesinlikle iyi kılacağını sanar. 539 
 

Şu halde, Kant’ın din anlayışında asıl önemli olan akıldaki ahlâki yapıdır. Buna karşın, 

akla tanınan önceliğin, mutlak bir üstünlük olarak anlaşılmaması gerektiğini düşünüyoruz. 

Çünkü Kant’ın, aklın kutsal metinleri Tanrı’nın sözlerini değerlendirmede yegâne ölçüt 

olduğunu belirtmesi, resmi dine (Hıristiyanlığın) ya da kilisenin otoritesine karşı olması 
                                                 
536 Bkz., LoT, pp.161-162. Kant burada “akıl dininin her zaman bütün soruşturmaların temelinde olması yani 
substratum olmasını vurgular. 
537 A.e., p. 129. 
538 LoE., p. 79. 
539R, p. 47. 
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anlamına gelmemektedir. Nitekim Kant’a göre, halk kuralların değişmezliğini akla dayanarak 

değil, vahiy gibi ilahi olan ve bu şekilde otorite kuran kiliseden almak ister: 
En değerli ve şu anda dünyanın en aydınlık bölümünün tek enstrümanı olarak kitabın 
otoritesi, bütün insanların tek bir kilisede birliği için, resmi imanı oluşturur ki resmi iman, 
popüler iman olarak, ihmal edilemez çünkü sadece akıl üzerine temellendirilen hiçbir öğreti 
halk için değişmez kural olarak nitelik kazanamaz. 540  
 

 Burada dikkat etmemiz gereken nokta, ahlâkın dine ihtiyaç duymamasının ne anlamda 

ele alınması gerektiğidir. Ahlâklı olmak için dine ihtiyaç duyulmaması, ahlâk ile din arasında 

bir ilişkinin olmamasını gerektirmez.541 Kanımızca, Kant, kendi ahlâk sisteminin dinin doğru 

bir okumasını sağlayarak ve bu anlamda dini zenginleştirmesini istemektedir. Dikkat edilmesi 

gereken nokta, ahlâki bir dinle amaçlananın, ahlâkın herhangi bir şekilde dinselleştirilmesi 

demek olmadığıdır. Burada daha çok dinin nasıl ahlâki olabileceği kaygısı vardır. Yukarıda 

anlatmaya çalıştığımız gibi, Kant’a göre, ahlâkın yapısı başka bir şeyin yardımıyla kurulursa 

pratik aklın dışına çıkılmış olur. Aklın sınırları dışında bir takım şeyler olabilir.542 Buna karşın 

pratik aklın sınırları içinde olan bir dinin yeterli olması gerekmektedir. Yani bir din 

geçerliliğini vahiy, peygamber, Tanrı gibi kutsal unsurlara ya da mucize gibi gizemli 

unsurlara dayanarak değil, aklın ahlâki ölçülerinden almalıdır. Kant’ın “yalnızca bir din vardır 

ama farklı olan inançlardır” sözü ancak bu çerçeveden değerlendirdiğinde anlaşılır 

kılınabilir.543 

Sonuç olarak, en yüksek iyi idealinin gerçek kılınması için dine gidilmesi gerektiği açıkça 

öngörülmektedir. Tartışılan nokta dine geçişin öngörülmesinden ziyâde dinin nasıl olması 

gerektiği noktasınndadır. Bu din, aklın sınırları içinde kaldığında ahlâki açıdan 

zenginleşmekte ama başka noktalardan da sınırlanmaktadır. Bundan dolayı Kant’ta dinin 

ahlâkla olan ilişkisi indirgemecilik olarak yansımaktadır. Bununla ilgili olarak 

değerlendirmeyi sonuç kısmında yapmayı düşündüğümüzden şimdilik bu açıklamaları yeterli 

buluyoruz.  

 

D.2.1. İNSAN TASVİRİ 
Pratik akıl kısmında belirtildiği gibi, ahlâk olması gerekenle ilgilidir. Bu anlamda 

olunması gereken erdemli insan da ahlâkın içindedir. Dinin de, insanın ahlâki gelişimini 

önemseyeceği düşünüldüğünde, ahlâk ile aynı kaygıyı taşıması gerektiğini söyleyebiliriz. Şu 

                                                 
540 A.e, p. 103. 
541 Çünkü bu durumda şunun da denilmesi gerekirdi: Tanrı kavramını tartışmak için inanca ihtiyaç duyulmaması 
Tanrı ile inanç arasında bir ilişkinin olmayacağı anlamına gelmektedir. 
542 Aynı görünüşlerin ötesinde kendinde şeylerin olması gibi. 
543 A.e., p. 98. 
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halde, gerek ahlâklılık gerekse din, insanın iyiye doğru gelişimine yönelmektedirler. Buna 

karşın, insanın nasıl olduğu anlaşılmadan ne olması gerektiğinden bahsetmek anlamsız olur.  

Çünkü insanın iyiye doğru gidişini sağlamanın nasıl olacağını belirlemek için nesnel bir 

zeminden hareket edilmelidir. Nitekim Kant’ın kendisi de antropoloji olmadan yapılan bir 

ahlâk eleştirisinin eksikliğine işaret etmiştir.544 Aşağıda başlıklar altında inceleyeceğimiz 

konular, dinin insan doğasıyla olan ilgisinden bahsetmektedir ki, Kant’ın kendisi bu ilişkiyi 

açık hale getirmek istediğini belirtmiştir.545  

Kant’ın ahlâk eleştirisinde insanın rasyonelliği, özerklikle bağlantılıdır ve bunun 

anlamıysa, kabaca ifade etmek gerekirse, akıldaki ahlâk yasasından başka herhangi bir 

otoriteyi kabul etmemektir. Pratik akılda bulunan ahlâk yasası, insanı özel ve kutsal 

kılmaktadır. Hâlbuki Kant din eleştirisinin genelinde, insanın ahlâki anlamda gelişiminin, 

rasyonel akıldan ziyâde, Tanrı’ya ihtiyaç duyacağını iddia eden bir yaklaşım içerisindedir.546 

Çünkü Kant’ın din anlayışında, insanın asla tam anlamıyla iyi olamayacağı düşüncesi 

vardır.547 Dinin yaklaşımında, insanın bu şekilde bir özel bir konumunun olmadığını 

söyleyebiliriz. Dindeki insan, Kant’a göre, temelde iyi bir fıtrat üzerine yaratılsa bile zayıf, 

günahkâr ve kötüye meyilli olması nedeniyle günahkâr olarak kabul edilir.548Bu anlamda 

Kant, dinin amacının insandaki ahlâki yapıyı daha sağlam kılmaya ya da desteklemeye 

yönelik olduğunu göstermeye çalışmaktadır.549 Bu durumda, Kant’ın dindeki insan anlayışı ile 

ahlâktaki insan anlayışı arasında farklılık bulunmaktadır. Bu anlamda, insanın özerkliğini 

bozmayacak şekilde ve ahlâki yapısını geliştirecek kurumsal bir yapıya ve Tanrı’ya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yani, insan ile Tanrı arasındaki kurulması gereken ilişki insanın ahlâki 

gelişimini tesis etmeye yöneliktir. Şu halde, ahlâki gelişimin sağlanmasında dine ve Tanrı’ya 

duyulan ihtiyacın anlaşılması için insanla ilgili birtakım değerlendirmeler yapılmalıdır. 

 

D.2.1.1. EĞİLİM ve FITRAT 
Kant, insan doğasını tasvir etmeye geçmeden önce insan doğası hakkında iki ayrı görüşü 

ele almaktadır. Eski ve diğerine göre daha dini olarak değerlendirilebilecek bakış açısına göre, 

insan başlangıçta mutlu iken, daha doğrusu cennet olarak tasvir edilebilecek bir yerde550 

                                                 
544 LoE,  p. 3.  
545 A.e., p. 10. 
546 Elbette ihtiyaç duyulan Tanrı yine akıl tarafından ahlâki çerçeve içinde belirlenecektir. 
547 A.e., p. 92. Bu durumun insanın eylemlerini yerine getirmesi için başka nesnelere ihtiyaç duymasıyla ilgili 
olduğunu ilerki kısımlarda açıklayacağız. 
548 R, p. 15. 
549 R,  p. 102. 
550 Altın Çağ’da, Eden’de. 
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mutlu bir yaşam sürerken, günah işlemesi sebebiyle yeryüzüne düşmüştür. Bu nedenle dünya, 

kötü, düşülmüş bir yer, insan da kötülüğe düşmüş olarak kabul edilmiştir.551 İkinci görüş ise, 

modern döneme ait olup, dünyanın ve insanın bu kötü halinden iyiye doğru bir ilerleme 

kaydedebileceğini iddia etmiştir. Kant’a göre modern yaklaşımın bu iddiası, insanın 

doğasında bulunan birtakım olumsuz yanların ortadan kaldırılabileceğine ilişkin bir güvenin 

yansıması olarak kabul edilebilir.552   

Bu bağlamda Kant, insanın insanın iyi veya kötü olmasının doğuştan gelip gelmediğini 

sorar. Buna cevap vermeden önce Kant, insanda aşamalı olarak ele alınması gereken üç tür 

fıtrattan bahseder.553 Bunlar insanın biyolojik bir varlık olarak hayvani fıtratı, rasyonel ve 

aynı zamanda biyolojik bir varlık olarak insanlık fıtratı ve ahlâki sorumluluğu olan bir varlık 

olarak kişilik fıtratıdır.554 Üç aşamalı olarak ifade edilen bu tanımlamalarda insan aşağıdan 

yukarıya seyreden bir gelişim çizgisi içerisinde değerlendirilmekte ve bu üç halin insanda 

bulunması gerektiği belirtilmektedir. İlk aşama, insanın yaşaması için gerekli ihtiyaçlarla ilgili 

olduğundan önemlidir. Burada aklın kullanılması olmasa da, her canlıda doğal olarak bulunan 

soyu devam ettirme, kendini koruma gibi temelde ben sevgisinden kaynaklanan bir 

zorunluluk vardır. İkinci aşamada da, kendini sevme söz konusudur fakat bu, insanın kendi 

yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bir zorunluluktan değil, başkasından daha mutlu 

olmaya yönelik olan ben sevgisinin bencilliğe dönüşmesinden kaynaklanır. Son aşamada 

insan, bu ben sevgisini aşarak sadece yasaya saygıyı taşır. Burada aklın tam anlamıyla 

kullanımı, dolayısıyla ahlâklılığın en üst seviyesi söz konusudur. Kant’ın bu tanımlamaları 

yaparken özellikle belirtmek istediği husus, ilk ikisini bir kenara koyarak eylemde 

bulunulması mümkün ve hatta gerekliyken, bunların asla insandan söküp atılamayacağıdır: 
 Bunların mümkünlüğünün şartları açısından bu üç fıtratı göz önünde bulundurduğumuzda, 
ilkinin akla gerek duymadığını, ikincisinin diğer güdülere fazlasıyla bağlı bir pratik akıl 
üzerinde temellendiğini, üçüncüsünün ise tam anlamıyla pratik olan ve şartsız olarak yasayı 
dikte eden akıl olduğunu anlarız. Bunlar sadece negatif anlamda iyi değildirler, aynı 
zamanda iyiye doğru olan fıtrattırlar. Bunlar insan doğasının sınırlarıyla bağlandıklarından 
orjinaldirler. Gerçekten de insan amaçlarına karşıt olarak ilk ikisini kullanabilse de asla 
içinden bunları sökemez. 555  

                                                 
551 R, p. 15. 
552 A.y. 
553 A.e, p. 21. Mizaç/Disposition. Kant, mizacı “maksimlerin benimsenmesinin nihai öznel zemini olarak” tarif 
eder. A.e., p. 20. Fıtrat/Anlage/Predisposition. Ayrıca disposition ile predisposition arasındaki fark için bkz. 
Palmquist, a.g.e., p. 150.Yazar burada disposition yani mizacı, belirli bir anda maksimin zamandışı bir  zemini 
olarak, predisposition yani fıtratı bir eylemin yaşamın genelinde karşılaşılacak şekilde maksimin zamandışı 
zemini  olarak tarif eder.  
554 “(1)The predisposition to animality in man. (2) The predisposition to humanity in man. (3) The predisposition 
to personality in man.” R, pp. 21-22. 
555 A.e., pp. 21-23. Dikkat edilirse Kant’ın insanı üç aşamalı olarak tarif edişinde rasyonellik bulunmamaktadır. 
Buradan hareketle Kant’ın rasyonelliği insanın doğuştan getirdiği bir özellik olarak değil, sosyalleştikçe ortaya 
çıkan bir yeti olarak değerlendirilebileceğini söyleyen bir yorumdan bahsetmememizin faydası olabilir. Buna 
göre, Kant geleneksel olarak yapılan tanımlamada yer alan insanın rasyonel bir hayvan olduğu (animal rationale) 
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Fıtratın yanında Kant’ın kullandığı diğer kavram eğilimdir.556 Eğilim Kant’a göre, 

“alışkanlık kazanmış arzularla ilgili öznel zemindir.”557 Kant eğilimle, temelde insanın kötüye 

yönelme imkânına vurgu yapmayı tercih ettiğini belirmiştir.558 Buna karşın, eğilimlere karşı 

olmadığını, hatta bunların uygun ve sınırlı bir biçimde kullanılmasının mutluluğa 

götürebileceğini düşünmektedir.559 Ona göre, bu hususu destekler mahiyette bir yaklaşım 

kutsal kitapta sergilenmektedir.560 Kant’a göre, “kutsal kitap eğilimleri tahrik eden ete ve kana 

karşı değil, onların egemenliğine girilmesine işaret eden kötülüğe yani maksime karşıdır.”561 

Kötü olan, eğilimler değil, bu eğilimleri iradesi sonucunda maksim haline getiren insandır. 

Kant, bu hususu vurgulamak için, ancak maksim haline getirilen bir yatkınlığın ya da 

eğilimin, insanı iyi kalpli ya da kötü kalpli olarak nitelendirmeye sebep olacağını belirtir.562 

Şu halde önemli olan, eğilimlerin ne şekilde kullanıldığı yani maksim haline getirildiğidir. Bu 

nedenle Kant’a göre, “bir insanı kötü olarak adlandırmamızın nedeni kötü eylemlerde 

bulunduğu için değil, ama bu eylemlerin doğasında kötü maksimlerin varlığını çıkardığımız 

içindir.”563  

Kant’a göre, insanda eğilimler o kadar kökleşmiş ve yayılmış durumdadırlar ki insan 

normal olarak eğilimleriyle birlikte tanımlanır. Yani, insanın doğası itibarıyla kötü olduğu 

düşüncesi, aslında eğilimlerin insan doğasında fazlasıyla yayılmış olmasından 

kaynaklanmaktadır.564 Bu anlamda, insanın doğasıyla ilgili olarak bir nitelendirmede 

bulunmak gerekecekse, eğilimlerin bu ölçüde yaygınlık kazanmasından hareketle zayıf 

olduğu söylenmelidir. Maksimler göz önünde bulundurulduğunda önemli olan, insanın 

doğasının ne olduğu değil, ahlâklı olup olmadığıdır. Eğilimlerin dışına çıkılamadığı kabul 

edilecekse, maksimlerin olmadığı da kabul edilmelidir. Çünkü bu durumda, hiçbir eylemde 

özgür olunamadığından ahlâksız ya da ahlâklı olarak nitelendirmenin imkânı bulunmaz. Bu 

                                                                                                                                                         
görüşünü reddederek insanın daha çok rasyonelleşebilen hayvan olduğunu (animal rationabilis) düşünmektedir.  
Bkz. Allen W.Wood, “Kant and the Problem of Human Nature”, Essays on Kant's Anthropology, (Çevrimiçi), 
www.ebrary.org, 26 Ağustos 2008.  pp. 51-54. Kanımızca rasyonellik ikinci aşamada kısmen,  üçüncü aşamada 
ise tamamıyla bulunmaktadır.   
556 Eğilim/hang/propensity kavramına Türkçe karşılık bulmakta oldukça zorlandığımızı belirtmeliyiz. Hang iyi 
olduğu gibi kötü de olabilir. Eğilim iyi olduğunda kazanılan bir şey, kötü olduğunda ise getirilen bir şey olarak 
değerlendirilmiştir Kant tarafından. Bu anlamda, kötü olduğunda eğilim, iyi olduğunda ise yatkınlık olarak 
adlandırılabilir. Ayrıca Kant, genel olarak hang’ın kötü olan tarafıyla ilgileneceğini belirtmektedir. Bkz. R., p. 
24. Bu nedenle biz de Türkçe karşılık olarak eğilimin tümüyle doğru olmasa bile yeterli olabileceğini düşündük.  
557 A.e., pp. 23-24. 
558 A.e. p. 24. 
559 A.e., p. 51. 
560 Kutsal kitap derken İncil’i kastetmekteyiz. 
561 A.e., p. 52. 
562 A.e., p. 24. 
563 A.e., p. 16. 
564 A.e., p. 30. 
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bağlamda Kant, insanın fıtratının iyi olduğu kabul edilse bile önemli olanın, insanı doğuştan 

iyi veya kötü diyerek belirlemek değil, insanı eylemlerine bakarak iyi ve kötü şeklinde 

tanımlayabilmek olduğunu belirtir: 
İnsan kendisini ahlâki anlamda iyi ya da kötü yapmıştır ya da yapacaktır. Her bir durumda 
da özgür seçmenin bir etkisi olmak zorundadır. Çünkü aksi halde sorumlu tutulamaz ve bu 
nedenle de ahlâki olarak iyi ya da kötü olamaz. İnsan iyidir denilmesinin nedeni ancak şu 
olabilir: İnsan iyi için yaratılması ve insandaki orijinal fıtratın iyi olması gerçekte de öyle 
olduğu anlamına gelmez. Daha çok bu, iyi ve kötü olmasına fıtratında taşıdığı motivleri 
maksimine uyarlayarak insanın kendisinin neden olduğu anlamına gelir. 565     
 

 
 

D.2.1.2. İYİ ve KÖTÜ MAKSİM 
      İnsan doğasıyla ilgili değerlendirmesinden anlaşılacağı üzere Kant, insanın ahlâki 

bakımdan yargılanabilmesi için nasıl doğduğuna değil, ne olduğuna ve bu anlamda ne 

yaptığına hatta yaptığının ardında yatan niyetin ne olduğuna bakılması gerektiğini 

düşünmektedir.566 Bir diğer deyişle, Kant için insanın iyi ya da kötü olup olmadığı sorusu, 

insanın yapısıyla ilişkili olsa bile, daha temelinde, eylem ve niyetle ilgili olarak ele 

alınmalıdır. 567 Şu halde, Kant’ın ele almak istediği husus, insanın doğuştan iyi ya da kötü mü 

olduğundan ziyâde, insanı iyi veya kötü kılan sebebin yani maksimin ne olduğudur. 

Kanaatimizce, burada maksime bakılması, konunun Kant’ın ahlâk felsefesinde bulunan diğer 

iki önemli kavramla değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Eylemin ardındaki 

maksimlere bakılması gerekiyorsa, iradenin ve iradeyi sağlayan özgürlüğün olması 

gerekmektedir. Bu nedenle Kant’a göre, ahlâklılığı oluşturan maksim, irade ve özgürlük gibi 

unsurlardan hareketle insanın iyi olup olmadığına karar verilmesi daha uygundur: 
Ama bu öznel zemin, özgürlüğün bir ifadesi olarak anlaşılmalıdır.(Aksi halde ahlâk yasası 
bağlamında seçme gücünün iyi ya da kötü kullanılması olamayacağından insanı iyi ya da 
kötü olarak adlandırmak da mümkün olmaz.) Bundan dolayı kötünün kaynağı ne 
eğilimlerde ne de dürtüde değil, sadece özgürlüğü kullanan iradenin kuralında yani 
maksimde yer almaktadır.568      
 

Şu halde, eğilimin insandaki kötü olan tarafla ilgili olması, insanın kötü olarak 

nitelendirilmesi için yeterli değildir. İnsanın kötü olup olmadığı, eylemlere ve bu eylemleri 

belirleyen maksimlere göre değerlendirilebilir. Kant’ın ahlâk felsefesini düşündüğümüzde, 

evrensel maksimlere yani yasalara karşı gelmeyi taşıyan irade ya da eylem kötü olarak 

                                                 
565 A.e, p.4. 
566 A.e., p. 40.  
567 A.e., p. 26. Kant’ın eylemi nasıl tanımladığını doğrudan onun sözleriyle vermenin uygun olacağını 
düşünüyoruz: “Eylem genel olarak özgürlüğün yapılmasıdır ki bununla irade tarafından yasaya uygun veya karşı 
bir şekilde en son kuralın iradece uyarlanması ama aynı zamanda ona uygun olacak şekilde yapılmasında 
kullanılabilir.” 
568 A.y. 
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nitelendirilebilir. Fıtratın kendisi iyi, eğilimin kendisi kötü olsa da önemli olan nokta, bunların 

insan iradesi tarafından nasıl kullanıldığıdır. Bu kullanımın anlaşılması, insanın ahlâki 

anlamda yargılanmasına imkân verebilir:  
Vitiis nemo sine nascitur.( Hiç kimse kötülüklerden bağımsız olarak doğmaz.)-Horace 
Yukarıda söylenen doğrultusunda “İnsan kötüdür” önermesi, “İnsan kötüdür” çünkü ahlâk yasasının 

bilincine sahip olmasına rağmen ondan sapmaktadır. İnsan, doğası itibariyle kötüdür demek tür olarak 
yüklenebilecek bir şeydir ama böyle nitelik insan türü kavramından çıkarılacak bir şey değildir – çünkü o zaman 
zorunlu olurdu- ama ya daha çok tecrübe aracılığıyla çıkarırız ki aksi halde yargılayamazdık onu ya da kötülüğü 
öznel anlamda zorunlu olarak en iyi insan için bile varsayabiliriz. Bu mizacın kendisi ahlâki olarak kötü olarak 
nitelendirilmelidir ki aslında doğal fıtrat olarak değil de daha çok insana sonradan isnad edilebilen ve dolayısıyla 
iradenin yasaya karşı olan kurallarında olsun. 569    

  
Şu halde Kant’a göre, kötülüğü ya da iyiliği, duyusal doğaya dayandırarak açıklamak 

yerine, bu eğilimleri kural haline getiren iradeyle tanımlamak daha uygundur. Duyusal doğaya 

dayandırarak tanımlamaya ve buradan hareketle yargılamaya çalışmak, insanı hayvani bir 

seviyeye indirgemek demektir ki, burada özgürlüğün olduğu söylenemeyeceğinden ahlâki bir 

yargılama yapmanın imkânı yoktur.570 İnsana ait olan bir yeti olarak akıl, özgürlüğün 

olmasından ve kullanılmasından hareketle anlamlandırılıyorsa, önemli olan nokta, “eğilimlere 

boyun eğilip eğilmediği yani onların maksim haline getirilip getirilmediğidir.”571  

Kant, ahlâklılığın bu belirginliğini açıklamak için bir ayrım yapar. Buna göre, bir eylemin 

kaynağını değerlendirmek için ya zamanda ya da akılda meydana gelişine bakılmalıdır. 

Sadece zamanda meydana gelişine bakılırsa, varlığı gösterilmiş olur ama onun ortaya çıkışı 

anlamlandırılmış olmaz. Hâlbuki ahlâklı veya ahlâksız olarak bir insan değerlendirilirken, 

davranışa götüren güdüye bakmak yerine, güdüyü kötüye yönelten maksime yani akla 

bakmak daha doğrudur. Sonuçta Kant için, eylemin akıldaki kaynağıdır.572  

Şu halde, özellikle dini referansla yerleşmiş olan insanın kötü olduğuna ilişkin yargı 

Kant’a göre doğru değildir. Kant’a göre, dinde insanın kötü olduğu değil, eğilimleri olduğu 

şeklinde bir yargı vardır. Dinde (Hıristiyanlık’ta) insanın, şeytanın kandırması sonucunda 

günaha düştüğü söylenmiştir. İnsan doğuştan kötü ya da temelde kötü değildir. İnsan günaha 

düşmüştür, yani kötü değil, günahkârdır. Bu nedenle tekrar günahtan çıkarak arınması ve iyi 

olabilmesi söz konusudur.573Nitekim Kant’a göre, Kutsal Kitap’ta insanın yaratılmasıyla 

kötülüğün kaynağına değil, başlangıcına işaret edilmek istenmektedir. Burada “kötülük 

                                                 
569 A.e. p. 27 
570 A.e., p. 30. 
571 A.e., p. 31. 
572 A.e., pp. 34-35.  
573 A.e., p. 39.  
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altında yatan neden olarak eğilimden başlanmaz günahtan başlanır. Çünkü aksi halde kötülük 

kaynağını özgürlükte bulamazdı.”574   

Kanımızca, Kant bu düşünceleriyle aslında insanın Tanrı’yla olan ilişkisinin ahlâki 

anlamda başladığına işaret etmek istemektedir. Çünkü Kant’ın, kutsal kitabın dünyanın 

kötülük üzerinde yattığına vurgu yapması, Tanrı ile insan arasında tesis etmek istediği 

ilişkinin ahlâki olduğunu göstermektedir. Nitekim Kant, ahlâk yasasının insana kendisini 

günaha düşmeyi engelleyecek yasaklamayla göstermesini bu bağlamda değerlendirmektedir. 

Çünkü Kant için, “ahlâk yasası, insanoğlu için saf değil de ayartıcı arzuları olan her varlıkta 

olması gerektiği gibi yasaklamanın formunda bilinir.”575 Şu halde Kant, Hıristiyanlık dininde 

yer alan bu temel fikri ahlâk yasasına bağlamakta ve Tanrı insan ilişkisini bu açıdan 

başlatmaktadır.     

Maksimlerin insanın nitelendirilmesinde belirleyici olması, insanın doğal yapısının 

yanında insanın kalbinin nasıl şekil alacağıyla ilgili olarak değerlendirilmektedir. Çünkü 

Kant, nasıl insan doğasının incelenmesinden üç tür fıtrat ortaya çıkarıyorsa, insanın 

maksimlerinin değerlendirilmesinden de üç tür kalp ortaya çıkarmaktadır. Buna göre Kant, 

insan kalbini üçe ayırarak tanımlamaktadır: Kırılgan, saf olmayan ve bozulmuş. Kırılgan kalp, 

iradesiyle karşı koyması gerektiğini bilse de kendisine hâkim olamadığı bir duruma, saf 

olmayan kalp ödeve uygun olsa da ödevden dolayı yapmamaya, bozulmuş kalp ise tamamen 

yoldan çıkma ya da sapıtmaya işaret etmektedir.576 Kant, bütün bu örnekleri verirken, 

kötülüğün olmasını, insanda ahlâklılıktan bahsedilebilmesi için mantıksal bir şart olarak 

belirler. Yani insanı kötülüğe sevk edecek eğilimler olmasa, o zaman bunlara karşı durmakla 

kazanılacak iyilik ya da ahlâklılık da olmaz.577 Şu halde, kalpte kötülük ya da iyilik olması 

başka bir şey, kalbin kötü ya da iyi olması başka bir şeydir. Bir başka şekilde ifade edersek 

insanın kalbinin doğuştan iyi ya da kötü olması başka bir şey, insanın maksimleri sonucunda 

iyi kalpli ya da kötü kalpli olarak tanınması başka bir şeydir. Nitekim Kant “ Kötü eylemlerin 

rasyonel kaynağını aramada her bir eylem bireyin masum olduğundan hareketle 

değerlendirilmelidir.” diyerek eylemde önemli olan hususun, insanın maksimlerini belirleyen 

akıl olduğunu belirtmiştir.578  

Kant’a göre, insan günahkârsa ve karakterinin zayıflığından dolayı devamlı öyle 

kalacaksa, bundan kurtulmanın tek yolu mizaçtaki devrimdir. İnsanın eylemlerindeki gelişim 

                                                 
574 A.e., p. 37. 
575 A.y. 
576 A.e., pp. 24-25. The fraility, the impurity and the wickedness of heart. 
577 A.e.,  p. 27, ayrıca bkz. p. 50. 
578 A.e., p. 36. 
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onun tam anlamıyla erdemli olması için yeterli değildir. Tanrı’yı memnun etme derecesinde 

olacaksa, eylemin dış görünüş olarak ahlâki gözükmesi yeterli değildir. Eylemin insanın 

içinden gelmesi yani maksimlerinin ahlâki olması gerekmektedir. Bu seviyedeki bir eylemi 

yerine getiren insan iyidir ve ancak bu seviyeye gelen bir insan Tanrı’nın rızasını kazanabilir:  
Ama insan sadece yasal olarak değil, ahlâki olarak da (Tanrı’nın rızası için) iyi bir insan 
yani erdemi düşünülebilir karakteri (virtus noumenon) ve birşeyi ödevi olarak bilmeden 
başka bir motive ihtiyaç duymayan birisinin duruma gelmesi maksimlerin temeli saf olarak 
kalmadığı müddetçe aşamalı reformla değil, ancak insan mizacındaki devrimle 
mümkündür.  579  
 

Hatırlanacağı üzere, en yüksek iyinin gerçekleşmesinde erdemliliğe göre mutluluğu veren 

bir varlık olarak Tanrı’ya gidiş söz konusuydu. Yukarıda bahsedilen değişimi kalpteki 

değişim olarak nitelendirecek olursak, Tanrı’nın rolünü daha iyi kavranabilir. Çünkü Kant’a 

göre kalpteki bu değişimin değerini tam anlamıyla anlayabilecek olan varlık Tanrı’dır: 
Bu nedenle bütün ödevlerle ilgili olarak etik bir toplumda O’nun en yüksek yasakoyucu 
olması gerekir. Etik olmasıyla O, kalplerdekini bilen de olmalıdır ki her bir kişiyi en içte 
yer alan mizaçlarını görerek eylemlerinin hak ettiği değerini versin. 580 

 

 

D.2.2. İMAN581   
Kant’ın ahlâk ve din anlayışının rasyonel olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Kant ahlâkta 

aklın belirlenimine, dinde ise aklın sınırlarına önem verir. İman ise, Tanrı’ya yakınlaşmayı 

arttırdıkça aklın yerine geçmeyi dener. Bir bakıma, iman eden insanın iman konusu olan 

nesneyi akıl aracılığıyla sorgulamasına ya da tasdik etmesine gerek yoktur. Şu halde iman ile 

akıl biribirlerini dışlarlar. Bu nedenle, Kant’ın rasyonel bir iman anlayışı nasıl mümkün 

olmaktadır? Özellikle Kant’ın Tanrı inancının en yüksek iyi bağlamında postula 

edilebileceğini hatırlatmamız gereklidir. Çünkü en yüksek iyi ideali aklın bir nesnesidir. Aklın 

bir nesnesinden hareketle ulaşılmaya çalışılan bir Tanrı’nın ne ölçüde imana ihtiyaç duyacağı 

tartışılmalıdır. İlginç bir biçimde Kant iman konusunda en yüksek iyi nesnesini tartışmaz. Bu 

nedenle, bahsetiğimiz konunun Kant açısından ne ifade ettiğini burada gösteremeyeceğiz.582 

Bunun yerine, imanın ahlâki ya da rasyonel olarak ele alındığında ne anlama geldiğini 

göstermeye çalışacağız. Ayrıca Hıristiyanlığın yapısından kaynaklanan birtakım nedenlerden 

dolayı ortaya çıkan farklı iman türlerini de Kant’ın nasıl sınıfladığını açıklayacağız.  

                                                 
579 A.e. pp. 42-43. 
580 A.e., p. 91. 
581 Religionsglaube/İman/Faith. İngilizcede inancın karşılığı belief’tir. Ama dini bağlam içerisinde inancın iman 
olarak tanımlanması daha uygundur. Nitekim Kant’ın inanç kelimesinin karşılığı olarak İngilizce çevirilerde 
belief yerine faith kullanılmaktadır. Biz de, burada dini bağlam içerisinde böyle değerlendirmek daha uygun 
olacağından inancın yerine imanı kullanacağız.  
582 Buna ilişkin eleştirimizi sonuç kısmında yapacağız. 
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İmanla ilgili tartışmalar Kant’tan çok öncesine kadar gitmektedir. Hatta ahlâk-din ilişkisi 

kısmında bahsettiğimiz üzere, bu tartışma doğal din ile kitabi din arasında yaşanan çatışmaya 

kadar uzanmaktadır. Aquinalı Thomas tarafından aklın prensipleri imanın prensiplerinden ayrı 

tutulmuş ve ikincisi kutsal kitabın kilise yorumuna ve dolayısıyla vahye dayalı olarak 

açıklanmıştır. Modern dönemde ise vahye dayalı olarak açıklanan imanın, hâlihazırda yerleşik 

bulunan dinleri de kapsayacak şekilde tarihi iman olarak ele alındığı söylenmektedir.583 

Özellikle Aydınlanma’yla birlikte, Hıristiyanlık dininin tarihinden kaynaklanan belirsizlik, 

yaşanan siyasi çatışmalar, evrensel ve değişmez aklın, evrensel bir din belirleyebileceği 

inancının ortaya çıkmasına neden olmuştur.584 Bunun neticesi olarak, kökleri Cusalı 

Nicolas’tan Marsilio Ficino, Erasmus, Thomas Moore’a kadar uzanan ve 16.y.y’da doruğa 

ulaşan insanın belirlediği bir din anlayışının ortaya çıktığı düşünülmüştür.585   

Kanaatimizce, Kant bu iki kategorizasondan etkilenmiştir. Buna uygun olarak, Kant’ta 

kurtarıcı iman, rasyonel iman, saf dini iman, tarihi iman, resmi iman, kitabi iman gibi 

adlandırmaların iki kategori altında toplanabileceğini düşünüyoruz.586 Kant tarafından, kitabi 

olanın belirli bir tarihte gelmesi nedeniyle tarihi iman olarak değerlendirildiğini ve resmi 

imanın da kitabi olana dayanmasıyla diğer ikisiyle birleşerek bir kategori oluşturduğunu 

belirtmeliyiz. Yukarıdaki kategoriye göre Kant’ın bu türden iman tanımlamaları kitabi din 

içine girmektedir. Rasyonel iman, kurtarıcı iman, saf iman da diğer kategoriyi 

oluşturmaktadır. Bu iman türlerini de doğal din altında toplayabiliriz. Yukarıdaki tarihi 

ayrıma ilişkin ilk kategorinin eskiye, ikincisinin de aydınlanmacı ve dolayısıyla yeni olana 

tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Hemen belirtmeliyiz ki, bu konuda iki kategorinin olması 

bunların biribirlerinin karşıtı olduklarına işaret etmez. Aksine bunlar, biribirlerinden ayrı 

olsalar bile, birlikte olduklarında bir bütünlük arz etmektedirler. Aşağıda iki başlık altında 

belirlediğimiz iman türlerini incelemeye çalışacağız. Bu açıklamalara geçmeden önce 

vurgulamak istediğimiz nokta, ilk taraf imanın otoritesinin var olabilmesi için gerekliyken, 

ikinci taraf da bu otoritenin meşruluğunun var olabilmesi için gerekli ahlâki, nesnel ve 

evrensel ölçütleri vermesi bakımdan gerekli olmasıdır.  

    

 
                                                 
583 Green, a.g.e., p. 29. Burada yazarın belirttiği tarihi imanın kapsadığı resmi imanın doğal dinciler tarafından 
pozitif din kapsamında değerlendirdiğini ek bir bilgi olarak vermekte fayda vardır. Ayrıca kitabi imanı biblical 
faith, tarihi imanı da historical fatih’in karşılığı olarak çevirdiğimizi belirtmeliyiz. 
584 A.e., p. 27. 
585 Cassirer, The philosophy of the Enlightment, pp. 137-138. 
586Saving faith/Kurtarıcı İman, Ecclesiastical Faith: Resmi İman, Historical Faith: Tarihi İman, Biblical 
Faith/Kitabi İman  



 118

D.2.2.1. RESMİ İMAN 
Kant’ın resmi iman tanımlaması, tarihi ve kitabi iman ile aynı kategoridedir. Tarihi iman, 

kilise ya da bir resmi otorite tarafından kullanılmaktadır. Daha açıkçası, Kant’ın ele alış 

biçiminden hareket etmek gerekirse, resmi bir kurumun vahiy gibi kitabi bir unsuru 

yorumlamasıyla resmi iman ortaya çıkmaktadır. Aslında resmi imanın bütün içeriğini ve 

işlevselliğini tarihi iman üzerine kurduğunu söylenebilir. Dolayısıyla resmi iman, tarihi iman 

ve kitabi iman arasında bir ayrım söz konusu olsa da bu ayrım gerçeklikte değil, 

tanımlamadadır. Resmi iman başlığı altında bir kategori oluşturmamızın nedeni, gerek kitabi 

imanı gerekse tarihi imanın resmi iman tarafından kullanılarak son şeklini almasından 

kaynaklanmaktadır.  

Şu halde, Kant’ın resmi iman tanımlamasını anlamak için tarihi iman anlayışını bilmek 

gereklidir. Kant’ın tarihi imanla vahyi kastettiğini ve vahyin doğruluğuna inanmakla da tarihi 

imana geçiş yaptığını söylemeliyiz. Tarihi iman, vahye doğrudan karşılık gelerek aynı 

zamanda kitabi imana atıfta bulunmaktadır. Kant’ın gerek vahiyden gerekse dinden 

bahsederken özellikle Hıristiyanlığı kastettiğini belirtmeliyiz. Nitekim doğrudan İncil’i 

yorumlayan özel bir din eleştirisi yapmış olmasa da Kant’ta, Hıristiyanlığın ve İncil’in ağırlığı 

gözlenmektedir.587 Kilisenin kutsal kitabı yorumlamasıyla, iman resmi bir hüviyet kazanarak 

“resmi iman” adını almaktadır. Bu nedenle Kant’a göre, “her kilisenin kuruluşu resmi iman 

olarak adlandırdığımız tarihi imanda meydana gelir ki bunu da en iyi kutsal metinde 

bulunabilir.”588  

Kant’ın resmi imanı değerlendirmesinin olumlu ve olumsuz olarak iki şeklinden 

bahsedilebilir. Olumsuzluğunun nedeni, imanın sağlam bir zemine dayanması gerekirken, 

“zamanın ve mekânın değişkenliğinin ve insanın yargılama kapasitesinin buna imkân 

tanımamasından kaynaklanmaktadır.”589 Kant tarafından imanın tarihsel olarak 

adlandırılmasının nedeni, zaman ve mekâna dayalı olmasındandır.590 Bu ise imanın yapısını 

belirli kılmaktan ziyâde ihtimalliyani değişken kılmaktadır. Dikkat edilirse, Kant teorik akılda 

olduğu üzere tecrübe alanından (yani tarihten) gelen veriyi değişken olduğundan iman için 

yeterli bulmamaktadır. Bu nedenle, nasıl tecrübe alanında zorunlu, a priori olanı aklın kendisi 

                                                 
587 A.e., p. 31. Ayrıca bkz. A.e., p. 115. Kant, kiliseyi resmi imanın temsilcisi olarak kabul eder. Ayrıca 
Yahudiliği, Hıristiyanlığın öncesinde olan, evrensellik taşımasa da kilisenin kurulmasına fiziki meydana gelişine 
imkân tanıyan bir din olarak tanımlar. Bkz., A.e., pp. 116-117  
588 A.e., p. 94. 
589 A.e., p. 94. 
590 A.e., pp. 105-106. 
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belirliyorsa, imanda da akıl zorunlu olanı belirlemelidir. Çünkü iman, tarihi şartların 

ihtimalliğine değil, akla dayanmalıdır:  
Tarihi iman kendisinin tarihi kaydına ulaşan kişilere bağlı olduğu için kısmi geçerliliğe 
sahiptir. Ve aynı deneysel bilgide olduğu üzere öyle olmasının bilinci değil, ama sadece 
öyle olduğu vardır ve bu nedenle ihtimalliğinin bilinci vardır. Bundan dolayı tarihi iman 
resmi haline gelirken sadece akıl üzerine kurulu saf dini iman zorunlu olarak ve bundan 
dolayı gerçek kiliseyi ifade eder.591  
 

Yine de Kant’a göre, insan gerçekliğinin bir sonucu olarak tarihi imanın olması 

kaçınılmazdır. Kant’a göre, ideal olan yapının ortaya çıkmasından önce insanlar inançlarını 

farklı şekillerde göstermekteydiler. Bu anlamda, nasıl insanın tarihi bir yönünden 

bahsetmemiz ideal olan insandan bahsedilmesine bir engel teşkil etmiyorsa, tarihi imandan 

bahsedilmesi de ideal olan imandan bahsedilmesine bir engel teşkil etmez. Aslında Kant, 

kiliselerden önce tapınakların, rahiplerden önce kâhinlerin olduğunu söyleyerek belirli 

doğrultuda ilerleyen bir gelişim çizgisine işaret etmektedir: 
Bundan dolayı, insanın etik bir toplum için mücadelesinde resmi iman doğal olarak saf dini 
imanı öncele; tapınaklar (Tanrı’ya toplu ibadet için yapılan binalar...) kiliseden( ahlâki 
mizaçları uyandırmak için buluşulan yerler) öncedirler aynı papazların saf ahlâki dinin 
öğretmenlerinden önce olmaları gibi... 592  
 

Bu ilerleyiş, Kant’ın dine akıl aracılığıyla ahlâki bir kimlik kazandırılabileceğiyle ilgili 

düşüncesini pekiştirmektedir. Kanımızca, Kant’ta dinin ahlâka dayanması gerektiği düşüncesi 

bu bağlamda değerlendirilebilir. Kant’a göre, ahlâkın dinden neşet etmesi tarihi bir gerçeklik 

olsa da, aslında amaçlanan, dini, ahlâki bir kimliğe kavuşturmaktır. Aslında burada, din ile 

ahlâk arasında zorunlu bir ilişki kurulması değil, örnekten de anlaşılacağı üzere, Kant’ın 

teorik akıl anlayışında olduğu gibi, felsefi bir okuma söz konusudur. Bu anlamda, Kant’ın 

iman konusunda, tecrübe alanıyla paralellik kurarak yaptığı değerlendirmeyi şu şekilde 

yorumlamak mümkündür: Ahlâkın dinden çıkması değil, dinle başlaması lazımdır; aynı bütün 

bilgimizin tecrübeden çıkmayıp tecrübeyle başlaması gerektiği gibi:  
Resmi iman tarihi olmasıyla haklı olarak kefarete olan inançtan başlar. Ama resmi iman 
sadece saf dini imana (gerçek amacın bulunduğu) aracı oluşturduğundan dinsel imanda şart 
olan eylemin maksimi önde olmalıdır ve maksimin bilgisi ya da teorik iman eylemin 
maksimini kuvvetlendirmelidir. 593 
 

    Kant’ın resmi imana bakış açısının, vahyi olumsuz olarak değerlendirdiği sanılabilir. Buna 

karşın tekrar vurgulamak gerekirse, Kant ahlâki bir din oluşturmaya çalışırken, dinde yer alan 

bütün tarihi gerçekliği ve bu arada vahyi bir kenara bırakmayı amaçlamaz. Amaçlanan, 

tarihsel olanın ihtimalli yapısının, saf dini imandaki ahlâki yapıyı bozmamasıdır. Nitekim 
                                                 
591 A.e., pp. 105-106 
592 A.e., p. 97. 
593 A.e., p. 109. Ayrıca Kant’ın tarihi imanı deneysel iman olarak da adlandırdığını belirtmekte fayda vardır. 
Bkz. A.e., p. 100. 
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Kant, vahiy ile saf aklın oluşturduğu din ya da rasyonel iman arasında mutlak bir uyumsuzluk 

olmadığını söylemektedir.594 Dolayısıyla Kant’ın rasyonel inancının, doğal din anlayışını 

savununların amaçladığı gibi, sadece akla dayanarak dini (Hıristiyanlığı) reddetmeye 

yönelmediğini, daha çok, dine rasyonel bir kimlik kazandırarak onu sağlama almayı 

amaçladığını düşünüyoruz.595Nitekim Kant da, Hıristiyanlığı reddetmek gibi bir amacının 

olmadığını özellikle belirtmektedir: 
Bahsettiğim kitapta Hıristiyanlığın bir değerlendirmesini yapmadığımdan ona olan 
inançsızlığın suçlusu da olamam. Aslında benim değerlendirdiğim sadece doğal dindir. 
Böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olacak olay benim rasyonel öğretmelerimi desteklemek 
amacıyla kitabi metinlerden bazı alıntılar yapmış olmamdır.596 
 

Resmi imanın temelde olumlu yönü, insanın zayıflığından dolayı saf imana 

ulaşamayacağı durumda yardımcı olmasıdır. Akıl tek başına saf imanı belirleyecek 

potansiyele sahipse de, insanın zayıflığı bu potansiyeli aktüele dönüştürmeye engel 

olmaktadır.  Bu nedenle, vahyin desteğine ve bu desteği bütün insanlara yaymak için kilisenin 

temsil ettiği resmi imana ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim Kant, insanların doğal olarak elle 

tutulur, gözle görülür bir takım somut şeylerle imanlarını desteklemeye ihtiyaç duyduklarını 

söylerken, saf dini imanın pratik açıdan resmi iman ile desteklenmesi gerektiğini 

kastetmektedir: 
Kilisenin vahiysel iman üzerinde temellendiği zaman hakikatin işaretini yaydığını belirttik. 
Bu şekildeki bir iman tarihi olmakla, zan üretmesi nedeniyle asla evrensel olarak iletilemez. 
Ama henüz, insanın her zaman dokunulur bir şeye olan arzu ve ihtiyacı nedeniyle ve aklın 
zeminin ve en yüksek kavramlarının doğrulanması için hâlihazırda elde olan, tarihi veya 
resmi imanın kullanılması zorunludur.597   
 

Kant resmi imanın otorite özelliğinin sakıncalı bir tarafı olduğunu düşünmektedir. Çünkü 

kilisenin ya da farklı bir kurumun oluşturmak istediği iman korkuya dayalıdır. Hâlbuki 

insandaki ahlâki gelişim korkuya dayalı olarak sağlanamaz. Doğru olan, insanın samimi 

olarak davranmasını sağlayan ahlâki imana dayanılmasıdır. Bu anlamda, korkudan dayalı 

iman eylemlerinin Kant tarafından sadece şekilsel olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. 

Çünkü tapınma korkuya dayalı olarak yapıldığından kişinin ahlâki bir seçimi söz konusu 

olamaz:  
Bunun aksine, kutsal tapınma dinine iman kölece ve maddi imandır(fides mercenaria, 
servilis) ve bu yüzden ahlâki olamadığından kurtarıcı iman olamaz. Çünkü ahlâki bir iman, 
özgür olmalı ve kalpte sağlam bir şekilde yerleşik olmalıdır (fides ingenua). Resmi iman 
bunu Tanrı’nın rızasını kazanma eylemlerinin, içinde ahlâki değer taşımayan sadece korku 

                                                 
594 A.e., p. 11. 
595 Green, a.g.e, p. 49. 
596 I. Kant, Conflict of the Faculties, trans. by Mary J. Gregor, University of Nebraska Press, London, 
1979, p. 8 
597 A.e., p. 100. 
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ve umuda indirgenmiş olarak hareketlerle mümkün olduğunun fantezisini kurar. Bu 
eylemleri kötü bir insan da yapabilir. 598 
 

Kant’ın resmi imanda karşı çıktığı nokta, insanın Tanrı’ya bir takım dualarla ya da 

tapınakta yapılan ritüellerle ibadet edilmesinin dinin önemli bir parçası daha doğrusu özü 

olarak kabul edilmesidir. Bu türden bir Tanrı-insan ilişkisinde ahlâki bir kaygı 

bulunmamaktadır. Nitekim Kant için, “dış sivil ya da kiliseye ödevleri değil, sadece saf ahlâki 

mizaç Tanrı’yı memnun kılabilir.”599İmanla elde edilende önemli olan, şifa bulma şeklinde bir 

anda Tanrı’dan gelecek olan değil, insanın kendisini ahlâki anlamda geliştirerek böyle bir 

yardıma layık olmaktır. Dolayısıyla dua ile değil, ahlâki eylemle Tanrı’dan yardım 

beklenmeli; O’nun yardımına layık olunmalıdır.600 Nitekim Kant’a göre “Tanrım, Tanrım 

diyenler değil, Tanrı’nın iradesini yerine getirenler O’nu memnuniyetini iyi yaşam sürmeyle 

arayanlar Tanrı’ya kendini gerçekten adayanlardır.”601  

 

D.2.2. 2. RASYONEL İMAN   
 Kant’ın tarihi imanı rasyonel imandan ayırt ettiğini gözlemlesek de, amacın, tarihi imanı, 

rasyonel imana dayandırarak kullanmak olduğu söylenebilir. Yani amaçlanan, resmi ya da 

tarihi imanı reddetmek değil, onlarda rasyonel aklın ihtiyaç duyduğu ahlâklılıkla ilgili 

hususları bulup, onları rasyonel imanın uygun bir nesnesi haline getirmektir.602 Nitekim bu 

konuda yapılan değerlendirmeler, Kant’ın bahsi geçen iman türlerine bakış açısı, bunların 

pratik akla karşıt bir takım hususlar barındırıyorsa dahi, pratik aklın faydasına olacak şekilde 

yorumlanabileceği şeklindedir.603  

Kant’ta rasyonel imanın temel yönü, ahlâki yaşam sürmeyle olan ilgilidir. Nitekim Kant, 

ahlâki yaşamın dinin özünü oluşturduğunu ve bunun haricinde bir değerlendirmenin bir 

yanılgı olduğunu iddia etmektedir.604 O halde, rasyonel imanı göz önünde bulundururken bu 

imanın bahsettiğimiz diğer iki iman türünden nasıl ayrıldığının belirlenmesi ve ahlâki yaşam 

sürmenin ne demek olduğuna ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Kant’a göre imanın iç doğası hiçbir zaman tam anlamıyla bilinemez. İman birey tarafından 

bilinebilir ama evrensel şekilde anlaşılacak bir dile dökülemez. Bu anlamda, saf dini imanın 

herkese hitab edecek şekilde evrensel olması ahlâki ölçütlerle değerlendirilebilmesiyle 

                                                 
598 R, p. 106.  
599 A.e., p. 147. 
600 A.e., p. 183. 
601A.e., pp. 95-96.  
602 A.e., p. 109. 
603Bielefeldt, a.g.e., p. 188. 
604 R, p. 158. 
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mümkündür. Ahlâki değerlendirmeye imkân tanıyan akıl olduğu için imanın akla dayanması 

gerekli olmaktadır. Çünkü ancak akla dayalı olarak oluşturulan iman, olması gereken, 

evrensel ve değişmeyen bir form sunabilir: 
Dini ilgilendiren imanların bütün türlerinin iç doğasını soruşturma tek bir birey tarafından 
bilinebilen ama aleni kılınamayan yani evrensel olarak paylaşılamayan kutsal bir gizemdir. 
Kutsal olan bir şey ahlâki olmalı ve bu nedenle aklın bir nesnesi olmalı ve pratik kullanım 
açısından yeterlice bilinme kapasitesine sahip olmalıdır. Ama yine de gizemli bir şey olarak 
herkes tarafından paylaşılan ve aleni olacağından teorik anlamda kullanılamaz. 605     
 

Kant, rasyonel imanın bir anda değil, aşamalı olarak meydana çıkacağını düşünmektedir. 

Çünkü insanlar vahiyle ısındırıldıktan sonra rasyonel imana doğru ilerlemeye 

başlayabilirler.606Ahlâk yasasının kendisini yasaklamayla belirgin olarak göstermesi bu 

bağlamda değerlendirilebilir. Din, bu anlamda, yasaklamayla ahlâk yasasına hizmet etmiş 

olmaktadır. Bu nedenle, rasyonel imanın başlangıcını tarihi imana bağlamakta bir sakınca 

yoktur. Önemli olan, tarihi imanın pratik aklın ahlâksal kurallarını ihtiva edip etmediğine göre 

bir değerlendirmesini yapmaktır. Nitekim Kant, teorik aklın gösterdiği eksikleri kapatarak, 

genel olarak insanın iman ihtiyacını tatmin edecek olan unsurun ancak vahiy olduğunu 

belirtmiştir.607  

Vahyin ahlâk ölçülerine göre Kant tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak için bir 

örnek durum değerlendirilebilir. Kant, İncil’in temelini Hz. İbrahim’de bulan bir Mesih kitabı 

olduğunu ve buna olan tarihi inancın, kitabi imanı oluşturduğunu belirtmektedir. Kant’a göre, 

tarihi olan bu kitabın birçok çeşitleri olmasına ilişkin şüpheleri yanında, Tanrı’nın sözlerinin 

O’nun sesinden duyulmuş olmasına imkân yoktur.608 Şu halde söz konusu olan insanın 

içindeki ahlâk yasasının Tanrı’nın sesi olarak kabul edilmesidir. Tanrı’nın sözlerinin ahlâkla 

ilgili olması bunun bir kanıtıdır. Bunun yanında, ahlâk yasasına aykırı bir Tanrı sesinin, daha 

doğrusu sözünün olmasına imkân yoktur. Burada yaşanılan, Kant’a göre, bir yanılgıdır.609 

Nitekim Kant’a göre, dua edilerek Tanrı’dan yardım beklemek insana ahlâki anlamda hiçbir 

şey katmadığı gibi Tanrı’nın insanın isteklerini dua yoluyla öğrendiğinin sanılması da 

saçmadır. Önemli olan, Tanrı’ya dua etmek değil, Tanrı’nın emirlerini yerine getirmektir: 
Dua Tanrı’ya iç şekli hizmet düşüncesi ve bundan dolayı inayetin araçları olarak hurufi 
yanılgıdır. Çünkü bir dilekte bulunanın iç mizacı hakkında bu türden bir malumata ihtiyaç 
duymayan Varlığa yöneltilmiş belirli dilekten başka bir şey değildir. Bu nedenle Tanrı’nın 
emirleri olarak sorumlu olduğumuz ödevlerin hiçbirini yerine getirmez ve bundan dolayı 
Tanrı’ya hizmet edilmez.610  
 

                                                 
605 A.e., p. 129 
606 R., s. 101. 
607 Kant, CF,  p. 9. 
608 Kant, CF,  p. 63.  
609A.y.  
610 A.e., p. 183. 
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Kant, dinsel tapınmaların ve ritüellerin ahlâki bir amaç taşımadıkları sürece anlamlarının 

da olmadığını söylemektedir.611 Tanrı’ya ibadet edildiğinde bunun Tanrı’nın karşıya alınarak, 

sanki konuşuluyormuş gibi olması mümkün değildir. Çünkü Kant’a göre, Tanrı ile fiziksel 

anlamda irtibata geçilmesi yani O’nun sezilmesinin mümkün olduğunu düşünmek 

saçmalıktır.612 Bu nedenle, ahlâki anlamda iyi bir yaşamın Tanrı’ya ibadet olduğu şeklinde 

rasyonel bir düşünmenin Kant’ın rasyonel, ahlâki iman anlayışını oluşturduğunu 

düşünebiliriz.613 Dolayısıyla, Kant tarafından rasyonel iman denildiğinde, imanın ahlâki 

zemin üzerinde sağlam durabileceği ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bir başka açıdan 

değerlendirmek gerekirse, Tanrı’nın doğrudan muhatap alınması ve O’nun da insanı doğrudan 

muhatap alsa bile bunun idrak edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, ancak, Tanrı’nın, 

pratik aklın en önemli nesnesi olan ahlâk yasasının yaratıcısı olarak kabul edilmekle 

onurlandırılmasından bahsedilebilir. Ahlâk yasasına uygun davranarak eylemde bulunmakla 

da Tanrı’ya hizmet edilmiş olunur.614 Şu halde, Kant için ancak ahlâki bir yaşam sürerek 

Tanrı’ya hizmet edileceğini düşünmek ahlâki imanı oluşturmaktadır:  
Gerçekten de insanın Tanrı’ya doğrudan hizmet ettiğine inandığı dini eylemler vardır. Ama 
insanlar bunda yanılmaktadır. Aktivitelerimizin etkisi bu dünyanın ötesine ulaşamaz; 
Tanrı’yı hiçbir yolla etkileyemeyiz. Sadece mizacımızı itaatkâr bir şekilde Tanrı’ya 
adayabiliriz. Bu yüzden Tanrı’ya hizmet için gösterebileceğimiz Tanrı’ya mahsus 
aktiviteler alanı yoktur. Tanrı’ya adama hizmeti, Tanrı’nın rızasını kazanmak için ve O’na 
hizmetle değil ama sadece ruhumuzdaki mizacı hayatlarımızdaki eylemlerle geliştirip 
Tanrı’yı memnun etmekle olur. 615 
 

Şu halde, rasyonel iman anlayışının Kant’ın ahlâk anlayışında yer alan özerkliğe zarar 

vermediğini söyleyebiliriz. Çünkü Kant ahlâki bir yaşam sürmenin, Tanrı’ya iman etmenin en 

uygun yolu olduğunu düşünmektedir. Ahlâki bir yaşamın nasıl sürüleceğini insan, ahlâk 

yasası aracılığıyla bilebilir. Ayrıca akıl sahibi ve özgür bir kişinin, kendisine dayalı olarak 

eylemde bulunması gereklidir. Bu nedenle, kişi ahlâkın kaynağının Tanrı’dan geldiğini 

düşünse bile ahlâki eylemin failinin kendisi olduğunu bilerek harekete geçmelidir.616 Sonuçta 

Kant tarafından, insanın kendi iradesi altında iyi yaşam sürmek, aynı zamanda Tanrı’nın 

iradesini yerine getirmek olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda kişinin kendisine dayalı 

olarak iyiyi ve kötüyü belirlemesi, Tanrı için önemli değildir. Önemli olan iyinin ve kötünün 

                                                 
611 LoE, p. 100. 
612 A.e., p. 99.  
613 Tanrı’ya hizmet etmeyi ibadet, tapınma/worship şeklinde anlarsak Almancada bunun için kullanılan terim 
Gottesdienst’tır. Kant için bu ayrım önemlidir çünkü Tanrı’ya hizmetin ya da ibadetin sembolik olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini söylemekle kendi görüşü olan iyi yaşam sürmenin aslında Tanrı’ya hizmet ya da 
ibaet etmek olduğunu iddia edecektir. Ayrıca bkz. Bielefeldt, a.g.e., p.193.   
614 LoE, p. 97. 
615 A.e., pp. 104-105. 
616 A.e., p. 135. 
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kaynağının ne ya da neresi olduğu değil, iyiyi yapabilmek ve kötüden kaçınabilmektir. 

Böylece özerklik herhangi bir şekilde zarar görmemektedir.  

Pratik akılda Tanrı anlayışını incelerken de belirtilen, insanın Tanrı’dan mutluluğu talep 

etmesi için ilkönce erdemli olması gerektiği fikri, Kant’ın imanı değerlendirmesine de 

yansımaktadır. Din açısından bakıldığında erdemlilik, Tanrı’ya nasıl layık olunacağıyla 

ilgiliydi. Bu anlamda Kant’ta, erdemlilik ile Tanrı’nın iradesi aynı noktada buluşmakta ve 

erdemli bir insan ile imanlı bir insan arasında belirgin bir fark kalmamaktadır. Bunun sonucu 

olarak Kant, Tanrı istediği için erdemli olunmasa dahi, erdemli olmanın Tanrı’nın istediği 

olduğunu savunabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, insanın amaçladığı erdemlilik ile Tanrı’nın 

iradesi aynı noktada buluştuğundan erdemli bir insan aynı zamanda imanlı bir insan haline 

gelebilir. Kanaatimizce, Kant’ın imana ahlâki iman adını vermesi bunun bir neticesi olarak 

kabul edilebilir: 
Şimdi imanı, elimizden gelenin en iyisi yaparsak, imkânımız dahilinde olanı yaparsak 
iyiliği ve bilgeliği gereği Tanrı’nın eksikliklerimizi kapatacağı anlamında kabul edebiliriz. 
İman, şu halde, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda gücümüzün yetmediği şeyler için 
bize destek olacağına duyduğumuz güvendir.617  
 

Bu aşamada özellikle ahlâki rasyonel imanın en üst seviyesi olarak Kant’ın kurtarıcı iman 

anlayışına değinmek istiyoruz. Mutluluk ve en yüksek iyi bölümlerinde belirttiğimiz üzere, 

erdemlilik ahlâkta temel bir öneme sahip olmakta ve görev olarak Kant tarafından karşımıza 

çıkarılmaktaydı. Bu anlamda erdemli olmak ahlâklı olmaktır. Ahlâklı olunduğunda aynı 

zamanda Tanrı’ya hizmet edildiğine inanmak da ahlâki imanı oluşturmaktaydı. İşte erdemin 

mutlulukla bağlantısında kurtarıcı iman denilen daha üst bir iman ortaya çıkmaktadır. Erdemli 

olunduğunda mutluluğun Tanrı tarafından verileceğine inanan insan, aynı zamanda en yüksek 

iyi idealini de gerçekleştirmeye inanmaktaydı. Aynı şekilde kurtarıcı iman da “mutluluğa 

layık olma kapasitesi” olarak aklın sonrasına yerleştirilmekte ve en yüksek iyi de ebedi 

mutluluk olarak belirlenmektedir. Böylece kurtuluş, en yüksek iyi ideali bağlamında 

değerlendirilerek ahlâk ile din arasında paralellik kurulmaktadır: 
Ebedi mutluluk için her bir bireyin sahip olduğu ahlâki kapasite (değerlilik) kurtarıcı 
imandır. Bu iman tek imandır; çünkü saf dini imanın hedefine doğru harekette bütün resmi 
imanın çeşitliliği arasında pratik olandır.618   

 

 

D.2.3. MUCİZE 
 Kant’ın felsefe sisteminin akıl kavramını oldukça kullandığı ve bu kullanımda da aklın 

sınırlarının belirlenmesine önem verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sonucun, “Saf Aklın 
                                                 
617 A.e., p. 95. 
618 R., p. 106. 



 125

Eleştirisi”, “Pratik Aklın Eleştirisi”, “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din” gibi eserlerinin 

yalnızca adlarından dahi rahatlıkla çıkarılabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında, aklın 

sınırlarının aşılmaması gerektiği, aşkın olan hakkında bilgi sahibi olunamayacağını belirten 

bir filozofun, aklın sınırlarını aşan mucizelere karşı alacağı tavrın ne olacağı önemlidir. Bu 

açıdan bakıldığında mucize akla karşı mıdır akıl dışı mıdır sorusu özellikle öne çıkmaktadır. 

Aslında Kant tarafından mucize olarak kabul edilen olayın ya da nesnenin bilgi 

mahiyetinde olmaması mucizelerin bir tür hurafe olup olmadığı sorunuyla ilgili olarak 

değerlendirilmiştir. Ona göre mucizeler “sözde dış tecrübeler olarak hurafedir.”619 Mucizeler 

sebepleri asla bilinemeyecek olaylardır.620 Çünkü Kant için, mucizelerin Tanrı’dan 

geldiğinden şüphe edilmese de, Tanrı’nın (mekânik) doğanın işleyişini nasıl değiştirdiği 

anlaşılamaz. Bu anlamda Kant’ın mucizelere olumsuz baktığını söyleyebiliriz. Buna karşın, 

Kant’ın mucizeyi hurafe olarak tanımlaması ve kesinlikle anlaşılamaz olmasına vurgulaması, 

dinin kabul ettiği mucizeleri inkâr ettiği anlamına gelmemektedir. Kant’ın karşı çıktığı husus, 

mucizelerin hayata yön verecek ya da bir dinin ilkelerini oluşturacak şekilde egemenlik 

kazanmasıdır. Nitekim ona göre, “temelde, mucizelerin neler olduğunun biliniyor olması, 

onlara inanılması ve üzerlerinde uzmanlaşılması, mucizenin Tanrı’yı memnun eden bir dinin 

ilkelerini oluşturduğu anlamına gelmez.”621  

Bu aşamada Kant’ın mucize konusunu işlerken, eski din ile yeni din ve meleki mucizeyle 

teistik mucize arasında yaptığı ayrımları belirtmenin faydası olduğunu düşünüyoruz. Kant, 

eski dinlerin mucizelere dayanarak hurafelerle dolu olduğunu buna karşın, yeni dinin rasyonel 

bir zemine dayanması gerektiğini belirtmiştir.622 Bu ayrımdan hareketle Kant’ın mucizeleri 

tasnif edişini değerlendirmek gereklidir. Mucizeler Kant tarafından teistik ve meleki olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır.623 Yukarıda bahsettiğimiz bağlam içerisinde, özellikle üzerinde 

durmak istediğimiz meleki mucizelerdir. Meleki mucizeler, demonik ve iyi meleklerden gelen 

olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Kant’a göre, demonik melekler kötü mucizelere 

neden olmaktadırlar.624 Kötü olarak nitelendirilmesinin nedeni, akıl tarafından ahlâki olarak 

kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Tanrı’nın, Hz 

İbrahim’den oğlunu kurban etmesini istemesi, demonik bir meleğin başka bir kılığa girerek 

Hz. İbrahim’i kandırmaya çalışmasından ibarettir. Çünkü Kant’a göre, Tanrı’nın böylesine 

ahlâkdışı bir şeyi istemesi mümkün değildir: 
                                                 
619 A.e., p. 48. 
620 A.e., p. 81. 
621 A.e., p. 80. 
622 A.e., p. 79. 
623 A.e., p. 81. 
624 A.e., p. 81. 
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Mucizeler arasında demonik olanlar aklımızın kullanımıyla tamamıyla uyuşmazdır. En 
azından teistik mucizelerin kullanımında negatif anlamda da olsa, ahlâka düz bir şekilde 
karşı ise Tanrı’nın emriyse öyle görünmesine rağmen Tanrı’nın olamaz.(Mesela tamamıyla 
masum olduğunu bilen bir babanın oğlunu öldürmesindeki gibi) 625   
  

Bu şekilde tasnif edilmesinden de anlaşılacağı üzere, mucizenin akıl tarafından kabul 

edilmesi ontolojik açıdan ziyâde ahlâki açıdan değerlendirilmektedir. Gerçeküstü olan bir şey 

Tanrısal olacaksa, anlamını ahlâki bir çerçeve içinde kazanabilir. Yani mucizelerin, gerçekliği 

ya da, tarihte olup olmadıklarını tartışmak yerine, ahlâki değerleri tartışılmalıdır. Bu anlamda 

mucize, ahlâki olup olmaması noktasından hareketle, kabul ya da red edilebilir. Ahlâki içerik, 

aynı zamanda rasyonel bir zemin anlamına gelmektedir. Rasyonel, ahlâki zemin yeni bir din 

anlayışı oluşturmaktadır. Yalnız bu anlayış, tekrar belirtmek gerekirse, ayrı bir din değil, daha 

çok, eski dinin rasyonel ahlâkın süzgecinden geçirilerek yenilenmesidir. 

Şu halde Kant için mucizelerin akıl dışı olarak kabul edildiğini, çünkü akıl tarafından 

kavranılamayacak yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Yalnız buradaki aklın teorik akıl 

olduğunu belirtmeliyiz. Aklın karşı olması noktasındaysa söz konusu olan pratik akıldır. Hz. 

İbrahim’in bahsi geçen olayından anlaşılacağı üzere, pratik akla karşı olduğu durumlarda yani 

ahlâkla çatıştığı durumlarda mucizeye karşı olumsuz bir tavır söz konusudur. Önemli olan 

nokta, bunların teorik akıl tarafından kavranılmaması değil, pratik aklın bu olayları ahlâki 

anlamda bir yerlere oturtmasıdır.626 Bunun yanında Kant için, mucizeler nadir olaylar olarak 

insanın ahlâki hayatında devamlı kullanması gereken aklın önüne geçmemelidir. Nitekim iyi 

bir idari yönetim, mucizeleri tasnif ederken dinin kamusal öğretileriyle ilgili olan eski 

mucizeleri kabul etmiş ve yenilerine karşı tolerans göstermemiştir.627 Çünkü Kant’a göre 

“hayat işlerinde, mucizeye dayanarak ya da aklı kullanmamızda bütünüyle dikkate almamız 

mümkün değildir.”628 

 
 

D.2.4. KİLİSE  
İman, bahsedildiği üzere, kişinin kendisinin idrak ettiği ama başkasına aktaramadığı bir 

durumdur.629 Ama imanın nesnesi olan Tanrı’nın sadece bir insanı değil, bütün insanları hedef 

alması gerektiği söylenebilir. Bu anlamda, Tanrı’ya olan imanın bireysel bir durumu aşarak 

kurumsal bir yapıyla ilgili hale gelmesi normal karşılanabilir. İşte Kant’ın aradığı, Tanrı’ya 
                                                 
625 A.e., p. 82. Kant burada ahlâka karşıt olursa şeklinde ifade etmiştir. “If it flatly contradicts morality”. Ayrıca 
bkz. Kant, C.F., p. 63.   
626 Bu anlamda Tertullian’ın anlamadığım için inanıyorum sözü Kant için geçerli olarak değerlendirilemez. 
627 A.e., p. 80. 
628 R, p. 82. 
629 A.e., p. 129. 
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olan imanı topluma yaymak için kilisenin kurumsal ve sosyal bir yapı olarak yardımıdır. 

Kant’ta, imanın içyapısı ahlâki olurken dış yapısı da bu ahlâki yapıyı en iyi biçimde yayacağı 

form olan kiliseye dayanmaktadır. Yani Kant bağlamında, imanın potansiyel olarak insanda 

bulunduğu bunun aktüel hale gelmesinin ve toplumsal olarak yayılmasının ancak kilisenin 

yardımıyla mümkün olduğunu söylenebilir. Kant’a göre kilise sadece akla dayalı olarak 

insandaki imanı açığa çıkaramayacağından başka enstrümanlara ihtiyaç duyacaktır. Bunların 

başında vahiy gelmektedir. Yeryüzündeki kutsal devletin vatandaşları olarak Tanrı’nın 

kilisede nasıl onurlandırılacağını bilmek için vahye ihtiyaç duyulmaktadır: 
Ama kendimizi sadece insanlar olarak değil, aynı zamanda kutsal bir devlette vatandaşlar 
olarak değerlendirdiğimizde ve böyle bir birlik için kilisenin altında çalıştığımızda Tanrı 
kilisede nasıl onurlandırılmalıdır sorusu sadece akla dayalı olarak cevaplanamaz görünür ve 
saf dini imana zıt oluşta olan ancak vahiy aracılığıyla bildiğimiz tarihi imanda yer alan 
kanuni yasalara ihtiyaç duyulur.630 
 

İmanın doğrudan nesnesi olan Hz. İsa’nın ilk örnek olarak her akılda yerleşik olması dinin 

evrensel olmasını kolaylaştırmaktadır. İlk örnek, akılda bulunsa bile bunun insan tarafından 

bir anda kavranması söz konusu değildir. İşte bu aşamada Kant için kilise ve vahiy devreye 

girer. Gerçek kilisenin, akıldaki gerçek imanı ortaya çıkarırken yapması gereken vahyin 

ahlâki anlamda insanı geliştirecek olan bir içeriğe sahip olup olmadığını değerlendirmektir.631  

Kant için akıl, ahlâkı belirleyicisi olduğundan kilisenin de nasıl olması gerektiğini de akıl 

belirleyebilir.632 Buna karşın Kant’a göre, kilise insan zayıflığından ötürü hiçbir zaman Saf 

akıl imanına dayanamaz.633 Bundan ötürü resmi iman ve kanımızca bununla beraber 

değerlendirilmesi gereken görünür kilise, kilisenin nasıl olması gerektiği konusunda dikkate 

alınmak zorundadır.   

Kant’ın dindeki Tanrı anlayışında, kilisenin oldukça işlevsel bir rolü bulunmaktadır. 

Nasıl pratik akılda en yüksek iyiye ulaşmak için Tanrı’nın varsayılması zorunluysa, dinde de 

Tanrı’ya ulaşmak için kilisenin olması zorunludur. Nitekim Kant’ın bir alt başlık olarak 

kitabında Tanrı’nın insanları fikrinin ancak kilise yapısı altında olabileceğini söylemesi bu 

düşüncemizi destekler mahiyettedir.634 Ayrıca Kant için kilisenin görünebilir ve görünemez 

olarak iki biçimde ele alınması da bu düşüncemizi desteklemektedir. Kant’a göre, eğer ahlâk 

evrensel ise ahlâka dayanması gereken kilise de evrensel olmalıdır. Bu kilisenin en önemli 

özelliğidir.  

                                                 
630 A.e., p. 96. 
631 A.e., p. 102. 
632 A.e., pp. 105-106.  
633 A.e., p. 94. 
634 A.e., p. 91. 
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Kant’a göre kilise, Tanrı’ya layık olmak için ne yapılması gerektiğini belirleyen 

kurumdur.635 İnsan, Tanrı’nın karşısında olduğunda, O’nu nasıl onurlandıracağını bilmek için 

kiliseye ihtiyaç duymaktadır. Burada pratik aklın belirlenimleri değil, Tanrı’nın 

söyleyecekleri yani vahiy ve bu vahyin yorumunuı yapan kilise ön plana çıkmaktadır. Burada, 

kişinin Tanrı’yı ahlâktan hareketle varsaymasının zorunluluğu ile iman nesnesi olarak 

Tanrı’nın değerlendirilmesi farklıdır. Çünkü pratik akılda insanın Tanrı’yı karşısına alması 

yani kendi içinde O’na ulaşması söz konusuyken, kilisenin devreye girmesiyle Tanrı’nın 

insanı karşısına alması söz konusu olmaktadır. Çünkü dinde Tanrı, bilinmenin ötesinde nasıl 

onurlandırılacağını insana bildirmek ister. İşte bu onurlandırmanın nasıl yapılması gerektiğini 

belirleyen yer olarak kilise karşımıza çıkmaktadır. 

Aslına bakılırsa Kant için insan, Tanrı’yı nasıl onurlandıracağını bilse dahi zayıf bir 

varlık olarak bunu yerine getiremez. Rasyonel iman bölümünde özerklikle ilgili olarak 

belirttiğimiz üzere, insan doğru eylemin ne olduğunu ve bunun Tanrı’nın rızasını 

kazandırdığını bilir. Ama Kant için, insanın bilmesi eylemi yerine getirmesi için yeterli 

değildir. Kanaatimizce bu görüş özellikle insanla ilgili olarak bir tasvir de içeren şu soruda 

açığa çıkmaktadır: “Eğri bir odundan nasıl dümdüz bir şeyin çıkmasını bekleyebiliriz?”636 

Burada önemli olan husus, Kant’ın insanı özellikle ahlâk yasası ile idealize etmeye çalışırken 

dine gelince eğilimleri olan, günahkâr insanı kabul ettiğidir. Şu halde ahlâki açıdan 

bakıldığında insan, Tanrı’yı kendi aklından ve ahlâki varlığından hareketle bulsa da 

mesafesini korumakta iken, dine gelince zayıf olan insanın Tanrı’nın kurtarmasına ihtiyaç 

duyması söz konusudur. Bu anlamda bir bakıma roller değişerek belirleyici olan insan yerine 

Tanrı aldığından Tanrı’nın insanı karşısına aldığı söylenebilir. Pratik akılda erdemli insan 

Tanrı’nın karşısına hak ettiği mutluluk talebiyle çıkarken, dinde eğilimleri olan insan 

Tanrı’nın yardımına muhtaç durumdadır. Buna karşın, bu ihtiyacın sonucunda insanın 

karşısında bulduğu Tanrı değil, kilisedir.  

Aslında ilk başta görülen bu farklılık ya da iki insan arasındaki bu uçurum tam da Kant’a 

kilisenin aranması için uygun ortamı sağlamaktadır. Bir diğer deyişle, ihtiyaç duyulan yeni bir 

ahlâkın ortaya çıkması değil, insandaki eğilimlerin kilise tarafından ahlâklılığı sağlayacak 

şekilde düzenlenmesidir. Bu nedenle Kant kilise derken herhangi bir kurumun 

savunuculuğunu yapmaktan ziyâde ahlâki anlamda olması gereken kilisenin özelliklerini de 

eklemeyi ihmal etmez.637Kant’a göre gerçek kilisenin nitelikleri evrensel olması yani tek 

                                                 
635 A.e., p. 96. 
636 A.e., p. 92. Acaba bunu da Saf dini aklın çatışkısı olara ele alabilir miyiz? 
637 A.e., p. 93. 
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olması, kalitesini ifade eden sadece ve sadece ahlâki değerler altında birleşmeyi sağlayan 

saflığı, hem kişilerin kendi aralarında hem de kurumsal olarak kilisenin politik anlamda özgür 

olması ve kurumsal yapısının değişmez olması olmak üzere dört tanedir.638 Gerçek kilisede 

devlet yaptırımlarında olduğu gibi kurallara uymada zorlayıcılık değil, gönüllü katılım söz 

konusudur. Şu halde Kant tarafından kilisenin ahlâki bir toplumun kurumsal yansıması olarak 

kabul edildiğini söylenebilir.639 Nitekim kilisenin bir diğer önemli yönü, insan ile Tanrı 

arasındaki ahlâki ilişkinin bir toplumsal sözleşmeye döküldüğü yer olarak tanımlanmış 

olmasıdır. Ahlâki yükümlülükler kilise çatısı altında Tanrı ile yapılan sözleşmeye 

dönüşmektedir.640 Aynı sözleşmeye herkesin kilise altında katılması ahlâki yapının kişisel 

olmaktan çıkarak toplumsal olduğu kadar kurumsal bir yapıya bürünmesine de yardımcı 

olmaktadır. Nitekim ahlâki kaygılarla hareket edildiğinde insanın birlikteliğinin ahlâki bir 

topluma götürmesi ve bunun da kilise gibi kurumsal bir yapıya ihtiyaç duymasından 

bahsedilmektedir.641  

Eğilimleri düzeltmek Tanrı’nın isteği olduğu kadar ahlâki bir yükümlülüktür. Önemli 

olan nokta, ahlâki gelişimin bu açıdan bakıldığında Tanrı’nın onurlandırılması ya da memnun 

edilmesi anlamına geldiği ve bu anlamda ahlâki olanın aynı zamanda dini olduğunun 

anlaşılmasıdır. Böylelikle ahlâki bir yaşam süren insan Tanrı’ya hizmet ettiğini 

anlayacaktır.642 Tanrı’ya hizmet etmek O’na şekilsel ibadetlerde bulunmak anlamına 

gelmemektedir. Kiliseye giderek dua etmekle Tanrı’ya hizmet etmiş olunmaz. Kiliseye 

gitmek O’nu onurlandırmaya hazır olmak demektir. Bu onurlandırmanın gerçekleşmesi için 

insan ahlâki anlamda geliştirmeli ve böylece kilisede O’nun karşısına çıkmaya hazır hale 

gelmelidir:  
Dua, bütün diğer duyusal araçlar gibi, sadece mizacımızı pratik kılmak için hazırlıklı 
mahiyetinde olan egzersizlerdir. Tanrı’ya gerçek hizmet Tanrı korkusuyla arındırılmış bir 
hayattır. Dolayısıyla, kiliseye Tanrı’ya hizmet etmek için değil, Tanrı’ya kendimizi 
hazırlamak için gireriz. Kilisede yaptığımız eylemleri kilise dışında da devam ettirmek 
zorundayız ki Tanrı’ya hizmete kendimizi adayalım. 643  

 

 D.2.5. Hz. İSA 
Kant’a göre, Tanrı’yı memnun etmenin daha belirgin bir yolu Hz. İsa aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Çünkü Hz. İsa, Tanrı’nın oğlu olarak sürdürdüğü yaşantısıyla, iyi bir yaşam 

                                                 
638 A.y. 
639 Bielefeldt, a.g.e., p. 184. 
640 A.e, p. 96. 
641 Bielefeldt, a.g.e., p.186. 
642 S.94.kontrol et.107 
643 LoE,  p. 105. 
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sürmenin nasıl olacağını da göstermektedir.644 Yani insanın kendisini ahlâki anlamda 

geliştirmesi için Tanrı Hz. İsa’yı göndermiştir. Bu nedenle Kant için Hz. İsa, sıradan bir örnek 

değil, akılda yerleşik bulunduğu ve tek olduğu için ilk örnektir.645 Daha doğrusu, ilk örnek 

olan Hz. İsa sıradan bir örnek değil, akılda Tanrı’nın örneği olan bir yansımasıdır. O halde 

Hz. İsa basit bir örnek olmanın ötesinde örnek alınması zorunlu olan bir fikirdir. Şu halde 

Tanrı’nın Hz İsa yoluyla kendini göstermesi ahlâki bir amaç taşımaktadır. Nitekim Kant’a 

göre, “Bundan dolayı, Tanrı’yı memnun etmek için herhangi bir tecrübî örneği ilk örnek 

yapmaya ihtiyacımız yoktur. Çünkü bu fikir aklımızda zaten bulunmaktadır.”646 Bu fikir, 

insan aklının yapacağı bir şey olmadığından yukarıdan insana verilmiştir.647 Bu anlamda 

insan, Tanrı’nın Hz. İsa’yı yani oğlunu akla yerleştirilmesini hak etmese de, yukarının 

insanlığı geliştirmeyi amaçlayan arzusu böyle bir varlığın bir fikir olarak insanın aklında yer 

almasına sebep olmuştur: 
Ama bu fikrin yaratıcısı olmadığımızdan ve böyle bir şeyi kabul etme kapasitesini 
anlamadan insana kendisini yerleştirdiğinden dolayı bu ilk örnek gökten gelmiştir ve 
insanlığımızı varsaymaktadır. 648 
 

Kant’a göre, insan her ne kadar ahlâki anlamda mükemmel olamayacaksa da bunun için 

çaba göstermek zorundadır. Bu ödevi gerçekleştirmeye çalışmak insanın elinden geldiğince 

iyi yaşam sürmesi anlamına gelir. İyi yaşam sürmesi ise Tanrı’nın iradesini gerçekleştirmeye 

çalışmaktır. Bu nedenle ahlâki anlamda eksiklik ve yetersizlikler iyi yaşamı gerçekleştirmeye 

engel olsa da, Tanrı, insandaki çabayı takdir ederek yardım edecektir.649  

Hz. İsa insanlığın kurtulması için önemli olan bir örnektir. İnsan, Tanrı’nın oğluna iman 

ederek Tanrı tarafından kurtarılabileceğini umabilir.650Hz. İsa’nın çektiği acılar, öğretileri, 

insana, bu acılara katlanırsa, öğretilerine uymaya devam ederse, Tanrı’nın oğlu olarak 

Tanrı’nın krallığına kabul edilebilme umudunu vermektedir. Dolayısıyla, insanın Hz. İsa’nın 

çektiği acılara katlanmasının ahlâki olduğu kadar kurtarıcı bir yönü de vardır.651 Nitekim 

Kant’a göre, Hz. İsa’yı ilk örnek olarak kabul etmek ile ahlâki yaşam arasında bir fark yoktur. 

Çünkü akılda bulunan bir ilk örneğin zaten ahlâki olduğu kabul edilirse onu benimseyerek 

yaşamak hem ahlâki açıdan hem de dini açıdan tam da arzulanan bir durumdur: 
Tanrı’yı (Oğulda) memnun etme olarak insanlığın ilk örneğinde olan yaşayan iman, sadece 
bir yönlendirici ilke değil ama aynı zamanda teşvik anlamında aklın ahlâki bir fikri olarak 

                                                 
644 Kant, Hz. İsa’yı ismiyle değil de Tanrı’nın oğlu olarak kullanmaktadır. 
645 Archtype. 
646 A.e., p. 56. 
647 A.e. , p.54. 
648 A.e., p. 54. 
649 A.e., p. 54. 
650 A.e., p. 55. 
651 A.e., pp. 57-58. 
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hizmet etmekle, kendinde, sınırlanmıştır. Bu nedenle mesele rasyonel imanla ya da iyi 
yaşam sürmeyle başlamam değildir. Aksine, fenomenal görünüşteki kendinde aynı ilk 
örnekte iman, deneysel iman olarak, iyi yaşam sürmeyle değiştirilebilir değildir ve böyle bir 
imandan başlamak ve sonra bundan iyi bir yaşam sürmeyi çıkartmak ayrı bir meseledir. 652 
 

Hz. İsa’ya önem verilmesinin bir diğer önemli nedeni Hz. İsa’nın akılda yer alan bir 

ideal olarak ahlaki ölçütü oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Aslına bakılırsa Kant’a göre, 

insan aklı kıyaslama yaparken hep mükemmeli yani ideali gözönünde bulundurur. Bir insanın 

iyi olup olmadığını kendisindeki iyi idealine göre belirler.653 Tanrı ideali de insandaki en 

yüksek ahlâki varlık olarak yer tutarak ahlâki bir ölçü olmaktadır. Bu ideal hale kimse 

ulaşamasa da Tanrı’nın oğlu Hz. İsa bu hale ulaşmaya çaba gösterilmesi için insana bir fırsat 

sunmaktadır.  

 

D.2.6. AHLÂKİ TOPLUM  
Kant’a göre, ahlâki toplum kişilerin biribirlerine zorlayıcı kurallarla değil, ahlâki 

kurallarla bağlı oldukları bir toplumdur. Kişi ahlâki kurallarla diğerine olan sorumluluğunu 

erdemlilik olarak görmelidir.654 Buna karşın, kişilerin biribirlerine ahlâki anlamda bağlı 

olmaları gözlemlenebilecek bir durum değildir. Yani bir kişinin erdemliliğinden mi yoksa 

çıkarına olduğu için mi diğerine karşı o şekilde davrandığı, insanın anlayabileceği ya da 

yargılayabileceği konular değildir. Çünkü bu gibi durumlar niyetlerle ilgilidir.  Ahlâki bir 

toplumun kurulması için insanların niyetlerini tam olarak bilebilecek bir varlık gereklidir. Bu 

nedenle, ahlâki bir toplum ideali “kalplerdekini bilerek her bir bireyin en içteki mizacına göre 

eylemleri değerlendiren dünyanın ahlâki yöneticisi olarak Tanrı kavramına götürmektedir. Bu 

nedenle etik toplum ancak erdem yasalarının kutsal yasaların altında olduğu Tanrı’nın halkı 

ile olur.”655 

Şu halde Kant’a göre, bir toplumun insanlarının birbiriyle ilişkilerinin uygun bir biçimde 

olması için, Tanrı’nın sağlayacağı ve başında olduğu bir düzen gereklidir.656 Bu anlamda 

Tanrı’nın, en yüksek iyi idealiyle ilgili olarak varsayılması zorunluysa, en yüksek iyi idealini 

gerçekleştirmek için kurulması gereken bir toplumun başında da Tanrı’nın olması gerektiği 

söylenebilir. Ayrıca en yüksek iyi ideali böyle bir toplumun kurulmasının insan için bir ödev 

olduğunu göstermekte ve bunun için çabalanmasını talep etmektedir.657 İdeal olan bu ahlâki 

                                                 
652 A.e., p. 109-110. 
653 LoT, p. 24. 
654 A.e., p. 86. 
655 A.e., p. 91. 
656A.e., p. 91. 
657 A.e., p. 130. 
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toplumun kurulması ya da en yüksek iyi idealinin gerçekleşmesi zor olsa da, insanın ahlâki bir 

toplum kurmaya çalışması bir ödevdir. Çünkü insan tek başına başaramayacağını toplumsal br 

birlik ile başarabilir. İnsanın bu birliğe katılması en yüksek iyinin gerçekleştirilmesi için 

önemli bir adımdır. Bu adımın sonuç vermesi gereklidir. Çünkü böyle bir toplumsal birliktelik 

Tanrı’nın istediğidir: 
Ama sadece tek kişinin kendi ahlâki mükemmelliği için çabalaması en yüksek iyinin 
gerçekleştirilmesini sağlamadığından aynı hedef için kişilerin birliğinin bütüne dönüşmesi 
talep edilir. Erdem yasaları üzerine temellenen evrensel cumhuriyet fikri elimizde 
olmadığından tamamıyla ahlâk yasalarından farklılaşmaktadır. Bundan dolayı bu ödev hem 
tür olarak hem de ilke olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Daha şimdiden öngörmekteyiz ki, 
bu fikir başka bir fikrin varsaymayı gerektirmektedir ki bu da bu da kendilerinde yetersiz 
olan ayrı bireylerin dağılımının bir genel sonda birleştirilmesini sağlayan ahlâki Varlıktır.658     
 

Şu halde en yüksek iyi ideali bütün insanların ortak ideali olarak belirlenmektedir. Yani 

en yüksek iyi, saf aklın bir ideali olarak bütün insanlığa yüklenebilir. Bu ideal, her bir kişi 

bunu tek tek taşıdığından, evrensel bir amaç haline rahatlıkla gelebilir. Bu evrensel amacı 

gerçekleştirmek için çabalamak, yani ideali hedef haline getirmek bir ödev olduğundan bunun 

yolları aranmalıdır. Hedeflenen, Tanrı’nın varolması zorunluluğunu ortaya koymak değil, en 

yüksek iyi idealinin gerçekleşmesiyse, Tanrı’nın krallığı olarak ahlâki bir toplumun bu ideali 

gerçekleştirmek için en uygun yapı olduğunu kabul edilmelidir.659 Çünkü nasıl ahlâki 

anlamda uygun eylemde bulunmak Tanrı’nın iradesini gerçekleştirmenin yoluysa, toplumsal 

yapıda bu ahlâki yapıyı yaygınlaştırmak da Tanrı’nın iradesini mümkün olduğunca en iyi bir 

biçimde yerine getirmek ve dolayısıyla en yüksek iyiyi gerçekleştirmeye mümkün olduğunca 

yaklaşmak demektir: 
Rasyonel varlıkların, akıldaki bir fikir olan en yüksek iyinin sosyal bir hedef olarak, 
yükseltilmesi yazgıları nesnel anlamda vardır. Ama en yüksek iyinin tek bir bireyin kendi 
mükemmelliği için çabası en yüksek iyinin başarılması için yeterli gelmeyeceğinden 
bireylerin aynı hedefe doğru birlik olmalarını gerekli kılar…660    
 

     Şu halde Kant’a göre, kişi ideal olarak en yüksek iyiyi belirlese de bunu gerçekleştirecek 

kuvvetten mahrumdur. Bir diğer deyişle, en yüksek iyinin gerçekleşmesi için Tanrı’nın 

varsayılmasının toplumsal hayatta karşılığı Tanrı’nın krallığıdır. Tanrı’nın krallığı, en yüksek 

iyi idealinin gerçekleşmesi için uygun ortamı hazırlamaktadır. Bu anlamda en yüksek iyi 

idealinin bütün insanlığa yüklenmesi aslında meselenin tek bir kişi sınırında değil, bütün 

insanlık için değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Nitekim en yüksek iyi idealinin 

gerçekleşmesi ve bununla beraber değerlendirilen Tanrı inancı, kişinin erdeminden ziyâde, 

iyinin kötü üzerinde kazanacağı mutlak galibiyetle ilgili hale gelir: 
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Bundan dolayı, görebildiğimiz kadarıyla, insanın, iyi ilkesinin hâkimiyetinin tesisi için 
kurumsal yapının ve toplumsal dağılımın erdem yasalarıyla uyumlu bir şekilde ve onun 
adına olması ve görevinin bütün insan ırkı üzerindeki bu yasaları rasyonel biçimde 
etkileyecek bir toplum için çalıştıkları müddetçe mümkündür. Çünkü ancak bu şekilde 
iyinin kötü üzerinde zaferini umabiliriz.661 
 

Sonuç olarak Kant’a göre, ahlâki bir toplum sadece insanı veya belirli bir milleti değil, 

bütün insanlığı ilgilendirir.662 Zaten, ancak Tanrı’nın krallığında yaşanan bir erdemlilik, 

evrensel olma iddiasını çok daha etkili bir biçimde gerçekleştirebilir. Çünkü Kant’a göre 

“bizler asla insanın iyi iradesinin bütün insanlığı böyle bir hedefe götüreceğini umamayız.”663 

Yani erdemli olmanın kendisi yeterli olmaz. Erdemlilik, en yüksek iyi ideal veyahut 

yukarıdaki alıntıda belirtildiği üzere iyinin kötüye karşı zafer kazanmasını hedefliyorsa, 

Tanrı’nın başından olduğu bütün insanlığı ilgilendiren toplumsal bir çabaya dönüştürülmesi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
661 A.e., p. 86. 
662 A.e., p. 88. 
663 A.e., p. 86. 



 134

SONUÇ 
 

Felsefe tarihinin her döneminde Tanrı konusu önemli olmuştur. Antik Çağ’da, çok 

tanrılı anlayıştan tek Tanrılı anlayışa gidilirken, Orta Çağ’da Tanrı’nın varlığının 

ıspatlanmasına çalışılmıştır. Konumuzu oluşturan Kant’ın içinde bulunduğu Modern Çağ’da 

ise Tanrı, insanın anlam dünyasından çıkmaya başlamıştır. Tanrı’nın yerini katı bir akıl 

anlayışı almış ve bunun neticesinde, Tanrı varolsa dahi pasif kılınmıştır. Buna örnek olarak, 

Descartes’in, Tanrı’nın açık ve seçik bir şekilde bilinmesini teolojiden ziyâde felsefenin 

görevi saysa da, bu felsefenin temeline aklı almasını verebiliriz.664 Descartes, Tanrı’yı 

teologlardan bile daha iyi savunacağı iddiasına sahipse de bu tür bir savunmayı aklı merkeze 

alarak yapmaktadır. Sonuçta, öyle olması amaçlanmasa dahi ortaya çıkan, Tanrı’nın merkezi 

konumunda, böylesi katı bir akıl anlayışına sahip insanın yer almasıdır.665  

Orta Çağ’da, Tanrı’nın varlığının akıl tarafından bilinebileceği ve hatta sınırlı da olsa 

O’nun nitelikleri hakkında birtakım çıkarımların yapılabileceği savunulmuştur. Buna karşın, 

Tanrı’nın varlığının açık ve seçik olarak akıl tarafından bilineceğini ve ıspatlanacağını 

Descartes öne sürmüştür. Fakat buradaki öne sürme, Tanrı’nın varlığının akıl tarafından 

bilinmesinin ötesinde bir iddiayı taşımaktadır. Çünkü aklın, açık ve seçik olarak Tanrı’yı 

bilmesi, Orta Çağ’da olduğu üzere, Tanrı’ya olan inancın desteklenmesinden ziyâde akla 

duyulan güvene işaret etmiştir. Açıklık ve seçiklik sonucunda aklın dışında vahye ve kiliseye 

ihtiyaç duyulmasına gerek olmadığından, Tanrı’yla ilgili olan bütün araçlar bertaraf edilmiş 

ve Tanrı, inancın en büyük nesnesi olmaktan çıkarılmıştır.666  

Descartes’in her şeyden şüphe etme yöntemiyle temellerini oluşturduğu dünyada 

Tanrı, farklı bir şekilde kurgulanarak etkin olmayan bir konuma yerleştirilmiştir. Tanrı 

kavramı akılda açık ve seçik olarak görülmesine rağmen, dünyada açık ve seçik olarak 

görülmesi sözkonusu olmaktan çıkmıştır. Çünkü Tanrı’nın varlığı, açık ve seçik olarak 

bilinmesine indirgenmiş, böyle olunca da bu varlığın dünyadaki herhangi bir şeyle ilişkisi 

içerisinde olmasına gerek kalmamıştır. Tanrı’nın akılda olması yeterli görülmüş ve Tanrı akla 

hapsedilmiştir. Dolayısıyla buradaki açık ve seçiklik, Tanrı’nın bilinmesinden çok belirli bir 

                                                 
664 Descartes, a.g.e, AT VII, 2., p 97.  
665 Watts Miller, Willie(CB). Durkheim, Morals And Modernity, (Çevrimiçi), http://site.ebrary.com, 18 
Ekim 2009, p 142. 
666 Gerald Edelman, Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture (Çevrimiçi), 
http://site.ebrary.com, 17 Eylül 2009, p. 270. Yazar burada Descartes’in rasyonellik anlayışıyla artık imanın ve 
aklın birarada olmayacağını ifade etmiştir. Bunun anlamı ise aklın aslında inanca yer bırakmamasıdır. Yani akıl 
bir inanç nesnesi olan Tanrı’yı da akılla kavranacağını daha doğrusu ıspatlanacağını düşünmeye başlamıştır. 
Kanaatimizce bunu eleştiren Hume, tamamıyla yıkan ise Kant olmuştur.  
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konumda tutulması için işe yarayan bir vurgulamayı ifade etmektedir. Hâlbuki Tanrı’nın açık 

ve seçik olarak bilinmesi ile Tanrı’nın insanın hayatında açık ve seçik olarak var olması aynı 

şey değildir. Bu anlamda, Tanrı dünyayı yaratsa da, dünyada olmasına gerek olmaması 

ironiktir. Tanrı dünyaya bir düzen vermiştir ve bu düzen değişmezdir. Bu değişmezlik ve 

düzen, dünyanın Tanrı’nın bir eseri olmasından ziyâde dünyanın mekânik bir işleyişi olduğu 

şeklinde yorumlanmıştır. Nitekim Newton’un doğadaki mekânik düzenin Tanrı’nın bir eseri 

olduğunu belirtmesi, Tanrı’ya inanmaktan çok, bu düzenin mutlak olduğu ve değişmeyeceği 

anlamına gelmektedir. Bu anlamda, organik bir dünya görüşü ile mekânik bir dünya görüşü 

arasındaki farklı Tanrı tasavvuru daha iyi anlaşılmaktadır.667 Birisinde dünya ve bütün âlem 

mükemmel olan Tanrı’ya ulaşmaya çalışırken, diğerinde, mükemmel (mekânik) olan âlem 

Tanrı’ya kapatılmış gibidir. Sonuçta, modern anlayışın ortaya çıkardığı dünyada amaçlar ve 

değerlere yer yoktur.668 Mekânik dünya görüşünde yer alan Tanrı, var olsa bile pasiftir. 

Nitekim sonraları bahsi geçen pasiflik, Nietzsche tarafından Tanrı’nın öldüğü ve hatta insanın 

O’nu öldürdüğü şeklinde ifade edilmiştir.669 Bu nedenle, modern felsefenin, teolojiden sadece 

Tanrı’yı değil, Tanrı’nın yetkisini de aldığını ve bu yetkiyi akla yüklediğini söyleyebiliriz.  

Kant, akla verilen bu yetkiyi yani Tanrı’nın akıl tarafından bilinmesini sınırlamak 

istemiştir. Bunun için nesnel ve eşsiz bir yol izlemiştir. Bu anlamda, akılda yer alan bir 

kavramdan hareketle Tanrı’nın var olup olmadığını anlamak için ilkönce aklın işleyiş 

biçimine eleştirel bakılması yerindedir. Ayrıca burada, aklın her şeyi bileceği iddasına sınır 

çekmenin ötesinde bir eleştirinin söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Kant akla ne dogmatiğin 

ne de şüphecinin açısından bakmış, daha çok, aklın nasıl ve neden böyle bir iddiada 

bulunduğunu anlamaya yönelmiştir. Kant’a göre, saf akıl mutlak bilgiye ulaşmak için Tanrı 

kavramını varsaymaktadır. Şartlı olan tecrübe dünyasından daha fazlasını bilmek isteyen akıl, 

şartsız olanı devreye sokmakta ve bunun neticesinde şartsız olanı ifade eden Tanrı kavramını 

yani ens realissimumu varsaymaktadır. İşte akıl bu varsayımın gerçek olduğu yanılgısına 

düşmekte ve filozoflarda bu kavramı ıspatlamaya çalışmaktadır. 

Kant buradan hareket ederek, Tanrı ıspatlarının temelde bu kavrama dayalı olarak 

oluşturulduğunu göstermeye çalışmıştır. Anselmus ve Descartes’in de dâhil olduğu ontolojik, 

kozmolojik ve teleolojik ıspat denemeleri aklın mutlak anlamda bilmeyi arzulayan yapısından 

kaynaklanmaktadır. Şu halde sorun, filozofların yanlış vargılarından değil, mutlak anlamda 

bilmeyi arzulayan aklın yapısından kaynaklanmaktadır. Nitekim Descartes’in açık ve seçik 
                                                 
667 Edelman, a.g.e., p 243. 
668 James Rachel ,The Elements of Moral Philosophy, Mcgraw Hill, 2003. p. 70. 
669 Tanrı’nın doğası gereği ölmesi ya da öldürülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Nietzsche’nin Tanrı’nın 
öldüğünü söylemesi Tanrı’nın artık insan için bir anlamı kalmadığı yani pasifleştiği anlamına gelmektedir.  
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olarak bildiğini iddia ettiği Tanrı kavramına Kant önemli bir ekleme yapmaktadır: Tanrı 

kavramı akılda vardır ama bu kavram Tanrı’ya değil, daha çok bilginin ve varlığın mutlak 

anlamda düzenlemek ve bilmek isteyen aklın doğasına işaret etmektedir.  

Her ne kadar yanılgıyla sonuçlansa, bütün dimağda olan bir işleyişin yani 

birleştirimden670aklı ayıramayız. Akıl birleştirime ulaşmaya çalıştığında yani kavramını 

tecrübe dünyasına yerleştirmeye çalıştığında zorunlu olarak yanılgılara düşmektedir. Bunun 

yanında, aklın bu kavramının boş olduğu sonucuna da varamayız. Bu aşamada, Kant’ın teorik 

aklın yapısından teorik aklın sistemliliğine geçmesine dikkat çekmek istiyoruz. Aklın doğası 

nedeniyle sorun olan Tanrı kavramı, aklın sistemliliği açısından değerlendirildiğinde ihtiyaç 

duyulan bir işleve bürünmektedir. Birleştirim için ihtiyaç duyulan unsurlar tasavvurgücü ve 

anlamagücünde varken, akılda yoktur. Buna karşın, bilginin sistemleştirilmesi de anlamagücü 

ile tasavvurgücünde yokken akılda vardır. Nitekim akıl ve Tanrı kavramı bilginin 

sistemleştirilmesinde kullanılmaktadır. Şu halde, inşâ edicilikten düzenleyiciliğe geçiş, 

birleştirimli bilgiden sistematik bilgiye geçişle paraleldir.  

Kant’ın, ıspatları eleştirmesinin Tanrı’nın varlığına ilişkin bir inkâr anlamına gelmediğini 

belirtmiştik. Buna karşın, amaçladığıyla tarihin gelişim süreci içerisinde ortaya çıkan sonucun 

farklı olduğunu söylememiz gereklidir. Nitekim Kant ıspatların mümkün olmadığını, hatta 

bunların akla dayandığını göstermekte haklı olsa da, sonuçları itibariyle bu eleştirinin bir tür 

ateizme götürdüğü söylenebilmektedir.671 Hatta Kant’ın akıl yoluyla kavranacak bir Tanrı’nın 

mümkün olduğunda bütün ahlâkın çökeceği sözleri oldukça yerindedir. İnanmak ahlâki bir 

seçimse Tanrı’nın varlığının zorunlu olduğunun gösterilmemesi yani inanmanın ıspata 

dayanmaması gerekmektedir.672 Çünkü Tanrı’nın olduğuna ikna edilmekten ziyâde, Tanrı’ya 

inanmak istenilmelidir. Kaldı ki akıl, Tanrı’nın varolduğunu zorunlu olarak gösterseydi bile, 

yine Tanrı’yı inkâr etme yani O’na inanmama söz konusu olabilirdi. Şu halde, akli ıspatlardan 

hareketle Tanrı’ya ulaşmaya çalışmanın doğru olmayacağını söyleyebiliriz.673 Sonuç olarak, 

                                                 
670 Sentez/Birleştirim. Teoman Duralı, Aklın Anatomisi, henüz yayınlanmamış eser. 
671 Michelson, a.g.e., p.5. Hemen belirtmeliyiz ki, Kant’ın kendisinin bir ateist hatta deist olduğunu 
düşünmüyoruz. Ayrıca burada ateizmin bir yargılamasını yapmadığımızı özellikle belirtmeliyiz.  
672 Kant, LoT, p. 123. 
673 Tanrı’nın varlığını ıspatlamak ile Tanrı’yı bütünüyle bilmek arasında fark olduğunu düşünüyoruz. Tanrı 
ıspatlarında Tanrı’nın varolması gerektiğinden hareket edilmektedir. Tanrı’nın varlığının açık ve seçik olarak 
akılda olmasını iddia eden sadece Descartes’tir. Ama o da, böyle bir duruma ancak Tanrı’nın neden olacağını 
söyleyerek aklın iddiacı yapısını hafifletmeye çalışmıştır. Kozmolojik ıspat, dünyanın olması için ona varlık 
verenin olması gerektiğinden hareket etmiştir. Teleolojik ıspat, doğadaki düzenden hareketle Tanrı’nın olması 
gerektiğini iddia etmiştir. Dolayısıyla bu ıspatlar Tanrı’nın açık ve seçik bir biçimde bilineceğini ya da açık ve 
seçik varolduğunu değil, açık ve seçik bir biçimde varolması gerektiğini iddia etmektedirler. Burada Tanrı’nın 
doğasını bilme söz konusu değildir. Nitekim özellikle Orta Çağ’da bu ıspatlar ortaya çıkmaya başlarken devamlı 
olarak aklın sınırlarına vurgu yapıldığını belirtmiştik. Şu halde, Tanrı’yı bilmek ile Tanrı’nın varolduğunu 
ıspatlamak arasında fark vardır.     
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teorik anlamda özellikle Tanrı’nın varolduğunun ıspatlanması konusunda akla çizilen sınırın 

yerinde olduğunu düşünüyoruz. Aklın Tanrı’yı ıspatlamaya çalışması, sınırların aşılması 

olarak nitelendirilmelidir. 

Buna karşın, Kant’ın ahlâk anlayışına baktığımızda aklın sınırlarını aştığının 

belirtilmesinin akla haddini bildirdiğini söyleyemeyiz. Bu anlamda, teorik akla çizilen sınır 

pratik akla çizilmemekte, aklın Tanrı’yı belirlemesi bu akıl tarafından devam ettirilmektedir. 

Bu hususu daha iyi açıklamak için Kant’ın Tanrı anlayışına ilişkin olarak yaptığımız teorik 

eleştiriyi burada sınırlandırarak pratik akla ve onun din anlayışına geçmeliyiz. Nasıl teorik 

anlamda eleştiriyi yaparken Modern Çağ’a ilişkin bir değerlendirme yaptıysak, pratik alanın 

eleştirisinde de Aydınlanma Dönemi’ne ilişkin bir değerlendirme yapmalıyız. Aslında 

Aydınlanma’yı değerlendirmek için şu soruyu sormanın faydalı olacağını düşünüyoruz: Akıl 

aracılığıyla herşeyin daha iyi anlaşılabileceği mi, yoksa akıl tarafından her şeyin daha iyi 

belirlenmesi mi söz konusudur? Akıl bir şeyleri anlamada araç mıdır yoksa bir şeyleri 

belirlemede ve hatta yargılamada otorite midir?  

Kant, pratik aklın özgürlük, özerklik ve ahlâk yasasından oluşan yapısını ahlâklılık için 

zorunlu koşullar olarak değerlendirmiş, böylelikle ahlâklılık için ilkönce aklın olması 

gerektiğini değil, sadece aklın kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Şu halde, Descartes’in 

aklı teorik, Kant’ın aklı pratik olsa da öznenin etkinliği aynı kalmaktadır. Descartes’in öznesi 

bilen aklı, Kant’ın öznesiyse eyleyen aklı ön plana çıkarmaktadır. Mesele, öznenin nasıl 

olduğu değil, özne denilen aktöre daha önce Tanrı’nın olduğu merkezde rol verilmesidir. 

Nitekim pratik akıl Tanrı’nın bilinemeyeceğini kabul etse de, Tanrı’ya ulaşmanın yolunun 

sadece kendisinde olan en yüksek iyi idealiyle mümkün olduğunu iddia etmektedir. Sonuçta 

önemli olan aklın kendi sisteminin işleyişidir.  

Pratik aklın belirlediği unsurlar olan özerklik ve özgürlük her ne kadar biribirlerini 

destekler gözükse de, özerkliğin özgürlüğü kısıtlayan bir tarafı olduğu belirtilir.674Bu türden 

bir özerkliğin iki boyutu olduğunu ve aslında söz konusu kısıtlamanın bir yönüyle doğru, bir 

yönüyle yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kant’ın eğilimlere karşı koymak anlamında özgürlüğü 

vurgulaması ve bu anlamda özerkliği şart koşması yerinde olabilir. Çünkü hayvanlardan farklı 

olmak için, insanın bu eğilimlere bağlı olmaması gereklidir. Bu anlamda özgürlüğün 

‘İstediğini yapma’ değil, eğilimlerden ‘Özgür olunduğunda ne yapmalıyım?’ şeklinde 

anlaşılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Özgürlük bir keyfiyet değil, bir 

                                                 
674 Walter Kaufmann: İnsanı Anlama: Kant, Hegel, Nietzsche, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 1995, s. 

143-144. 
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sorumluluktur. Özerklik bu açıdan ele alındığında özgürlükle uyumludur. Buna karşın, 

özerklik nedeniyle eğilimlere karşı olmanın Tanrı ile insan arasındaki ilişkiye 

uygulanmasının, aynı sonucu verdiğini söylemeyiz. Mesela Tanrı’dan, (Tanrı korkusundan, 

Tanrı sevgisinden) dolayı eylemde bulunmak, özgürlüğü ortadan kaldıracak şekilde eylemde 

bulunmak değildir.675 Çünkü bu türden bir korkunun ya da sevginin hayvani eğilimlerle aynı 

düzeyde tutulması doğru değildir. Dolayısıyla özerkliğin eğilimlere karşı savaşında bir 

disiplin söz konusu iken, sevgi ya da korku gibi durumlarda tavır alma söz konusu olmaktadır. 

İnsanın özerkliği bağımsız olmaktan başlamakta ve mutlak anlamda otorite olmayla son 

bulmaktadır. Şu halde, yukarıda sorduğumuz ‘Akıl bir şeyleri anlamada araç mıdır yoksa bir 

şeyleri belirlemede ve hatta yargılamada otorite midir?’ sorusuna cevap verdiğimizi 

söyleyebiliriz. 

  Kant’ın “Aydınlanma nedir?” adlı yazısında aklını kullan demesi bu anlamda ele 

alınabilir. Bu yazıdan anlaşıldığı kadarıyla mesele neyin iyi neyin kötü olduğu değil, aklın 

kendisinin iyiyi ve kötüyü belirlemesi ve yerine getirmeyi emretmesidir. Akıl hatalara 

düşebilir ama nihayetinde kendi ayakları üstünde durabilecektir. Nitekim Kant, 

Aydınlanma’yı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirmiş yani insanın henüz 

aydınlanmadığını ama buna giden yolda ilk adımları attığını belirtmiştir.676  

Kant’ın Tanrı’yı pratik anlamda ve en yüksek iyi bağlamında postula ettiğini yani zorunlu 

olarak varsaydığını ortaya koyduk. Her ne kadar en yüksek iyiyle Tanrı’nın varlığı zorunlu 

kılınsa da, bir idealin ardına yerleştirilmesi Tanrı’nın doğrudan muhatap alınmaması anlamına 

gelmektedir. Tanrı bir idealden sonra ikinci plana yerleştirilmekte ve bu ideal de 

gerçekleştirilemeyecek olduğu için Tanrı’yı insanın uzağında tutmaktadır. Ayrıca, bu idealin 

özellikle bir filozofa ait olduğu düşünüldüğünde, Tanrı, dindar insanın iman ettiği yüce bir 

varlık olmanın ötesinde filozofun idealleştirdiği soyut bir varlık haline gelmektedir. Bu 

bağlamda ‘Tanrı vardır çünkü en yüksek iyi vardır.’ demekten ziyâde ‘Tanrı varolmalıdır 

çünkü en yüksek için gereklidir.’ demek daha yerindedir. Nitekim Kant için “Tanrı’yı 

varsaymalıyım” denilmesi gerekmektedir.677  

Ahlâki anlamda Tanrı’yı varsaymanın en yüksek iyiden hareket ettiğimizde zorunlu 

olduğunu elbette söyleyebiliriz ama en yüksek iyi idealinden hareketle Tanrı’nın olmasından 

nasıl emin olmamız gerektiğini anlamadığımızı itiraf etmeliyiz. Bir diğer deyişle, Tanrı’nın 

varolduğuna inanmak ile Tanrı’ya inanmak arasında fark olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir 
                                                 
675 Kant bir eylemin Tanrı korkusundan dolayı yapılırsa ahlaki niteliğini kaybedeceğini ısrarla belirtir. LoT, p. 
31. 
676 Kant, Seçilmiş Yazılar:Aydınlanma Nedir?, Çev. Nejat Bozkurt, Sosyal Yayınları, 1984,  s. 219  
677 LoE, pp. 122-123. 
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inanca sahip olmak için en yüksek iyi idealinin yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Bu 

anlamda, Tanrı’yı varsaymanın zorunluluğu yani rasyonel anlamda kabulü, rasyonel bir inanç 

için geçerli bir sebep olabilir ama iman için yeterli bir sebep değildir. İman için Tanrı’nın 

nasıl var olması gerektiğini belirlenmesi yeterli değildir. İman sadece Tanrı’nın olduğunu 

kabul etmek ya da O’nun varlığını gerekli bulmak değil, aynı zamanda O’na teslim olmaktır. 

Akıl ise bu teslim olmayı doğası gereği yapamaz. Bu anlamda, pratik aklın en yüksek iyi 

olarak adlandırılan nesnesinden hareketle nasıl bir iman anlayışı çıkabilir? Ayrıca Tanrı’nın 

ıspatlanmasının sakıncasına işaret ederek bunun nihayetinde ahlâki bir seçim işi olduğunu 

söyleyip sonra da Tanrı inancını, postula etme gibi tamamıyla rasyonel bir zemine oturtmak 

bir tutarsızlık değil midir?  

Buradan hareketle Kant’a önemli bir eleştirinin getirilebileceğini düşünüyoruz. En yüksek 

iyi bağlamında Tanrı’ya ulaşmaya çalışmak Tanrı’ya olan inancı şartlı hale getirir. Önerme şu 

şekilde kurulur: 

(A)En yüksek iyi nesnesi vardır. 

(B) En yüksek iyiyi gerçekleştirmek zorunludur. 

(C) En yüksek iyiyi gerçekleştirmek için Tanrı’ya gerek duyulur. 

(D) O halde Tanrı varolmalıdır. 

Kant’ın yukarıdaki düşünme biçimi değerlendirildiğinde, C’den D’ye geçişte Tanrı’nın 

varlığı şartlı hale getilir. Yani C’ye ulaşılması için D’ye inanılması gereklidir. Böylece iman 

konusu olan bir varlığa akıl belirli bir şart dâhilinde inanılır. Yani Tanrı’ya iman, başka bir 

nesne için sebeb kılınır. Şu halde, böyle bir iman ahlâki değildir. İşte burada akıl, iman 

konusunda yaderklik (heteronomy) sergiler. Dinde, Tanrı’ya olan inancın özellikle iman 

anlamına geldiği söylenebilir. İnancın imana dönüşümü aklın rasyonel olarak kabul ettiği 

varlığa şartsız, sebepsiz inanması; bu varlığı kalben tasdik etmesiyle mümkündür. Nasıl ki 

Kant’ta erdemlilik için herhangi bir şartın olmaması zorunluysa, dindarlık için de inancın 

herhangi bir şartının olmaması yani iman zorunludur. Ancak Tanrı’ya sebeb duymaksızın 

inanıldığında yani iman edildiğinde ahlâki davranılmış olunur. Bu anlamda, Tanrı’ya olan 

inancın ahlâki bir zemine kaydırılması en yüksek iyi idealiyle değil, ancak iman formunda 

mümkündür.            

Kanaatimizce, aklın otoritesi, insan ile Tanrı arasındaki ilişkide bir soruna yol açmaktadır. 

Çünkü ahlâkın ve Tanrı’nın söylemleri doğru olsa dahi nasıl davranılması gerektiğini 

söyleyecek olan akıldır, Tanrı değil. Bu ahlâkın özerkliği için gerekli olabilir ama dindar ya 

da inanan bir insan için geçerli değildir. Çünkü dindar bir insan için, Tanrı’nın sözlerinin 

doğru olması sadece onları Tanrı söylediği içindir. Bu anlamda dindar insan teslim olandır. 
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Tanrı’ya itaatin ya da boyun eğmenin din açısından bakıldığında bu anlamı taşıdığını 

söylemek sanıyoruz ki yanlış olmaz. Kant’ın ahlâk anlayışında Tanrı’ya itaatsizlik fikrinin 

olduğunu söylemek istemiyoruz. Daha çok demek istediğimiz, Tanrı söz konusu olduğunda 

meselenin önemli bir boyutunun neyin söylendiği kadar bunu kimin söylediğidir. İnsan 

Tanrı’ya sözlerinden dolayı inanmaz, Tanrı söylediği için bu sözlerin doğru olduğuna inanır. 

Kant ise tam aksini düşünmektedir.  

Bu aşamada din anlayışına geçmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü Kant’ın Tanrı 

anlayışına yönelik yapılan eleştirilerde bu şekilde soyut olan Tanrı’nın sıradan insana hitab 

etmediği ve hatta eserlerini okuyan hizmetçisi Lampe’ın Tanrı inancının sarsılmasının 

sonucunda Kant’ın “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din” adlı eseri yazdığı söylenmektedir.678 

Aslında din kısmında belirttiğimiz üzere, Kant burada bir akıl eleştirisi yapmaktan ziyâde, 

insan eleştirisinden başlamaktadır. Bu eleştiri ne biyolojik, ne de tümüyle antropolojiktir. 

Daha çok dinde yer alan insandan hareket edilmektedir. Bu anlamda, insanın doğuştan ne 

olduğu değil, doğuştan iyi mi kötü mü olduğu sorulmakta ve cevaplanmaya çalışılmaktadır. 

Böyle bir bakış açısında insan, günâha meyillidir ve zayıf bir varlık olarak ahlâkın emirlerini 

uygulama şansı olmadığından, bu konuda toplumsal bir kurum olarak dinin yardımına ihtiyaç 

duymaktadır. Böylelikle pratik akıl tarafından fazlasıyla soyutlaştırılan ve bu anlamda 

pasifleştirilen Tanrı’nın dinle beraber tekrar somutlaştırılmaya ve aktif kılınmaya başlandığını 

söyleyebiliriz. Dolayısıyla Lampe’ın kaygılarını giderebileceği tartışmalı olsa da Tanrı’nın 

etkinliğini daha geniş bir alana yayılmaktadır.  

Akla dayalı olarak oluşturulan rasyonel bir dinin daha çok bir din felsefesi olacağı 

şeklinde değerlendirmeler olmuştur.679 Aslında ahlâktan dine geçiş bölümünde belirttiğimiz 

üzere, saf aklın sistemi gereği ahlâktan dine geçiş ve bu bağlamda Tanrı’ya geçiş 

öngörülmekteydi. Saf aklın sistemi açısından bakıldığında ahlâk yeterli değildir. Ama pratik 

aklın özerkliği gereği ahlâk sadece kendisine dayanmalıdır. Bunun anlamı, dine dayalı olarak 

ahlâkı kurmak değil, akla dayalı olarak ahlâkı kurmak ve buradan hareketle dine bir kapı 

açmaktır. Çünkü dinde evrensellik ve nesnellik ancak bu şekilde sağlanabilir. Kant’ın burada 

yaptığı düzenlemeye dikkat etmek gereklidir. Kant, ahlâkın kaynağının din olup olmamasıyla 

ilgilenmemektedir.680 Ama ahlâkın dine dayalı olarak oluşturulmasını engellemek 

istemektedir. Kant ahlâk yasasının Tanrı bilgisine uyarlanmasıyla dinin oluştuğunu 
                                                 
678 Stephen Palmquist: “Kant’s Appropriation of Lampe’s God”, (Çevrimiçi) http//www.jstor.org, 18 Mart 2008, 
p. 85. 
679 Edelman, a.g.e, p. 270. 
680 Felsefe anlayışını göz önünde bulunduracak olursak Kant, bir şeyin aslında ne olduğunu yani dig an sich’i 
bilme iddiasında olmaz. Dolayısıyla onun, ahlâkın kaynağı ya da dinin kaynağı gibi konularla ilgili olmaması da 
normaldir.  



 141

düşünmektedir. Bu anlamda ahlakın kaynığının din olduğunu düşünmek doğru değildir. 

Kaynağı ahlâk olmayan din tapınmadan başka bir şeyi içermez.681 Ahlâka dayanmamış din, 

tarihi ve resmi dindir, saf din değildir. Bu anlamda, dini saf kılmak için ahlâki bir zemine yani 

akla oturtmak gereklidir. Kant’ın evrensel bir ahlâk yasası kadar evrensel bir akıl dini 

oluşturmayı hedeflemesini bu bağlamda değerlendirmek gereklidir.  

Kant’ın rasyonel din bağlamında iki şey yaptığını söyleyebiliriz: Öncelikle dinin 

bozulmuş yönlerini ayıklamak, ikinci olarak dini ahlâki anlamda zenginleştirerek, din ile 

ahlâk arasında sanılanın aksine, bir çatışma olmadığını göstermek. İlkinde kullanılan 

yöntemle diğer dinler daha doğrusu inançlar bertaraf edilir. İkinci yöntemle de Hıristiyanlık, 

evrensel din olarak karşımıza çıkarılır. Nitekim idea ve ideal bölümünde göstermeye 

çalıştığımız üzere, ahlâklılık bir ideaysa Hz. İsa da bir ideal olarak değerlendirilmekte ve Hz. 

İsa’nın, ilkörnek olarak her insanın aklında bulunmasıyla Hıristiyanlık evrensel ve nesnel bir 

din haline getirilmektedir. Böylelikle akıl, ahlâk ve din aynı çizgide olmaktadırlar.  

Buna karşın, Kant’ın yapmaya çalıştığı ile ortaya çıkan sonucun farklılığının iyi 

anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü din kısmında da belirttiğimiz üzere, her ne kadar 

Kant’ın amacı Hıristiyanlık dinine karşı herhangi bir karşı çıkış taşımasa ve hatta Kant bu 

dinin temeline ahlakı koyarak zenginleşeceğini düşünse de saf akıl dini Hıristiyanlık dininin 

yeniden inşâsı anlamına gelmektedir.682 Aslına bakılırsa böyle bir düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmaktaydı çünkü modern dönemin getirdiği bilimsel keşifler Hıristiyanlık dininin 

oluşturduğu sınırları zorlamaktaydı. Ayrıca bu dinin kaynağını oluşturan metinlerin sayısız 

yorumlara dayalı olması nesnel bir belirlemeye ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bunun 

neticesinde, Aydınlanma Dönemi’nde dine ilişkin bir kriz olduğunu söylemek mümkündür.683 

İşte Kant’ın din inşâsının, aslında Hıristiyanlık dininin Aydınlama Dönemi’nde bir bakıma 

düzeltilmesi amacını taşıdığı söylenmektedir.684 

 Dinin olması Kant tarafından, insanın bir anda Tanrı’yla doğrudan daha doğrusu daha 

yakın bir ilişki içerisine girmesi biçiminde değerlendirilmez. Çünkü dine geçiş için ahlâki 

hazırlıkların yapılması gereklidir. Ahlâki anlamda görevini tamamlayan insan dinle, 

dolayısıyla Tanrı’yla ilişkiye geçmeye, yani O’ndan bir şey beklemeye hazır demektir. Bu 

anlamda, ahlâktaki varsayma zorunluluğundan hareketle bir Tanrı inancı oluşabilir. Ama 

bunun hayata yansıyacak boyutta olması için insanın ahlâki bir hayatının olması gereklidir. 

Tekrar hatırlatmak gerekirse, ‘Ne yapmalıyım?’ sorusundan sonra ‘Ne ummalıyım?’ sorusuna 
                                                 
681 LoE, p. 81. 
682Garrett, a.g.e., p 31. 
683 Edelman, a.g.e., p 230. Burada reformasyon akla gelmektedir. 
684 A.e. p.41. 
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geçilebilir ve bu anlamda son soruyu ‘Tanrı’dan neyi isteyebilirim’ tarzında değerlendirmek 

de mümkündür. Dinin nasıl mutlu olunacağının öğretisi olması, ne demek istenildiğinin 

anlaşılması açısından önemlidir. Çünkü din Tanrı’nın varolduğunu ıspat etmekten ziyâde, 

ancak Tanrı’nın, insandaki mutluluk beklentisini karşılayabileceğini göstermektedir. Kant’ın 

belirttiği gibi, Tanrı’ya edilen dualar ahlâki eksikliklerin kapatılmasını sağlamak içindir. Yani 

Tanrı’dan mutluluk beklentisi kesinlikle haklı bir zemine dayandırılmalıdır. Tanrı’dan sadece 

dua ederek mutlu kılmasını dilemek yani bir insanın Tanrı’dan sadece dua ederek ondan 

kendisini mutlu kılmasını dilemesi ahlâki değildir.  Mutluluğu hak etmek gerekir. Din bu 

anlamda insanın nasıl mutlu olacağının öğretisidir.      

Buna karşın din, insanın hedeflerine ve ideallerine yönelik bir arayışın karşılanması 

sonucu elde edilen mutluluğa mı yoksa insanın varoluşunun ne için ve kökeninin nereden 

geldiğine dair bir inanca mı işaret eder? Yani din, Kant’ta olduğu üzere en yüksek iyi gibi 

insani ideallerin ve hedeflerin gerçekleştirilerek mutluluğun elde edilmesi için zorunlu bir 

araç mıdır? Yoksa din, varoluşumuza ilişkin arayışa verilen cevabları mı içermektedir? 

Tanrı’ya inanmak ve itaat etmek en yüksek iyi idealini gerçekleştirmek için midir yoksa 

yaratan ve varoluşumuzu borçlu olduğumuz varlığa borcu geri ödeme midir?685Otoriter aklın 

idealinin gerçekleşmesi için dini kullanması mı söz konusudur yoksa günahkâr insanın ön 

plana çıkarılıp Tanrı’ya ve dine ihtiyaç duyulması mı söz konusudur? Sonuç olarak dine ve 

Tanrı’ya ulaşmak için pratik aklı mı göz önünde bulunduracağız yoksa zayıf insanı mı? 

Kant’ın dini ahlâka indirgemesinden ziyâde dini, ahlâk temeline alarak onu daha sağlam 

kılmak istediğini belirtmiştik. Buna karşın, dinin bu şekilde sağlama alınmak istenmesi dini 

sınırlamak anlamına gelmektedir. Çünkü din, pratik aklın ahlâk anlayışıyla sınırlanarak aklın 

sınırlarını aşan ve tam da kendi konusunu oluşturan ululuk, kutsallık, aşkın olan gibi 

konulardan uzak tutulmuş olur. Din, ahlâkın sınırlarını aşan hususları barındırabilir. Hz. 

İbrahim’in oğlunu kurban etmesi ahlâkça ve akılca kabul edilemez olabilir. Buna karşın, din 

tam da bu kabul etmeyişten dolayı insanın karşına çıkar. Bu anlamda, dinde ahlâkın sınırları 

aşılması talebi, mistikliğe kaçmak ya da belirsizliğe düşmek değil, en son aşamada bile 

insanın Tanrı karşısında fedakârlıkta bulunmasını test etmek içindir. Hz. İbrahim’in yaşadığı 

olayda söz konusu olan, insanın en sevdiği varlık ya da nesne olduğunda Tanrı’ya olan 

inancını ikinci plana itip itmeyeceğidir. Kant’ın ahlâk ve din anlayışına göre Tanrı’nın böyle 

bir şeyi istemesi mümkün değildir. İşte bu mümkün olmama durumu, Kant’ın ahlâk 

anlayışının yanlış olduğundan ziyâde sınırlı olduğunun bir işareti olarak kabul edilebilir.  

                                                 
685Din kelimesi etimolojik olarak Arapça kökenli olup, borç anlamına gelen deyn’den türetilmiştir.  
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Bildiğimiz kadarıyla Hıristiyanlık, neredeyse başlangıcından itibaren akıl tarafından kabul 

edilmesi mümkün olmayan birtakım unsurları taşımaktadır. Mesela Tanrı’nın oğlu olarak Hz. 

İsa’nın ölmesi akıldışı bir olaydır. Bunun kabul edilmesi için rasyonel bir inançtan ziyâde 

imanın olması gereklidir. Tertullian’ın “Tanrı’nın oğlunun ölmesine tamamıyla saçma olduğu 

için ancak inanılabilir.” sözleri bu durumun bir ifadesidir.686 Yine Tanrı’nın bir insan 

bedeninde cisimleşmesi olayı ancak imanla kabul edilebilecek bir durum arzetmektedir. Bütün 

bunlara karşın, burada söz konusu olan imanın Hıristiyanlığa özgü olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Kendi kültürümüzü oluşturan İslamın bu şekilde akıldışı olayları taşıyan bir 

tarihi olmadığından imanın akıl karşısında keskin bir duruş sergilemesine ihtiyaç duymaması 

normal olabilir. Nitekim İslamda “Saçma olduğu için inanıyorum.” gibi bir iman yaklaşımının 

tutmasından şüphe duyulması gerektiğini düşünüyoruz.687 

Bu bağlamda İslamın Tanrı anlayışı ile Hıristiyanlığın Tanrı anlayışı arasında farklılıklar 

olduğunu unutmamak gereklidir. Bu farklılıklar, Kant’ın dini farklı yorumlamasında etkili 

olmuşlardır. Hz. İsa’nın Tanrı’nın oğlu olması ve akılda ilkörnek olarak yer alması fikri, bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir. Hıristiyanlığın kökeni itibarıyla yorumdan hareket etmesi 

yani öğretilerini sabitliği kesinlemiş bir kaynağa dayandıramaması Kant’ın iman anlayışında 

tarihi iman, resmi iman gibi ayrımları yapmasına neden olmuş olabilir.688 Hâlbuki böyle bir 

ayırım İslamda bulunmamaktadır. Demek istediğimiz, yaşanan bir takım olguların Kant’ın 

felsefesini oluşturmada etkili olduklarının ihtimal dâhilinde tutulması gerektiğidir. Bu 

anlamda, Kant’ın ahlâkı dinin özü yapmak istemesinin Hıristiyanlık dini sözkonusu 

olduğunda haklı sebepleri varken, İslam dini açısından bakıldığında bu sebepler geçerliliğini 

yitirebilir. Çünkü İslamın kutsal metinlerinin sabitliğine ilişkin bir şüphe bulunmamaktadır. 

Bu anlamda Kant’ın Tanrı inancını vahye dayalı olarak değil de ahlaki bir zorunluluğa 

dayamasının haklılığından bahsedilebilecekken İslamın böyle bir duruma ihtiyaç duymadığını 

söylememiz gereklidir. 689 

Tanrı konusu, kendi başına oldukça geniş bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Ayrıca 

Kant’ın Tanrı anlayışına bakmak onun bütün sisteminin incelenmesi anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla, takdir edilir ki, böyle kapsamlı bir konuda bütün sorulara yeterli cevabları 

                                                 
686 İngilize olarak ifade şu şekildedir: Biblical narrative of Christ's death and resurrection “is by all means to be 
believed, because it is absurd…[T]he fact is certain, because it is impossible”. Bkz. (Çevrimiçi) 
http://plato.stanford.edu.  
687 Alparslan Açıkgenç, “Ibn Rushd, Kant and Transendent Rationality: A Critical Synthesis” (Çevrimiçi), www. 
jstor.org, p. 170. 
688 Hıristiyanlık öğretilerinin bahsedilen yapısı için bkz. Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İsam Yayınları, 2008, 
s. 26. 
689 Kant’ın vahiyden ziyade ahlaka dayalı olarak Tanrı inancının oluşturulması için bkz. LoE, p. 80. 
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verememiş olmamız ve hatalarımızın olması muhtemeldir. Bu hataları giderecek ve yeterli 

cevabları verecek bir çalışmayı daha ileride yapmayı temenni ediyoruz.  
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