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ÖZ 

Kant’ın Transsendental Mantık Anlayışı 

GAMZE KESKĠN 

 

Kant, kendisinden önce gelen felsefi geleneği eleĢtirerek, on yıllık bir 

birikimin sonucu olarak ortaya çıkardığı eseri Saf Aklın Eleştirisi ile kendisinden 

sonraki dönemi kuĢku götürmeyecek kadar derinden etkiledi. Transsendental 

felsefenin ana metni olan bu eser, basıldığı dönemde anlaĢılmaması nedeniyle büyük 

eleĢtiri alsa da, bugün Kant‘ın, felsefesini oluĢturmak için nasıl bir sanatçı edasıyla 

ve titizliğiyle çalıĢmıĢ olduğunu anlamaktayız. ÇalıĢmamızda da, transsendental 

mantığın, uzun süren bir çalıĢmanın ürünü olarak ortaya çıkmıĢ ‗transsendental 

felsefe‘ olduğunu belirtme amacındayız. 

 

ABSTRACT 

The Conception Of Kant’s Transcendental Logic 

GAMZE KESKĠN 

 

Kant, unquestionably, affected the age after him deeply with his masterpiece 

Critique of Pure Reason which is a result of his a decade-long accumulation of 

knowledge. Although this work, which is the fundamental document of 

transcendental philosophy, was not understood fully in his time and thus, criticised 

heavily, today we understand how Kant worked to constitute his philosophy 

meticulously like an artist. In this work, we aim to define transcendental logic as 

‗transcendental philosophy‘ that emerged at the end of a long lasting study. 
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ÖNSÖZ 

 

Johann Peter Eckermann, Goethe‘nin yaĢlılık yıllarında yaptığı sohbetlerden 

birinde Goethe‘ye, çağımızın en önemli filozofunun kim olduğunu sormuĢtur. 

Goethe soruyu tereddütsüz bir biçimde yanıtlamıĢ: ‗KuĢkusuz Kant‘ demiĢtir. Bu sıra 

dıĢı iki dahi hiçbir zaman karĢılaĢmamıĢlardır. Goethe, Eckermann‘a, Kant‘ın 

kendisiyle ilgilenmediğini söylemiĢtir. Goethe‘nin Eckermann‘a söylemiĢ olduğu Ģey 

dikkate değerdir. Bu, Eckermann‘ın henüz Kant‘ı okumasına gerek olmadığı, zaten 

Kant‘ın söylediklerini kendisinin de biliyor olduğu anlamına gelmektedir. 

Goethe‘nin bu ifadesi Alman tininin, Kant‘ın felsefesinde dile gelmiĢ olduğunun bir 

deliliydi. Bu ahlak için geçerli olabilir. Ancak Kant‘ın ilk Kritiği‘ndeki eleĢtirel 

felsefesi, çağı tarafından hiçte Alman tininin ya da çağın tininin bir ifadesi olarak 

algılanmamıĢtı. ÇağdaĢları Kant‘ta her Ģeyi kırıp döken bir beceriksizliği 

görmüĢlerdir. Bu kendini ifadede olduğu kadar felsefe kavrayıĢı için de geçerliydi. 

Her Ģeyde olduğu gibi Kant için de anlaĢılmak için zamanın geçmesi gerekliydi. 

 Bugün Kant felsefeye öyle ya da böyle bulaĢmıĢ her meraklının görmezlikten 

gelemeyeceği ebedi bir yapıt olarak sıra dıĢı hayatıyla olduğu kadar, derin etkiler 

yaratan eserleriyle de kendini tartıĢmasız kabul ettirmiĢtir. Kant‘ın en özgün 

yanlarından biri kuĢkusuz Descartes‘ten bu yana felsefenin değiĢtirmiĢ olduğu 

zemini, çağında kimsenin baĢaramayacağı bir biçimde derinleĢtirmiĢ ve 

temellendirmiĢ olmasıdır. Öznenin felsefenin merkezine bu görkemli yerleĢtirilmesi 

felsefe tarihinde derin yankılar uyandırmıĢtır. Kant‘ın transsendental felsefesi, felsefe 

tarihini adeta Kant öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırmıĢtır. ĠĢte felsefe için 

böylesine vazgeçilmez olan bir filozofu çalıĢmamıza merkez alarak, alçak gönüllü bir 

öğrenci ve meraklı bir araĢtırmacı kimliğinin ötesinde herhangi bir Ģey iddia etmeyi 

amaçlamadık. AraĢtırmamız için merkeze aldığımız sorun, yani Kant‘ın 

transsendental mantık anlayıĢı sayısız çalıĢmaya konu olmuĢ çok boyutlu, kapsamlı 

bir alandır. Bu devasa alanın kıyısında dolaĢırken Newton gibi tesadüfen 

bulduğumuz bir çakıl taĢı ya da bir deniz kabuğu bizi ziyadesiyle mutlu etmeye yetti. 

Kant‘ı anlama çabasındaki ilk adımlarımız kuĢkusuz sayısız eksiklik 

barındırmaktadır. Ancak hangi çalıĢma bitmiĢtir ki?  
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GİRİŞ 

  

 Kant felsefesi, kim ya da hangi dönem olursa olsun baĢka her filozof gibi 

yaĢadığı çağa kadar süregelmiĢ ve devralınmıĢ atmosferde varolan soru ve çözüm 

denemelerinden bağımsız değildir. Kant, felsefe yapmaya baĢladığı zaman kendisine 

kadar gelmiĢ olan en önemli metafizik tartıĢma, a priori kavramlar ve yargıların 

sınamadan geçirildiği zorunluluk konusundaki tartıĢmadır. Bir yanda Kant‘ın gençlik 

yıllarında bağlı olduğu Leibniz-Wolff Okulu, öte yanda Locke ve Hume çizgisindeki, 

olgun yıllarında etkisi altına gireceği okul.  

Ġlk okul olan Leibniz-Wolff Okulu, zorunluluğu nesnede temellendiren, 

nesnenin bir yasası olarak alan rasyonalist bir anlayıĢı temsil etmektedir. Aslında 

Kant‘ın felsefe serüveni boyunca öteki okula göre kendini daha yakın hissettiği okul 

budur. Bununla, bu okulun anlayıĢının bir devamı olduğunu söylemek istemiyoruz. 

Ancak nesnel bir zorunluluk ihtiyacı Kant‘ın genç yaĢlarından yaĢlılığına kadar 

kendisini sürekli hissettiren bir ihtiyaç olmuĢtur. Leibniz-Wolff Okulu töz, 

nedensellik gibi kavramlara iliĢkin savları a priori yargılar olarak formüle etmiĢtir. 

Bu yasalar bu okula göre nesnenin yani doğanın yasalarıdır. Bu okul, nesnel 

zorunluluğa vurgusunu radikal bir biçimde yapmıĢtır.  

KarĢıt olan okul ise köken olarak sadece empirik olanı kabul ettiğinden zorunlu 

yargıları, gerçekte kendilerinde zorunlu olmayan bağlantıların bir sonucu olarak 

anlamaya eğilimli olmuĢtur. Bu okul çağrıĢım yasasını temele alarak ayrılmaz 

biçimde birleĢtirdiği olguları doğamızın nihai olguları olarak değil ya da bir baĢka 

deyiĢle nesnenin yasaları değil fakat öznenin yasaları olarak anlamıĢtır. Böylece 

çağrıĢım yasasıyla bağlantılı olarak nesnel bir zorunluluk yerine bu okul tarafından 

öznel zorunluluk öne sürülmüĢtür.  

Bu okul Kant‘tan sonra da David Hartley, Alexander Bain ve John Stuart Mill 

gibi filozoflar tarafından geliĢtirilmiĢ ve yaĢatılmıĢtır. Kant ise kesin bir biçimde ilk 

okuldan olduğu kadar ikinci okuldan da farklı bir pozisyon almıĢtır. Kant çağrıĢımcı 

okulun anladığı biçimiyle öznel bir zorunluluğu hiçbir zaman kabul etmemiĢtir. 

Hiçbir zaman ulaĢtığı sonuçların olumsal ve ilineksel unsurlardan meydana geldiğini 
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kabul etmemiĢtir. O, zihnin yapısından hareketle kurduğu tecrübede saf a priori 

ilkeler kabul etmiĢtir. Kant‘ta tecrübenin analizi a priori formlar kabul etmeksizin 

mümkün değildir.  

Kant, Hume‘u ilk okuduğu zamanlarda Hume‘un çağrıĢımın yasaları dediği 

Ģeylerin onu götürmüĢ olduğu psikolojik sonuçları hatalı bulmuĢtur. Kant hiçbir 

zaman alıĢkanlığın bir ilke olabileceğini kabul etmemiĢtir. Ancak bunun yanı sıra 

Kant hiçbir zaman Leibniz-Wolff Okulu‘nun anladığı biçimiyle nesnel bir zorunluluk 

anlayıĢına sahip olmamıĢtır. Nesnelliği öznede kuran Kant, bu zorunluluğu nesnenin 

bir yasası olarak hiçbir zaman düĢünmemiĢtir. Dolayısıyla o, her türden metafizik 

ontolojiyi, yani nesneden hareket eden tüm teorileri sorunlu görmüĢtür. Kant ne 

Leibnizci anlamda önceden kurulu bir uyumu ne de Humecu anlamda önceden 

kurulu bir uyumu benimsemiĢtir.  

Kant nesnelerle tecrübenin zorunlu uyumunu kendisinin ‗transsendental‘ adını 

verdiği mantık anlayıĢıyla inĢa etmeye çalıĢmıĢtır. Kant tecrübenin kavramların 

oluĢmasına imkân verdiği ve tek ölçüt olduğu yolundaki düĢünceyi kabul etmemiĢtir. 

Yine kavramların sadece tecrübeye imkân verdikleri ya da tecrübeden bütünüyle 

bağımsız oldukları yolundaki görüĢü de kabul etmemiĢtir. Kant için kavram ve 

tecrübe ya da Kantçı deyiĢle kavram ve sezgi, bilginin onsuz olunamaz iki koĢulunu 

meydana getirir. Kant bu anlayıĢını Transsendental Mantığın, Transsendental 

Estetikle zorunlu bağlantısını göstererek temellendirmiĢtir. Transsendental Mantığın 

ilk bölümü duyarlılıktan yalıtıldığı zaman anlama yetisinin neyi barındırdığını 

gösterme çabasıdır. Ancak bu yalıtma iĢlemi sadece anlatılmak isteneni veren 

yöntem olmanın dıĢında bir değere sahip değildir. Gerçekte böyle bir yalıtma Kant 

tarafından imkansız olarak nitelendirilmiĢtir. Nitekim Kant, Transsendental Mantığın 

ikinci büyük ana kesimi olan Transsendental Diyalektikte bu zorunlu bağlantının yok 

sayıldığı durumlarda içi boĢ kavramlarla kendisinden önceki felsefenin, özellikle de 

metafizik teorilerin varmıĢ oldukları durumu gözler önüne sermeye çalıĢmıĢtır. 

Burada görüntü ya da yanılsama mantığı olarak nitelediği ideler alanının filozoflara 

ders verir, sınır koyar tavrı dikkate değerdir. Kant Transsendental Mantığın 

Transsendental Analitikteki baĢarısının artık bir kraliçe gibi gördüğü metafiziği gözü 

yaĢlı ve terk edilmiĢ olarak bırakmaya gerek kalmayacağını göstermek istemiĢtir. 

Kant‘ın metafizikçilere uyarısı transsendental mantık anlaĢılmaksızın yeterince 
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değerlendirilemeyecektir. Tüm bu sebeplerle tezimiz Kant‘ın bu en önemli 

baĢarısının anlaĢılması ve açıklanmasına yönelmiĢtir.  

 Kant‘ın Transsendental Mantık AnlayıĢı, tezimizin baĢlığı ve tezimizde açık 

kılmaya çalıĢacağımız temel problemdir. Transsendental mantık anlayıĢına girmeden 

önce, tezimizin ilk bölümünde Kant‘ın genel (formel) mantık anlayıĢını serimlemeye 

çalıĢacağız. Birinci bölümümüzde genel (formel) mantık anlayıĢını ele almak 

istememizin nedeni, Kant‘ın transsendental mantığının çetrefilli bir konu olmasından 

ve genel (formel) mantık anlayıĢını bilmemizin transsendental mantık anlayıĢını 

anlamamız için kolaylık sağlayacağındandır. Ġlk bölümde ayrıca, Kant‘ın 

‗transsendental‘ kavramı ile ne demek istediğini serimlenmeye çalıĢacağız. Ġkinci 

bölümde, Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢına değineceğiz. Transsendental 

mantık, Kant‘ın kendi üslubu içerisinde ele alındığında kolaylıkla anlaĢılabilecek bir 

konu olmadığından, yer yer Kant yorumcularının Saf Aklın Eleştirisi üzerine yazmıĢ 

oldukları eserlerden faydalanacağız. Son bölümümüzde ise Kant‘ın transsendental 

mantık için yapmıĢ olduğu ayrımı (transsendental analitik-transsendental diyalektik) 

konumuzun bağlamından kopmadan ele alıp, açıklamaya çalıĢacağız. Tezimiz 

süresince Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢını açık kılabilmek için Kant‘ın iki 

temel eserine baĢvuracağız. Bunlardan birincisi Mantık Dersleri, diğeri de Saf Aklın 

Eleştirisi‘dir. Kant‘ın bu iki eseri de, onun felsefesinde eleĢtirel döneme aittir.  

Mantık Dersleri, Kant‘ın 1765-1796 yılları arasında üniversitede verdiği 

derslerin derlenmiĢ halidir. Bu derleme için Kant, derslerini takip eden öğrencisi 

Jäsche‘den ricada bulunmuĢ, Jäsche de böyle bir ricanın kendisi için onur verici 

olduğunu belirterek Mantık Dersleri adlı eserin editörlüğünü üstlenmiĢtir. Mantık 

Dersleri, Kant‘ın genel (formel) mantık anlayıĢı ile ilgili malumatları bize sunar. 

Kant, burada kendisinden önceki mantık anlayıĢlarının da genel analizini yapar. 

Daha sonra buradaki analizlerini Saf Aklın Eleştirisi‘ne de taĢır.  

Kant, Mantık Dersleri‘nde ilkin ‗mantık‘ kavramını açık kılmaya çalıĢır. Ona 

göre mantık, düĢünmenin saf formunu kendisine konu edinmiĢtir ve ayrıca o, anlama 

yetisinin ve aklın zorunlu kurallarının bilimidir. Burada genel (formel) mantığın beĢ 

temel özelliğini belirler. Ġlkin, mantık, tüm bilimlere bir hazırlıktır. Bu sebeple de 

ikinci olarak (Aristoteles‘in mantık hakkında söylediğinin tam tersine) bilimlerin 

organonu olamaz. Üçüncü olarak mantık, anlama yetisinin yasaları ile 
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ilgilendiğinden bir kanon‘dur. Nesnelerin içeriği değil de, formu ile ilgilenmesini de 

Kant, dördüncü özellik olarak belirler. Son olarak da, bu türden bir mantık, bir öğreti 

ya da kanıtlama yapan bir teoridir. 

Mantık Dersleri‘nde mantığın özellikleri ortaya koyulduktan sonra mantığın 

bölümlenmesini görürüz. Ġlkin mantığı analitik ve diyalektik olarak ayrılır. Ġkinci 

olarak, doğal ya da popüler ve formel ya da bilimsel mantık. Kant, üçüncü olarak 

mantığı teorik ve pratik olarak ayırır. Dördüncüsü saf ve uygulamalı mantıktır. Son 

olarak da genel anlama yetisinin mantığı ve spekülatif anlama yetisinin mantığı 

olarak ayırır. Mantık ile ilgili yaptığı bu bölümlemelerin, daha sonra Saf Aklın 

Eleştirisi‘nde de izlerini taĢıdığını görüyoruz. Kant‘ın mantık bölümlemesi 

konusundaki düĢünceleri, her iki eserinde de tutarlılık göstermektedir. Bu tutarlılığı 

tezimizde ilk bölümde çeĢitli alıntılarla açık kılmaya çalıĢacağız.  

Kant, genel (formel) mantık anlayıĢını Saf Aklın Eleştirisi‘nde, Mantık Dersleri 

adlı eserinde olduğu gibi derinlemesine ele almamıĢtır. Saf Aklın Eleştirisi‘nin 

Transsendental Estetikten sonraki ikinci bölümü olan Transsendental Mantık 

kısmının giriĢinde, bu bölümün giriĢi sayılabilecek nitelikte ‗Genel Olarak Mantık‘ 

baĢlığının altında, genel (formel) mantık hakkında bir nevi özet sunar. Ayrıca 

bilgimizin iki büyük kaynağının da duyarlılık ve anlama yetisi olduğunu söyler. 

Kant‘ın Transsendental Mantık bölümünün daha en baĢında bilgimizin iki tür 

olduğunu ve bilgimizin iki büyük kaynağının ne olduklarını söylemesi aslında 

ĢaĢırtıcı değildir. Çünkü aslında Kant‘ın transsendental mantığı, onun bilgi 

anlayıĢıdır.  

Saf Aklın Eleştirisi‘nde mantık, iki farklı biçimde incelenir. Bunlardan ilki 

genel (formel) mantık, diğeri ise anlama yetisinin özel kullanımının mantığı. Kant‘a 

göre genel (formel) mantık, matematik kadar kesin bir bilimdir. Ancak mantık 

tamamlanmıĢ bir bilimken, matematik geliĢmekte olan bir bilimdir. Ve ona göre 

Aristoteles‘ten beri mantık, bir ilerleme kaydetmemiĢtir. Ona yapıldığı söylenen 

katkılar (metafizik ve psikolojiden alınma katkılar) ikinci dereceden katkılardır. 

Mantığa değer katan katkılar değillerdir. Saf Aklın Eleştirisi‘nde genel mantık, saf ve 

uygulamalı mantık olmak üzere ikiye ayrılır. Saf mantık a priori ilkelerle iĢ görürken, 

uygulamalı mantıkta empirik ilkeler vardır. Anlama yetisinin özel kullanımının 

mantığı ise, düĢünmenin kurallarını içerir.  
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Genel (formel) mantıktan, transsendental mantığa geçmeden önce, Kant‘ın 

felsefesinde de önemli bir yere sahip olan transsendental kavramını açık kılmak 

gayesindeyiz. Transsendental ve transsendent kavramlarını Kant birbirinden farklı 

anlamlarda kullanmıĢtır. Kant‘ın felsefesini açıklamak için kullandığı pek çok 

kavram gibi, transsendentali de, Kant daha önce ele alındığı anlamlarıyla 

kullanmamıĢtır. Kant‘ın felsefesinde transsendent kavramı olumsuz bir anlama 

sahiptir. Bilgisini edinemeyeceğimiz nesnelere iĢaret eder. Transsendental ise 

tecrübemizin zorunlu koĢullarına aittir. Bu yüzden bilgisi mümkündür ve bilgisi 

mümkün olduğu için de bu kavram onun felsefesinin temel yapı taĢlarından birisidir.  

Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢı, onun aynı zamanda transsendental 

felsefesi yani bilgi anlayıĢı olduğundan ve Kant kendi bilgi anlayıĢını aktarabilmek 

için felsefesine özgü bazı terimler kullandığından, biz de bu terimlerin Kant 

tarafından hangi bağlamlarda kullanıldığına kısaca değinip, konuyu daha anlaĢılır 

kılma hedefindeyiz.  

Kant‘ın felsefesini anlamak için, tıpkı transsendental kavramı gibi, a priori 

kavramının da Kant tarafından hangi anlamlarda ele alındığını bilmek büyük fayda 

sağlayacaktır. A priori, bütün tecrübemizde önceden varsayılan, bizim tarafımızdan 

katılmıĢ olan Ģeye iĢaret eder. Kant, Transsendental Estetik ve Transsendental 

Mantık bölümlerinde a priori bilgi, iki çeĢit olarak sunulur: ilkin göreli, ikinci olarak 

da mutlak. Mutlak a priori bilgi de karıĢmıĢ ve saf olarak kendi içerisinde ayrılır.  

Kant‘ın bakıĢ açısından transsendental mantığın, genel (formel) mantıktan en 

temeldeki ayrımı, nesnenin içeriğini dıĢarıda bırakmamasıdır. Yani, içeriği ne olursa 

olsun önemsiz sayıp, dıĢlayan, nesnenin sadece formunu göz önünde bulunduran 

genel (formel) mantıktan farklı olarak transsendental mantığın gayesi, içerik ile 

formu birbirinden ayırmadan, sentetik a priori düĢünmenin kurallarını açık kılmaktır.  

Tezimizde ulaĢmak istediğimiz temel gaye, Kant‘ın felsefesinde transsendental 

mantığın ne anlama geldiğini açık kılmaya çalıĢmak olduğu için, bu konuda 

elimizdeki temel kaynak Saf Aklın Eleştirisi olacaktır.  

Saf Aklın Eleştirisi‘nde ikinci büyük ana bölüm olan Transsendental Mantık 

kısmı, hacimce kitabın yarısından fazlasına denk düĢmektedir. Kant tarafından 

kaleme alınan bu bölümü bütün alt ve ara bölümlerle ele alıp, açıklama çabası 

tezimiz açısından mümkün değildir. Ancak olağanca anlaĢılırlığı ile Kant‘ın 
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transsendental mantık anlayıĢını, Saf Aklın Eleştirisi‘nde ele alındığı Ģekliyle 

serimleme gayesindeyiz. 

Transsendental mantık, en kısa tabirle, anlama yetisinin unsurlarının 

araĢtırılması ile ilgilenir. Transsendental mantıkta sorulması gereken esas soru, 

sentetik a priori bilginin imkânına iliĢkin sorudur. Bu sorunun sorulması gerektiğini 

Saf Aklın Eleştirisi‘nde görürüz.  Bu soru bizi metafiziğin bir bilim olarak mümkün 

olup olamayacağı sorusuna götürür. Sentetik a priori önermelere sahip bilimlerden 

yola çıkarak, metafiziğin bu türden önermelere sahip olup olmadığı tartıĢılır. Kant‘a 

göre bu türden önermelere sahip olan bilimler saf matematik ve saf doğa bilimleri 

idi. Matematik ve doğa bilimleri sentetik a priori önermelere sahip oldukları için 

bilim sıfatına sahiptiler. Metafiziğin bir bilim olup olmadığının ortaya 

çıkarılmasında, sentetik a priori önermelerin nasıl olanaklı olduklarının belirlenmesi 

transsendental felsefenin temel problemi haline geldi. 

Tezimizin son bölümünde, transsendental mantığın, transsendental analitik ve 

transsendental diyalektik olarak ikiye ayrımını ele alıp incelemeye çalıĢacağız. 

Ancak Kant‘ın Saf Aklın Eleştirisi‘nde bu konuyu detaylıca anlattığı gibi aktarma 

hedefinde değiliz. Çünkü gerek Transsendental Analitik, gerekse Transsendental 

Diyalektik baĢlıkları altında verilen bilgiler Kant tarafından, baĢlı baĢına bir tez 

konusunu oluĢturabilecek kadar geniĢ ve detaylı ele alındıklarından, bu konuları 

tezimizin hedefi çerçevesinde, transsendental mantığın genel olarak ikiye ayrımını 

ana hatlarıyla sunmaya çalıĢacağız.  

Transsendental Mantığın ilk bölümü olan Transsendental Analitik genelde 

kategorilerin incelenmesini içerir. Anlama yetisinin ilkeleri nesneler ile bağ 

kuramazlarsa, doğru yargıyı oluĢturamazlar. Kant için doğruluk, düĢünce ile 

nesnenin uygunluğudur. Transsendental Analitik bunu ele alır. Kant, Saf Aklın 

Eleştirisi‘nde Transsendental Analitik kısmının baĢında, bu bölümün dört belirleyici 

ilkesini verir. 

Transsendental Analitik, Kavramların Analitiği ve Saf Anlama Yetisinin 

Ġlkeleri olmak üzere iki kitaptan oluĢur. Kant, Kavramların Analitiğinde, 

transsendental fikrinin iki temel özelliğini vurgular. Bunlardan ilki, belirli ilkelerin a 

priori karaktere sahip olduğunun farkına varılması ve bunun sebebi olarak da bilen 

zihnin doğasının gösterilmesi.  
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Kavramların Analitiğinin ilk alt bölümü olan Metafiziksel Dedüksiyon, Kant‘ın 

Transsendental Mantık anlayıĢının anlaĢılmasında önemli yer tutan kısımlardan 

biridir. Burada Kant, Transsendental Estetiğin konusu olan zaman ve mekândan, 

anlama yetisinin kategorilerini ayırt etmeyi baĢardığını bildirir. Metafiziksel 

Dedüksiyon üçe ayrılan bir çalıĢmadır. Ġlk kısım anlama yetisinin kullanımı ile 

ilgilidir, ikinci kısım yargının formlarıyla ilgilidir, üçüncüsü de kategorilerle 

ilgilenir. Burada bizim tezimizi ilgilendiren kısım, kategorilerle ilgilendiği yerdir. 

Çünkü transsendental mantığın özgün probleminin ele alındığı yer burasıdır. Ġlk iki 

kısım, transsendental mantığa hazırlık, yani genel mantığa iliĢkindir. Kategorilerle 

ilgilenen üçüncü kısımdaki analiz üç önemli kavramı peĢinden getirir. Bunlar iĢlev, 

kavram ve yargıdır. 

Kant, Metafiziksel Dedüksiyonda kategorileri gruplandırır. Biz de bu bölümde 

Kant‘ın kategorileri nasıl gruplandırdığını ve hangi kategorinin hangi grupta 

bulunduğuna değinmeye çalıĢacağız. 

Transsendental Analitiğin ikinci bölümü olan Transsendental Dedüksiyon, 

kategorilerin transsendental dedüksiyonu ile ilgilenir. Bu bölüm en genel anlamıyla, 

kategorilerin meĢrulaĢtırılmaya çalıĢıldığı bölümdür. Transsendental Dedüksiyon, 

kategorilerin nesnel geçerliliğini zihnin kendi doğasında kurar. Kant‘a göre 

kategoriler temel kurucu ve bağlayıcı formlardır. Kategoriler olmaksızın bilince bir 

Ģey giremez. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta olarak da, anlama 

yetisinin formları olan kategoriler ile duyarlılığımızın formları olan mekân ve zaman 

arasındaki bağın gözden kaçırılmaması gerektiğidir. Çünkü Kant‘ın deyiĢiyle 

―Algısız kavramlar boĢ, kavramsız algılar kördür.‖ 

Kant, Transsendental Mantığın ikinci bölümü olan Transsendental 

Diyalektikte, saf aklın esas eleĢtirisini yapar. Bu bölüm, saf aklın yanlıĢ kullanımıyla 

ilgilidir. Saf akıl duyulur tecrübeyle belirlenmiĢ sınırlarının ötesine geçtiğinde 

karĢılaĢacağı Ģeyin bir illüzyon (yanılsama) dur. Transsendental Diyalektikte Kant, 

rasyonalist metafiziklerin ve dogmatik felsefelerin bu hataya düĢtüklerini belirtir. 

Transsendental Diyalektikte, Saf Aklın Ġdeleri ve Saf Aklın Diyalektik 

Çıkarsamalarını ele alacağız.  

Anlama yetisi kategorilerle iĢ görürken, sentetik olanla bağını koparmaz. 

Anlama yetisinin saf formları olduğu gibi saf akıl için de a priori kavramlar vardır. 
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Ancak saf aklın a priori kavramları, duyarlılık ile bağ oluĢturmazlar. Bu a priori 

kavramlara Kant ‗ideler‘ adını verir. Saf aklın ideleri; tanrı, evren ve ruh ideleridir. 

Ruh idesi ile ilgili olarak Kant, ‗ben‘den koĢulsuz bir biçimde ruhun 

varolduğunu kabul eden anlayıĢların yanlıĢlarını ortaya koymuĢtur. Ona göre bu 

türden ruh teorileri, aklın paralogismleridir.  

Evren idesi de Kant‘a göre boĢ bir kavramdır ve tecrübenin konusu edilemez. 

Evrenin algı içeriğinin olmaması, yine ruh idesinde olduğu gibi aklı diyalektik 

yanılsamalara götürür.  

Tanrı idesinde durum, ilk iki ideye göre biraz daha farklıdır. Kant, tanrı idesini 

ele aldığı bölüme ‗transsendental ideal‘ baĢlığını verir. Bu bölümde tanrıya en gerçek 

varlık der. En gerçek varlık aynı zamanda mutlak varlıktır da. Bu mutlak varlığı 

bugüne kadar tüm metafizik tarihi, aklın kendi doğasından kaynaklanan bir ide 

olarak görmüĢtür. Kant buna itiraz eder. Çünkü insanın sınırlı anlama yetisinin, bu 

mutlak varlığı ĢeyleĢtirdiğini ve kiĢileĢtirdiğini, tüm spekülatif metafiziklerin hatası 

olarak görür. 

Kant buradan sonra, Saf Aklın Diyalektik Çıkarsamalarında, tanrı, evren ve ruh 

idesi ile ilgili kanıtlamaları tez-antitez olarak Ģematik bir biçimde sunar. Gösterdiği 

tez ve antitezlerin kanıtlamalarını da yapan Kant, bu üç ide hakkında aklın 

soruĢturmalar yapmasının boĢ olduğunu ispatlar. 

ÇalıĢmamız Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢını, Saf Aklın Eleştirisi‘nde 

Kant‘ın sunduğu sıralamayı gözeterek ele alıp incelemeyi amaçlamaktadır. Bir baĢka 

amacımız da, Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢının, onun transsendental 

felsefesi olduğunu serimleme çabası olacaktır. 
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1. KANT‘IN GENEL (FORMEL) MANTIK ANLAYIġI 

Kant‘ın üç eleĢtirel çalıĢmasından ilki olan Saf Aklın Eleştirisi‘nin içindekiler 

tablosuna üstünkörü bir göz atıldığı zaman bile hemen fark edilecek olan, onun 

eserinin hacimce en geniĢ olan bölümlerinin Mantığa, Kant‘ın anlayıĢı uyarınca 

Transsendental Mantığa ayrıldığıdır. Saf Aklın Eleştirisi‘nin ilk büyük ana bölümü 

olan Transsendental Unsurlar Öğretisi ile ikinci büyük ana bölümü olan 

Transsendental Metot Öğretisi kendi içerisinde çeĢitli büyüklü küçüklü alt bölümlere 

ayrılmıĢtır. Transsendental Unsurlar Öğretisi‘nin ilk bölümü olan Transsendental 

Estetik elli sayfayı bile bulmaz. Oysa ikinci bölümü olan Transsendental Mantık, iki 

alt bölümü olan Transsendental Analitik ve Transsendental Diyalektikle birlikte 

neredeyse beĢ yüz sayfayı bulmaktadır.
1
 Bu bize tezimizin problematiği olarak 

aldığımız Kant‘ın (Transsendental) Mantık AnlayıĢı‘nın onun tarafından da temel bir 

problem olarak algılanmıĢ olduğunu göstermektedir. Mantığın tüm bir felsefe 

tarihindeki yeri, önemi ve filozoflar açısından önceliği (Aristoteles‘le birlikte ona 

verilmiĢ olan öncelik) Kant tarafından da göz ardı edilmemiĢtir. Ancak bu kesinlikle 

Kant‘ın (Transsendental) Mantık AnlayıĢı‘nın kendisinden önceki filozofların ya da 

felsefi akımların mantık anlayıĢlarıyla örtüĢtüğü anlamına gelmemektedir. Nitekim 

tezimizin problematiği tam da bu ayırımın açık ve anlaĢılır kılınması üzerinde 

temellenmiĢtir. Bu aynı zamanda tezimizde de göstermek istediğimiz gibi kaçınılmaz 

bir biçimde tam da Kant‘ın felsefesi‘ni merkezinden çepeçevre anlamak ve kavramak 

demektir. Çünkü tezimizin sonucunda göstermeyi umduğumuz gibi Transsendental 

Felsefe, Transsendental Mantık‘tır.
2
 Transsendental Ġdealizm ya da Kant‘ın ona 

vermeyi tercih ettiği adla EleĢtirel Ġdealizm, Transsendental Mantık anlaĢılmaksızın 

anlaĢılamazdır. Hatta aslında Transsendental Mantığı ele aldığı bölümden önce 

incelediği Transsendental Estetik gerçek anlamını ancak Transsendental Mantıkta 

kazanmaktadır. Bu sebeple çok önemli bir Kant yorumcusunun Saf Aklın Eleştirisi‘ni 

aslında sondan baĢa doğru okumak gerektiği önerisi, hiç de söz konusu yorumcunun 

bir esprisi ya da abartısı olarak değerlendirilmemelidir. Bu söylenenlerden yola 

                                                      
1
 Burada belirttiğimiz sayfa sayılarında N. Kemp Smith tarafından yapılmıĢ olan Ġngilizce çeviri esas 

alınmıĢtır. Bkz.:Immanuel Kant, Critique Of Pure Reason, Tr. By. Norman Kemp Smith, New York, 

St. Martin‘s Press, 1975. 
2
 Ayrıca bkz.:Ernst Cassirer, Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, Çev. Doğan Özlem, Ġstanbul, Ġnkılap 

Yayınevi, 2007, s.178. 
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çıkarak sorulacak ilk sorunun, ―Transsendental Mantık nedir?‖ sorusu olması 

gerektiği belki düĢünülebilir. Ancak, aslında bu iki bakımdan sonraya bırakılması 

gereken bir sorudur. Ġlkin Kant, Transsendental Mantığı ele almadan önce 

kendisinden önceki mantık anlayıĢlarının eleĢtirel bir analizini yaptığından; ikinci 

olarak da, genel olarak ‗transsendental‘in Kant felsefesindeki anlamı ve yeri 

konusunda bazı belirlemeler yapmadan mantığa bakıĢının anlaĢılmasında eksik 

kalınacağından. O halde Transsendental Mantık anlayıĢına girmeden önce yapmamız 

gereken ilk Ģey, Kant‘ın kendisinden önceki mantığı ne türden bir değerlendirme ve 

analize tabi tuttuğunu göstermektir. Ancak bu görevi üstlenir üstlenmez yüz yüze 

kalacağımız ilk güçlük, Kant‘ın bu değerlendirme ve analizleri sadece Saf Aklın 

Eleştirisi‘nde değil, aynı zamanda farklı bir bağlamda yayın tarihi 1800 olan Mantık 

Dersleri‘nde de çepeçevre ve derinlemesine yapmıĢ olmasıdır. Böylece elimizde 

incelememiz gereken iki temel metin bulunmaktadır. Mantık Dersleri‘nin yayın 

tarihi Saf Aklın Eleştirisi‘nin (1781)  yayın tarihinden sonra olsa da Kant‘ın Mantık 

Dersleri‘ne baĢlama tarihi 1765 yılına kadar geri gittiğinden Saf Aklın Eleştirisi‘nin 

yayınından önce olan bu tarihi gözeterek Mantık Dersleri‘ndeki genel mantık 

anlayıĢına öncelik vereceğiz. Mantık Dersleri‘nde Kant‘ın yapmıĢ olduğu 

belirlemeleri yer yer metne baĢvurarak serimlemeye çalıĢacağız. Burada ulaĢtığımız 

sonuçların ardından Saf Aklın Eleştirisi‘ndeki ilgili bölümleri ele alarak bu sonuçlarla 

uyumlu olup olmadığını, varsa farklı belirlemelerin olup olmadığını görmeye 

çalıĢacağız. Ancak tüm bunlardan sonra Kant‘ın ‗transsendental‘ belirlemesiyle ne 

anlamıĢ olduğunu ele alabiliriz.  

 

1.1. Kant‘ın Jäsche Edisyonu Olarak Anılan Mantık Dersleri‘ndeki 

Genel Mantık AnlayıĢı 

Uzun yıllar Königsberg Üniversitesi‘nde birbirinden çok farklı içerikte dersler 

vermiĢ olan Profesör Kant, 1765 yılından itibaren 1796 yılına kadar ‗Mantık‘ adı 

altında dersler vermiĢtir. O dönem boyunca öğrencisi olan Gottlob Benjamin 

Jäsche‘nin bildirdiğine göre Kant, Jäsche‘den bu derslerde kullandığı el yazmalarını 

yayınlanması arzusunda bulunmuĢ ve ondan bu yayın iĢinde editörlük yapmasını rica 
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etmiĢtir. Kant bu derslerinde kılavuz metin olarak Georg Friedrich Meier‘in 1752 

basım tarihli Auszug aus der Vernunftlehre adlı eserini kullanmıĢtır.
3
  

Jäsche, Kant‘ın söz konusu teklifini esere yazdığı önsözde Ģöyle ifade etmiĢtir: 

 

―Kant, bir buçuk yıl önce kamuya açık derslerinde dinleyicilerine onun tarafından 

sunulduğu Ģekliyle basılması ve özet bir el kitabı formunda kamuya sunulması için 

Mantığını yayına hazırlamam hususunda bana talimat vermiĢti. Bu amaçla ondan 

derslerinde kullanmıĢ olduğu el yazmalarını almıĢtım. Bu bana onur veren özel bir 

güven ifadesiydi. Onun sisteminin genel ilkeleriyle tanıĢık olduğumdan fikirlerini 

gönüllü olarak ele aldım ve düĢüncelerini bozmadan ya da tahrif etmeden gereken 

açıklık ve kesinliği sağlayarak, aynı zamanda uygun bir sıra vererek onları 

serimleyebildim. Bu yorucu ve onurlu görevi üstlenerek yapabildiğimin en iyisini 

yapmaya çalıĢtım. Çok saygıdeğer hocam ve dostum olan bu ünlü bilgenin arzusu ve 

beklentisiyle uygunluk içinde üstlendiğim görevi baĢarmak için sunumla ilgili her 

konuda –üslup ve icra, düĢüncelerin serimlenmesi ve düzeni- açıklama yapmayı 

üstlenmek zorunda kaldım. Böylece bu yeni Kantçı eseri okur için açık kılma görevi 

de doğal olarak bana düĢmektedir.‖
4
  

 

Kant‘ın Mantık Dersleri 1796 yılına kadar devam ettiğinden ve Saf Aklın 

Eleştirisi‘nin ilk yayın tarihi 1781 olduğundan, Jäsche‘nin yayınladığı metin eleĢtirel 

döneme ait olarak kabul edilmektedir. Jäsche‘nin metnini çeviren Robert S. Hartman 

ve Wolfgang Schwarz tarafından yazılan giriĢ metninde ―Kant‘ın zihninde eleĢtiri 

adını verdiğimiz Ģeyin tümünün Metodolojiye eĢit olan Mantıktan baĢka bir Ģey 

olmadığı‖
5
 ifade edilmiĢtir. Nitekim Kant Mantık Dersleri’ni Genel Unsurlar 

Öğretisi ve Genel Metot Öğretisi olmak üzere ikiye bölümlemiĢtir. Yine Kant 

tarafından Mantık Dersleri’nde yazılmıĢ olan giriĢte, eleĢtirel felsefenin dört temel 

sorusu Saf Aklın Eleştirisi‘nde olduğu gibi dile getirilmiĢtir. Yani: 

 

                                                      
3
  Kant‘ın Mantık Dersleri‘nin Ġngilizce‘ye çevirisini yapan Robert S. Hartman ve Wolfgang 

Schwarz, Kant‘ın bu metne çok fazla bağlı kalmadığı bilgisini vermektedirler. (Bkz. Immanuel Kant, 

Logic, Tr. By. Robert S. Hartman- Wolfgang Schwarz, Indianapolis and  New York, The Bobbs-

Merrill Company, Inc., 1974, Translator‘s Introduction, s. xvi.) 
4
 A.e. Translator‘s Introduction, . Preface, s. 5. 

5
 Bkz.: A.e. s. xvii. 
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 ―1) Ne bilebilirim? 2) Ne yapabilirim? 3) Ne umabilirim? 4) Ġnsan nedir?‖
6
  

 

Bu da bize eleĢtirel ana fikrin Mantık Dersleri’nde izlendiğini göstermektedir.  

Mantık Dersleri‘nin giriĢinde Kant ilkin mantık kavramını açık kılmayı 

istemiĢtir. Mantığın kurallarıyla canlı ve cansız dünyayı belirleyen kuralları 

karĢılaĢtırmıĢ ve kural bilincini genel gramer örneği ile en temele yerleĢtirmiĢtir.  

 

―Canlı olsun cansız olsun, doğadaki her Ģey biz bu kuralları her zaman bilmesek de, 

kurallara uygun olarak meydana gelir. Su, çekim yasasına uygun olarak akar ve yine 

hayvanların hareketi kurallara uygun olarak meydana gelir. Sudaki balık, havadaki kuĢ 

kurallara uygun olarak hareket eder. Tüm doğa bilfiil kurallara uygun olan görünüĢler 

ağından baĢka bir Ģey değildir. Ve kurallar olmaksızın hiçbir Ģey var olamaz. 

Kuralların yoksunluğuyla karĢı karĢıya kaldığımıza inandığımızda, sadece kuralların 

bizim tarafımızdan bilinmediğini söyleyebiliriz.  

Bizim kendi kurallarımıza iliĢkin alıĢtırmalarımız da, baĢlangıçta onlara iliĢkin 

deneylerimiz ve kendi güçlerimizin uzun süreli kullanımı aracılığıyla dereceli olarak 

biz onların farkına varıncaya kadar bilincinde olmadığımız belirli kurallara göre 

meydana gelir. Sonuçta soyut bir biçimde düĢünmek için sarf ettiğimiz büyük çaba 

sonucunda bu kurallarla tanıĢık oluruz. Bu yüzden, örneğin, genel gramer bu türden 

bir dil formudur. Biri gramer bilmeksizin konuĢur ve bilfiil gramere sahip olduğunu 

bilmeksizin konuĢan kiĢi bu kuralların bilincinde olmasa bile kurallara uygun olarak 

konuĢur.‖
7
  

 

Kant‘a göre bizim tüm güçlerimiz kurallara uygun olarak etkinleĢtiğinden bir 

düĢünme yetisi olan anlama yetisi kuralların kaynağı olmaktadır. Kant‘a göre anlama 

yetimiz belirli kurallarla uyum içinde değilse biz ne düĢünebiliriz ne de bu yetimizi 

kullanabiliriz. Yine Kant‘a göre bu kuralların kendileri onların uygulamaları göz 

önüne alınmaksızın soyut bir biçimde düĢünülebilirler. Böylece Kant anlama 

yetisinin ve genelde aklın zorunlu yasalarının bu bilimine yani düĢünmenin bu saf 

formuna Mantık adı verildiğini bildirmektedir. Kant‘a göre bu tür düĢünme 

                                                      
6
 A.e., s.29. Ayrıca, Kant, Critique Of Pure Reason, A 805-B 833. s. 635.  

Bu son soru, yani  Ġnsan nedir? Sorusu, Kant‘ın Mantık Dersleri‘nde bulunmaktadır. Soru, Saf Aklın 

Eleştirisi‘nde yer almamaktadır. Saf Aklın Eleştirisi’nde sadece ilk üç soru vardır. 
7
 Kant, Logik, s.13. 
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anlayıĢında yani düĢünmenin bu saf formu ele alındığında kurulmuĢ olan bu bilim 

yani mantık düĢünmenin içeriğini Kant‘ın ifadesiyle düĢünmenin içeriği olarak 

nesneleri dikkate almamaktadır. Böylece bu bilim için merkezi önem taĢıyan Ģey, 

içerik değil formdur. Kant bu bilimin yani düĢünmenin saf formunu kendisine konu 

edinen mantığın beĢ temel özelliğini belirlemektedir. Ġlkin bu tür bir mantık, diğer 

tüm bilimlerin temeli ve anlama yetisinin tüm kullanımının propaedeutiki (hazırlık) 

olarak nitelendirilir:  

 

―Mantık tüm diğer bilimlerin temeli ve anlama yetisinin tüm kullanımın propaedeutiki 

olarak incelenmelidir.‖
8
 

 

 Ancak iĢte tam da bu sebeple bütünüyle nesnelerden soyutlandığı için ikinci 

olarak bu bilim, bilimlerin organonu yani aleti olamaz.  

 

―Mantık bilimlerin organonu olamaz. Öyleyse organonla, belirli bir bilgiyi temin 

etmek için gereken eğitimi anlıyoruz.‖
9
  

 

Kant böyle bir üstün organon örneği olarak matematiği göstermektedir. 

Tanımladığı mantığın, matematik gibi üstün bir organon olamamasının sebebini 

Ģöyle açıklar:  

 

―Böylece bilimlerin organonu saf mantık değildir. Çünkü o bilimlerin kesin bilgisini 

onların nesnelerinin ve kaynaklarının kesin bilgisini önceden varsayar.‖
10

 

 

 Kant‘a göre bu türden bir mantık anlama yetisinin ve genelde aklın tüm 

kullanımı için bir propaedeutik (hazırlık) olarak hizmet ettiğinden bilimlerin 

konularıyla ilgilenmesi gerekmez. O sadece aklın evrensel sanatıdır. Yani onun 

                                                      
8
 A.e., s.15. 

9
 A.e., s.15. 

10
 A.e., s.15-16. 
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ifadesiyle Canonica Epicuri’dir.
11

 Öyleyse o sadece yargı verme ile bilgimizin 

düzeltilmesi meselesiyle ilgilenir. Üçüncü olarak mantık bir ‗kanon‘dur.  

 

―O anlama yetisinin ve aklın kanonu olarak herhangi bir bilimden ya da herhangi bir 

tecrübeden herhangi bir ilkeyi ödünç alma ihtiyacında değildir. O genelde anlama 

yetisiyle ilgili olan zorunlu a priori yasalardan baĢka hiçbir Ģeyi içermemelidir.‖
12

  

 

Kant bazı mantıkçıların mantıkta bir takım psikolojik ilkeleri önceden 

varsaydıklarını ifade eder. Kant‘a göre söz konusu mantığa bu türden ilkeleri sokmak 

yaĢamdan ahlakı çekip almak kadar saçmadır. Psikolojiden ödünç alınan ilkelerle 

sadece düĢünmenin nasıl mevcut olduğunu ve çeĢitli engeller ve koĢullar altında nasıl 

iĢlediğini öğrenebiliriz. Kant‘a göre bu sadece bizi olumsal (contingent) yasaların 

bilgisine götürmekten baĢka bir iĢe yaramaz. Ancak bu tür mantık olumsal olan değil 

zorunlu olan kuralların mantığı olmalıdır. Mantık bize anlama yetisinin doğru 

kullanımını öğretmelidir. Bu aynı zamanda onun zorunlu kurallarla iĢ görmesi 

gerektiği anlamına gelir.  

Dördüncü olarak bu tür bir mantık anlama yetisinin ve aklın kendisinin 

bilgisini elde etmelidir. Onların ele aldığı nesnelerle değil, sadece onların 

kendilerinin formuyla ilgilenmelidir. Böylece bu mantıkta Ģu soruları soramayız: 

 

―Anlama yetisi neyi bilir? Ve ne kadarını bilir? Veya bilgiyi ne kadar uzağa 

taĢıyabilir?‖
13

  

 

Kant‘a göre bu tür sorular metafiziğe aittir. Söz konusu mantıktaki mümkün 

tek soru ―Anlama yetisi kendisini nasıl kavrayabilir (bilebilir)?‖
14

 sorusudur. Son 

olarak bu tür bir mantık bir öğreti ya da kanıtlama yapan bir teoridir. Çünkü bu tür 

bir mantık, anlama yetisi ve aklın genel ve empirik kullanımıyla değil, sadece 

genelde düĢünmenin evrensel ve zorunlu yasalarıyla ilgilendiği için ondan türetilmiĢ 

                                                      
11

 Bkz. A.e., s.15. 
12

 A.e., s.16. 
13

 A.e., s.16. 
14

 Bkz.: A.e., s.17. 
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olan tüm kurallar da a priori ilkelere dayanmaktadır ve aklın tüm bilgisinin 

uygulandığı kurallar olarak serimlenmiĢtir. Mantık a priori bir bilim ya da öğreti 

olarak anlama yetisinin ve aklın kullanımının kanonu olmalıdır. Bu da onu hiçbir 

kanona sahip olmayan beğeni eleĢtirisinden olduğu kadar estetikten
15

 de ayırt eden 

noktadır.  

Kant bize beğeni üzerine söz söyleyen hatiplerin ve Ģairlerin bu konu hakkında 

kesin yargılara varmaya muktedir olmadıklarını söylemektedir. Burada estetikle ilgili 

olaraksa, iki isme gönderme yaparak yani, Alexander Baumgarten ve Henry 

Home‘un eserlerinin (özellikle Henry Home kendi estetiğini bir eleĢtiri olarak 

nitelendirdiğinden
16

) a priori kurallar değil karĢılaĢtırmalar aracılığıyla a posteriori 

kurallar ve genellemeler yaptıklarını ve güzele iliĢkin empirik yasaları keĢfetmeye 

çalıĢtıklarını söylemektedir.  

Kant bundan sonra mantığın temel bölümlerini beĢ baĢlıkla belirlemeye 

çalıĢmaktadır. 1) Ġlkin mantığı analitik ve diyalektik olarak ayırır.
17

 Kant‘a göre 

analitik sözcüğü düĢünmemizde alıĢtırmasını yaptığımız ya da tecrübe ettiğimiz aklın 

tüm aktlarının aydınlatılması anlamına gelmektedir. Böylece de o anlama yetisinin ve 

aklın formunun analitiğidir ve Kant analitiği, o olmaksızın bilgimizin doğru 

olamayacağı, nesnelerle bağlantısız, zorunlu kuralları içeren formel bir doğruluk 

öğretisi olarak tanımlar. Ama biz eğer sadece pratik bir sanat olacak olan ya da bir 

organon olacak olan teorik ve evrensel bir öğretiden söz edersek o zaman bu analitik 

değil diyalektik bir mantık olacaktır. Ve bu ars sophistica ya da disputatoriadır.
18

  

Kant ikinci olarak mantığı 2) doğal ya da popüler ve formel ya da bilimsel 

mantık (logica naturalis; logica scholastica; scholastica artificialis) olarak ayırt 

eder.
19

 Ancak Kant‘a göre bu tür bir bölümleme kabul edilemezdir. Çünkü doğal 

                                                      
15

Kant için estetik, duyarlılığın (sinnlichkeit) yasalarıyla bilginin uyuĢmasının kurallarını 

içermektedir. Mantık ise tersine anlama yetisi ve aklın yasalarıyla bilginin uyuĢmasının kurallarını 

içermektedir. Önceki sadece empirik kurallardan ibaretken ve bu yüzden bilim ya da öğreti 

olamazken, sonraki a priori ilkelerle kurulmuĢ olduğundan bir bilim ya da öğretidir. (Bkz. Kant, 

Logik,  s.17.) 
16

 Kant burada Henry Home‘un 1762 yılında yayınlamıĢ olduğu Elements Of Criticism adlı 

eserinden bahsetmektedir. (Bkz. Kant,  Logik s.17.) 
17

 Burada da fark edileceği gibi Kant, Saf Aklın Eleştirisi’ndeki Transsendental Analitik ve 

Transsendental Diyalektik ayırımını önceleyerek, bu ayırımı Mantık Dersleri‘nde sadece mantığın 

mümkün bir bölümlenmesi olarak sunmuĢtur. 
18

 Bu terimler sırasıyla sofistlik sanatı ve tartıĢma sanatı anlamlarına gelmektedir. (Bkz. Kant, Logik, 

s.18-19.) 
19

 Bkz.: A.e. s.19. 
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mantık ya da sensus communis‘in (sağduyunun) mantığı gerçekte bir mantık değil 

fakat sadece empirik ilkelere sahip olan antropolojik bir bilimdir. O anlama yetisinin 

ya da aklın doğal kurallarıyla ilgilendiğinde bu kuralları somut bir biçimde kavrar. 

Bu kuralların soyut bir biçimde bilincinde değildir. Böylece bir mantık olmaktan çok 

antropolojik bir çalıĢmadır.
20

  

Kant‘ın yaptığı üçüncü ayrım 3) teorik ve pratik mantık ayrımıdır.
21

 Ancak bu 

bölümleme de tam olarak doğru değildir. Çünkü bütün nesnelerden soyutlanan saf bir 

kanon olarak genel mantık hiçbir pratik kısma sahip değildir. Bu aslında 

‗contradictio in adjecto‘dur. Yani sıfatlar arasında bir çeliĢki barındırır. Çünkü pratik 

mantık uygulandığı belirli türden nesnelerin önceden bilgisini varsayar. Bu yüzden 

de her bilime pratik mantık adını verebiliriz. Çünkü her bir bilimde düĢüncenin bir 

formuna sahip olmalıyız. Genel mantık böylece pratik olarak ele alındığında 

öğrenmenin bir tekniği ya da skolâstik yöntemin bir organonundan baĢka bir Ģey 

değildir. Bu bölümlemeden çıkan bir sonuç da, mantığın dogmatik ve teknik olmak 

üzere iki kısma daha ayrılabileceğidir. Böylelikle bu mantığın ilk kısmı unsurlar 

öğretisi iken, ikinci kısmı metot öğretisidir. Böylece bu ayırım tam da Saf Aklın 

Eleştirisi‘ndeki ayırıma karĢılık gelmektedir. Kant da incelemiĢ olduğumuz söz 

konusu Mantık Dersleri‘nde mantığı bu iki bölüme yani Unsurlar Öğretisi ve Metot 

Öğretisi‘ne ayırarak incelemiĢtir.  

Dördüncü olarak Kant, mantığı Saf Aklın Eleştirisi‘nde olduğu gibi Mantık 

Dersleri‘nde de saf ve uygulamalı mantık olmak üzere ikiye ayırır.
22

 Saf Mantık‘ta 

anlama yetisi diğer zihin güçlerinden ayrılarak sadece kendisinin yapıp ettiği üzerine 

düĢünür. Oysa Uygulamalı Mantık, zihnin diğer güçleriyle de bağlantı içerisinde 

anlama yetisini ele alır. Gerçekte Uygulamalı Mantık, mantık olmaktan çok 

genellikle düĢüncemizin iĢleyiĢi üzerine düĢünen bir tür psikoloji olarak kabul 

edilebilir. Burada anlama yetisi çeĢitli öznel engeller ve sınırlamalar altında iĢ 

görmektedir. Uygulamalı Mantık, anlama yetisine bu engellemelere ve sınırlamalara 

iliĢkin ve bunun yol açtığı hatalara iliĢkin bir doğru kullanım önerisi sunarak 

psikoloji ile bağlantı içine girmektedir.
23

  

                                                      
20

Bkz.:  A.e., s.20. 
21

 Bkz.: A.e., s.20. 
22

 Bkz.: A.e., s.21. 
23

 Bkz.: A.e., s.21. 
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Kant‘ın yaptığı son bölümleme mantığın genel anlama yetisinin mantığı ve 

spekülatif anlama yetisinin mantığı Ģeklindedir.
24

 Spekülatif anlama yetisi bilim 

olamaz. Çünkü öyle bir mantık ya da aklın spekülatif kullanımı aynı zamanda baĢka 

bilimlerin de bir organonu olmalıdır. Genel anlama yetisinin mantığı da gerçekte bir 

mantık olarak düĢünülemez. Çünkü genel anlama yetisi bilginin kurallarına iliĢkin 

somut bir biçimde iĢ gören bir kavrayıĢ yetisidir. Ancak mantık, soyut bir biçimde 

ele alınan düĢünmenin kurallarının bilimidir.
25

  

 

1.2. Kant‘ın Saf Aklın EleĢtirisi‘ndeki Genel Mantık AnlayıĢı 

Kant‘ın genel mantık anlayıĢının daha tam bir kavrayıĢına ulaĢabilmek için 

Mantık Dersleri ile ilgili yukarda yapmıĢ olduğumuz analizin aynısını onun temel 

eseri olan Saf Aklın Eleştirisi‘nde de yapmak bir zorunluluk olarak görülmektedir. 

Bu, Kant‘ın konuyu daha geniĢ ve çepeçevre incelemesinden dolayı değil, ancak 

genel mantıkla bağlantılı olan ‗transsendental mantık‘ idesinin bu eserde olağanca 

derinlik ve açıklıkla serimlenmiĢ olmasından dolayıdır. Kant, Saf Aklın Eleştirisi‘nin 

Transsendental Unsurlar Öğretisi baĢlığını taĢıyan ikinci kısmında Transsendental 

Mantığı ele alır. GiriĢ, ‗transsendental mantık‘ idesi adı altında onun tarafından 

tasarlanmıĢtır ve bu giriĢin ilk kısmı, genelde mantığın incelenmesine ayrılmıĢtır. 

Ancak Kant bu konuyu ele almadan önce felsefesinin temel yapı taĢını oluĢturan bazı 

kavramları tanımlama iĢine giriĢir. Bu, saf olanın, a priori olanın, empirik olandan 

yani a posteriori olandan ayrımını göstermeyi hedeflediği gibi bilgimizin iki büyük 

kaynağının da ayırımını göstermeyi hedefler: Duyarlılık (Sinnlichkeit) ve Anlama 

Yetisi
26

 (Verstand). Kant bu ayrımı Ģöyle koyar: 

                                                      
24

 Bkz.: A.e., s.22. 
25

 Bkz.: A.e., s.22. 
26 Gilles Deleuze, ‗yeti‘ sözcüğünün iki farklı anlamda ele alınabileceğini söyler. Ġlk anlamıyla yeti, 

genel olarak bir tasarımın farklı bağlantılarını gösterir. Ġkinci anlamıyla yeti, tasarımların özgür 

kaynağını gösterir. Deleuze‘e göre tasarım çeĢidi kadar yeti vardır. Deleuze tasarım çeĢitlerinin bilgi 

açısından üç baĢlık altında verilebileceğini söyler. Bunlardan ilki sezgidir. Bu doğrudan tecrübenin 

nesnesiyle bağlantılı olup kaynağını duyarlılıkta bulan tikel bir tasarımdır. Ġkincisi kavramdır. Dolaylı 

bir Ģekilde tasarım nesnesiyle bağlantılı olan kavram kaynağını anlama yetisinde bulur. Üçüncüsü ise 

idedir. Ġde tecrübenin sınırların ötesine geçen ve kaynağını akılda bulan bir tasarımdır. Deleuze‘e göre 

böylelikle tasarım kavramında bir belirsizlik hüküm sürmektedir. Tasarım ve tasarımlanan arasında 

ayırım yapmakla ancak bir açıklığa ulaĢılabilinir. Burada sunulan Ģey nesnedir. Yani sezgide ortaya 

çıkan Ģey fenomendir. Deleuze‘nin ifadesiyle görünüĢ değil beliriĢtir. Bize kendisini sunan sadece 

mekân ve zamandaki empirik fenomenal çeĢitlilik değildir. Bize kendisini sunan mekân ve zamanın 

saf a priori çeĢitliliğidir. Bkz.: Gilles Deleuze, Kant’ın Eleştirel Felsefesi, Çev. Taylan Altuğ, 

Ġstanbul, Payel Yayınları, 1995, s.44. 
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―Bilgimiz zihnin (Gemüt) iki temel kaynağından türer; ilki tasarımları (Vorstellung) 

alma kapasitesidir (izlenimler için Alırlık (Rezeptivität)), ikincisi bu tasarımlar 

aracılığıyla nesneyi bilme gücü (kavramların üretiminde Kendiliğindenlik 

(Spontaneität)). Ġlki aracılığıyla nesne bize verilir, ikincisi aracılığıyla nesne (zihnin 

sadece bir belirlenimi olan) bu verilmiĢ tasarımla bağlantı içerisinde düĢünülür. 

Böylece sezgi
27

 (Anschauung) ve kavramlar (Begriffe) bilgimizin tüm unsurlarını 

kurarlar. Bu sebeple ne onlara bir biçimde karĢılık gelen sezgi olmaksızın kavramlar, 

ne de kavramlar olmaksızın sezgi bilgiyi verebilir.‖
28

 

 

Kant‘a göre bu iki güç ya da kapasite iĢlevlerini değiĢtiremezler. Yani anlama 

yetisi hiçbir Ģeyi sezemez ve duyular da hiçbir Ģeyi düĢünemez. Bilgi ancak onların 

birliğiyle ortaya çıkar. Onları birbirlerinden ayırmak ya da ayırt etmek, yani gerçekte 

imkânsız olan bu iĢlem aslında onların kurallarını anlamak için uyguladığı bir 

yöntemdir. Böylece genelde duyarlılığın kurallarının bilimine estetik derken, genelde 

anlama yetisinin kurallarının bilimine mantık demektedir.
29

  

Kant Saf Aklın Eleştirisi‘nde mantığı genel ve anlama yetisinin özel 

kullanımının mantığı olmak üzere iki farklı biçimde inceler. Kant‘ın genel mantık 

olarak söz ettiği bilimin bugün karĢılığının ne olduğu sorusunu sorduğumuzda 

verilecek cevap Kant‘ın en önemli Ġngiliz yorumcularından Herbert James Paton‘un 

da belirttiği gibi onun Formel Mantık olduğudur:  

 

―Kant, 19. yy.dan önceki çoğu filozof gibi Formel Mantığın (O, formel mantığa Genel 

Mantık adını vermiĢti ) matematik kadar kesin bir bilim olduğuna inanıyordu.‖ 
30

 

 

                                                      
27

 Anschauung sözcüğü Ġngilizce‘ye intuition (sezgi) olarak çevrilmiĢtir. Dilimizde ise bu sözcüğe 

farklı karĢılıklar verilmektedir. Örneğin, görü ya da tasavvur gibi. Bizim sezgiyi tercih etmemizin 

temel gerekçelerini vermek istersek, ilkin söz konusu sözcüğün Ġngilizce‘ye çevirisinde tercih edilmiĢ 

olan terimin yani intuition‘un Ġngilizce konuĢulan dünyada Kant‘ın tüm önemli yorumcuları 

tarafından istisnasız benimsenmiĢ olması, ikinci olarak Kant‘ın kendisinin de doğrudan bu sözcüğün 

karĢılığı olarak Latince intuitio sözcüğünü kullanmıĢ olmasıdır: ―Bu sezgi ya da kavramdır (intuitus 

vel conceptus)‖ Bkz.:Kant, Critique Of Pure Reason, B377 s.314.  
28

 A.e., A50-B74 s.92. 
29

 Bkz.: A.e., A52-B76 s.93. 
30

 H.J.Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The 

Kritik Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., London, George Allen&Unwin Ltd. Museum 

Street, 1936, s.187. 



 

19 

 

Kant‘a göre genel mantık, anlama yetisinin hiçbir kullanımı olmaksızın 

düĢünmenin mutlak olarak zorunlu kurallarını içermekteydi. Böylece anlama yetisi 

burada yönelmiĢ olduğu nesnelerde herhangi bir ayırım gözetilmeksizin ele 

alınmaktaydı. Anlama yetisinin özel kullanımının mantığı ise belirli türden 

nesnelerle ilgili olarak doğru düĢünmenin kurallarını içerir.
31

 Kant, öncekine unsurlar 

mantığı, sonrakine ise bu ya da Ģu bilimin organonu adını verir. Bilimin organonu 

olan bu mantık, Kant‘a göre okullarda bilime propaedeutik (hazırlık) olarak öğretilen 

mantıktır. Bu bilimin kuralları, nesneler zaten önceden biliniyorsa kurulabilmektedir 

ve insan aklının iĢleyiĢi açısından en geç ulaĢılan bu bilimdir. Kant‘a göre genel ya 

da formel mantık, matematikten farklıdır. Her ikisi de kesin bilimler olmasına 

                                                      
31

 Saf Aklın Eleştirisi‘nin Ġngilizceye çevirisini gerçekleĢtirenlerden biri olan J. M. D. Meiklejohn, 

Kant‘ın genel mantığa iliĢkin bölümlemesini yapmıĢ olduğu pasaja düĢtüğü dipnotta Kant‘ın söz 

konusu bölümlemesini ve mantık anlayıĢını hatalı bulup eleĢtirmektedir. Meiklejohn‘a göre mantık, 

düĢünce olarak düĢüncenin yasalarının biliminden baĢka bir Ģey değildir. Mantık sadece düĢüncenin 

formuyla ilgilidir. Ġçeriğini yani düĢüncenin uygulandığı nesneler sonsuzluğunu dikkate almaz: 

―ġimdi Kant mantığı genel ve anlama yetisinin özel kullanımının mantığı olarak bölümlemekle hata 

yapmıĢtır.  

O, anlama yetisinin özel kullanımının mantığının nesnelerin belirli bir kümesi üzerine doğru 

düĢünmenin yasalarını içerdiğini söyler. Bu tür mantığa bu ya da Ģu bilimin organonu der. Anlama 

yetisinin özel kullanımının mantığıyla ne demek istediğini ya da ne anladığını keĢfetmek güçtür. Bu 

tasvirden hareketle bu mantıkla tümevarımı yani genelde bilimin organonu ya da nesneleri düzenleyen 

yasaları, bunun bir bilimini kurmayı arayıp aramadığı konusunda Ģüphe içinde kalıyoruz. Her iki 

duruma da mantık terimini uygulamak kabul edilebilir değildir. Bilimin bir organonu olarak mantıktan 

söz etmek saçmadır. Aslında Kant‘ın kendisinin de daha sonra gösterdiği gibi (s. 67) mantık bu ya da 

Ģu nesne hakkında hiçbir Ģeyi bilmez. Kıyaslarda kullanılan içerik sadece örnek olarak kullanılır. 

Kıyaslara iliĢkin tüm formlar sembollerle ifade edilebilir. Mantıkçılar bunu açık bir Ģekilde 

görememiĢlerdir. Onlar bu bilimin kapsamını açık bir biçimde tanımlayamamıĢlardır. Gerçekte 

inceledikleri bilimlerinin ne olduğunu asla bilmemektedirler. Bu bilimin onlar sadece formel olarak 

yapılması gerektiğini asla görmemiĢler ve düĢüncedeki malzemeyle yapılamayacağını fark 

etmemiĢlerdir…  

Kant saf mantığın, sadece uygun anlamıyla bir bilim olduğunu çok doğru bir biçimde ifade eder. 

Kesin bir dille söylendiğinde uygulamalı mantık genel mantığın bir bölümü olamaz. O daha doğru bir 

biçimde uygulamalı psikolojidir. – düĢüncenin kullanıldığı koĢulları pratik bir biçimde inceleyen 

psikoloji. 

Burada ifade edilmelidir ki Kant‘ın transsendental mantık adını verdiği Ģey de mantık adını almaya 

uygun değildir. Ancak o metafiziğin bir bölümüdür. Çünkü onun kategorileri içeriği barındırır. En 

azından–düĢünceyle ilgili olarak. Mesela varoluş kategorisini alın. Bu kategoriler Ģüphesiz tecrübemiz 

tarafından bize verilmiĢ içeriğin formlarıdırlar. Kant‘a göre onlar tecrübeden türetilmezler fakat saf bir 

biçimde a prioridirler. Ancak mantık sadece düĢünmenin formuyla ilgilenir ve a priori veya a 

posteriori olsun bu ya da Ģu kavrayıĢla iliĢkili değildir.‖ Immanuel Kant, Critique Of Pure Reason, 

Tr. By. J.M.D. Meiklejohn, London, Everyman‘s Library, 1964, 1 numaralı dipnot, s.63. 

Ancak bir baĢka önemli Kant yorumcusu olan Herbert James Paton, Kant‘ın mantık anlayıĢına iliĢkin 

Meiklejohn‘dan farklı bir yorum sunar: ―Formel Mantık tüm düĢüncemizdeki genel yasalarla 

ilgilendiği için zorunlu olarak a priori yasaları üreten özel yasaları tanımaz. Aslında o, Kritiğin 

problemini tanımaz. Günümüzün felsefi mantığı düĢünmenin formu ve içeriği arasında böyle keskin 

bir ayırımı yapmanın imkanını soru konusu yapabilir. Öte yandan günümüzde matematiksel mantığın 

saf formun bilimi olduğu görüĢü kabul edilir. Günümüz mantığı böylelikle Kant‘tan farklı bir biçimde 

formu yorumlamaktadır. Eğer biz Kant‘ı anlamak istiyorsak kendimizi 18.yy.ın bakıĢ açısına 

yerleĢtirmeliyiz.‖ Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of 

The Kritik Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s.188. 
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rağmen genel mantık tamamlanmıĢ bir bilimdir. Oysa matematik geliĢmekte olan bir 

bilimdir. Kant‘ın en çok eleĢtiriye tabi tutulan bu düĢüncesine göre Aristoteles‘ten bu 

yana bu bilim, yani genel mantık, gerçek anlamıyla herhangi bir ilerleme 

kaydetmemiĢtir. Ona yapılmıĢ olan katkılar metafizik ve psikoloji gibi baĢka bilimler 

tarafından getirilmiĢ, meĢru olmayan ya da konuyu ayrıntılandıran, ancak söz konusu 

kesinliğini değiĢtirmeyen ikinci dereceden katkılardır.
32

 

Kant‘a göre genel ya da formel mantığın bu baĢarısı ve tamamlanmıĢlığının 

sebebi onun konusuna iliĢkin olarak koyduğu sınırlamadır. Çünkü genel ya da formel 

mantık, konu aldığı nesnelerin doğası ne olursa olsun, bu nesneler türce ne denli 

farklı olurlarsa olsunlar hiçbir ayırım gözetmeden, genelde bütün nesnelere uygun 

olabilecek bir biçimde düĢünmenin sadece zorunlu yasalarıyla ilgilenir. Dolayısıyla 

düĢünceyi, düĢüncesi olduğu nesnelerin özelliklerinden bütünüyle soyutlar ve onlar 

arasındaki tüm farkları siler. Dolayısıyla ilgisi düĢünmenin içeriğiyle değil, 

formuyladır. Bu sebeple o formel bir mantıktır. Burada anlama yetisinin özel 

kullanımın mantığıyla aradaki fark belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Çünkü böylesi 

bir mantık çalıĢmasında: 

 

―Eğer düĢündüğümüz nesnelerde farklar olursa, düĢüncemizde de farklar meydana 

gelebilir. Örneğin matematiksel düĢünme, biyolojik düĢünmeden belirli oranlarda 

farklıdır. Eğer matematiksel düĢünmenin bir mantığına sahipsek nesnelerin belirli bir 

sınıfı hakkında doğru bir Ģekilde düĢünmek için kurallara da sahibizdir. Ama o zaman 

bu artık formel değildir ya da Kant‘ın dilinde genel değildir. Bu düĢünmenin özel ya 

da belirli bir kullanımı ile ilgili olan, özel ya da belirli (particular) mantıktır.‖
33

 

                                                      
32

 Bkz.: A.e. s.187. 

 Burada dikkati çeken hususlardan biri Kant‘ın gençliğinde etkisi altında olduğu Leibniz‘in mantık 

konusunda yapmıĢ olduğu ufuk açıcı katkı ve geliĢtirmelerden haberdar olmadığıdır. Bu durumun 

sebebini Ralph C. S. Walker Ģöyle açıklamaktadır: ―Russell ve Couturat‘ın (ve tam olarak benim de 

görüĢüm olan) onun töz kavrayıĢının merkezinde yer aldığını öne sürdüğü Leibniz‘in mantıksal 

düĢünceleri Wolff‘un zamanında yayınlanmamıĢtı ve bilinmiyordu ve Wolff‘ta bu düĢüncelere paralel 

hiçbir Ģey yoktu. Wolff, Leibniz‘in mantıksal düĢüncelerinden bütünüyle yoksundu.‖ Bkz.: Ralph C. 

S. Walker, Kant: The Arguments Of The Philosophers, London, Routledge And Keagen Paul, 

1978, s.2. Dolayısıyla Leibniz‘i özellikle Wolff üzerinden bilen Kant‘ın Leibniz‘in mantık hakkındaki 

düĢüncelerinden haberdar olmaması son derece normaldir. Leibniz‘in mantık konusunda yapmıĢ 

olduğu katkılarla ilgili olarak bkz: Bertrand Russell, A Critical Exposition Of The Philosophy Of 

Leibniz, New York, Cosimo Inc.,1900. Louis Couturat, The Logic Of Leibniz, Tr. By. Donald 

Rutherford-Timothy Monroe, San Diego, 1997-2002. William and Martha Kneale, The Development 

Of Logic, Oxford, Clarendon Press, 1962 s.336-345. 
33

 Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The Kritik 

Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I.,  s.187. 
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Kant genel mantığı, saf ya da uygulamalı olmak üzere ikiye ayırır. Saf olanı, 

anlama yetimizin uygulandığı tüm empirik koĢullardan soyutlar. Yani duyuların 

etkisinden,  hayal gücünün oyunundan, hafızanın yasalarından, alıĢkanlık ya da 

eğilimlerin gücünden soyutlar. Bu aynı zamanda bütün önyargı kaynaklarının dıĢta 

bırakılması anlamına gelmektedir. Aslında bu ya da Ģu bilginin ortaya çıkmasını 

sağlayan tüm nedenlerden, yani bilginin bağlandığı tüm empirik koĢullardan bir 

uzaklaĢma ve kopma söz konusudur. Böylece saf genel mantık, a priori ilkelerle iĢ 

görür ve anlama yetisi ve aklın kanonudur. Görüldüğü gibi bu ayırımlar bir önceki 

kesimde incelediğimiz Mantık Dersleri‘nde yapılmıĢ olan ayırımlara denk 

düĢmektedir. Uygulamalı mantık ise, empirik ilkelere sahiptir. Bu sebeple de ne 

anlama yetisinin bir kanonu ne de özel bilimlerin bir organonudur. O sadece Kant‘ın 

diliyle söylersek sıradan anlama yetisinin bir kathartikonudur (arındırıcısıdır).
34

 

Kant‘a göre saf genel mantık, anlama yetisinin unsurlarına iliĢkin öğretinin 

metodik bir serimlenmesi olarak kısa ve kuru bir bilimdir. Bu bilimin iki temel 

özelliği vardır.  

 

―1) Genel Mantık olarak anlama yetisinin elde ettiği bilgiyi içeriğinden ve onun 

nesnelerindeki farklardan tümüyle soyutlar ve düĢünmenin saf formu dıĢında baĢka 

hiçbir Ģeyle uğraĢmaz.  

2) Saf Mantık olarak empirik ilkelerle ilgili değildir ve bazen varsayıldığı gibi 

psikolojiden herhangi bir Ģeyi ödünç almaz. Bu sebeple anlama yetisinin kanonu 

üzerine herhangi bir etkide bulunmaz. Saf Mantık kanıtlama yapan bir öğreti yapısına 

sahiptir ve ondaki her Ģey tamamen a priori kesin olmalıdır.‖
35

 

                                                      
34

 Bkz.: Kant, Critique Of Pure Reason, B78  s.94. 
35

 A.e. A54 s.94-95.  

Kant üzerine çağımız yorumcuları arasında en etkililerinden biri olan P. F. Strawson, Kant‘ın yaptığı 

bu belirlemelerin ayrıntılı bir çözümlemesini sunar: ―Kant‘ın verdiği adla genel mantık, nesnelerle 

onların formları arasındaki bağlantıyla ilgilenmez. Fakat formların kendileri arasında olduğu kabul 

edilen mantıksal bağlantılarla ilgilenir… Genel mantık doğruluk, özne, yüklem, hipotetik önerme gibi 

kavramları kullanır. Örneğin, verilmiĢ hipotetik bir önermenin doğruluğuyla ilgili olarak bu 

önermenin öncülü doğruysa o zaman sonucunun da zorunlulukla doğru olacağını söyler. Fakat 

önermenin hipotetik formunun hangi koĢullar altında nesneler hakkında doğru ya da geçerli yargılar 

meydana getirebileceği ile ilgili doğrudan hiçbir Ģey söylemez. Yani ilkinin verilmesiyle ikincisinin 

varoluĢunu çıkarabildiğimiz mümkün bir olay durumunun hangi koĢullar altında doğru ve geçerli bir 

biçimde onaylayabileceğimiz hakkında bize doğrudan hiçbir Ģey söylemez. Yine genel mantık bize 

tekil önermeler durumunda yüklemin öznesi olarak görülen fakat kendisi bir yüklem olmayan bir 
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Böylece Kant‘a göre genel mantık saf olan yönüyle uygulamalı mantıktan 

farklı olarak empirik ve psikolojik ilkelere hiçbir biçimde bağlı değildir. Bu durum 

onun baĢarısının bir diğer sırrı olarak nitelendirilebilinir.  

Kant‘ın mantığın çeĢitli türlerine iliĢkin sınıflamasını Norman Kemp Smith‘in 

Saf Aklın Eleştirisi üzerine yapmıĢ olduğu yorumda da Ģematik olarak görebiliriz:  

 

 

Şekil 1.1: Kant’ın Mantık Bölümlemesi   

 

 

 
 

 
 

 

saf 
 

genel                    

  
uygulamalı 

Mantık            özel 

 
  

 

 

transsendental 

  

Kaynak: Norman Kemp Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure Reason, s.169. 

 

 

Adickes, geleneksel sözcüğünü kullanmadığı için Norman Kemp Smith‘in 

yukarıda verdiği Ģemanın yetersiz olduğunu belirterek, mantığın çeĢitli türlerine 

iliĢkin aĢağıdaki tabloyu verir: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
Ģeyin idesini önerir. Fakat nesnelerle ilgili yargılarda bu ideyi hangi koĢullar altında 

kullanabileceğimiz hakkında hiçbir Ģey söylemez.‖ Peter Strawson, The Bounds Of Sense: An Essay 

On Kant’s Critique Of Pure Reason-An Essay On Kant’s Critique Of Pure Reason, London, 

Methuen & Co Ltd, 1966. s.75. 



 

23 

 

 

Tablo 1.1: Adickes’in Mantık Bölümlemesine İlişkin Tablosu 

 

   

                 

 

 

 

 

Kaynak: Norman Kemp Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure Reason, s.169. 

 

 

1.3. Kant‘ın ―Transsendental‖ Kavramı 

Transsendental kavramının Kant tarafından nasıl kullanıldığını serimlemeden 

önce, transsendent ve transsendental kavramlarının Kant‘tan önce hangi bağlamlarda 

ele alındığına kısaca değineceğiz. 

Skolâstik Felsefe‘de bu iki terim yani ‗transsendent‘ ve ‗transsendental‘ 

terimleri eĢ anlamlı olarak kullanılmıĢtır. Transcendentia ya da transcendentalia 

kategorilere yüklenebildikleri gibi kategorileri de aĢan kavramlardır. Duns Scotus, 

‗ens‘ten (varlıktan), transsendental kavramların en yükseği olarak söz eder. Terim 

yine Campanella, Giordano Bruno, Francis Bacon ve Spinoza‘nın eserlerinde de 

benzer anlamlarda kullanılır.
36

 Kendinden önce eĢanlamlı olarak kullanılan bu iki 

terimi ilk defa Kant birbirinden ayırır. 

Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢına girmeden evvel transsendental ile ne 

kastetmiĢ olduğunu anlamak önemlidir. Kant transsendent ile transsendental 

terimlerine aynı kökten türemelerine rağmen farklı ve bağdaĢmaz anlamlar vermiĢtir. 

Bu ayırım birincil derecede önemlidir. Çünkü transsendental Kant‘ın felsefesine ya 

da idealizmine seçmiĢ olduğu ad olmasına rağmen transsendent tersine onun için en 

                                                      
36

 Bkz.: Norman Kemp Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure Reason, London, 

Macmillan and CO., 1918, s.73-74. 

transsendental 
geleneksel 

(ordinary) 

  
özel genel 

  
  saf uygulamalı 
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azından Saf Aklın Eleştirisi‘nin sınırları içerisinde olumsuz bir anlam içeriğine 

sahiptir. Bu konuda Kant‘ın önemli yorumcularından A. C. Ewing ayırımı ve 

dayanağını kısa ve özlü bir biçimde ifade eder. Kant‘ın Saf Aklın Eleştirisi üzerine 

yazdığı yorum kitabının giriĢ bölümünde ‗Transsendentalin Anlamı‘ alt baĢlığında bu 

ayırımı Ģöyle dile getirir: 

 

―Transsendental ve transsendent terimlerini ayırt etmek önemlidir. Transsendent, 

tecrübenin mümkün nesnesi olmayan Ģeye iĢaret eder. Bu yüzden Kant için 

transsendent bilgi imkânsızdır. Transsendental, tecrübemizin zorunlu koĢullarına 

iĢaret eder. Böylece transsendental bilgi Kant için kesinlikle mümkündür ve aslında 

EleĢtiri‘nin ana parçasını meydana getirir. Kant özellikle transsendental kanıtlar 

verme iddiasındadır. Bunlar, eğer onun kanıtladığı ilke, bir nesne hakkında doğru 

değilse, bu nesneyi tecrübe edemeyeceğimizi göstererek ilerleyen kanıtlardır. Ancak 

ne yazık ki, Kant bazen özellikle de Diyalektikte transsendental terimini özellikle 

transsendenti kullanmasını beklediğimiz yerde ―kavramların transsendental 

kullanımı‖ biçiminde kullanmaktadır.‖
37

 

 

Alıntıdan da anlaĢılacağı gibi A. C. Ewing, Kant‘ın anlayıĢına göre 

transsendent yani aĢkın türden bilgilere ulaĢmanın imkânsızlığına iĢaret etmektedir.
38

 

Bu türden bilgilerin mümkün olmamasının sebepleri Transsendental Diyalektik 

bölümünde yani Kant‘ın onları ele aldığı Saf Aklın Eleştirisi‘nin Transsendental 

Mantık içerisindeki ikinci büyük ana bölümden söz edeceğimiz tezimizin üçüncü 

bölümünde incelenecektir. Transsendental ise tam da bilgimizin mümkün olmasını 

sağlayan koĢulların yani zorunlu koĢulların imkânına iĢaret eder
39

 ve bu, ikinci 

                                                      
37

 A. C. Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, Chicago-Illinois, The 

University Of Chicago Press, 1938, s.25. 
38

 A.C. Ewing çalıĢmasının bir baĢka yerinde bu ayrımın önemini tekrar vurgular. ―Transsendental 

dikkatli bir Ģekilde transsendentten ayırt edilmelidir. Transsendentin Kant‘a göre bizim tarafımızdan 

bilinmesi mümkün değildir. Fakat transsendental tam olarak bilinebilir.‖ Ewing, A Short 

Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.68. 
39

  Norman Kemp Smith, Saf Aklın Eleştirisi üzerine yazdığı yorumda transsendental kavramının tam 

da bu önemli anlamını vurgular: ―‘Transcendental‘ Kant tarafından asıl olarak belirli bir bilgi türünün 

adı olarak kullanılır. Transsendental bilgi, nesnelere iliĢkin bilgimizin değil fakat onları a priori 

biliĢimizin doğası ve koĢullarıyla ilgilidir. Diğer deyiĢle a priori bilgi basitçe a priori olduğu için 

transsendental olduğu iddia edilmemelidir. Bu baĢlık sadece a priori bir teori ya da a priori bilimi 

kuran bu türden bir bilgiye uygulanabilir. Transsendental bilgi ve transsendental felsefe böylece 

uyumlu olarak alınmalıdır ve bu yüzden bir uyum olarak onlar doğanın, mümkün olanın bilimine ve a 

priori bilginin sınırlarına iĢaret ederler.‖ Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure 

Reason, s.74. Norman Kemp Smith ayrıca, transsendental ve transsendent kavramları arasındaki farkı 
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bölümde ele alacağımız Transsendental Mantığın ilk büyük ana bölümünde 

incelenecektir.
40

 Burada dikkati çeken bir diğer husus A. C. Ewing‘in, Kant‘ın 

transsendent ve transsendental terimlerini kullanırken bazen onları karıĢtırmıĢ 

olduğuna iliĢkin ifadesidir. Bu kesinlikle Kant‘ın felsefe anlayıĢıyla değil, ama eseri 

yazarken sarf ettiği dikkat ile ilgili bir sorundur.
41

 

Kant‘ta transsendentalden ne anlaĢıldığını kavramak için ele almamız 

gereken önemli bir kavram vardır. Bu kavram ‗öznellik‘ kavramıdır. Kant‘ın 

felsefesinin öznelliğine iliĢkin vurgular bazen yanlıĢ anlamalara sebep olmuĢtur. 

Kant öznellikten kesinlikle bireysel olma ve keyfi olmayı anlamamıĢtır. Bu türden 

anlamlar onun transsendental felsefe anlayıĢıyla hiçbir biçimde uyuĢamaz. Kant‘ın 

kastettiği öznelliğin ne olduğunun anlaĢılması onun nesnellikten de ne anladığının da 

anlaĢılmasının yolunu açar. Ernst Cassirer, Kant hakkında yazdığı eserinde bu 

durumunun önemine dikkat çekmiĢ ve öznellik kavramının doğru ve uygun bir 

analizini yapmıĢtır: 

 

―Bu ‗sübjektiflik‘, Kopernikusçu dönüĢümün genelinde ifade ettiği anlamdan baĢka 

bir anlam taĢımaz. O, çıkıĢ yolunun objede değil, tersine belli bir objektiflik formuna 

(ister teorik, ister etik veya isterse estetik tarzlarda olsun) dayanması gereken bir özel 

bilgi yasallığında (akıl düzeninde) aranması gerektiğini gösterir. Bu bir kez kavrandı 

                                                                                                                                                      
da Ģu ifadelerle belirler: ―Kant tarafından benzer bir Ģekilde belirlenmiĢ transsendental ve transsendent 

arasındaki karĢıtlık eĢit bir biçimde temeldir. Fakat oldukça farklı bir karakterdedir. Transsendent olan 

tümüyle tecrübenin ötesinde yer alandır. Oysa transsendental onun zorunlu koĢulları olarak tecrübenin 

temelinde yer alan a priori unsurlara iĢaret eder. Transsendent daima bilinemezdir. Transsendental 

tecrübenin koĢulu olmakla a priori ya da empirik olsun bütün bilgiyi mümkün kılar. Transsendentin 

doğrudan karĢıtı olan anlam hem transsendentali hem de empiriği içeren immanenttir, yani içkindir.‖ 

A.e., s.75. 
40

 Kant, Saf Aklın Eleştirisi‘ne yazdığı giriĢte transsendentali ve kendisinin anladığı Ģekliyle 

transsendental felsefeyi tanımlamaktadır: ―Nesnelerle ilgili olmaktan çok a priori mümkün olduğu 

ölçüde nesneleri bilme tarzımızla meĢgul olan tüm bilgiye transsendental adını veriyorum. Bu türden 

kavramların sistemine transsendental felsefe adı verilebilir. ‖ Kant, Critique Of Pure Reason, B25 

s.59. 

―Transsendental felsefe sadece tam bir mimari (architektonisch)  plan sergilemek zorunda olan Saf 

Aklın Eleştirisi‘nin bilim idesidir. Yani ilkelerden hareket ettiği kadarıyla onun tüm parçalarında 

yapının tamlığı ve kesinliğini garanti etmelidir. O, saf aklın tüm ilkelerinin sistemidir.‖ Kant, 

Critique Of Pure Reason, B27 s.60. 
41

Transsendental‘e Türkçede verilen karĢılıklarda transsendent ile aynı köke sahip olduğu için 

―aĢkınsal‖ denmesi içinde önemli bir problem barındırır. Bu tercih Kant‘ın dikkatlice olmasa da 

ayırmak istediği ve felsefesinin bütününü gözettiğimizde kesinlikle ayırdığı iki tutumu karıĢtırma 

tehlikesini barındırmaktadır. Dolayısıyla biz, verilmiĢ bu karĢılığın yanlıĢ olduğunu iddia etmememize 

rağmen teknik terimlerin çevrilmesinin zorunlu olmayabileceğine iliĢkin görüĢümüze dayanarak 

karıĢıklığı arttırmamak için bu terimleri Kant‘ın kullandığı biçimiyle çevirmeksizin kullanmayı tercih 

ettik.  
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mı, bireysellik ve keyfilik anlamlarına tutuklanmıĢ olan ‗sübjektiflik‘ kavramının 

tüm bu gibi yan anlamları ortadan kalkar. Burada içinde bulunduğumuz bağlamda, 

‗sübjektiflik‘ kavramı, tam da bilginin aklın bir zorunlu yöntemi ve bir genel yasası 

içinde temellendirilebilirliğini ifade etmektedir. Örneğin Kant‘ın uzay öğretisine 

soktuğu ‗sübjektiflik‘, uzayın ‗öz‘ünün bir ‗uzay tasarımı‘ analiziyle veya bireysel 

psikolojik öğelerin gösterilmesiyle belirlenmesi anlamında bir ‗sübjektiflik‘ değildir; 

tersine, burada ‗sübjektiflik‘ten kastedilen Ģey, bizim uzayı kavrayıĢımızın geometri 

bilgimizin doğasına bağlı olmasıdır. ‗Transsendental‘ inceleme, uzayın ne olmak 

zorunda olduğunu sorar. Uzay hakkındaki bilgimiz öyle olmalıdır ki, geometrik 

aksiyomların içeriğini hem genel ve hem somut, hem koĢulsuz-kesin ve hem de salt 

görüsel yoldan bilmemiz mümkün olsun. Öyleyse, bilgi objesinin özelliğini 

belirlemek için,  iĢe bilgi işlevlerinin özelliğini ele almakla baĢlamak gerekir. Böyle 

olunca, burada söz konusu olan ‗sübjektiflik‘, bilgi iĢlevlerinin bir özelliği olarak 

ortaya çıkmaktadır. Sayılar dizisi nasıl ki sayma ‗ilke‘sinden çıkıyorsa, uzay ve 

zaman içindeki objeler düzeni de deney bilgisinin ilkeleri ve koĢullarından, yani 

nedensellik ve karĢılıklı etkileĢim ‗kategoriler‘inden türer. Bunun gibi, her türlü 

gereklilik tasarımını kendilerine dayadığımız ve bize özgürlük düĢüncesi içinde açık 

olan etik buyrukların formunun ne olduğu sorusu, yani teorik alan dıĢındaki bir 

baĢka alana ait ilkelerin niteliği sorusu, gözümüzün önünde açıklık kazanır. ‗Akıl‘ın 

bu sübjektifliğinin, keyfilik veya psikolojik-fiziksel kökenli bir ‗organizma 

sübjektifliği‘ne dönüĢtürülmesi artık imkânsızdır. Çünkü Kantçı anlamdaki 

‗sübjektiflik‘, tam da bunları aĢmak için, onun ‗transsendental‘ olduğunu göstermek 

için konumlanmaktadır.‖
42 

 

Yukardaki pasajda görüldüğü gibi Kant, öznelliği transsendental bir bakıĢ 

açısından görmekte ve yorumlamaktadır. Keyfi ya da psikolojik-fiziksel yan 

anlamları olan bir öznellik onun için mümkün değildir. Kant, Saf Aklın Eleştirisi 

üzerine yazmıĢ olduğu refleksiyonlarda metafizikle ilgili olarak, bir Ģeyler yapabilme 

olanağının artık nesne bakımından mümkün olmadığı sadece özne bakımından 

mümkün olabileceği düĢüncesini ileri sürer. Bu metafiziğin nesneden değil tersine 

bilgiden yola çıkarak ele alınması gerektiği yolundaki Kantçı öznellik anlayıĢının 

ifadesidir. Kant, Saf Aklın Eleştirisi üzerine refleksiyonlarında 215 numaralı notta 

Ģöyle der: 
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 Cassirer, Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, s.204-205. 
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―Metafiziğin içinde yürümek Ģimdiye kadar boĢuna olmuĢtur; onun içinde hiçbir Ģey 

bulunamaz. O bu haliyle konumlanamaz. Objektif yerine sübjektif.‖
43

 

 

Transsendental Felsefe nesnellik formundan kesinlikle uzak değildir. Ancak 

Cassirer‘in de belirttiği gibi bu felsefe nesneye iliĢkin her tür formun öncelikle bir 

bilgi formu aracılığıyla kavranabilir kılar. Ancak ondan sonra nesneye geçilebilir. 

Dolayısıyla Kantçı anlamda öznellik, nesnenin ve nesnelliğin de temelidir.
44
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 A.e., s. 207, 16 numaralı dipnot. 
44

 Bkz. A.e.  s. 227. 
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2. KANT‘IN TRANSSENDENTAL MANTIK ANLAYIġI 

Kant Transsendental Estetik‘te (bugün verilen anlamıyla anlaĢılmaması 

koĢuluyla)
45

 bir tür algı teorisi geliĢtirmiĢtir.
46

 Kant, algıyı transsendental 

incelemenin konusu yaptığında bununla ―nesneler tarafından etkilendiğimiz tarz 

aracılığıyla tasarımları alma kapasitemiz olan duyarlılık”
47

 kendinde, yani, a priori 

olarak göz önüne alınıp incelenmelidir, demek ister. Duyarlılık tarafından bilgimize 

katılmıĢ a priori unsurlar mekân ve zamandır. ĠĢte bu unsurların incelenmesi 

Transsendental Estetiğin konusudur.
48

 Kant burada ve Transsendental Mantıkta da 

geçen a priori sözcüğünü dört farklı anlamda kullanır. A priori
49

 terimi: 

 

―1) Yargılara uygulandığında mantıksal zorunluluğa iĢaret eder. Kant kesinlikle 

mekân ve zaman sezgilerini bu anlamıyla kendilerinde a priori olarak kabul etmez… 

2) A priori aynı zamanda (iç duyunun duyumunu yani iç gözlemi içeren) tikel 

duyumlardan üretilemeyen anlamını taĢır.  

3) A priori aynı zamanda bütün tecrübemizde önceden varsayılan şeye iĢaret eder.  

                                                      
45

 Estetik kavramı bugün kullanılan Ģekli ile Kant tarafından ele alınmaz. Bugün daha ziyade güzellik 

kavramı ile iliĢkilendirilen estetik kavramı Kant‘ın kullandığı bağlamdan çok uzaktadır. Ancak 

Kant‘ın kullandığı bağlam açısından estetik kavramının Antik Yunandaki kökenine baktığımızda, 

Kant‘ın bilgimizin iki büyük kaynağından biri olan duyarlılığı incelediği bölüme Transsendental 

Estetik dediğini anlamıĢ oluruz. 
46

 Bkz.: A. C. Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.28. 
47

 Kant, Critique Of Pure Reason, A19. 
48

 Kant Transsendental Estetiği Ģöyle tanımlar: ―Duyarlılığın a priori olan tüm ilkelerinin bilimine 

Transsendental Estetik adını veriyorum. Transsendental Unsurlar Öğretisinin ilk kısmını oluĢturan ve 

saf düĢünmenin ilkeleriyle ilgilenen parçasından yani Transsendental Mantık denilen parçadan ayrı 

olan böyle bir bilim varolmalıdır.‖ Kant, Critique Of Pure Reason, B36 s.66. 
49 Prof. Dr. Teoman Duralı Aklın Anatomisi baĢlıklı eserinde a priori kavramını yedi baĢlık altında 

çözümlemeye tabi tutar. Hoca‘ya göre a priori Ģu anlamlara gelmektedir: ―A priori; (a)tecrübeden 

çıkmaz; (b)duyuları biçimleyen dimağ olayıdır; (c)ilkin mekânı ardından zamanı belirler; (ç)bilkuvve 

yahut gizli kalmıĢ olmaktan ziyade fıtridir, doğuĢtandır (L.innatus); (d)duyulara biçim vererek 

tecrübeyi hâsıl eder; aksi takdirde duyular karmakarıĢık kalır, tecrübe de ortaya çıkmaz; (e)psikolojik 

bağlamda içgüdüsel faaliyetlerin koordinasyonudur; (f)temelde psikolojik iĢleyiĢler olmakla birlikte, 

Kant için o, mantık ile bilgi öğretisine (gnosèologie) götüren araçtır. Nitekim tıpkı ağaç gibi, zaman 

da bizlere a priori verilmiĢtir.‖ Teoman Duralı, Aklın Anatomisi- Saf Aklın Eleştirisinin Teşhiri, 

Ġstanbul, Dergâh Yayınları, 2010, s.124. Prof. Dr. Teoman Duralı, batılı Kant yorumcularının 

genellikle reddettiği bazı yorumlarda bulunmuĢtur. Bu yorumları Ģöyle sıralayabiliriz: Ġlkin (c) 

Ģıkkında a priori olan mekân ve zaman konusunda bir öncelik ve sonralık iliĢkisi koyması. Ġkinci 

olarak (ç) Ģıkkında a priori‘den doğuĢtanlığı anlaması. Üçüncü ve son olarak  (e) ve (f) Ģıklarında a 

priori‘yi psikolojik bir iĢleyiĢ olarak kabul edip içgüdü ile bağlantılandırılması. 
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4) Son olarak a priori bizim tarafımızdan katılmış olan şeydir.‖
50

 

 

Saf Aklın Eleştirisi‘nde Kant, a priori bilgiyi iki farklı anlamda 

kullanmaktadır. Ġlkin a priori bilgi mutlak anlamında kullanılabilir. Bu anlamıyla bu 

ya da Ģu tecrübeden değil ancak duyuların bütün izlenimlerinden bağımsız bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Kant için asıl a priori bu sözü edilen anlamı taĢır. Ancak a priori 

bilgi bazen Kemp Smith‘in Ģematize ettiği gibi göreli bir anlamda da 

kullanılmaktadır. O zaman a priori mutlak anlamıyla değil göreli olarak ele 

alınmaktadır. Kant bunun örneği olarak bir binanın temellerinin kazıldığında binanın 

çökeceğini bilmemizin, göreli anlamıyla a prioriyi iĢaret ettiğini söylemektedir. Bu 

bilgimiz de kesindir ancak yine de tecrübeden bütünüyle bağımsız değildir. Çünkü 

bu bilginin arkasında ağır cisimlerin desteklerinin çekildiklerine düĢtüklerine iliĢkin 

tecrübemiz yer almaktadır. Oysa mutlak a priori bilgi tecrübeden tümüyle bağımsız 

olmalıdır. Yine Kant için mutlak a priori de kendi içerisinde karıĢmıĢ ve saf olmak 

üzere ikiye ayrılır.  Saf a priorinin örneği olarak, ‗iki nokta arasındaki en kısa mesafe 

bir doğru çizgidir.‘ yargısını alabiliriz. Geometriye ait olan bir yargı Kant için 

tecrübeden tümüyle bağımsız olarak meydana getirilmiĢtir. Oysa ‗her değiĢimin bir 

nedeni vardır‘ yargısındaki a priori, Kant tarafından saf a priori bir bilgi olarak öne 

sürülmemiĢtir. Çünkü Kant‘a göre değiĢim empirik bir kavramdır.  Dolayısıyla da 

yargı saf olmaktan bir baĢka deyiĢle saf a priori olmaktan uzaktır. O halde o 

tecrübeyle karıĢmıĢ bir haldedir. 
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 A. C. Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.29.  
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Şekil 2.1: Kant’ın A Priori Bilgi Ayrımı 

 

 Göreli:  örneğin, bir evin temeli yerinden oynatılırsa bina    

              çöker. 

       A priori bilgi  

    

                     karışık, örneğin; her değiĢimin bir nedeni vardır. 

  Mutlak                           

                     saf,  örneğin; iki nokta arasındaki en kısa  

                    mesafe bir doğrudur.                                  

 

Kaynak: Norman Kemp Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure Reason, s.169. 

 

Duyarlılık tarafından bilgiye katılmıĢ olan a priori unsurlar olan mekân ve 

zaman (a priori teriminin dördüncü anlamı) Transsendental Estetiğin konusu iken 

buna paralel olarak duyarlılık değil ama düĢünce tarafından bilgiye katılmıĢ a priori 

unsurların keĢfi Transsendental Mantığın iĢidir. Kant‘a göre bu iki bölümden oluĢan 

Saf Aklın Eleştirisi a priori mümkün oldukları kadarıyla nesneleri bilme tarzımızla 

ilgili olduğundan transsendental bir bilimdir.
51

 Nesneleri bilme tarzımızın ilki 

duyarlılık aracılığıyladır, ikincisi ise anlama yetisi aracılığıyladır. Birinde duyarlılık 

tarafından bilgiye katılmıĢ a priori unsurlar bulunurken, ötekinde düĢünce ya da 

anlama yetisi tarafından nesnelere iliĢkin bilgimize katılmıĢ a priori olan her Ģey 

incelenmiĢtir. Kant, Transsendental Estetikte: 

 

                                                      
51

 Bkz.: Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The 

Kritik Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I.,  s.93. 
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―HerĢeyden önce duyarlılığı yalıtır; yani düĢünce ya da anlama yetisi tarafından 

nesnelere iliĢkin bilgimize katılmıĢ her Ģeyin incelenmesini dıĢta bırakır. Ġkinci 

olarak da duyarlılık tarafından katılmıĢ a priori unsurları yalıtır. Bunu o, empirik 

duyuma ait olan her Ģeyi dıĢlamakla yapar. Bu eleme yöntemi bize saf sezgileri 

verecektir ya da sezginin saf formlarını. Bunların da mekân ve zaman olduğunu 

görürüz.‖
52

 

 

Tezimizin konusu gereği Transsendental Estetik bizim için ikincil bir öneme 

sahip olduğundan konunun incelenmesini daha fazla ayrıntılandırmadan, bizim için 

birincil öneme sahip olan Transsendental Mantığı anlamak için onun formel 

mantıktan ayırımını serimlemeye çalıĢacağız.  

 

2.1. Transsendental ve Genel (Formel) Mantık KarĢılaĢtırması 

Birinci bölümde genel (formel) mantığı ele aldığımız zaman ulaĢtığımız 

sonuçlardan ilki ve en önemlisi genel ya da formel mantığın empirik ya da saf olsun, 

analitik ya da sentetik olsun düĢünmenin tüm zorunlu kuralları ya da zorunlu 

formuyla ilgili olduğuydu. Genel ya da formel mantık, düĢünmenin ilgili olduğu 

nesnelerde ayırım gözetmeksizin, nesne hangi türden olursa olsun form ile ilgiliydi.
53

 

Öte yandan Kant‘a göre transsendental mantık sadece sentetik a priori düĢünmenin 

                                                      
52

 A.e., s.93. 
53

 Kant daha sonra Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı eserinde mantığın deneysel ve saf  

ya da formel kısmına iliĢkin yaptığı ayrımları ahlakta da yapmayı dener. Orada Ģöyle der: ―Deneyin 

temellerine dayanan her Felsefeye deneysel, öğretilerini yalnızca a priori ilkelerden çıkarıp sunana ise 

saf Felsefe denebilir. Bu sonuncusuna, sırf biçimsel olduğu zaman Mantık; anlama yetisinin belirli 

nesneleriyle yetindiği zaman ise Metafizik denir… Burada gerekliliği belirtilenin, daha önce, ünlü 

WOLFF‘un Ahlak Felsefesinin Öneğitiminde, yani onun Genel Pratik Dünya Bilgeliği dediği kısımda 

bulunduğunu ve burada yepyeni bir alanın açılmasının söz konusu olmadığını hiç kimse düĢünmemeli. 

O, genel bir pratik dünya bilgeliği olması gerektiğinden, tam bu nedenden, özel türden bir istemeyi- 

hiçbir deneysel hareket nedeni olmaksızın, tamamen a priori ilkelerce belirlenen ve saf isteme adını 

alabilecek bir istemeyi- hiç göz önünde bulundurmaz; genel olarak istemeyi, bu genel anlamda ona ait 

bütün eylemler ve koĢullarla birlikte göz önünde bulundurur, böylece de genel olarak düĢünmenin 

eylem ve kurallarını ortaya koyan Mantığın, sırf saf düĢünmenin, yani nesnelerin a prori olarak 

bilinmesini sağlayan düĢünmenin, özel eylem ve kurallarını ortaya koyan Transsendental Felsefeden 

ayrıldığı gibi, o da Ahlak Felsefesinden ayrılır. Nitekim Ahlak Metafiziğinin iĢi, olanaklı bir saf 

istemenin idesini ve ilkelerini araĢtırmaktır; büyük bir kısmı Psikoloji tarafından ortaya çıkarılan, 

insanın istemesinin eylem ve koĢullarını araĢtırmak değil.‖ Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin 

Temellendirilmesi, Çev. Ġoanna Kuçuradi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1982, s. 3-5,6. 
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kurallarını incelemektedir. Ya da daha kesin bir biçimde söylersek sentetik a priori 

düĢünmenin kavram ve ilkelerini incelemektedir.
54

 Bu ne anlama gelmektedir: 

 

―Formel mantıktan farklı olarak transsendental mantık düĢünmenin içeriği ya da 

maddesini bütünüyle soyutlamaz. Yani, sentetik a priori bir düĢünmenin ya da 

yargının saf sezgiden ayrı olması imkânsızdır. Burada doğru anlaĢılması gereken 

nokta Kant‘ın anladığı içeriğin yani transsendental mantığın ilgili olduğu, o halde 

sentetik a priori düĢünmenin ilgili olduğu içeriğin empirik olanı, empirik içeriği 

dıĢladığıdır. Burada söylenmek istenen söz konusu içeriğin saf zaman ve mekân 

sezgileri olduğu ve empirik olmadıklarıdır.
55

 

 

Bir diğer önemli ayırım transsendental mantığın sadece a priori bilinebilir 

olanla, öyleyse evrensel ve zorunlu olanla ilgili olduğudur. Kant için evrensel ve 

zorunlu olan nesnenin doğası tarafından değil, ancak zihnin doğası tarafından 

belirlenir. Bu sebeple transsendental mantık, ele aldığı a priori bilgilerin kökeninin 

araĢtırması olmalıdır. Oysa böyle bir sorun Formel Mantık tarafından asla 

sorulmadığı gibi onun bu alanın anlayıĢından da büsbütün uzaktır.
56

 Çünkü Formel 

Mantık bilgiyi verilmiĢ olarak kabul edip kaynağını soruĢturmaksızın sadece formu 

inceler.
57

 Dolayısıyla Formel Mantık ‗akıl yürütmede onun kullanımını yöneten 

                                                      
54

 Bkz.: Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The 

Kritik Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s.222. 
55

 A.e., s.222. 
56

 Heinz Heimsoeth Kant üzerine çalıĢmasında bu noktaya iĢaret ederek transsendental mantığı formel 

mantıktan ayırmıĢtır: ―Anlama yetisinin a priori kavramlarını, bu objektif temel formların iĢlevlerini, 

bilgi ve deneyimin çözümlenmesi ile ıĢığa çıkarmak için, düĢünmenin yeni bir felsefesinin yapılması, 

yeni bir mantığın kurulması gerekir. Transendental felsefenin bir bölümü olacak olan bu yeni mantık, 

daha önce ele alınan transendental estetik yanında yer alacaktır. Kant, bilginin bu yeni mantığını genel 

ve formel mantıktan ayırmak için, buna ‗transendental mantık‘ adı verir.‖ Heinz Heimsoeth, Kant’ın 

Felsefesi, çev. Takiyettin MengüĢoğlu, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, s.86. 
57 Errol E. Harris, formel, transsendental ve diyalektik düĢünme konusu üzerine yazdığı eserde 

‗transsendental mantık‘ baĢlığı altında ilkin Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢının mantık 

tarihindeki yeri ve önemi sorununa değinir. Harris Ģöyle bir belirlemede bulunur: ―Transsendental 

mantık genellikle çağdaĢ mantık tarihlerinden çıkarılmıĢ olan bir spekülasyon formudur. Çünkü bu 

kitapların yazarları haklı olarak sadece formel mantığı konuya dahil etmiĢlerdir. Ancak Kant 

tarafından konulduğu kadarıyla transsendental mantık açık bir biçimde bu ilk örneğinde sentetik 

ilkeler tarafından tecrübenin organizasyonuna bağlı olarak çıkarılan içsel bağıntıların mantığını 

vermeye çabalar. Nesnelerin bilgisinin nihai ve zorunlu koĢullarını göstermek ve böylece de bilimsel 

bilginin imkanını koymak bu mantığın hedefidir.‖ Errol E. Harris, Formal, Transcendental and 

Dialectical Thinking-Logic and Reality, Albany, State University of New York, 1987, s.76.  

Bu konuda bir diğer yorum Doç. Dr. Enver Orman tarafından henüz yayınlanmamıĢ bir makalesinde 

ele alınmaktadır. Enver Orman, transsendental mantıkla ilgili onu genel mantıktan ayıran Ģu önemli 
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formel yasaları belirler‘
58

. Böylece transsendental mantık, düĢünmenin belirli bir 

türüyle yani sentetik a priori düĢünme ile ilgilenirken, formel mantık tüm düĢünceyle 

ilgilenir ve ikinci olarak transsendental mantık bu düĢünce türünün kökenini 

araĢtırırken formel mantık bu araĢtırmadan bütünüyle uzak durur.
59

 

 Formel mantık ile transsendental mantığın en temelde ayrımının içeriğin 

bütünüyle dıĢlanması ya da göz önünde bulundurulması olduğunu daha önce de 

belirttik. Transsendental Mantığın göz önünde bulundurduğu içeriğin ne olduğu son 

bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. Ancak Ģunu söyleyebiliriz ki, Kant‘a göre 

düĢünmenin içeriği ile nesnesi farklıdır. Bu konuda Herbert James Paton Ģöyle 

demiĢtir: 

 

―Kant için düĢünmenin içeriği ile nesnesi arasında fark vardır. Onun görüĢüne göre 

doğruluk, düĢüncenin nesnesi ile uygunluğudur. Henüz Kant‘ın nesne teorisi ile 

(fenomenal nesne) ilgilenmiyoruz. Fakat bu konuda geçici olarak, bir nesnenin uygun 

bir nesne duyuları verilmiĢ olmalıdır diyebiliriz ya da en azından duyulara verilmiĢ 

olmaya muktedir olmalıdır diyebiliriz. Mesela kimera gibi, kesinlikle bir içeriğe sahip 

                                                                                                                                                      
belirlemeleri yapmaktadır: ―Demek ki transendental (aĢkınsal) mantık bir gerçeklik mantığı olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Kant açısından bilgimizin içeriğini oluĢturan gerçekliğin tikelliğini 

gözetmeyen genel mantık ise, bir gerçeklik mantığı olmaktan çok doğru düĢünmenin biçimsel 

yasalarına odaklanan biçimsel bir mantıktır. Genel mantık düĢüncenin mantığıdır gerçekliğin değil. 

DüĢünme burada bilgi açısından biçimi, gerçeklik ise içeriği oluĢturmaktadır. Fakat Kant‘ın 

transendental mantığı her ne kadar gerçekliğe dair bir mantık olsa da, ontolojik değil epistemolojik bir 

karakter taĢır. Bu ne demektir? Bu transendental mantığın, gerçekliğin varolmasının evrensel ve 

zorunlu kategorileriyle değil, gerçekliği bilmemizin evrensel ve zorunlu kategorileriyle ilgilendiği 

anlamına gelir.‖ Enver Orman, ‗Transendental ve Spekülatif Mantık‘,  Yayınlanmamış Makale.  

Bir baĢka ilginç yorum Cogito Dergisinde yayınlanan ‗Kant, AĢkınsal Çıkarımlar ve KuĢkuculuk‘ 

baĢlıklı makalesi ile Prof. Dr. David Grünberg tarafından yapılmaktadır. Bu yoruma göre 

transsendental mantık genel mantıktan ayrı olarak bir tür ‗a priori içeriksel mantık‘tır. Prof. Dr. 

Grünberg söz konusu makalesinde bu konuda Ģunları söyler: ―Ġyi bilindiği gibi Kant, ‗genel mantık‘ 

ile ‗aĢkınsal mantık‘ arasında bir ayrım yapar (Saf Aklın Eleştirisi, A50/B74-A57/B82). Salt genel 

mantık, ‗bir bilginin baĢka bir bilgiyle olan iliĢkisinin mantıksal biçimini göz önünde tutar; yani genel 

anlamda düĢüncenin biçimi ele alınır‘ (B80). Böylelikle Kant‘ın ‗genel mantık‘ kavramının, 

günümüzün dizimbilim ve kanıtlama kuramı anlamındaki biçimsel tümdengelimsel mantıkla 

örtüĢtüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Kant‘ın söz ettiği iliĢki, çıkarsama iliĢkisinden baĢka bir Ģey 

olamaz. Öte yandan, aĢkınsal mantık ‗bilginin tüm içeriğinin soyutlanmadığı bir mantıktır. Bu diğer 

mantık ki yalnızca nesnenin salt düĢüncesinin kurallarını içerir, yalnız deneysel içeriği olan bilgi 

biçimlerini dıĢarıda bırakır‘ (B80/A56). Bu nedenle ‗aşkınsal mantık… yalnızca nesnelerle a priori 

iliĢkide olduğu ölçüde anlamanın ve usun kuralları ile ilgilenir‘ (B82). Bu son iki alıntıya dayanılarak 

aĢkınsal mantığın bir tür ‗a priori içeriksel mantık’ olduğu söylenebilir.‖ David Grünberg, ‗Kant, 

AĢkınsal Çıkarımlar ve KuĢkuculuk‘, Cogito: Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Sayı 41 – 

42, Yapı Kredi Yayınları: KıĢ 2005, s. 93. 
58

 Bkz.: Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The 

Kritik Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s.223. 
59

 Bkz.:A.e., s.223. 
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olmasına rağmen hiçbir nesneye karĢılık gelmeyen tesadüfî bir kavrama sahip olmak 

mümkündür. Kant‘ın alıĢkanlıkla tikel kavramlara iĢaret etmek amacıyla soyut 

sözcüklerden daha çok somut sözcükleri kullandığı gözlemlenir. Bu sebeple 

mekânsallık kavramından değil, ‗genelde mekânlar‘ kavramından söz eder. Benzer bir 

biçimde ‗cisim‘ kavramından ya da ‗tek cisim‘ kavramından söz eder. Bu kavramın 

içeriğinin bireysel nesne ya da nesneler olmadığı olgusuna karĢı bizi kör 

yapmamalıdır. Bir kavram, çeĢitli nesnelere ortak olan Ģeyin idesidir. O ortak iĢaretler 

için bir tasarımdır. Ve gördüğümüz gibi onun içeriği kısmi tasarımlardan veya kısmi 

kavramlardan meydana gelmiĢtir. Bir kavramın (eğer basit olan kavramların varolma 

imkânından habersizsek) kendisinin bir parçası olduğu kavramlardan meydana geldiği 

yeterince açıktır. Fakat bu Kant‘ın niçin kavramlar hakkında kısmi tasarımlar ya da 

kısmi kavramlar içeriyor diyerek konuĢmasının sebebi olarak görülmüyor. Tersine bu 

ifadenin temel açısı kavramlarımızın içeriğinin, nesnelerinin kendilerine iliĢkin 

bireysel idelerimizde ya da sezgilerimizde içerildiğini olmakta görülüyor.‖
60

 

 

Buraya kadar Kant‘ın genel mantığı ile transsendental mantığının ayırımını 

ortaya koymaya çalıĢtık. Bu bölümden sonra, transsendental mantığın ele alınıp 

incelendiği Saf Aklın Eleştirisi doğrultusunda, biz de Kant‘ın bu konudaki görüĢlerini 

açık kılmaya çalıĢacağız. 

 

2.2. Saf Aklın EleĢtirisi‘nde Transsendental Mantık 

Kant‘ın anlayıĢına göre Transsendental Mantık, insanın anlama yetisinin 

katmıĢ olduğu unsurların araĢtırılmasıyla ilgilidir. Transsendental mantık, bilgiyi 

tamamen içeriğinden soyutlayarak ele almaz. Sadece ondaki empirik içerikten bilgiyi 

soyutlar. Transsendental mantığın aslında transsendental felsefenin de temel sorusu, 

a priori ve aynı zamanda sentetik olan bilgilerin imkânına iliĢkin sorudur. Kant‘ın 

temel sorusu sentetik a priori
61

 bilginin imkânına iliĢkin sorudur.
62

 Soru Kant 

                                                      
60

 A.e. s. 193 
61

 Kant, Prolegomena‘nın daha baĢlarında analitik ve sentetik a priori yargıların ayrımını verir: 

―Metafizik bilgi sadece a priori yargıları içermelidir; onun kaynaklarına özgü olan, bunu böyle 

gerektirir. Yargılar hangi kaynaktan gelirlerse gelsinler ya da mantıksal biçimleri bakımından nasıl 

olurlarsa olsunlar, içerik bakımından aralarında fark vardır; bu içerik sayesinde ya sırf açıklayıcıdırlar 

ve bilginin içeriğine hiçbir Ģey eklemezler, ya da geniĢleticidirler ve eldeki bilgiyi artırırlar; birincilere 

analitik, ikincilere ise sentetik yargılar adı verilebilir.‖ Immanuel Kant, Gelecekte Bilim Olarak 
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felsefesi için temel bir öneme sahiptir. Kant‘ın, Hume‘u kendisini dogmatik 

uyuklamasından uyandıran kiĢi olarak ilan etmesinin en temeldeki sebebi
63

 onun 

Hume‘un yaptığı eleĢtiride sentetik a priori türden bilginin izlerini yakalamıĢ 

olmasıdır.
64

 Bu konu hakkında Kant, Saf Aklın Eleştirisi‘nin anlaĢılmasını 

kolaylaĢtırmak amacıyla yazmıĢ olduğu Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek 

Her Metafiziğe Prolegomena adlı eserinde Ģu analizi yapar: 

 

                                                                                                                                                      
Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, Çev. Ġoanna Kuçuradi-Yusuf Örnek, Ankara, 

Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2002. s.14. 
62

 Martin Heidegger, Kant‘ın Saf Aklın Eleştirisi üzerine yazdığı fenomenolojik yorumda onun 

felsefesinin yani transsendental felsefenin temel problemini Ģöyle ifade eder: ― Kant‘ın temel problemi 

Ģudur: Sentetik bilgi aynı zamanda a priori olarak nasıl mümkündür? Bu Ģu anlama gelir: Anlama 

yetisinin saf kavramlarını ve ilkelerini Ģeylerin kendileri hakkında bir Ģey kılmak için, bu Ģeylere 

iliĢkin kavramlar tecrübeden türetilmemesine rağmen, a priori mümkün kılan ve onları önceleyen 

temel nerededir? Ancak bu problemin araĢtırılması nesnelerin kendileri ile ilgili değildir. AraĢtırılan 

Ģey onun imkanı ve bu imkanın temeliyle ilgilidir ki bu imkan ya da temel anlama yetisinin saf 

kavramlarının a priori bağlantısıdır ve nesneler için ilkelerdir… Sentetik a priori bilgilerin imkanın 

koĢuluyla ilgili soru yani ilkelerle ilgili soru transsendental bir sorudur ve anlama yetisinin saf 

kavramları (kategoriler) ve ilkeleri arasındaki iç bağlantıyı inceleyen bir felsefi araĢtırmadır. Özellikle 

de nesnelerle a priori bağlantılı oldukları kadarıyla yani a priori belirlendikleri ve nesneleri 

temellendirdikleri kadarıyla-bir bütün olarak bu felsefi araĢtırma transsendental felsefedir ya da 

transsendental felsefe sistemidir.” Martin Heidegger, Phenomenological Interpretation Of Kant’s 

Critique Of Pure Reason, Tr. By. Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington-Indianapolis, 

Indianapolis University, 1997, s.39. 
63 Bu en temel sebebi belirleme denemesi günümüz yorumcularından Manfred Geier tarafından 

yapılmıĢtır. Geier Kant‘ın Hume‘un probleminden hareketle ulaĢtığı sonuçları derli ve toplu bir 

biçimde Ģöyle ifade etmiĢtir: ―Kant, Hume‘un problemini genelleĢtirmiĢtir. Metafizik son kavram 

‗nedensellik‘ ile ilgili kuĢkucu Ģüpheyi, geleneksel metaphysica specialis‘in tüm büyük alanlarına 

geniĢletir. ‗ Salt aklın tüm serveti‘ aşkın bir diyalektiğin bakıĢ alanına, görünüĢün mantığı halinde 

girer. Mantık ve metafizik profesörü, hiçbir zaman bilinmeyen son ve en derin metafizik sorular 

üzerine düĢünmeye baĢladığında ‗insanlar arasında en bilge olanın‘ bile kendini koruyamayacağı 

yanlıĢ soruları deĢifre eder. Bunlar aynı zamanda Kant‘ın varoluĢsal ve felsefi geliĢiminde de rol 

oynamıĢ olan üç anahtar sorudur: Ruhsal kimliği içerisinde Ben nedir? Mutlak bütünlüğü içerisinde 

âlem nedir? En yüksek idealliği içerisinde Tanrı nedir?‖ Manfred Geier, Kant’ın Dünyası, Çev. Erol 

Özbek, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2009, s.148-149. 
64

 Bugün birçok Kant yorumcusu, Kant‘ın bu tespitini, yani sentetik a priori türden önermelerin 

keĢfine götüren süreçte Hume‘a vermiĢ olduğu yeri bütünüyle doğru kabul etmemektedirler. 

Yorumcular bu konuda Kant‘ı dogmatik uykusundan asıl uyandıran Hume‘dan çok C. A. Crusius 

olduğu düĢüncesindedirler. Bu görüĢü savunanlardan Ralph C. S. Walker Ģöyle demektedir: ―Kant‘ı 

dogmatik uyuklamasından uyandıran Hume değil Crusius‘tu. Çünkü Crusius temel soruyu yani, 

Kant‘ın daha sonra koyduğu Ģekliyle ‗Sentetik a priori bilgi nasıl mümkündür?‘ sorusunu sormuĢtu.‖ 

Walker, Kant: The Arguments Of The Philosophers, s.4. Bu yorumculara göre aslında Kant bu 

soruya Crusius‘un verdiği cevabı tatmin edici bulmadığından sormuĢ olduğu soruyu da gözden 

çıkarmıĢtır. Dostu Marcus Herz‘e 27 ġubat 1772 yılında yazdığı mektupta Ģöyle demektedir: ―Crusius 

insan ruhunda Tanrı tarafından ekilmiĢ ve Ģeylerle uyuma getirilmiĢ belirli doğuĢtan gelen yargı 

kuralları ve kavramlar kabul etmiĢtir… Fakat bilgimizin kökenini ve geçerliliğini belirlemede deus ex 

machina seçilebilecek en saçma argümandır. Bildiğimiz Ģeylerden yaptığımız çıkarımlar dizisindeki 

kısır döngülere yol açmasından baĢka argüman her tür fantezi ürünü ve dinsel ya da hayal gücünün 

spekülatif uydurması olan Ģeyleri destekleme dezavantajına da sahiptir.‖ Walker, Kant: The 

Arguments Of The Philosophers, s.4. 

Ayrıca bkz.: Cassirer, Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, s.176. 
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―HUME, bir filozofa layık çağrıyı duyup, insanın anlama yetisinin bunca mülkiyet 

iddia ettiği tüm saf a priori bilgiler alanına bakıĢlarını çevirdiği zaman, farkına 

varmadan bu bilginin bütün bir bölgesini, hem de en önemlisini, yani Saf Matematiği 

ondan ayırdı; bunu, saf a priori bilginin yapısının, baĢka bir deyiĢle onun anayasasının 

bambaĢka ilkelere, yani sadece çeliĢme ilkesine dayandığı kuruntusuyla yaptı. O her 

ne kadar önermelerin bölümlenmesini benim burada yaptığım gibi biçim bakımından 

ve genel bir Ģekilde, yani adlandırarak yapmadıysa da, ‗Saf Matematik sırf analitik, 

oysa Metafizik sintetik a priori önermeler içerir‘ demiĢ kadar oldu. Ama burada büyük 

bir yanılgıya düĢtü ve bu yanılgı, onun tüm anlayıĢı için önemli, sakıncalı sonuçlar 

yarattı. Eğer böyle yapmamıĢ olsaydı, sintetik yargılarımızın kökenine iliĢkin 

sorusunu nedenselliğin metafizik kavramının çok ötesine götürmüĢ ve onu a priori 

Matematiğin olanağına kadar geniĢletmiĢ olacaktı; çünkü bunu da aynı Ģekilde sintetik 

kabul etmesi gerekirdi. Bu böyle olunca, Metafizik önermelerin hiçbir Ģekilde sırf 

deney üzerine temellendiremeyecekti, çünkü aksi taktirde aynı Ģekilde Saf 

Matematiğin aksiyomlarını da deneye bağlı kılacaktı ki, bunu yapamayacak kadar 

kavrayıĢ sahibiydi. Böylece Metafiziğin eĢlik ettiği bilgi, onu insafsız bir muamele 

görme tehlikesine karĢı güvence altına almıĢ olacaktı, çünkü Metafizik için düĢünülen 

darbeler Matematiğe de isabet edecekti; oysa HUME‘un niyeti bu değildi, olamazdı 

da: ve böylelikle bu keskin görüĢlü adam bizim Ģimdi uğraĢtığımız gözlemlere 

yönelecekti, ama bu gözlemler onun öykünülmez güzellikteki sunuĢuyla çok daha ilgi 

çekici olacaktı.‖
65

  

 

Kant‘ın da ifade ettiği gibi aslında Hume matematiğe ait önermeleri analitik ve 

a priori olarak kabul etmiĢti. Hume‘un bu kabulü çok açık bir biçimde Kant 

tarafından reddedilmiĢtir. Kant, matematiğin, onun ifadesiyle saf matematiğin 

analitik a priori türünden önermelerden değil sentetik a priori türünden önermelerden 

                                                      
65

Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena s.18-19.  

Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nde de aynı konuyu ele almaktadır. Orada yazdığı giriĢte konu hakkında 

Ģunları söyler: ―Filozoflar arasında bu probleme en çok yaklaĢan David Hume‘dur. Fakat yine de onu 

yeterli bir kesinlik ve evrensellikle tasarlamaktan çok uzaktı. O, yalnızca sonucun nedeniyle 

(principium causalitatis) bağlanması hususunda sentetik önermelerle meĢgul oldu ve bu türden bir a 

priori önermenin tamamen imkansız olduğunu gösterdiğine inandı. Eğer biz onun ulaĢtığı sonuçları 

kabul edersek o zaman metafizik adını verdiğimiz her Ģey sadece tecrübeden ödünç alınmıĢ ve 

alıĢkanlığın etkisi altında yanıltıcı zorunluluk görünüĢünü kazanmıĢ Ģeylere iliĢkin rasyonel bir 

kavrayıĢa sahip olduğumuzu hayal ettiğimiz bir kuruntu olacaktır. Eğer problemimizi onun tüm 

evrenselliği içerisinde ele alsaydı tüm saf felsefeyi imha eden bu tür bir ifadeyi asla savunmayacaktı. 

Çünkü o zaman onun kendi argümanına göre saf matematiğin de kesinlikle sentetik a priori önermeler 

içerdiğinden, mümkün olamayacağını fark edecekti; böyle bir iddiayı ileri sürmekten onu sağduyusu 

kurtarmıĢtır.‖ Kant, Critique Of Pure Reason, B20 s.55. 
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meydana geldiğine inanıyordu. Sentetik a priori önermelerden meydana gelme Kant 

için sadece saf matematiğe özgü değildi. Kant, doğa biliminin de yani onun 

deyimiyle saf doğa biliminin de sentetik a priori türden önermelerden meydana 

geldiğine inanıyordu. Kant saf matematik ve doğa biliminin yani saf sentetik a priori 

bilgiler içeren bu iki bilimin gerçek ve verilmiĢ olduğu düĢüncesinden hareketle 

metafiziğin bilim olarak imkânını bu türden önermelerden meydana geliyor olma 

koĢuluna dayandırıyordu. Saf matematik ve doğa biliminde ona göre itiraza 

uğramayan sentetik a priori bilgiler bilim olmanın ölçütü olarak konmaktadır. 

Böylece bu türden önermelerin yani sentetik a priori önermelerin nasıl olanaklı 

olduğunun belirlenmesi eleĢtirel felsefenin temel sorunu haline getirilmektedir. Kant, 

Prolegomena‘da sentetik a priori önermelerin nasıl olanaklı olduğunu sorduktan 

sonra bu sorunun metafiziğin kaderini belirleyecek olan soru olduğunu ilan ediyordu: 

 

― Metafiziğin ayakta kalması ya da düĢmesi, dolayısıyla onun varlığı tamamıyla bu 

sorunun çözülmesine bağlıdır. Bir kimse, Metafizikle ilgili iddialarını istediği kadar 

göz kamaĢtırıcı bir Ģekilde sunsun, insanı bunaltıncaya dek çıkarım üstüne çıkarım 

yığsın; eğer bu soruyu önceden yeterince yanıtlayamadıysa, benim Ģunu söylemeye 

hakkım vardır: Bunların hepsi boĢ, temelsiz felsefe ve yanlıĢ bilgeliktir. Sen, saf akıl 

aracılığıyla konuĢuyor ve bunu yaparken, sırf verilmiĢ kavramları öğelerine ayırmakla 

değil, çeliĢme ilkesine dayanmayan ve tüm deneyden tamamıyla bağımsız kavradığını 

sandığın yeni bağlantılılıklar öne sürmekle, a priori bilgiler yaratıyorum havalarına 

giriyorsun. Bu hale nasıl geldin ve bu havaları nasıl haklı çıkaracaksın? Sana, sıradan 

insan aklının onayına sığınma izni verilemez; çünkü o, ünü sadece ağızdan ağza 

dolaĢan söylentilere dayalı bir tanıktır.‖
66

 

 

Kant sentetik a priori bilgilerin nasıl olanaklı olduğu sorusu yeterince 

aydınlatılıncaya kadar tüm metafizikçilere resmen ve yasal olarak metafizikle 

uğraĢma iĢinden el çektirilmiĢ olduğunu ilan eder. Bu, transsendental felsefenin dört 

ana sorusu yeterince yanıtlanıncaya kadar sürecek olan bir durumdur. Bu dört soru 

Ģunlardır: 
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 Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena,. s.25-26. 
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― 1) Saf Matematik nasıl olanaklıdır? 

 2) Saf Doğa Bilimi nasıl olanaklıdır? 

 3) Metafizik genellikle nasıl olanaklıdır? 

4) Bilim olarak Metafizik nasıl olanaklıdır?‖
67

 

 

Kant Saf Aklın Eleştirisi‘nde yukarda ifade ettiği soruları Transsendental 

Estetik ve Transsendental Mantık içerisinde ele almaktadır. Transsendental Estetik, 

saf matematiğin yani saf aritmetik ve saf geometrinin olanağını anlamak için iki 

kavramı öne sürer. Bu kavramlar zaman ve mekândır. Kant‘ın duyarlılığın iki a priori 

formu saydığı zaman ve mekân sözü edilen bilimlerin olanağını açıklayan temel 

kavramlardır.  

Biliyoruz ki Kant, Transsendental Mantıkta anlama yetisini duyarlılıktan, 

Transsendental Estetikte de duyarlılığı anlama yetisinden yalıtılmıĢ bir biçimde ele 

almaktadır. Ancak bu yalıtma ya da soyutlama ifadeleri bir yanlıĢ anlaĢılmaya 

meydan vermemelidir. Çünkü a priori bilgiler nesneler ancak bize sezgide 

verilmiĢlerse mümkündürler. Sezgi ve kavram arasındaki bu kopmaz bağ Kant‘ın 

ayırımının gerçek bir ayırım olmadığını yani Kant‘ın söz konusu problemleri bilincin 

ıĢığına getirmek için kullandığı yöntemin gereği olduğunu göstermektedir. Yine doğa 

biliminin olanağı ile ilgili yukarda sorulmuĢ olan soru Transsendental Mantık 

içerisinde Transsendental Analitiğin ele aldığı bir sorudur. Metafizik ile ilgili olan 

sorular ise Transsendental Mantık içerisinde Transsendental Diyalektiğin soru alanını 

meydana getirmektedir. Transsendental Mantık yine kendi içinde Unsurlar Öğretisi 

ve Metot Öğretisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Transsendental Metot Öğretisi saf 

aklın tam olan sisteminin formel koĢullarını belirlemeye çalıĢır. Transsendental 

Unsurlar Öğretisi ise Transsendental Analitik ve Transsendental Diyalektik olmak 

üzere ikiye ayrılır. Transsendental Analitik saf anlama yetisine ait olan unsurları yani 

tüm a priori bilgimizi analiz eder. Saf sezgiye ait olan unsurlar zaten Transsendental 

Estetikte belirlenmiĢ olduğundan ve konumuz Transsendental Mantık olduğundan, 
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 A.e. s.29. 
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Transsendental Analitiğin bu ilk büyük bölümlenmesinin ayrıntılı analizi Kant‘ın 

Transsendental Mantık anlayıĢını kavramamızda en önemli ipuçlarını verecektir.  
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3. KANT‘IN TRANSSENDENTAL MANTIĞININ 

TRANSSENDENTAL ANALĠTĠK VE TRANSSENDENTAL 

DĠYALEKTĠK OLARAK AYRIMI 

Yukardaki bölümde de ifade ettiğimiz gibi Kant, Transsendental Mantığı 

Transsendental Analitik ve Transsendental Diyalektik olmak üzere ikiye ayırır. 

Transsendental Analitik anlayıĢı onun en temel düĢüncelerinden biri olan 

kategorilerin incelenmesini içerir. Çünkü Kant‘ın Transsendental Analitik anlayıĢı 

kategoriler ya da ilkeler olmaksızın hiçbir nesnenin düĢünülemeyeceği iddiasına 

dayanır. Transsendental Analitikte ilkeler nesnelere refere etmezlerse yani nesneyle 

bağları yoksa haklarında doğru herhangi bir yargı oluĢturulamaz. Çünkü Kant için 

doğruluk daima düĢünceyle nesnenin uygunluğudur. Bu sebeple Transsendental 

Analitik öncelikle bir doğruluk mantığıdır. Kant‘ın Transsendental Analitikte 

doğruluğun uygunluk teorisini savunduğu atlanırsa onun felsefesini anlamakta 

baĢarısız oluruz.
68

 Transsendental Diyalektik ise saf aklın yanlıĢ kullanımıyla 

ilgilidir. Çünkü saf akıl duyulur tecrübeye verilmiĢ olan sınırların ötesine geçerse 

                                                      
68

 Ancak unutulmamalıdır ki Kant‘ın doğruluk teorisi bir uygunluk teorisi olmasına rağmen kendisiyle 

aynı görüĢü paylaĢan diğer uygunluk teorilerinden önemli bir ayırıma sahiptir. Bu ayırım Kant 

felsefesinin en özgün yönlerinden biridir. Saf Aklın Eleştirisi‘ne yazdığı ikinci baskıya önsözde Kant 

bu ayrımı Ģöyle ifade eder: ―ġimdiye kadar tüm bilgimizin nesnelerine uymak zorunda olduğu 

varsayılmıĢtır. Fakat bu varsayıma dayanarak kavramlar aracılığıyla bir Ģeyi a priori kurma ve 

nesnelere iliĢkin bilgimizi geniĢletme çabalarının tümü baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Bu yüzden 

metafiziğin görevinde daha baĢarılı olup olmayacağını bu kez nesnelerin bilgimize uymak zorunda 

olduğunu varsayarak sınayabiliriz.‖ Kant, Critique Of Pure Reason, B16, s22. Bu alıntıdan da 

görüldüğü gibi Kant bu düĢüncesinin Kopernik‘in astronomide yapmıĢ olduğu devrime benzer bir 

düĢünce içerdiğini savunmuĢtur. Yani gök cisimlerinin gözlemcinin çevresinde döndüğü varsayımıyla 

Kopernik bir sonuç alamayınca gözlemcinin kendisinin döndüğünü varsayıp yıldızları sabit tuttuğunda 

daha baĢarılı bir sonuç alınacağını düĢünmüĢtür. Kant‘ın bu görüĢü bunun geleneksel, metafizik 

doğruluk anlayıĢlarından temelde ayrılmıĢ olduğunun bir göstergesidir. 

Ernst Cassirer de Kant‘ın yaptığı bu belirlemenin önemine dikkat çekerek buradaki söz konusu 

kavrayıĢı derinlikli bir analizle serimlemektedir: ―ġimdi anlaĢılabileceği gibi, ‗gözlemcinin kendi 

çevresinde dönüĢü‘ Ģunu ifade etmektedir: Biz, ‗akıl‘ın yönlendirdiği bir bilgi iĢlevleri bütününü 

kendimizde bulup bunu öne koymaktayız ve tek tek nesneleri, bu bilgi iĢlevleri bütününün 

zorunluluğu (yani nesnelerin değil de, bu iĢlevlerin kendisine ait belirli ve sınırlanmıĢ bir geçerlik 

tarzı) içinde, karĢımızda veri olarak bulmaktayızdır. Ama biz, akıl bilgisinin kozmosu içinde bile, hiç 

de sabit ve hareketsiz olarak tek bir noktada duramayız; tersine, obje hakkında bilgi elde etmemizi 

sağlayan öğelerin tüm sırasını ardıĢık (succesiv) olarak baĢtan baĢa elden geçirmek zorundayız.‖ 

Cassirer, Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, s.201.  

Kopernikusçu devrime iliĢkin çağdaĢ yorumlarından biri de Gilles Deleuze‘e aittir. Kant‘ın EleĢtirel 

Felsefesi baĢlıklı eserinde Kant‘ın KopernikuĢçu devrimi ile ilgili Ģu tespiti yapar: ―Kant‘ın 

‗Kopernikus‘çu Devrim‘ diye adlandırdığı Ģeyin temel düĢüncesi Ģudur: özne ile nesne arasındaki 

uyum düĢüncesinin (nihai uyum) yerine, nesnenin özneye zorunlu tabiyeti ilkesini koymak. Buradaki 

temel buluĢ, bilgi yetisinin yasakoyucu olduğudur, ya da daha açıkçası bilgi yetisinde yasakoyan bir 

Ģeyin olduğudur (aynı Ģekilde arzulama yetisinde de yasakoyan bir Ģey vardır). Böylece akılsal varlık, 

yeni güçleri olduğunu keĢfeder. Kopernikus‘çu Devrim‘in bize öğrettiği ilk Ģey, buyrukları verenin biz 

olduğumuzdur.‖ Deleuze, Kant’ın Eleştirel Felsefesi, s. 52. 
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karĢılaĢacağı Ģey bilgi değil yanılsamadır (illusion). Bu diyalektik bir yanılsamadır. 

Bütün rasyonalist metafizikler, dogmatik felsefeler bu diyalektik hatanın ve 

yanılsamanın kurbanı olmuĢlardır. Saf anlama yetisinin yanlıĢ kullanımının yani bu 

diyalektiğin ve yanılsamanın tüm açıklığıyla serimlenmesi Transsendental 

Diyalektiğin iĢidir. 

 

3.1. Transsendental Analitik 

 Kant, Transsendental Analitik bölümünün henüz baĢında bu bölümün 

belirleyici özelliklerini ortaya koyan dört temel belirleme yapar: 

 

―Transsendental Analitik a priori bilgilerimizin tümünün saf anlama yetisinin 

unsurlarına ayrıĢtırılmasından ibarettir. Durum böyle olduğunda aĢağıda Ģu noktalar 

önemli olacaktır: (1) kavramlar saf olmalıdır, empirik değil. (2) sezgi ve duyarlılığa 

değil fakat düĢünceye ve anlama yetisine ait olmalıdır. (3) kavramlar temeldirler ve 

türetilmiĢ ya da bileĢik olanlardan dikkatli bir biçimde ayırt edilmelidirler. (4) 

kavramlar tablomuz tam olmalı ve saf anlama yetisinin tüm alanını kapsamalıdır.‖
69

 

 

 Kant‘ın Transsendental Analitiğinin ayrıntılarına girmeden evvel ifade 

etmemiz gereken önemli bir nokta daha vardır. Bu nokta aslında genellikle Kant‘a 

yapılmıĢ olan itirazlarla ilgilidir. Ġtirazların temelinde Kant‘ın Transsendental Estetik 

ve Analitik düĢüncesinde kimi tutarsızlıkların olduğu yönündedir. Bu konudaki en 

önemli itirazlar A. C. Ewing tarafından Kant‘ın Saf Aklın Eleştirisi‘ne yazdığı 

yorumda üç baĢlık altında toplanmıĢtır. Burada bizi konumuz gereği daha çok 

ilgilendiren ilk itirazı ele almak istiyoruz. Ewing söz konusu tutarsızlık iddialarından 

ilkini Ģöyle ifade eder: 

 

                                                      
69

Kant, Critique Of Pure Reason, B89 s.102. 
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―1) Kant, Estetikte algı ya da sezgiden kavrayıĢ olmaksızın bizde mevcut olabilirmiĢ 

gibi söz eder. Analitikte genellikle onları kavrayıĢtan ayırt edilemez olarak kabul 

eder.‖
70

 

  

 Burada Ewing‘le beraber aslında bir tutarsızlığın olmadığı düĢüncesini 

savunmak doğru olur. Kant algıdan kavrayıĢtan bağımsızmıĢ gibi söz eder. Ancak bu 

gerçekten böyle düĢündüğü için değildir. Sadece Estetikte daha sonra Analitikte 

kanıtlayacağı Ģeyi yani sezgi ve kavrayıĢ arasında kopmaz bağı varsayarak kafa 

karıĢtırmayı istemez. Bu önemli noktayı akılda tutarak Transsendental Analitiğe geri 

döndüğümüzde, Kant‘ın Transsendental Analitiği iki kitaptan oluĢturduğu 

görülecektir. Ġlkin kavramları; ikinci olarak ise saf anlama yetisinin ilkelerini ele 

almaktadır. Ancak biz burada tezimizin problematiği bizi sınırlamaya götürdüğünden 

sadece kavramların analitiğini ele alacağız. 

 

 3.1.1. Kavramların Analitiği 

 Kant, Transsendental Analitiğin ilk kitabı olan Kavramların Analitiğinde, 

analitik sözcüğünün kökeni olan analiz sözcüğüne iliĢkin yanlıĢ anlamaları öncelikle 

ortadan kaldıracak belirlemeler yapar. Böylece analitikle yani kavramların 

analitiğiyle neyi ya da neleri kastetmediğini ifade eder.  

 

―Kavramların analitiğiyle onların analizini ya da felsefi araĢtırmalardaki olağan 

sürece göre bu tür kavramların kendilerini sundukları kadarıyla içeriklerine göre 

ayrılmalarını ve böylece de onların daha seçik kılınmasını anlamıyorum. Fakat 

Ģimdiye kadar nadiren denenmiĢ olan a priori kavramları, onların doğum yeri olarak 

sadece anlama yetisinde arayarak bu a priori kavramların imkânını araĢtırmak için 

anlama yetisi fakültesinin kendisini ayrıĢtırmayı anlıyorum ve söz konusu 

araĢtırmayı bu fakültenin saf kullanımının analiziyle gerçekleĢtiriyorum. Bu 

transsendental felsefenin asıl görevidir.‖
71

 

                                                      
70

 Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.62. 
71

  Kant, Critique Of Pure Reason, A66-B91. s. 103. 
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 Kant bu pasajdaki belirlemeyle Herbert James Paton‘un da belirttiği gibi 

transsendental teorinin iki temel özelliğini vurgulamıĢ olur. Bunlardan ilki belirli 

idelerin a priori bir karaktere sahip olduğunun farkına varılması ve bunun sebebi 

olarak bilen zihnin doğasının gösterilmesi.
72

 Kant kavramların analitiğini iki temel 

bölüme ayırır. Bu ilk temel bölüm Anlama Yetisinin Tüm Saf Kavramlarının KeĢfi 

Ġçin Ġpucu baĢlığını taĢır. Bu baĢlık Saf Aklın Eleştirisi‘nin ikinci edisyonunda 

Metafiziksel Dedüksiyon baĢlığını alır. Ġkinci temel kısım ise Anlama Yetisinin Saf 

Kavramlarının Dedüksiyonu baĢlığıyla ifade edilir. Ancak onun için daha uygun olan 

baĢlık Transsendental Dedüksiyondur. Böylece Kavramların Analitiği baĢlığı altında 

kategorilere iliĢkin iki tür dedüksiyonla karĢılaĢırız: Metafiziksel ve Transsendental 

Dedüksiyon. Bu ayrım tanıdıktır. Çünkü Kant, Transsendental Estetikte de mekânın 

ve zamanın metafizik ve transssendental ekspozisyonlarını veriyordu.
73

 Böylece 

benzer bir ayırım Kant tarafından Transsendental Analitikte de yapılmıĢtır. Biz de 

aĢağıda söz konusu dedüksiyonların her birini ayrıntılı bir biçimde ele alacağız. 

 

3.1.1.1. Metafiziksel Dedüksiyon 

Kant‘ın transsendental mantığını anlamada çok önemli bir yer iĢgal eden 

dedüksiyonlarından ilki olan metafizik dedüksiyonu kavrayabilmek için Norman 

Kemp Smith‘in önerdiği gibi bu fikrin geliĢim safhalarını incelemek önemlidir. Kant, 

Wolffçu bakıĢ açısının, Norman Kemp Smith‘in de belirttiği gibi, olasılıkla 

Leibniz‘in Nouveaux Essais (Yeni Denemeler)‘ini okuduktan sonra gittikçe 

değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. 1770 yılında yayınlamıĢ olduğu Eleştiri öncesinin en 

önemli yayını olan ve Eleştiri‘yi müjdeleyen ünlü Dissertation‘u, Duyulur ve 

Düşünülür Dünyanın Form ve İlkeleri Üzerine‘de metafizik dedüksiyonun 

anlaĢılmasını sağlayacak ipuçları bulunmaktadır. Söz konusu Dissertation‘da 

geçmiĢteki çalıĢmalarına göre önemli ilerlemeler kaydeder. DüĢüncelerini Ģöyle ifade 

eder: 

                                                      
72

 Bkz. Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The 

Kritik Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s.238-239. 
73

 Bkz.: Mekan kavramının metafiziksel ekspozisyonu, Kant, Critique Of Pure Reason, B37 s.67, 

Mekan kavramının transsendental ekspozisyonu, A.e., B40 s.69, Zaman kavramının metafiziksel 

ekspozisyonu, A.e., A31-B46 s.74, Zaman kavramının transsendental ekspozisyonu, A.e. B49 s.76. 
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―Aklın kullanımı… ikilidir. Kavramları kullanan ilki ile Ģeylerin ve bağıntıların her 

ikisi kendilerinde verilmiĢlerdir. Bu gerçek bir kullanımdır. Diğer kullanımda 

kavramlar ne Ģartta verilmiĢ olursa olsun sadece her biri diğerinin arkasından 

gelir.(Genel vasıflar) Daha aĢağıda olan daha yüksek olanı izler ve biri diğeriyle 

çeliĢki ilkesine göre karĢılaĢtırılır. Buna mantıksal kullanım adı verilir… Böylece 

empirik kavramlar daha büyük bir evrenselliğe indirgenmekle gerçek anlamında 

akılsal olması ve duyulur bilgi türünün ötesine geçmezler. Ancak soyutlama daha 

yükseğe taĢınsa da onlar daima duyulur kalmak zorundadırlar. Ancak kesin olarak 

akılsal Ģeylerle uğraĢıldığında aklın kullanımı bu konuda gerçektir. (Bağıntıların 

olduğu kadar nesnelerin) akılsal kavramları tam da aklın doğası tarafından 

verilmiĢtir. Onlar duyulara iliĢkin herhangi bir kullanımdan soyutlanmamıĢlardır ve 

bu tür bir duyulur bilgi formunu içermezler. Burada soyut sözcüğüne iliĢkin aĢırı bir 

belirsizliğin olduğunu not etmeliyiz. Bir akılsal kavram duyulur her Ģeyden 

soyutlama yapar. O, duyulur Ģeylerden soyutlanmıĢ değildir. Belki de daha doğru bir 

biçimde soyut yerine soyutlama demek daha uygun olabilir. Böylece akılsal 

kavramlara saf ideler adını vermek tercih edilebilir ve bunlar sadece empirik olarak 

verilmiĢ soyut idelerdir.‖
74

  

 

 Alıntıda da görüldüğü gibi Kant, saf akılsal kavramlara iĢaret etmektedir. 

Hatta böyle bir kavramlar listesinin imkânından söz etmektedir. Nitekim bu 

Dissertation‘dan iki yıl sonra 21 ġubat 1772‘de yakın dostu Marcus Herz‘e yazmıĢ 

olduğu mektupta aynı konuya değinerek bu kavramları Aristoteles‘in anladığı tarzın 

dıĢında kategorilerden oluĢmuĢ bir liste olarak belirlemenin öneminden söz eder. 

Kant burada Norman Kemp Smith‘in aĢağıda köĢeli parantez içinde belirttiği gibi ilk 

kez kategorilerden söz eder: 

 

―Tam olarak saf aklın tüm kavramlarını [bu terim aynı zamanda ilk kez ortaya 

çıkmaktadır] kategorilerin sabit bir sayısına indirgeme araĢtırması, bunları sadece on 

yüklem Ģeklinde bir tür düzen içerisinde yan yana koyan Aristoteles‘in tarzında 

                                                      
74

 Kant‘ın On the Form and Principles of the Sensible and Intelligible World adlı eserinin 7-8 

sayfasından alıntılayan Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure Reason, s.186-187. 
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yapılmamalı fakat anlama yetisinin birkaç ilkesine uygun olarak kendi kendilerini 

dağıttıkları kadarıyla yapılmaya çalıĢılmalıdır.‖
75

 

  

Kant henüz bu Dissertasyonda zihnin zaman ve mekân sezgilerinin yasalarıyla 

uygunluk içinde nasıl etkin olduğunu buna karĢılık anlama yetisinden yani saf 

kavramların yasalarıyla uygunluk içinde etkin olan ‗intellectus‘un farkını açık bir 

biçimde ortaya koyamamıĢtır.
76

 Ancak EleĢtirel Dönemde, Saf Aklın Eleştirisi‘nden 

sonra yazdığı Reflexionen ve Prolegomena‘da mekân ve zaman ile kategorilerin 

ayırımının nasıl baĢarılması gerektiği, metafizik dedüksiyonun geliĢiminin ilk 

evresine nasıl ulaĢılabileceğinin açık ifadesini buluruz. 

 

―Ancak insan bilgisinin empirik olmayan saf unsurlarının araĢtırılmasında sarfedilen 

uzun bir refleksiyondan sonra sonunda duyarlılığın temel saf kavramlarına (mekân ve 

zaman) anlama yetisininkilerden kesin bir biçimde ayırt etmeyi ve ayırmayı 

baĢardım.‖
77

 

 

O halde kategoriler anlama yetisinin karĢılaĢtırma birleĢtirme ya da ayırma gibi 

etkinlikleri üzerine yapılan bir refleksiyonla kazanılmıĢlardır. Refleksiyonen‘de bize 

içine zamanı ve mekânı da alan uzun bir liste verir. 

 

―VaroluĢ, imkân, zorunluluk, sebep, birlik ve çokluk, parçalar, bütün, hiçbiri, bileĢik 

ve basit, mekân, zaman, değiĢim, hareket, töz ve ilinek, güç ve etkinlik ve ontolojiye 

ait olan her Ģey.‖
78

 

 

Kant‘a göre Saf Aklın Eleştirisi‘nde metafizik dedüksiyon üç bölümden 

oluĢan bir çalıĢmadır. Bunlardan ilki genelde anlama yetisinin mantıksal 

                                                      
75

 A.e. s. 187. 
76

 Bkz.: A.e., s. 188. 
77

 Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, s.39. 
78

 Smith, A Commentary To Kant’s Critique Of Pure Reason, s.189. 
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kullanımıyla ilgilenir. Ġkincisi yargının formlarıyla ilgilenir. Ancak sadece üçüncüsü 

kategorilerle ilgilenir. Bunların içinde yalnızca üçüncü bölüm transsendental 

mantığın özgün problemini ifade etmektedir ve uygun bir biçimde aslında sadece bu 

üçüncü bölüme metafizik dedüksiyon denir. Ġlk ikisi hazırlıktır ve aslında formel ya 

da genel mantık dediğimiz ve daha önce incelediğimiz alana aittir. Biz de burada bu 

üçüncü bölümü yani kategorilere iliĢkin çalıĢmayı analiz edeceğiz. Ancak bu tür bir 

analizin anlaĢılırlığı üç kavramın anlamında açıklığa ulaĢmayı ön koĢul olarak 

gerektirir. Bu kavramlardan ilki işlev (fonksiyon) kavramıdır. Ġkincisi kavram 

kavramıdır. Ve üçüncüsü ise yargıdır. Herbert James Paton, Kant‘ın iĢlev sözcüğünü 

kullanırken bu sözcüğe farklı anlamlar verdiğini belirtir. Bu anlamların anlaĢılması 

metafizik dedüksiyona iliĢkin bazı zorlukların ortadan kaldırılmasına hizmet 

edecektir. Herbert James Paton, Kant‘ın iĢlev sözcüğü ile ilgili üç farklı iddiada 

bulunur: 

 

―1) Birliğin iĢlevleri yargılarda bulunur. 

  2) Yargılar birliğin iĢlevleridir. 

  3) ĠĢlev yargı olduğuna (inandığım) bir aktın birliğidir.‖
79

 

 

Kant‘ın bu ifadelerini yorumlayabilmemiz için iĢlev sözcüğünün anlamlarına 

bakmamız gerekiyor. Ġlk anlamıyla herhangi bir Ģeyin ‗iĢlevi‘ onun tek baĢına 

yapabildiği ya da en iyi yapabildiği iĢtir. Herbert James Paton‘un verdiği örneklerle 

bir botun yüzmesi ya da bir bahçıvan bıçağının biçmesi iĢlevi bu anlama gelir. 

Bahçıvan bıçağından baĢka Ģeylerle de otları biçebilmelerine rağmen bu iĢi en iyi 

yapabilecek olan araç bahçıvan bıçağıdır. Ancak sözcük özel olarak canlı bir bedenin 

organlarına uygulandığı zaman özel bir anlam kazanmaktadır. Örneğin, gözlerin 

görme iĢlevi. Bu anlamıyla o halde anlama yetisinin iĢlevi de o halde düĢünme ve 

yargı vermektir. Ancak iĢlev sözcüğü bazen bir Ģeyin yaptığı bir iĢ için değil ancak 

iĢi yapma tarzı için de kullanılır. Herbert James Paton‘un ifadesiyle ‗amacını onunla 

gerçekleĢtirdiği eylem tarzı‘dır. Bu anlamıyla iĢlev, ortak bir doğa ya da ortak bir 

formdur ve ayrı aktlarda mevcut olabilir. Kant anlama yetisi ya da yargıdan söz ettiği 

                                                      
79

 Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The Kritik 

Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s. 246 
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zaman iĢlev sözcüğünü form sözcüğüyle eĢ anlamlı olarak kullanır. Anlama yetisinin 

iĢlevleri, anlama yetisinin formlarıyla aynıdır ve yargının iĢlevleri ya da yargıdaki 

iĢlevler, yargının formlarıyla aynıdır. Böylece Kant, iĢlevi, Saf Aklın Eleştirisi‘nde 

Ģöyle tanımlar: 

 

―ĠĢlevle tek ortak bir ide altında farklı ideleri düzenleme aktının birliğini demek 

istiyorum.‖ 
80

 

 

Bu ifadedeki aktın birliği sözcüğü, yargının formu anlamına geliyor 

görünmektedir. Yargıların formu ya da iĢlevi özgün bir birlik türüyle özdeĢleĢtirilir. 

ĠĢte iĢlev sözcüğünün farklı anlamlarını ayırdığımız zaman Kant‘ın akıl 

yürütmelerini anlamak daha kolay olacaktır. ġimdi biz iĢlev sözcüğüne iliĢkin belirli 

bir açıklığa ulaĢtıktan sonra kavramlar ve yargı arasındaki iliĢkiyi açık kılabilmek 

için aĢağıda kavram yargı ve iĢlevi birleĢtiren Herbert James Paton tarafından 

verilmiĢ beĢ temel Kantçı tezi analiz edeceğiz: 

 

―1) Anlama yetisi kavramlar aracılığıyla bilme gücüdür.
81

 

  2) Kavramlar aracılığıyla bilmek yargı vermektir.
82

 

  3) Yargı vermek temelde idelerimizi birleĢtirmektir.
83

 

  4)Yargıda idelerimizi (idelerin kendilerinin doğasından bağımsız olarak)    

birleĢtirdiğimiz farklı yollar formel mantık tarafından ifade edildiği gibi yargı 

formlarıdır. 

  5)Sonuç olarak yargı formlarının tam listesi anlama yetisinin yargı aracılığıyla 

ideleri birleĢtirdiği farklı yolların tam listesidir. Yani anlama yetisinin iĢlevlerinin 

tam listesidir.
84

‖
85

 

                                                      
80

 Kant, Critique Of Pure Reason, A68-B93 s.105. 
81

A.e. A68-B93 s.105. 
82

A.e. A68-B93/A69-B94 s.105-106. 
83

A.e. A69-B94 s. 105-106. 
84

A.e. A69-B94 s.105-106. 
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Burada yukarıdaki beĢ Kantçı tezin anlaĢılması için Kant‘ın kavramdan ne 

anladığını belirlemek esastır. Kant‘a göre duyulur sezgiler, duyunun alırlığında 

temelini bulur. Oysa kavramlar düĢünmenin kendiliğindenliğinde (Spontaneität) 

kendisini bulur. Bu Ģu anlama gelir: Anlama yetisi kavramlar üretir ve kavramlar 

anlama yetisinden kaynaklanır. Bu anlama yetisinin kavramları üretme tarzıyla ilgili 

bir Ģey söylemek değildir. Ancak kavramlar karĢılaĢtırma, refleksiyon ve soyutlama 

yoluyla formları açısından meydana getirilmiĢlerdir. Sezgiler duyulur oldukları için 

etkilenimlere dayanırlar, oradan kaynaklanırlar. Oysa kavramlar iĢlevlere dayanır. 

Böylece iĢlev yukarıda da alıntıladığımız gibi Kant için tek bir ortak ide altında farklı 

ideleri düzenleme aktının birliğidir. Bu akt da, daha önce de söylediğimiz gibi yargı 

aktıdır. O halde Ģimdi Kant‘ta yargının ne anlama geldiğine bakmamız gerek. 

Kant‘a göre yargının özü farklı formları birleĢtirmektir. Bu yüzden de farklı 

birleĢtirme yolları olacaktır. Sadece anlama yetisi onlar aracılığıyla yargı vermek için 

kavramları kullanır ve yargı vermek bir kavramla bir nesneye iĢaret etmektir. 

Böylece yargı kavramları diskursiv yani çıkarımsal ya da aracı ve bilgi verici olarak 

kullanılmak zorundadır. Bu onların sezgisel bir kullanıma sahip olmadıkları 

anlamına gelir. Kavram bir nesneye sadece sezgi aracılığıyla değil fakat bir baĢka 

kavram aracılığıyla iĢaret eder. Kant için geniĢ anlamıyla yargı vermek, temelde 

tümel ya da genel kavramlar aracılığıyla duyulabilir bireyler çokluğunu düĢünmektir. 

Farklı bireysel nesneler çokluğuna birlik vermek analiz aktının iĢidir. Burada empirik 

kavramlardan Kant‘ın anladığı anlamıyla kavramları ya da kategorileri ayırt etmek 

önemlidir. Çünkü kategoriler yargı veren kavramlardır. Oysa empirik kavramlar 

sadece temsil eden kavramlardır. Yargı veren kavramların iĢlevi nesneleri temsil 

etmek değildir. Onların iĢlevi tasarımları bağlamaktır. Tasarımsal kavramlar 

sezgilerden elde edilebilirler. Ancak onlar bağlayan ya da iddia eden kavramlar 

olamazlar. Yargının formu denilen Ģey tasarımlara bağlamaktan ibarettir. Bu yüzden 

de bütün yargı verme düĢünmedir. DüĢünme ya da yargı verme anlama yetisinin 

özgün bir iĢlevidir.
86

 Ve bu analitik bir birliktir. Buradaki kullanım Ģu yanlıĢ 

                                                                                                                                                      
85

Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The Kritik 

Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s.249 
86

 Bkz.: Kuno Fischer, A Commentary On Kant’s Critick Of The Pure Reason, London, 

Longmans Green & Co, 1866, s.68. 
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anlamaya götürmemelidir: ‗O halde bu birlik verme, analitik bir birlik olması 

sebebiyle analitik yargılarla ilgili olmalıdır.‘ Kant‘ın söylemek istediği bu değildir. 

Çünkü Kant kategoriler tablosunu meydana getiren her yargı ve her kavramdan da 

burada söz etmektedir. Burada yargıda birlik verme düĢüncesi Ģöyle anlaĢılmalıdır: 

 

―Bir yargıda farklı idelere birlik veren aynı iĢlev aynı zamanda bir sezgide farklı 

idelerin sentezine de birlik verir.‖
87

 

 

 Bu iĢlev aslında buradaki anlamıyla düĢünmenin iĢlevidir. Burada önemli iki 

kavram ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki birlik diğeri de sentezdir. Burada verilmiĢ 

bir çokluğun tek bir bireysel kompleks nesnenin sezgisine sentezi yapılır. Sentezi 

Kant hayal gücünün iĢi olan bir etkinlik olarak almaktadır. Anlama yetisi, hayal 

gücünün sentezine birlik verir. Böylece de sentezlenmiĢ bir çeĢitliliğe dolaylı bir 

biçimde birlik verir. Bu sentez olmasaydı düĢünce, bir nesnesinin bilgisine sahip 

olamazdı. Ancak senteze birlik veren düĢüncedir. Sentez zaman ve mekânın saf 

çeĢitliliğinin ya da çokluğunun sentezidir. Kant‘a göre her yargı eğer bize bilgi 

veriyorsa hayal gücünün sentezi üzerine bir birlik empoze etmelidir.  Bu yolla 

verilmiĢ olan sezgiler bireysel nesnelerde birleĢtirilirler. Bu genel bazı özelliklerin 

yargıda düĢünülmüĢ olduğu anlamına gelmektedir.  

 Kant metafizik dedüksiyonunda kategorileri tümel kavramlar olarak ifade 

eder ve onları tikel kavramların karĢısına koyar. Bu özgün anlamı içinde tümel bir 

kavram her nesneye uygulanabilirken tikel bir kavram sadece belirli türden nesnelere 

uygulanabilir. Empirik matematik ve olgusal bazı kavramlara tikel denilebilir. Çünkü 

onlar bazı nesnelere uygulanabilir bazı nesnelere uygulanmaz.  

Kant, metafizik dedüksiyonda kategorileri Ģematize etmektedir. Yani evrensel 

kavramları Ģematize etmektedir. Sadece Ģematize edilmiĢ kategoriler gerçek 

kategorilerdir ve gerçek nesnelerin evrensel özelliklerinin bilgisine sahip 

olabileceğimiz kategorilerdir.
88

 Kant kategorileri Ģematize ederken trikotonomiler 

                                                      
87

 Kant, Critique Of Pure Reason, A79 B104-105 s.112. 
88

Kuno Fischer‘in bildirdiğine göre Kant‘ın söz konusu kategoriler tablosu çeĢitli eleĢtirilere tabi 

tutulmuĢtur. Bu eleĢtirilerden en önemlilerinden biri, Kant‘ın psikolojik bir dedüksiyonla yani 
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(üçlemeler) kullanmaktadır. Kant için her bir sınıfta üç kategori bulunur. Üçüncü 

kategori her bir sınıfta ilkiyle ikincisinin birleĢiminden ortaya çıkar. Anlama 

yetisinin özgün aktı üçüncü kategoriyi üretmelidir. O halde üçüncü kategori 

türetilmiĢtir. Orijinal veya asli bir kavram değildir. Böylece Kant, kategoriler 

tablosunu aĢağıdaki gibi Ģematize eder: 

 

Tablo 3.1:  Kant’ın Kategoriler Tablosu 

 

Kaynak: Kant, Critique Of Pure Reason, s.113. 

                                                                                                                                                      
düĢünme aktının analizinden kategorileri elde ettiği yönündeki eleĢtiridir. Mansel, bu eleĢtiriye 

değinerek Ģöyle bir yanıt vermiĢtir: ―Kantçı kategoriler düĢünme aktının analizinden türetilmezler. 

Ancak onlar sıradan mantıkta verildikleri kadarıyla sonradan incelenmeksizin varsayılan önermelerin 

formlarından genelleĢtirme yoluyla elde edilirler.‖ Fischer, A Commentary On Kant’s Critick Of 

The Pure Reason, giriĢ kısmı s. Xxx-xxxi. Ancak Mansel‘in kategorilerin elde ediliĢine iliĢkin bu 

yorumu da eleĢtirdiği yorum gibi genel bir kabul görmemiĢtir. Çünkü burada Kant‘ın özgün 

dedüksiyonu yeterince ifade edilememiĢtir. 

     

                             KATEGORİLER TABLOSU 

  

  I   

                   Nicelik   

                    Birlik   

                    Çokluk   

 

                  Tümlük 

 

 
 

II       III 

  Nitelik       Bağıntı 

Gerçeklik          Ġlinek ve Töz 

Olumsuzlama                       (substantia et accidents) 

Sınırlama           Neden ve Etki 

                                           (cause and effect) 

                                

                                          Birliktelik (Etki ve edilgi arasındaki 

                                                               karĢılıklılık) 

                               

    

      

                       IV   

  Kiplik   

  Ġmkân — Ġmkânsızlık   

     VaroluĢ — VarolmayıĢ   

  Zorunluluk — Olumsallık   
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 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi zaman ve mekân formları duyarlılığın 

alıcılığının formları olduğundan onlar anlama yetisinin iĢlevlerinden meydana 

gelmezler. Böylece kategoriler tablosu içerisinde yer almazlar.  

Ġlk gruptaki kategoriler nicelik kategorileridir. Bu kategori Ģunu söyler: 

herhangi bir nesne ister tecrübe yoluyla isterse metafiziksel düĢünme yoluyla nasıl 

kavranırsa kavransın biz bu nesneyi daima nicelik kategorisinin altında yer alan üç 

durum içinde kavrarız. Yani bu nesneyi birlik, çokluk ya da tümlük halinde kavrarız.  

Kategorinin ikinci grubu nitelik kategorisidir. Bu kategori de üçe ayrılır. Bu 

kategoriye göre gerçeklik, olumsuzlama ve sınırlama bir Ģeyin bilgisinde o Ģeye bazı 

Ģeylerin yüklendiğini ya da bazı Ģeylerin ondan ayrı olduğunu ifade eder. Bu gurubun 

sonuncu kategorisi olan sınırlama kategorisi Ģunu ifade eder: Ģeylere verilen ya da 

onlarda olmadığı ifade edilen özellikler bu Ģeye ait özelliklerin bütününden sınırlama 

yolu ile çıkarılır.  

Üçüncü grup kategori bağıntı kategorisidir. Kant için töz, Aristoteles‘in 

tersine bağıntı bildiren bir kavramdır. Aristoteles tözü birinci kategori olarak görmüĢ 

ve bütün nitelik ve nicelikleri bu töze bağlamıĢtı. Kant için ise töz, Ģeyle nitelikleri 

arasında bir bağ kurar. Ġkinci bağıntı kategorisi ise neden ve etkidir. Bu gerek günlük 

yaĢamımızda gerek bilimde ve gerekse metafizikte temel olan bir kategoridir. Bağıntı 

kategorilerinin üçüncüsü ise birliktelik ya da etki ve edilgi arasındaki karĢılıklılık 

kategorisidir. Ġster canlı olsun isterse cansız olsun evrendeki bütün varolanlar bir etki 

ve edilgi bir çekme ve itme iliĢkisi içerisinde kavranır.  

Dördüncü grup kategori ise kiplik kategorisidir. Bu kategori içinde yer alan 

kavramlar Kant‘ın çok özgün katkısını gösterir. Kant‘a göre insan bilgisi bu üç 

kavram olmaksızın iĢ göremez. Dolayısıyla imkân, varoluĢ ve zorunluluk gerek 

tecrübemiz için gerekse bilimlerle ilgili olarak ve hatta metafiziksel 

düĢüncelerimizde kaçınılmaz bir biçimde kendisine yer edinen temel kategorilerdir. 

Kant‘ın anlayıĢına göre kategoriler Ģeylerde değil, bizim anlama yetimizde 

aranmalıdır. Kant kategorileri düĢünmenin asli formları olarak görmüĢ ve kaynağını 

Ģeylerde değil düĢünmede aramıĢtır. Bu aynı zamanda doğa bilimlerinin imkânının 

neye dayandığı sorusuna cevap veren bir araĢtırmadır. Yukarda görüldüğü gibi Kant 
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Aristoteles‘ten ödünç aldığı kategori terimini türü ve sayısı bakımından geliĢtirmiĢ 

ve Ģematize etmiĢtir. ĠĢte Transsendental Mantığın bu ilk bölümü yani saf anlama 

yetisinin çözümlenmesi giriĢimi yukarda ele aldığımız a priori temel kavramlar 

yoluyla yani kategoriler aracılığıyla nesneler hakkındaki her türden bilginin nesnellik 

zemininin kavranmasını ve ifade edilmesini hedeflemiĢtir. Söz konusu kategoriler 

sadece düĢünmenin formları olarak değil aynı zamanda tümüyle bilginin ve 

tecrübenin yönetici ilkeleri olarak ifade edilmiĢlerdir.  

Kant bu incelemesini yargılarla ilintili olarak da Ģematize etmiĢ ve yargıları 

nicelik ve niteliğine göre ve aynı zamanda bağıntı ve kiplik bildirir halleriyle tespit 

etmiĢtir. Bu belirlemelere göre yargılar nicelik bakımından tümel, tekil ve tikel 

olmak üzere üçe ayrılmıĢlar. Nitelik bakımından evetleyici, değilleyici ve sonsuz 

(veya belirsiz) olarak belirlenmiĢ. Bağıntı bakımından da kategorik, hipotetik ve 

ayırıcı biçimde sınıflanmıĢ ve kiplik açısından, problematik, onaylayıcı ve 

zorunluklu olarak ifade edilmiĢlerdir.  
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Tablo 3.2: Kant’ın Yargılar Tablosu 

 

 

                YARGILAR TABLOSU  

     
  

I 
  

 
Yargıların Niceliği 

 

  
Tümel 

  

  
Tikel 

  

II 
 

Tekil 

 

 
 

III 

Nitelik 
   

Bağıntı 

Evetleyici 
   

Kategorik 

Değilleyici 
   

Hipotetik 

Sonsuz 
   

Ayırıcı 

  

 

 

IV 
  

  
Kiplik 

  

  
Problematik 

  

  
Onaylayıcı 

  

  
Zorunluklu 

  
   
     

     

Kaynak: Kant, Critique Of Pure Reason, s.107. 

 

Tecrübenin hiçbir nesnesi böylece de hiçbir tecrübe tasarımlar kavranmaksızın 

yani kavram tarafından kavranmaksızın mümkün değildir. Bu sadece saf bir bilincin 

aracılığıyla mümkün olabilir. Saf anlama yetisi ya da bilinç tasarımları 

karĢılaĢtırabilir ve onlardaki birliği ya da farkı bilebilir. Tasarımların karĢılaĢtırılması 

iĢi yargı vermektir ve tüm yargılar istisnasız tasarımları bir bilinçte birleĢtirir. O 

halde saf bilinç yargıların formudur ve yargıların formları da kategorilerdir. 

Kategoriler saf bilinçte görünen çokluğun birleĢtiği formlardır. Onlar saf bilinçte 

fenomenleri
89

 bağlayan koĢullardır. Ve böylece de kategoriler bu bağlantının 

                                                      
89 Kant‘a iliĢkin yapılmıĢ yorumlardan en ilgi çekici olanlarından biri Gilles Deleuze‘un Kant üzerine 

verdiği derslerdir. Bu çağdaĢ filozof 1978 yılından baĢlayarak verdiği derslerdeki Kant felsefesi 

üzerine son derece çarpıcı yorum denemeleri yapmıĢtır. Verdiği ilk derste fenomen sözcüğünün 

görünüĢ olarak anlaĢılmasını doğru bulmadığını söyleyen Deleuze, Kant‘ı fenomenolojinin gerçek 

kurucusu ilan ederek fenomen sözcüğünün görünüĢ olarak değil ancak fenomenolojideki anlamıyla 
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yasalarını ya da kurallarını verirler. Saf bilinçte bağlanan nesnel bir biçimde 

bağlanmıĢtır. Böylece de bu bağlantılar zorunlu olmalıdır. Bu zorunluluk istisnasız 

her bilinç için geçerlidir. Bu sebeple kategoriler fenomenlerin nesnel biçimde 

bağlandığı koĢullardır. Onlar empirik yargıların olduğu kadar nesnelerin de 

koĢullarıdır. Böylece saf anlama yetisi bir kurallar yetisi olacaktır. Bunu kanıtlama 

iĢi ise transsendental dedüksiyonun iĢidir.
90

 

 

3.1.1.2. Transsendental Dedüksiyon 

Kant transsendental dedüksiyonla anlama yetisinin yukarıda sözünü ettiğimiz 

kategorilerinin, yani temel kavramlarının birlik haline sokacak olan bir zorunluluğu 

vermeyi amaçlamaktadır.
91

 Kant için bu bölüm onu en çok uğraĢtıran bölüm 

olmuĢtur. Kant, dedüksiyon sözcüğünü mantıksal anlamıyla değil, hukuki anlamıyla 

kullandığını söyler.
92

 Bu sözcük bir olgunun kurulması ile ilgili değil, hak ile 

                                                                                                                                                      
beliriĢ olarak çevrilmesini önermiĢtir. Buna göre eski öz-görünüĢ ayrımını rafa kaldıran Kant‘ın bunun 

yerine beliriĢ-koĢul çiftini koyarak büyük bir ilerlemeye imza attığını söylemiĢtir: ―Kant‘la birlikte her 

Ģey tam bir gök gürültüsü ile patlak vermiĢtir; sonradan yaptığıyla kavgaya bile giriĢilebilir, hatta 

bizim de giriĢmemiz gerekecektir, evet Kant‘la birlikte fenomen mefhumunun toptan yepyeni bir 

kavrayıĢı ortaya çıkar. Artık fenomen görünüĢ olmaktan çıkacaktır. Fark çok temeldir, felsefenin yeni 

bir unsura kavuĢması için bu fikrin devreye girmesi yeterli olmuĢtur. Eğer fenomenolojinin bir 

kurucusu varsa onun Kant olduğuna inanıyorum. Fenomenin artık görünüĢ olarak değil beliriĢ olarak 

tanımlandığı(nı) o (a)ndan itibaren fenomenoloji söz konusudur. Aradaki fark muazzamdır, çünkü 

beliriĢ sözcüğünü söylediğimde artık hiç de görünüĢten bahsetmiyorum. Bir görünüĢü artık bir özle 

karĢılaĢtırmayı bırakıyorum. BeliriĢ nasıl beliriyorsa öyle belirendir iĢte. O kadar. Arkada bir Ģey olup 

olmadığını sormuyorum. YanlıĢ mı doğru mu olduğunu sormuyorum. BeliriĢ asla karĢıtlık çiftleri 

içinde görünüĢün özden farklı olduğu kadarıyla ayırt edildiği ikilik çerçevesinde ele alınmıyor.‖ Gilles 

Deleuze, Kant Üzerine Dört Ders,  Çev. Ulus Baker, Ġstanbul, Kabalcı Yayınları, 2007, s.23-24. 
90

 Bkz.: Fischer, A Commentary On Kant’s Critick Of The Pure Reason,s. 87-88. 
91 Kant hakkında onun zihin teorisini ele alan bir çalıĢma kaleme almıĢ olan çağdaĢ yorumculardan 

Karl Ameriks, transsendental dedüksiyonu Kant‘ın zihin teorisinin iki temel öğretisinden ilki olarak 

kabul eder. Bu eserinde Ameriks teorinin unsurlarını Ģöyle ifade eder: ―Genelde Kant‘ın felsefesinde 

zihin teorisinin önemini yeterince kolay bir Ģekilde bu felsefenin iki temel öğretisinin açık bir Ģekilde 

ortaya koyulup incelenmesiyle görülebilir. Yani transsendental dedüksiyon ve transsendental 

idealizm. Transsendental dedüksiyon tecrübemizin tümünü yapılandıran bazı a priori ilkeleri 

kanıtlayabildiğimizi ima eder. Transsendental idealizm öğretisi bir anlamda bu ilkelerin ve böylece de 

bizim bütün nesnel bilgimizin sadece bizim için geçerli olduğunu ima eder.‖ Karl Ameriks, Kant’s 

Theory of Mind An Analysis of The Paralogisms of Pure Reason, Oxford, Clarendon Press, 2000, 

s.5. 
92

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bu görüĢün tüm yorumcular tarafından 

paylaĢılmadığıdır. Nitekim Martin Heidegger, Kant üzerine çalıĢmasında farklı bir yorum getirerek 

konuya yaklaĢmıĢtır. Heidegger bu konuda söz konusu çalıĢmasında Ģöyle der: ―Göreceğimiz gibi 

kategorilerin ontolojik özünün açıklaması olarak transsendental dedüksiyon problemi asla geçerlilikle 

ilgili hukuki bir sorun değildir. Daha çok bu problem Dasein‘ın temel ontolojik yorumu dediğimiz 

Ģeydir.‖ Heidegger, Phenomenological Interpretation Of Kant’s Critique Of Pure Reason, s.252. 

Görüldüğü gibi Heidegger fenomenolojik bir perspektiften farklı bir yorum denemesine giriĢmiĢtir. 
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ilgilidir. Daha doğrusu bir hakka iĢaret etmekle ilgilidir. Transsendental dedüksiyon 

bir meĢru gösterme denemesidir. MeĢru olduğu gösterilecek olan Ģey, yani hukuk 

değil de hak olan Ģey, kategorilerin nesnelere uygulanabilmesidir. Transsendental 

dedüksiyon genelde kategorilerle ilgilidir. Dolayısıyla transsendental dedüksiyon 

sadece kategorilerin transsendental dedüksiyonu değildir. Ancak genelde, genel 

anlamıyla bir transsendental dedüksiyondur. Bununla söylemek istediğimiz Ģey her a 

priori idenin bir transsendental dedüksiyon ihtiyacında olduğudur. Yani her a priori 

ide, nesnelere uygulanabilmesinin meĢruluğunun gösterilmesini bekler. Öyleyse bu, 

anlama yetisinin saf kavramları için geçerli olduğu kadar, zaman ve mekân için de 

geçerli olacaktır. Çünkü bu iki Kantçı saf sezginin aynı zamanda a priori ideler 

olduğu aĢikârdır. Ancak Kant söz konusu sezgi formlarıyla bu bölümde asli olarak 

ilgilenmez. Temel ilgisi kategorilere iliĢkindir. Herbert James Paton, bu bölümdeki 

Kantçı problemi üç temel baĢlık içinde ifade eder: 

 

―1) Tüm a priori ilkelerin dedüksiyonu empirik değil transsendental olmalıdır.
93

 

2) Böyle bir dedüksiyon kaçınılmazdır.
94

 

3) Kategorilerin dedüksiyonunda zaman ve mekânla uğraĢtığımızda ortaya çıkmayan 

bazı güçlükler vardır.
95

‖
96

 

 

Kant, transsendental dedüksiyon ile neyi anlatmak istediğini açık bir biçimde 

göstermek için transsendental dedüksiyonu empirik dedüksiyondan keskin bir 

biçimde ayırmıĢtır. Kant‘a göre empirik dedüksiyon kavramları elde etme yolumuzu 

inceler. Buna göre kavramları tecrübeden dereceli bir biçimde nasıl elde ettiğimizin 

açıklamasını yapar. Ve onları böylelikle bilincimiz için açık kılar. Empirik 

dedüksiyona göre kavramlar ya tecrübeyle ya da tecrübe üzerine refleksiyon 

                                                                                                                                                      
Ancak bunun ayrıntılandırılması apayrı bir çalıĢmanın baĢlı baĢına konusu olacak kadar önemli ve 

geniĢtir. 
93

 Kant, Critique Of Pure Reason, A84-7 B116-19 s.120-122. 
94

 A.e. A87-8 B119-21 s. 122-123. 
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 A.e. A88-91 B123-3 s. 122-124. 
96 Paton, Kant’s Metaphysic Of Experience: A Commentary On The First Half Of The Kritik 

Der Reinen Vernunft In Two Volumes Vol I., s.  314. 
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yapmakla elde edilirler. Empirik dedüksiyon sözcüğün doğru anlamıyla gerçekten bir 

dedüksiyondur. Bir hak verme, meĢru kılma çalıĢması değildir.  

Transsendental dedüksiyon ise kavramların kökenini zihnin kendi doğasında 

bulur ve böylece de onların nesnel geçerliliğini kurar. Böylece empirik dedüksiyonun 

kavramları kazanımının psikolojik bir açıklaması olarak Kant tarafından ifade 

edildiğini görürüz. Öyleyse kavramların kökenine ve kavramların kazanılmasına 

iliĢkin çalıĢma iki farklı bakıĢ açısını serimler.  

Kant‘a göre saf kavramların herhangi bir doğrulanması ya da haklı çıkarılması 

olacaksa bu empirik değil transsendental dedüksiyonla yapılmalıdır. Kant için böyle 

bir dedüksiyon kaçınılmaz bir biçimde yapılmalıdır. Ancak bu kaçınılmaz zorunluluk 

kendileri de a priori ideler olan mekân ve zaman için apaçık bir biçimde geçerli 

sayılmamalıdır. Bunun sebebi onların köklerinin anlama yetisinde değil duyarlılıkta 

yer almasıdır. Geometrici nesnesiyle uğraĢırken, nesnesinin meĢruluğunu gösteren 

bir doğum sertifikasını filozoftan almak zorunda değildir. Geometrici felsefeden 

bağımsız olarak nesneleriyle uğraĢtığında, saf a priori bilgiyi elde ettiğinden emindir. 

Geometrinin kesinliği mekânın saf sezgi olmasında temellenir. Bu geometriciye 

dolaysız apaçıklık ve kesinlik sağlar. Yani geometriye iliĢkin bir bilgide nesneler 

zaten sezgide a priori olarak verilmiĢlerdir. Geometrici zaten formlarla ilgilidir. 

Mekân dıĢ duyunun saf formudur. Ve geometrik bilgi dıĢ duyu nesnelerine meĢruiyet 

aramaksızın kavramlarını uygulayabilir.
97

 

Bu tezin kapsamı, konusu ve sınırlarından dolayı Kant‘ı yıllarca uğraĢtırmıĢ 

olan transsendental dedüksiyonun ayrıntılarında boğulmamak için sorunun genel 

hatlarıyla ve ana fikirleri belirlenerek ifade etmek daha uygun olacaktır. Kantçı 

transsendental dedüksiyon bütün derinliğiyle ve tüm yönleriyle çepeçevre bir bilinç 

analizidir. Descartes‘ten bu yana ifade edilegeldiği gibi her bilme bilen bir bilincin 

varolmasını Ģart koĢmaktadır. Bilinç Kant için üzerine duyu verilerinin iz bıraktığı 

bir boĢ levha, yani tabula rasa değildir. Descartes için olduğu gibi Kant için de 

felsefenin temel ilkelerinden en önemlisi ‗ben‘dir (ego). Descartes‘te tözsel bir yapı 

olarak sunulan ‗ben‘, Kant‘ta bir önkoĢul olarak konulur. Bilince herhangi bir Ģeyin 

girmesinin önkoĢulu her zaman ve daima kendisine dönülebilme imkânını barındıran 

                                                      
97 Bu konuda bkz.: A.e. s. 119-323. 
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‗ben‘in önkoĢul olarak bulunmasıdır. Yani bilince, her an bu ‗ben‘ tarafından 

düĢünülmüĢ olmayan hiçbir Ģey giriĢ vizesi alamaz. Her bilinç, yapısında çok temel 

bir özellik sergilemektedir. Her bilinç aynı zamanda yapısında bir ‗kendini bilme‘yi 

barındırır. Biz bunun farkında olmasak da herhangi bir nesneyi bilmede bir iç imkân, 

bir önkoĢul olarak kendini bilme bulunmaktadır. Kant‘ın bu tespiti kendisinden sonra 

felsefede derin izler bırakmıĢ, çok etkili olmuĢ bir tespittir. Örneğin Fichte, Kant‘ın 

bu çalıĢmasından hareketle kendi ‗ben‘ felsefesini geliĢtirmiĢtir. Kant bu konudaki 

temel savını Ģöyle dile getirir: 

 

― ‗Ben düĢünüyorum‘ benim bütün tasarımlarıma eĢlik edebilmelidir.‖
98

 

 

‗Ben düĢünüyorum‘un bu tasarımlara eĢlik etme hali, sürekli farkında olma bir 

hal olarak düĢünülmemelidir. Her tasarımda, her algılamada bu ‗ben 

düĢünüyorum‘un olması gerekmez. Ancak olması zorunlu olmasa da olabilir ve 

mümkündür. Yani bilinç öyle bir yapıdadır ki, her an kendisine yani bu ‗ben 

düĢünüyorum‘a, bu ‗ben‘e dönebilme güç ve imkânına sahiptir. Bu, her bilginin 

temelinde bulunan bir imkândır. Kant için bu dönebilme imkânları, bu dönme gücü 

sentetik yargılarda bulunan sentetik yönelmelerdir. Dolayısıyla da bu bilinçte 

bulunan sentetik yönelmelerle ilgili olmayan hiçbir Ģey bilince giremez. Kant bu 

konuyla ilgili meramını anlatmak için Leibniz‘de bulunan bir terimi kullanmayı 

tercih eder. Bu terim ‗apperception‘dur. Leibniz bu terimi yani ‗apperceptio‘yu 

Monadoloji‘sinde perception‘un karĢısına koymaktadır. Perceptio bilinçsiz algıdır. 

Örneğin, Leibniz‘e göre, rüyasız bir uykuda ben bu haldeyimdir. Yani bilinçsiz bir 

algılama hali içerisindeyimdir. Oysa apperceptio, bilinçli bir algılamadır. Yani 

bilinçli bir biçimde kavramadır.
99

 Kant‘sa Leibniz‘den farklı olarak bu kavramla 

Ģunu söylemek istemektedir. Apperceptio‘nun ‗ben‘i, yani bir birlik olan bu ben, 

öyleyse tek tek kiĢilerin benleri olmayan bu ‗ben‘, yani transsendental bir birlik olan 

bu ‗ben‘, hepimiz içindir. Benim için, senin için ve baĢka herkes için olanaklı olan 

her bilginin genel ve zorunlu önkoĢuludur ve ‗ben‘idir. Kant buna apperceptionun 

transsendental birliği der.  
                                                      
98 Kant, Critique Of Pure Reason,  B131 s.152. 
99 Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadoloji, Çev. Ogün Ürek, Ġstanbul, Biblos, 2003, s.11-13. 
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Tüm bunlarla Kant‘ın söylemek istediği kategorilerin temel kurucu ve 

bağlayıcı formlar olduğudur. Dolayısıyla kategoriler olmaksızın bilince hiçbir Ģeyin 

giremeyeceği yani neyle ilgilenirsek ilgilenelim, neyi bilirsek bilelim onların her 

Ģeyde ilgilendiğimiz, bildiğimiz her Ģeyde geçerlilikleri olması gerektiğidir. 

Kategorilerimiz tecrübe nesnelerimizin kavranmasının koĢuludur. Kategoriler bu bağ 

kurucu iĢlevleriyle mümkün olan her türden nesne bilgisinin her türden algılama ve 

kavramanın temel koĢuludur. Burada düĢünme kendi öz etkinliğine dayanır. Yani 

düĢünmenin Spontaneität‘ı (kendiliğindenliği) vardır.  

Burada en önemli noktalardan biri duyarlılığımızın formları olan zaman ve 

mekân ile anlama yetimizin formları olan kategoriler arasındaki bağı gözden 

kaçırmamaktır. Ġnsanın anlama yetisinin formları, yani kategoriler daima önkoĢuldur. 

Ancak bu formların gerçeklik alanında kullanılması ancak algılamamızın koĢulu olan 

zaman ve mekân formlarının verilmiĢ olmasıyla mümkündür. Sadece kategorilerle iĢ 

görmeye çalıĢan bir düĢünme, boĢ bir düĢünme olacaktır. Kant‘a göre bu tür bir 

düĢünme tüm dogmatik metafiziğin imkânını oluĢturmaktadır. Duyularımızla anlama 

yetimizin birlikte çalıĢmadığı her yerde filozoflar bu boĢ kavramlarla iĢ görmeye 

çalıĢmıĢtır. Kant‘a göre tüm rasyonalist metafiziklerin çıkmazı burada yatmaktadır. 

Kategorileri duyulur dünyanın ötesinde geçerli kılma giriĢimleri her zaman sonuçsuz 

kalacaktır. Nitekim ona göre içinde yaĢadığımız dünyada olup biten her Ģey 

hakkındaki bilgiyi ancak tecrübelerimizin, algılarımızın dünyasından elde ederiz. 

Sadece kavramlar yoluyla düĢünme verimsiz, boĢ ve güvenilir olmayan düĢünme 

tarzıdır. Dolayısıyla dogmatik metafizikler sentetik yargılarla iĢ görememektedirler. 

Ancak bize bilgi verecek olan bir metafizik sentetik ve aynı zamanda a priori olan 

yargılardan kurulmak zorunda olacaktır. Kant, aklın, tecrübenin güvenli topraklarını 

terk ettiğinde düĢeceği durumu ve baĢına gelecekleri yani onun yanılsamalarını 

dolayısıyla tüm dogmatik metafizikleri Saf Aklın Eleştirisi‘nde Transsendental 

Diyalektik baĢlığı altında analize tabi tutmuĢtur. Böylece biz de aklı, yanılsamalara 

sürükleyen bu mantığın analizini bundan sonraki bölümde vermeye çalıĢacağız. 
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3.2. Transsendental Diyalektik 

Kant Transsendental Mantığı tezin baĢlangıcında da belirttiğimiz gibi iki büyük 

ana bölüme ayırmıĢtır. Bunlardan ilki olan Transsendental Analitiği genel olarak 

yorumcular bilimler hakkında bir teori ve bilgi teorisi olarak anlama eğilimindedirler. 

Transsendental Mantığın Ģimdi incelemeyi deneyeceğimiz ikinci bölümü olan 

Transsendental Diyalektik kelimenin tam anlamıyla gerçek eleĢtirinin yapıldığı yani 

saf aklın esas eleĢtirisinin yapıldığı bölümü meydana getirir. Kant, Saf Aklın 

Eleştirisi‘ne yazdığı önsözlerde metafiziğe iliĢkin sorunu çarpıcı ve açık bir biçimde 

ifade etmiĢtir. Metafiziğin bilim olma imkânını sorunlaĢtıran Kant, tecrübenin 

güvenilir toprağından uzaklaĢıldığında saf akıl ile neyin baĢarılabileceğini 

sorgulamaktaydı. Nitekim Saf Aklın Eleştirisi‘nin güç üslubu dolayısıyla kaleme 

aldığı küçük ama önemli eserinin baĢlığı konu ile ilgili açık bir fikir vermektedir: 

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena.  

Metafizik teorilerin sürekli olarak bir karĢılık, inkâr ve karĢıtlık içinde 

bulunmaları saf aklın bu türden teorilere yetkili olup olmadığı konusunda 

soruĢturmanın yapılmasına sebep olmuĢtur. Metafiziği Saf Aklın Eleştirisi‘nde terk 

edilmiĢ ve gözü yaĢlı bir kraliçe metaforuyla anlamaya çalıĢan Kant, insan aklının 

tecrübenin alanından uzaklaĢtığında içine düĢeceği çıkmazlarla ilgili olarak uyarmak 

istemiĢtir. Kant kesinlikle metafiziği bütünüyle yok saymıĢ ya da yadsımıĢ değildir. 

Kant her zaman metafizik soruları insan aklının kaçınamayacağı kader soruları 

olarak nitelemiĢtir. Kant‘ın derdi, saf aklın a priori kavramlarının bilgi konusunda 

baĢarı Ģansının ne olabileceğine iliĢkindir.  

Kant bu bölümün baĢlığını Transsendental Diyalektik olarak belirlemiĢtir. 

Diyalektik kelimesi Kant tarafından kendinden önce Platon‘un ve kendisinden sonra 

da Hegel‘in kullanmıĢ olduğu anlamlardan farklı olarak özel bir anlamda 

kullanılmaktadır. Kant‘ın bu terimi sofistlerden almıĢ olma ve onların bu terime 

vermiĢ oldukları anlamı vermesi ihtimali daha fazladır. 
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―Kant diyalektiği antik felsefedeki olağan anlamıyla yani yanlıĢ ya da temelsiz 

görüĢleri göstermelik olarak kanıtlamaktan ibaret olan mantığın sofistik kullanımına 

iĢaret etmektedir.‖
100

 

 

 Sofistler bu kavramla döngüsel bir kavram çatıĢmasını ifade etmek 

istemiĢlerdir. Burada sofistler kendi içinde verimli hiçbir Ģey elde etmeksizin boĢuna 

dönenip duran bir akıl kullanımını ifade etmek istemiĢlerdir. Nitekim Kant da saf akıl 

aracılığıyla kanıtlamalar yapan metafizik teorilerin yanlıĢlığını göstermek amacında 

değildir. Onun bu bölümdeki sorunu insan aklının kaderi adını verdiği aklın kendi 

yapısında bulunan ve akıl sahibi hiç kimsenin kaçınamayacağı bir dinamizmin 

varlığına iĢaret etmektir. Transsendental Diyalektik kesinlikle bilgi konusunda 

olumlu bir ölçüt vermez. Bu tür bir ölçüt zaten Transsendental Analitik kısmında 

verilmiĢtir. Kant burada çok özel bir mantıktan söz eder. Bu Kant tarafından 

yanılsama (illüzyon) mantığı olarak ifade edilmiĢtir. Nitekim Transsendental 

Diyalektiğin giriĢ bölümünün baĢlığı Transsendental Yanılsama (Ġllüzyon) dır. 

Nitekim ilgili bölümde Kant bu konu ile ilgili Ģu açıklamayı yapmıĢtır: 

 

―Zaten genelde diyalektiğe yanılsamanın mantığı adını vermiĢtik. Bu olasılık öğretisi 

anlamında alınmamalıdır. Çünkü olasılık yetersiz temellere dayanarak bilinen ve 

bilgisi bu sebeple yetkin olmamasına rağmen aldatıcı bir açıklama vermeyen 

doğruluktur. Ve bundan dolayı da bu öğreti yani olasılık öğretisi mantığın analitik 

kısmından ayrılmaz.‖
101

 

 

3.2.1. Saf Aklın Ġdeleri 

Kant‘a göre bir tür paradoks izlenimi veren bir yanılsama mantığı söz 

konusudur. Aslında Kant Ģunu söylemek ister. Ġnsan aklı öyle bir yapıdadır ki 

yanılsama onun için saf akıl açısından kaçınılmazdır. Akıl bunu fark etse de ve bunu 

gerçekten bir yanılsama olarak algılasa da salt bu nedenle söz konusu yanılsama 

                                                      
100

Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.200. 
101 Kant, Critique Of Pure Reason, A293-B350 s.297. 
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ortadan kaybolmaz. Transsendental Analitikte saf anlama yetisi bambaĢka bir Ģekilde 

iĢ görmektedir. Burada zaman ve mekân içinde olan her Ģey her zaman bir baĢka Ģey 

tarafından belirlenir. Bir olay diğerine nedensellik ilkesi uyarınca bağlanır. Ancak 

Transsendental Diyalektik içerisindeki saf akıl, anlama yetisinin kendisine belirlediği 

ve bilgiyi devĢirdiği bu fenomenal alanın sınırını aĢarak daima koĢulsuz olana 

ulaĢmaya çaba sarf eder. Anlama yetisi kendisini koĢulların içerisinde 

gerçekleĢtirirken saf akıl bu koĢullar dizisinin bütününü bir anda kavramak ister. Bu, 

aklın tuhaf ve çok özel bir atılımıdır. Saf anlama yetisi bir önceki bölümde de ifade 

ettiğimiz gibi kategorilerle, yani temel kavramlarla iĢ görürken sentetik olanla 

bağlarını koparmamaktadır. Yani sezgisiz kavramlarla iĢ görememektedir. Saf akıl 

için de a priori kavramlar vardır
102

 ve Kant saf aklın bu a priori kavramlarına ‗ideler‘ 

adını verir. Ġde sözcüğü kesinlikle emprisist filozofların anlamıĢ oldukları anlamıyla 

ele alınmamalıdır. Kant ‗ide‘ sözcüğüyle metafiziğin konusunu meydana getiren çok 

özel ve temel kavramları ifade etmek ister.  

Transsendental Diyalektik saf aklın üç temel idesini varsayar ve bunlarla 

ilgilenir. Bu ideler tanrı, evren ve ruh ideleridir. Bunlar insan aklının ulaĢabileceği en 

yüksek idelerdir. GeçmiĢ felsefenin özellikle de Kantçı anlamıyla dogmatik 

metafiziğin tamamı bu üç ideyi merkeze alan teorilerle yapılmıĢtır. Platon‘dan 

Spinoza‘ya, Aristoteles‘ten Augustinus‘a, Plotinus‘tan Leibniz‘e tüm metafizikler bu 

idelerin etrafında döner.
103

 Böylece bu idelere dayanarak üç büyük metafizik teori 

                                                      
102 Kant Saf Aklın Eleştirisi‘nde saf a priori kavramların çeliĢkili yapısını Ģöyle dile getirmiĢtir: 

―Kavramın kendisi mümkün tecrübe kavramında içerilmemesine ve mümkün tecrübenin 

unsurlarından ibaret olmamasına rağmen bütünüyle a priori olarak üretilmeleri ve bir nesneyle 

bağlantılı olmaları tamamıyla çeliĢki ve imkânsızdır. Çünkü ona karĢılık gelen hiçbir sezgi olmadığı 

için hiçbir içeriğe de sahip olamaz. Nesnelerin bize verilmesini sağlayan sezgiler genellikle mümkün 

tecrübenin alanındaki tüm nesneleri kurarlar. Bir Ģeyin onun aracılığıyla düĢünüldüğü kavramın 

kendisini değil, kavramın mantıksal formu oluĢturur. Eğer böyle saf a priori kavramlar varsa gerçekte 

bunlar empirik herhangi bir Ģey içermezler. Ancak yine de bunlar mümkün tecrübenin a priori 

kuruluĢları olarak görülebilirler. Ve bunların nesnel gerçeklikleri sadece bu temel üzerinde 

kurulabilir.‖ Kant, Critique Of Pure Reason, A95 s.127.  

Bu pasajda da görüldüğü gibi Kant saf a priori kavramlardan kurulacak olan bir metafiziğe bütünüyle 

çeliĢkili bir yapı sergileyeceğinden olumsuz bir biçimde bakmaktadır. Ewing, Kant‘ın bu olumsuz 

tavrını onun üç temel inancına dayandırarak açıklamıĢtır: ―Kant‘ın olumsuz tavrı temel olarak onun 

baĢlıca Ģu inançlarında temellenir. 1) Mekân ve zaman sadece görünüĢtürler. 2) Tecrübenin zorunlu 

koĢulları olmanın dıĢında kategorileri kanıtlamaya muktedir değiliz. 3) Tecrübede verilmiĢ olanın 

dıĢında düĢünmek için herhangi bir somut malzemeden yoksunuz.‖ Ewing, A Short Commentary 

On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.199. Görüldüğü gibi Ewing, Kant‘ı Transsendental 

Diyalektikteki a priori kavramları, diğer bir deyiĢle ideleri paralogism ve antinomi olarak görmesinin 

temel sebeplerini açık bir biçimde göstermiĢtir. 
103 Allen W. Wood, Kant üzerine yazdığı eserinde idelerin felsefe tarihinin içinde değil aklın 

kendisinde aranması gerektiğini kaynağının akılda olduğunu vurgular: ―Kant, aklın ideaları ve 
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yapıla gelmiĢtir. Bunlardan ilki rasyonel psikolojidir, yani saf aklın metafizik ruh 

teorisi. Ġkincisi rasyonel kozmoloji, yani empirik olmayan saf akla dayalı evren 

hakkındaki teoriler. Ve sonuncusu da rasyonel teolojidir. Bu sonuncusuyla herhangi 

bir dine dayanmayan onun geleneklerinden hareket etmeyen, saf akıl yoluyla sadece 

tanrının varlığı hakkında kurulan metafizik teorilerdir.  

Kant‘a göre ideler koĢulsuz olanı temsil ederler. KoĢullu varoluĢ ona göre bize 

üç farklı biçimde verilmiĢtir. Bizim içimizdeki varoluĢ olarak, bizsiz varoluĢ olarak, 

yani bizim dıĢımızdaki varoluĢ olarak ve son olarak da mümkün varoluĢ olarak.  

Kant için koĢulsuz olanın idesine kıyasla ulaĢılır. O halde koĢulsuz olanda 

bizim içimizdedir ya da bizim dıĢımızdadır ya da son olarak da tüm mümkün varlığa 

bir gönderme ifade eder. Bizdeki koĢulsuz olan özneldir. KoĢulsuz öznel tüm 

fenomenlerin temelinde yer alır. Bu ruh idesidir. Bizim dıĢımızdaki koĢulsuz olan 

nesneldir. O, tüm fenomenlerin tamamlanmıĢ nesnesidir. O bir bütün olarak doğa ya 

da dünyadır. Son olarak da, bütün mümkün varoluĢlara göndermeyi ifade eden 

koĢulsuz olan, mutlak olarak koĢulsuzdur. Tüm mümkün gerçekliklerin toplamı 

olarak, onların mutlak varlığı olarak bu ide, tanrı idesidir.
104

  

Transsendental Diyalektik üç büyük bölümde bu üç ideyi ele alıp inceler. 

Platon‘dan Wolff‘a kadar sürekli olarak yapılmıĢ olan ruhun ölmezliğine iliĢkin 

kanıtlamalar bu ilk bölümün konusunu oluĢturmaktadır. Burada Kant kendimizde 

bilincinde olduğumuz ‗ben‘den onun birliğinden hareket ederek koĢulsuz bir ruh 

anlayıĢına ulaĢan ruhun, koĢulsuz bir biçimde varolduğunu iddia eden yanlıĢ 

teorilerin yanlıĢ sonuç çıkarmaların mantığını yani dinamiğini göstermeye 

çalıĢmıĢtır. Bedene bağlı olmayan ama yaĢayan maddi olmayan bir tözün varlığına 

iliĢkin ruh teorileri, Kant için, onun özel deyimiyle aklın paralogismleridir.
105

 

                                                                                                                                                      
diyalektik tartıĢmasını, Wolffcu metafizikte bulduğu üçlü akli psikoloji, kozmoloji ve teoloji ayrımına 

göre Ģekillendirir. Fakat bu düzenlemenin ilkesini felsefenin zorunluluk içermeyen tarihinde değil, 

bizzat aklın faaliyetlerini oluĢturan mantıksal formlarda, özellikle de üç kıyas (kategorik, hipotetik, 

ayrık) formunda arar.‖ Allen W. Wood, Kant, Çev. Aliye Kovanlıkaya, Ankara, Dost Kitabevi, 2009, 

s.108. 
104 Bu konuda bkz.: Fischer, A Commentary On Kant’s Critick Of The Pure Reason, s.169. 
105 Paralogism formel olarak hatalı kıyaslara verilen addır. Rasyonel psikolojinin argümanları yani 

savları paralogismler olarak ifade edilir.  Bu konudaki paralogism Kant tarafından ifade edilmiĢtir. 

Ewing, bu konudaki kıyaslardaki paralogismi Ģöyle ifade etmiĢtir: ―Sav Ģöyledir: sadece öznel olarak 

düĢünülebilen Ģey bir tözdür. ‗ben‘ sadece öznel olarak düĢünülebilir. Böylece ben bir tözüm. Hata, iki 

öncülde yer alan düĢünme ve öznenin iki farklı anlamda kullanılmasında yer alır.‖ Ewing, A Short 
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Bununla sahte, gerçek olmayan bir mantıktan veyahut bir mantık olduğunu iddia 

eden temelsiz yakıĢtırmalardan söz etmek istemiĢtir. Kant kesinlikle insanın bu 

koĢulsuz olana duyuların ötesine, tecrübenin ötesine uzanma isteğinin anlamsız 

olduğunu söylemez. Mesela ruh idesinin saf aklın bir idesi olması Kant için 

kesinlikle aklın varlık yapısıyla ilgilidir. Bu durum öteki ideler için de aynen 

geçerlidir. 

Kant için akıl eleĢtirisi aslında yeni bir nesne anlayıĢını öneren yeni bir bilinç 

öğretisi olarak görülebilir.
106

 Kant‘ın akıl eleĢtirisi psikolojist bir idealizm olduğu 

kadar dogmatik bir realizme de karĢıdır. Psikolojist idealizm derken genellikle 

kastedilen Berkeley‘in sistemidir. Berkeley ‗ben‘in kesin varlığı iddiasına dayanarak 

dıĢ dünyadaki her Ģeyi, dıĢ dünyadaki nesneleri ‗ben‘den türeyen bir Ģey olarak 

anlamaya çalıĢmıĢtır. Böylece Berkeley için ‗ben‘ en temelde tek hakiki tözsel, o 

halde tanrısal ben olarak konumlanmıĢtır. Kant bu Berkeleyci anlayıĢtan dikkatli bir 

biçimde kendi sistemini ayırmaya çalıĢmıĢtır. Kant için ‗ben‘ kendisinden hareketle 

baĢka her Ģeyin çıkarsanabileceği bir dedüksiyonun baĢlangıç noktasını meydana 

getirmez. Metafizikçilerin bu türden mutlakçı baĢlangıç noktaları Kant‘ın akıl 

eleĢtirisinin hedefidir. Kant bunun aksine tecrübeyi ve tecrübenin imkânını kendisine 

hareket noktası alır. ‗Ben‘ bize mutlak bir töz olarak verili değildir. Kant için ‗ben‘ 

her Ģeyden önce bir sentez içinde meydana gelir. Ernst Cassirer bu durumu Ģöyle 

ifade eder: 

 

―Çünkü ‗Ben‘in kendisi de bize kesin bir töz olarak verili değildir; tersine ‗ben‘ 

düĢüncesi bizde her Ģeyden önce aynı sentez temelinde, yani çokluğu birliğe getirme 

iĢlevi temelinde, duyum içeriklerindeki çokluğu bir deney içeriğine, ‗izlenim‘i 

‗obje‘ye dönüĢtüren aynı sentez içinde meydana gelir. Empirik yoldan oluĢan 

kendinin-bilinci, empirik obje bilincine zamansal ve nesnel bakımdan ön gelemez; 

tersine bir ve aynı objeleĢme ve belirleme süreci içinde, bizler için deneyin bütünü iç 

ve dıĢ sferlere, ‗Ben‘ ve ‗evren‘ sferlerine ayrılır.‖
107

 

 

                                                                                                                                                      
Commentary On Kant’s Critique Of Pure Reason, s.201-202. Görüldüğü gibi Kant paralogismden 

hatalı bir kıyası anlamaktadır.  
106

 Bu görüĢü benimseyen en önemli yorumculardan biri olarak bkz.: Ernst Cassirer. 
107

 Cassirer, Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi,  s.259 
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Berkeleyci dogmatik idealizm fiziksel Ģeyleri görüntüler ve yanılsamalar olarak 

anlamaktadır. Kant içinse ben kendi varoluĢumu zamanda belirlenmiĢ olarak 

kavrarım. Zamanın tüm belirlenimleri algıda değiĢmez olan bir Ģeyi önceden 

varsaymaktadır. Bu değiĢmezlik algısı sadece benim dıĢımdaki Ģey aracılığıyla 

mümkündür, benim dıĢımdaki Ģeyin tasarımının aracılığıyla değil. Böylece de 

Berkeley‘in sandığı gibi Ģeyler görüntüler ya da yanılsamalar değildirler. Ben 

zamandaki varoluĢumu benim dıĢımdaki algıladığım bilfiil varolan Ģeyler aracılığıyla 

mümkün kılabilmekteyim. Böylece Kant tarafından varoluĢta olan her Ģeyin mutlak 

bir ‗ben‘den çıkarsanmıĢ olma imkânı dıĢarıda bırakılmaktadır.  

Kant‘ın kendi döneminde yaĢamıĢ olan önemli filozoflardan biri ve Kant‘ın 

dostu olan Moses Mendelssohn ruhun ölümsüzlüğü konusunda bir çalıĢma kaleme 

almıĢtı. Kant bu metinden haberdardı. Burada da ruh ve töz arasında kurulmuĢ olan 

bağlantıya iliĢkin ve bu bağlantıdan kaynaklanan hatalı kıyasların farkındaydı. Kant 

Mendelssohn ya da Berkeley tarzı idealizmlerin hatalı akıl yürütmelerinin daima 

farkında olmuĢtu.  

Metafiziğin ana sorunlarından birini oluĢturan diğer ide, dünya ya da evren 

idesidir. Kant, evren idesini bir kategori olarak hiçbir zaman görmemiĢtir. Çünkü 

kategori olarak saydığı kavramlar daima zaman ve mekân içinde bulunup bize 

verilmiĢ olan her Ģeyi bir koĢullar dizisi içerisinde birbirlerine bağlama iĢlevini 

gerçekleĢtirirler. Oysa evreni böyle zaman ve mekân içinde ve bir koĢullar dizisi 

içerisinde yer alan bir nesne olarak tecrübe etme imkânına sahip değiliz. Evren aklın 

bir idesidir. Kant‘a göre biz sadece Ģeyler ve Ģeyler arasındaki bağlılıkları bilebiliriz. 

Evren ise bu bildiğimiz her Ģeyi içine alan yani Ģeylerin totalitesine uzanan koĢulsuz 

olana ulaĢan koĢullar bütününü gösterir. Her ide koĢulsuz olanın idesidir. Eğer 

koĢullara bağlı bir Ģey verilmiĢse bu daima kategorilerle ilintili olacaktır. Oysa 

koĢullar dizisinin bütünü koĢullara bağlı değildir ve o, evrenin tamamını oluĢturur. 

 Kant burada anlama yetisinin bir anda koĢulların üstüne çıkarılıĢını ve 

geniĢletilmesini hayali bir sıçrayıĢ ve yanılsama olarak nitelendirmektedir. Bu 

bizlerin her türlü koĢulun dıĢında kalanı düĢünemeyeceğimiz anlamına gelmez. 

Kant‘ın görüĢü düĢünebildiğimiz her Ģeyi bilemeyeceğimiz dolayısıyla her türlü 

koĢulun dıĢında bir Ģey düĢünebilsek bile onun bilgisine sahip olamayacağımız 

yönündedir. Evren idesini kesinlikle düĢünebilir. Hatta Kant‘a göre düĢünmek 
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zorundayız da. Çünkü ideler insan aklından ayrılamayan onun varlık yapısından 

kaynaklanan kavramlardır. Ancak bu idelerle Kant‘a göre hiçbir bilgi elde edilemez. 

Evren idesinin boĢ bir form oluĢu ve tecrübenin konusu olmaması aklın kaçınılmaz 

gerçeğidir. Çünkü algı içeriği olmayan her tür kavram boĢ olmak zorundadır. Aklın 

bu ide ile ilgili mantıkça yanılgısı saf bir bütünü ifade eden bir ideden hareketle 

sentetik a priori türünden yargılara ulaĢma isteğidir. Diyalektik, bir yanılsama ve 

görüntü mantığı olarak aklın kendi kendini yanıltması, saf akla dayanan güvenilir bir 

bilimin olduğu sanısının kabul edilmesidir. Durum tanrı idesinde ruh ve evren 

idesinde olduğundan farklıdır. 

Tanrı idesi ile rasyonel teoloji uğraĢmaktadır. Bu teoloji din kitaplarından 

bağımsız bir biçimde sadece akla dayanarak kanıtlamalar yapmaktadır. Bu 

kanıtlamalar Aristoteles‘ten baĢlayarak birçok kilise babasında, skolâstiklerde, 

Descartes‘te, Spinoza‘da, Malebranche‘ta, Leibniz‘de, Wolff‘ta, skolâstiklerin içinde 

de özellikle Anselmus ve Aquinas tarafından birçok kez denenmiĢtir. Bu 

kanıtlamaları yapanlar kendi kanıtlamalarını yapanların sağlam ve güvenilir olduğu 

inancını taĢımaktadır.  

Kant tanrı idesini inceleyen bu bölüme ‗transsendental ideal‘ baĢlığını 

vermiĢtir. KoĢulsuz olanın yani koĢulların ya da bir baĢka deyiĢle koĢulların 

totalitesinin kendisini soru konusu edinen tanrı idesi bir gerçek varlık olarak 

konulur.
108

 Bu bir gerçek varlık her Ģeyin kendisine benzediği eksiksiz bir varlıktır. 

Bu varlık her türden gerçekliğe sahiptir. Birbirinden tamamen farklı olan Ģeyler bu 

varlıkta toplanmıĢtır. Ancak bu toplanma derece bakımından en yükseği en 

üstünüdür. O en yüksek akıldır. En yüksek iyidir. En yüksek hakikattir. Dolayısıyla 

da saf aklın bu idesi bu ‗ens realissimum‘dur. Yani en gerçek varlıktır. Varlıktaki 

                                                      
108 Kant‘ın felsefesinin kuru ve tıkız dili dolayısıyla uğramıĢ olduğu eleĢtiriler çağının önemli 

kafalarını harekete geçirmiĢtir. Bunlardan en önemlisi kuĢkusuz Kant felsefesini mektuplar Ģeklinde 

kaleme aldığı kitabında Avrupa‘ya tanıtan ve öğreten Karl Leonhard Reinhold‘tur. Kantçı Felsefe 

Üzerine Mektuplar adlı eserinde akıl eleĢtirisini bir ihtiyaç olarak nitelemiĢ ve spekülatif metafiziğin 

idelerine Kant‘ın yaptığı analizleri çalıĢmasına temel almıĢtır. Ġkinci mektupta tanrının varoluĢ 

sorunuyla ilgili olarak Kantçı felsefenin ulaĢtığı sorunları ele alan Reinhold sorunu Ģöyle ifade 

etmiĢtir: ― Sorun Ģudur: Tanrının varoluĢuna inancımızda aklın rolü nedir? Bu çağımızın 

gereksinimleri tarafından provoke edilen baĢka iki soruna ayrılır: tanrının varoluĢu için akıl apodeiktik 

kanıtlara sahip midir? Yani imanın onsuz olamadığı kanıtlara? Ve tanrının varoluĢuna akıl tarafından 

hiçbir temele gerek duyulmaksızın tanrının varoluĢuna iman edilebilir mi? Saf Aklın EleĢtirisi her iki 

soruyu da olumsuz bir biçimde cevaplar. Spekülatif aklın özünden hareket eden apodeiktik kanıtların 

tümünün mümkün olmadığı kanıtlanır. Tanrının varoluĢuna iman için pratik aklın özünden hareket 

eden ahlaki bir imanın gerekli olduğu kanıtlanır.‖   Karl Leonhard Reinhold, Letters On Kantian 

Philosophy, Tr. By. James Hebbeler, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, s.20.  
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tüm olanakları tüm türleri içine alır birleĢtirir. Ayrıca bunları mümkün en yüksek 

derecesi içinde birleĢtirir. Bu sadece dinlerde bulunan kutsal kitaplarda bulunan bir 

ide değildir. Bu ide kaynağını aklın yapısında bulur. Akıl, yapısı gereği koĢulsuz 

olana sürekli olarak uzanmaktadır. Tüm metafizik tarihi bu ideyi aklın kendisine 

bağımlı olduğu onun doğasından kaynaklanan bir ide olarak görmüĢtür. Hiçbir 

koĢula bağlı olmayan bu mutlak varlık metafiziklerin merkezinde yer alan bir ide 

olmuĢtur. Kant‘a göre bu bir yanılsamadır. Bu saf aklın bir yanılsamasıdır. Ve bu 

konu ancak transsendental diyalektiğin içerisinde hakkıyla değerlendirilebilir.  

Bu aklın kendisinden ayrılamayan aklın yapısından bağımsız olamayan ide 

Kant‘a göre ĢeyleĢtirilmekte bu içinde yaĢadığımız koĢullu tecrübe dünyasının temeli 

olarak görülmekte ve kendi baĢına var olarak konmaktadır. Bu tözleĢtirme bu 

ĢeyleĢtirme kesinlikle Ģu temel yanlıĢı içerisinde barındırmaktadır. Bilebildiğimiz 

bütün gerçeklikler tözler ancak ve ancak zaman ve mekân içindeki tecrübemizin 

konusu olan gerçeklikler olabilir. Kant‘a göre daha da kötüsü bu bütün real Ģeylerin 

ideali sayılan en gerçek varlığın sadece ĢeyleĢtirilmemesi aynı zamanda 

kiĢiselleĢtirilmesidir. Kant insanın sınırlı anlama yetisinin böyle bir ĢeyleĢtirmenin ve 

kiĢileĢtirmenin hesabını verebilecek bir merci olarak görülmesine tüm spekülatif 

metafiziklerin temel hatası olarak görür. Kant sadece düĢünülmüĢ bir imkan olması 

gereken bu ideye Ģeyliğin gerçekliğin kiĢiliğin atfedilmesini bir illüzyon olarak 

görür. Kant‘a göre bir ide sadece düĢünüldüğü için yani onu düĢünmek sadece 

olanaklı olduğu için sadece bu sebeple gerçek olamaz. Bu eleĢtirisine tepki gösteren 

dostu Moses Mendelssohn, ona ‗her Ģeyi kırıp döken Kant‘ yakıĢtırmasını yapmıĢtır. 

Kendisi ruhun ölümsüzlüğü denemesi yazmıĢ olan bir filozoftan beklenecek olan bu 

eleĢtiri Kant için metafizikçilerin hatalı mantıklarının yanılsamalarının açık bir 

göstergesidir. Ancak bir Ģey kırılıp dökülebilir. Ve Kant‘a göre de tanrı bir Ģey 

değildir. Bu ‗ens realissimum‘ anlayıĢı yani bütün varlık imkanlarını kendinde 

barındıran en yüksek ide anlayıĢı rasyonalist geleneğin ortaya attığı spekülatif 

teorilerin baĢlıca hatasını göstermektedir. 
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3.2.2. Saf Aklın Diyalektik Çıkarsamaları 

Kant bundan sonra bu üç ide konusunda yapılmıĢ olan kanıtlamaları Ģematik 

bir biçimde tez ve anti tez diyalektiği içerisinde göstermeyi dener. Bu ĢemalaĢtırma 

tezleri ve anti tezleriyle aĢağıdaki gibi kurulmuĢtur.  

 

 

 

Tablo 3.3: Transsendental İdelerin Birinci Antinomisi 

 

 

 

 

Tez 

*Evrenin zamanda bir baĢlangıcı 

vardır ve ayrıca mekan açısından da 

sınırlıdır. 

 

 

 

 

Antitez 

*Evrenin hiçbir baĢlangıcı ve 

mekanda hiçbir sınırı yoktur; hem 

zaman hem de mekânda sonsuzdur. 

Kaynak: Kant, Critique Of Pure Reason, s.396. 
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Tablo 3.4: Transsendental İdelerin İkinci Antinomisi 

 

 

 

 

Tez 

*Evrendeki her bileĢik töz yalın 

parçalardan meydana getirilir ve 

hiçbir yerde yalın olandan yada 

bundan birleĢmiĢ olandan baĢka 

hiçbir Ģey varolmaz. 

 

 

 

 

Antitez 

*Evrende hiçbir bileĢik Ģey yalın 

parçalardan oluĢmaz ve evrende 

yalın hiçbir Ģey yoktur. 

Kaynak: Kant, Critique Of Pure Reason, s.402. 

 

 

Tablo 3.5: Transsendental İdelerin Üçüncü Antinomisi 

 

 

 

Tez 

*Doğa yasalarına göre nedensellik 

evrendeki fenomenlerin tümünün 

türetebileceği biricik nedensellik 

değildir. Bu fenomenleri açıklamak 

için özgürlük açısından baĢka bir 

nedenselliğin daha olduğunu 

varsaymak zorunludur. 

 

 

 

Antitez 

*Özgürlük yoktur; evrendeki her Ģey 

sadece doğa yasalarına göre 

gerçekleĢir.  

Kaynak: Kant, Critique Of Pure Reason, s.409. 
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Tablo 3.6: Transsendental İdelerin Dördüncü Antinomisi 

 

 

 

Tez 

*Evrene öyle bir Ģey aittir ki, ya 

parçası ya da nedeni olarak, mutlak 

olarak zorunlu bir varlıktır. 

 

 

 

Antitez 

*Ne evrende ne de dıĢında onun 

nedeni olarak, mutlak olarak zorunlu 

hiçbir varlık yoktur.  

Kaynak: Kant, Critique Of Pure Reason, s.415. 

 

Yukarıda verilen tabloların ilkindeki antinominin tezi, evrenin zamanda 

baĢlangıcı olduğu ve mekânda sınırlandırılmıĢ olduğunu bildirir. Evrenin zamanda 

bir baĢlangıcının olmadığını varsaymak, bizi sonsuz olaylar dizisinin varolduğu 

kabulüne götürür. Ya da Frederich Copleston‘un deyiĢiyle ‗Daha açık bir deyiĢle, 

Ģimdiki andan önce sonsuz bir dizi tamamlanmıĢ olmalıdır. Ama sonsuz bir dizi 

hiçbir zaman tamamlanamaz.‘
109

 Bu demek oluyor ki, evrenin zamanda bir 

baĢlangıcı vardır. Tezin diğer kısmına gelirsek, eğer evren sınırlandırılmıĢ değil de 

sonsuz olarak ele alınırsa, aynı anda varolan Ģeylerin verilmiĢ sonsuz bir bütünü 

olduğunu kabul etmemiz gerekir ki bu mekân sezgisinin tüm bu varolan Ģeylerin 

bütünü ile doldurulması sonucuna varır. Bu da tüm Ģeylerin sıralanıĢında sonsuz bir 

zamanın geçmiĢinin varlığına ihtiyaç duyar. Ancak bu olanaksız bir durumdur.  

 Birinci antinominin antitezinde, evrenin baĢlangıcının ve sınırının olmadığı 

yani zaman ve mekânda sonsuz olduğu belirtilir. Eğer evrenin bir baĢlangıcı olsaydı, 

onun baĢlangıcından önce boĢ bir zaman olduğunu kabul etmemiz gerekirdi. Bu da 

boĢ bir zamanda bir Ģeyin (evrenin) varlık kazanması anlamına gelir.  Ancak boĢ bir 

zamanda bir Ģeyin varlık kazanmasının imkânı olmadığından, evrenin bir baĢlangıcı 

yoktur. Aynı Ģekilde, evren mekân açısından da zamanda olduğu gibi sonsuzdur. 

Çünkü tam tersi yani sınırlı olduğunu varsayarak bu durum evrenin boĢ bir mekânda 

                                                      
109 Bkz.: Frederich Copleston, Felsefe Tarihi 6/2 Kant, Ġstanbul, Ġdea Yayınevi, 2004, s.131. 
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varolduğunu kabullenmemizi gerektirir. Ancak boĢ mekân yokluktur ve bir yoklukla 

iliĢkinin kendisi de yokluktur. Bu durumdan dolayı evren sonsuz olmalıdır. 

 Transsendental idelerin ikinci antinomisinin tezinde, evrendeki her bileĢik 

tözün yalın parçalardan oluĢtuğunu ve yalın olandan ya da bundan birleĢmiĢ 

olanlardan baĢka hiçbir Ģeyin varolamayacağı ileri sürülür.  

 

―Eğer bileĢik tözler yalın parçalardan oluĢmamıĢ olsalardı, o zaman, eğer tüm 

bileĢimi ortadan kaldıracak olsaydık, geriye hiçbir Ģey kalmazdı. Ama bu bir yana 

bırakılabilir. Çünkü bileĢim yalnızca olumsal bir iliĢkidir. BileĢik, öyleyse, yalın 

parçalardan oluĢuyor olmalıdır. Ve bundan Ģu çıkar ki varolan her Ģeyin ya kendisi 

yalın olmalı ya da yalın parçalardan oluĢuyor olmalıdır.‖
110

 

 

Ġkinci antinominin antitezinde, evrende varolan bileĢik Ģeylerin yalın 

parçalardan oluĢmadığı ve evrende yalın hiçbir Ģey olmadığı belirtilir. Bu antitezin 

kanıtlanması Ģöyle olabilir: birleĢik bir töz mekânda bir yer kaplar. Mekân da, tüm 

birleĢik tözlerin kapladığı yerler kadar parçadan oluĢmuĢ olmalıdır. BileĢik tözün her 

parçası mekânda bir yer kaplar. Bu yer kaplayan her Ģey de bir parçalar 

bütünlüğünden oluĢuyor olmalıdır. Bu durum sonsuza dek böyle gider. Demek 

oluyor ki, yalın parçalardan oluĢan bir bileĢik Ģey olamaz. Ayrıca yalın diye bir Ģey 

de olamaz.  

Transsendental idelerin üçüncü antinomisi nedensellikle ilgilidir. Bu antinomi 

özgürlük antinomisi adı olarak da bilinir. Bu antinomide öne sürülen tez Ģöyledir: 

doğa yasalarına göre nedensellik kendisinden evrenin fenomenlerinin türetilebileceği 

biricik nedensellik değildir. Bunları açıklamak için baĢka bir nedenselliği, özgürlük 

yoluyla nedenselliği varsaymak zorunludur. Bu tezde, sadece tek bir tür nedensellik 

olduğunu varsaydığımızda (bu da doğa yasalarına göre olan nedensellik olsun), 

doğada verili olan olay, kendisinden önceki olay tarafından belirlenmiĢ olur ve bu 

durum sonsuza dek böyle gider ve ilk baĢlangıcı da olmaz. Ancak doğa yasasında 

belirlenmiĢlik esastır ve belirlenmiĢ olmayan bir neden olmaksızın hiçbir Ģeyin 

                                                      
110 A.e. s.133. 
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olamayacağı biçimindedir. Doğa yasasının iĢlemesi için de nedenler dizisinde her 

nedenin kendisinden önceki bir nedenin etkisine ihtiyacı vardır. Öyleyse doğal 

nedenlere göre ilerleyen bir fenomenler dizisine kaynaklık eden saltık olarak 

kendiliğinden bir nedensellik olmalıdır.
111

 Bu nedensellik de, özgürlük yoluyla 

nedensellik olmalıdır.  

Üçüncü antinominin antitezinde; hiçbir özgürlüğün olmadığı, tersine 

evrendeki her Ģeyin sadece doğa yasalarına göre oluĢtuğu ileri sürülür. Özgürlüğün 

nedenselliği, doğadaki nedenin kendisinden önce gelen durum ile hiçbir Ģekilde 

nedensel etkide bulunmamasını ön Ģart olarak belirler. Ancak bu durum doğanın 

yasalarına aykırıdır ve tecrübenin birliğini olanaksız kılar. Bu sebeple özgürlük 

sadece bir düĢünce ürünüdür, doğada yoktur. Kant evrenin dıĢında varolan bir 

özgürlüğün nedenselliği düĢüncesini getirir. Ama yine de bu nedeni kabullensek bile, 

evrenin içinde özgürlüğün nedenselliğini kabul edemeyiz.  

Üçüncü antinomi, Kant‘ın felsefesinde önemli bir yer tutuyor. Hatta Kant 

daha sonra bu konuyu Pratik Aklın Eleştirisi‘ne taĢıyacaktır. Heinz Heimsoeth, 

özgürlük idesinin ve bu antinominin Kant‘ın felsefesindeki yerinin önemi hakkında 

Ģöyle der: 

 

―Evren konusunun bir parçası olarak özgürlük sorunu, bu idelerin en önemlisi 

görünüyor. Evrende olup biten olayları, neden-etki bağı içinde kavrar ve biliriz. 

Ġnsanın kavrayan ve bağlayan anlama yetisi doğal olarak, hep koĢullar içinde ve 

bunlara bağlı bulunur. Anlama yetisi, neden-etki dizisini, yasaların Ģeması içinde ve 

deneyimleyebildiği kadar gerilere doğru götürebilir. Buna göre olaylar, hep 

kendilerinden önce gelenlere bağlanacak; onların nedensel sonucu olarak görülecek 

ve açıklanacaktır. Fakat akıl bununla yetinmeyecektir; o hiçbir koĢula bağlı olmayan 

son Ģeyleri soracaktır. Burada hemen felsefe tarihi boyunca birbiriyle karĢıt iki tez 

ortaya çıkıverecektir. Bunlardan birincisi Kant‘ın karĢıtez dediği, nedensellik 

ilkesinin mutlaklığını ileri sürecektir. Buna göre bir Ģeyin baĢka bir Ģeyle 

açıklanmasını gerektiren nedensellik, bir doğa yasası olan nedensellik, aynı zamanda 

bir evren yasasıdır da.‖
112

 

                                                      
111 Bkz.: A.e. s.135. 
112

 Heimsoeth, Kant’ın Felsefesi, s.107. 
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Transsendental idelerin dördüncü ve son antinomisi zorunlu bir varlığın 

varoluĢu ile ilgilidir. Bu antinominin tezinde, evrende varolan koĢullar dizisinin, 

düzenin arkasında mutlak olarak zorunlu bir varlığın varoluĢu olması gerektiği öne 

sürülür. Kant, bu mutlak olarak zorunlu varlığın evreni aĢıyor olarak 

düĢünülemeyeceğini söyler ve öyleyse ya evrenin bir parçası ya da bütün evrene 

özdeĢ olması gerektiğini ileri sürer.  

Dördüncü antinominin antitezinde, ne evrende ne de evrenin dıĢında mutlak 

olarak zorunlu hiçbir varlığın olamayacağı öne sürülür. Bu antitezin kanıtlaması, 

evrende ve dıĢındaki değiĢimler üzerinden yapılır. DeğiĢim dizisinin kendisi zorunlu 

ve nedensiz olan bir ilk üyesi olamaz. Çünkü zaman içinde tüm fenomenler 

belirlidirler. Ya da, eğer hiçbir fenomen zorunlu değilse, bütün evrensel dizi zorunlu 

olabilir. Öyleyse evrende hiçbir zorunlu varlık olamaz.
113

 Evrenin dıĢında da, onun 

nedeni olarak zorunlu bir varlıktan söz etmek mümkün değildir. Çünkü eğer evrensel 

değiĢimler dizisine neden oluyorsa, değiĢim için harekete geçmek zorundadır. Ve 

değiĢim için hareket etmeye baĢlıyorsa, zaman içindedir. Zaman içindeyse, evrenin 

dıĢında olması imkansızdır. 

Kant antinomileri matematik antinomiler ve dinamik antinomiler olmak üzere 

ikiye ayırır. Ġlk iki antinomiye mekân ve zamanda verili olduklarından Ģeyler 

arasındaki mekan ve zaman bağıntıları ile parça ve bütün bağıntıları içerdiğinden bu 

adı vermektedir. Matematik antinomiler sezgide verili oldukları için Ģeylere 

uygulanabilen matematiksel ilkelerle üretilmiĢlerdir. Bu ilk antinomide yer kaplama 

ve bölümlenme ile ilgilidir. Kant‘a göre burada antinomilerin hem tezleri hem de 

antitezleri yanlıĢtır. Tezler yanlıĢtır. Çünkü mümkün tecrübenin ilkeleri en geniĢ 

anlamıyla yer kaplama ve töz idelerine karĢılık gelecek olan nesneler sezgide hiçbir 

zaman verilemez. Antitezler de yanlıĢtır. Çünkü evrenin zamanı, mekândaki yer 

kaplayıĢı tecrübede verildiği kadarıyla sonsuzca bölünebilir olup olmadığı 

konusunda hiçbir bilgi vermez. Ve bunların sonlu olduğuna iliĢkin tecrübede hiçbir 

veriye sahip değiliz.  

                                                      
113 Bkz.: Frederich Copleston, Felsefe Tarihi 6/2 Kant, s.137. 
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Kant‘ın ikinci antinomisi olan dinamik antinomiler bağıntı kategorisindeki 

ilkelerle yani kiplikle ilgilidir. Dinamik antinomilerde her iki tarafın da yanlıĢ olduğu 

yönündeki ilk görüĢ terk edilir. Burada artık hem tez hem de antitez doğru olarak 

kabul edilir. Matematik antinomilerde ne o ne de öteki iken, dinamik antinomilerde 

hem o hem de ötekidir. Kant‘ın ayrımının önemi, ilk iki antinomide hem tezin hem 

de antitezin yanlıĢ olmasında oysa son iki antinomide her ikisinin de doğru 

olmasında yatmaktadır.  

Tüm bu analizlerden sonra Eleştiri‘nin görevi tamamlanmıĢ kabul edilebilinir. 

Ġnsan aklının alanı bilgi bakımından yetilerini ayırmıĢ ve bu yetilerin baĢarıları ve 

baĢarısızlıkları serimlenmiĢtir. Bu yetiler duyarlılık, anlama yetisi ve akıldır. Bu 

yetilerden her biri meĢru ya da meĢru olmayan bir biçimde bilimsel bilgi üretme 

iddiasındadır. Duyarlılıkta saf sezgiler, anlama yetisinde saf kavramlar ve akılda 

ideler. Her biri kendi tarzında bilgide yer alır, meĢruluk iddia eder. Sezgi duyulur 

izlenimleri bağlar ve fenomenleri meydana getirir. Sezginin ürünü olan fenomenler 

anlama yetimizin nesnesi olur. Anlama yetimiz fenomenleri bağlar ve onlardan bilgi 

ya da tecrübeyi meydana getirir. Böylece tam bir bilimsel sistem kurulmaya çalıĢılır. 

Duyulur izlenimler fenomenleri sadece mekân ve zaman aracılığıyla bağlayabilir. 

Duyarlılık form veren ilkelerdir. Fenomenlerse sadece kategoriler tarafından 

tecrübeyle bağlantıya sokulabilir. Kategoriler anlama yetisinin form veren ilkeleridir. 

Tecrübeler de sadece ideler aracılığıyla bilimsel bir sistemle bağlantıya girebilir. 

Ġdeler aklımıza bir amaç veren yetidir. Ġnsan bilgisinin ilerleyiĢinde izlenimler ve 

onların bağlantıları önce gelir. Bilimsel bir sistemin oluĢumu ise sondadır. Bilginin 

oluĢumunun bu serüvenini oluĢumunu izlemek ve açıklamak Kant için Eleştiri‘nin 

asli problemiydi. Tüm bu çalıĢmada Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢında 

belirlediği temel ilkeleri ve savları bu tezin kapsamı ve sınırları içerisinde analiz 

etmeyi denedik. Transsendental diyalektiğin analizi ile Kant‘ın transsendental 

mantığına son noktayı böylece koymuĢ olduk.  
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SONUÇ 

 

Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢı Saf Aklın Eleştirisi‘nde, Kant‘ın 

okuyucusuna aktarmak istediği temel problemdir. Her ne kadar eser iki büyük 

bölümden oluĢuyorsa da, ilk bölüm olan Transsendental Estetik kısmı da, 

Transsendental Mantık ile birlikte gerçek anlamına ulaĢır.  

Tezimizde Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢını açık kılabilmek için, 

öncelikle eleĢtirel döneme ait diyebileceğimiz dönemde Königsberg Üniversitesi‘nde 

uzun yıllar vermiĢ olduğu derslerin içeriğini oluĢturan Mantık Dersleri adlı 

eserindeki genel (formel) mantık anlayıĢından yola çıktık. Burada, Saf Aklın 

Eleştirisi‘nde genel (formel) mantık hakkında bir giriĢ niteliğinde verilen bilgilerin 

daha geniĢ temellendirilmesi, Kant‘ın transsendental mantık anlayıĢının ele 

alınmasında büyük anlaĢılırlık payına sahiptir.  

Kant‘ın Mantık Dersleri‘nde göstermek istediği, genel (formel) mantığın, 

Aristoteles‘ten beri geliĢme göstermediğidir. O zamandan bugüne kadar mantığın 

geliĢmesi için yapılan katkıların aslında mantığı geliĢtirmediğini, bu katkıların 

metafizik ve psikolojiden alınan ve mantığa bir Ģey katmayan değersiz katkılar 

olduğunu görmüĢ olduk. Mantık her ne kadar matematik kadar kesin bir bilim olma 

unvanına sahipse de, matematikten farkı, onun geliĢmeye kapalı bir bilim olmasıdır. 

Matematik ise geliĢen bir bilimdir. 

Gerek Mantık Dersleri gerekse Saf Aklın Eleştirisi‘nin bildirdiği üzere, genel 

(formel) mantık ile transsendental mantık arasındaki temel ayrım, genel (formel) 

mantığın nesnelerin içeriklerini değil formlarını göz önünde bulundurmasıdır. 

Ġçeriğin her ne olursa olsun göz ardı edilmesi genel (formel) mantığın en belirgin 

özelliğidir. Mantıkta önermeler yerine kullanılan ‗p‘ veya ‗q‘ simgelerinin 

içeriklerinin bu yüzden bir önemi yoktur. Çünkü içeriğin genel (formel) mantıkta 

önceliği yoktur.  

Transsendental mantık ise nesnelerin sadece formları ile ilgilenmez. 

Nesnelerin form ve içeriklerini birlikte ele alır. Hatta form ve içerik arasında kurulan 

bağın da nasıl kurulduğunu inceler. 
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Saf Aklın Eleştirisi‘nde Transsendental Mantık, Transsendental Estetikten 

tamamen bağımsız ayrı bir konu değildir. Hatta daha önce de belirttiğimiz gibi 

Transsendental Estetik asıl anlamını Transsendental Mantık kısmı ile birlikte 

sunabilir. Transsendental Estetik kısmında, duyarlılığımızın saf a priori formları olan 

zaman ve mekan hakkında bize malumat verilirken, Transsendental Mantık kısmı ise 

anlama yetimizin saf a priori kavramları olan kategorileri bize tanıtır. Saf Aklın 

Eleştirisi‘nin ikinci büyük bölümü olan Transsendental Mantığın alt bölümlerinde saf 

aklın sınırlarının çizildiğini görürüz.  

Transsendental Analitik, saf aklın mümkün sınırları içerisinde, 

duyarlılığımızın formları olan zaman ve mekân sezgilerimiz ile anlama yetimizin saf 

a priori ilkeleri olan kategorilerin arasındaki bağın nasıl kurulduğunu açıklar. 

Transsendental Analitiğin Metafiziksel Dedüksiyon baĢlığını taĢıyan alt bölümünde 

kategoriler tanıtılırken, Transsendental Dedüksiyonda Kant‘ın bu kategorilerin 

doğacak itirazlara cevap niteliğinde bir meĢrulaĢtırma giriĢiminde bulunduğu 

görülür. 

Transsendental Diyalektikte, saf aklın mümkün sınırlarını aĢtığında düĢeceği 

durumlar gözler önüne serilir. Kant, saf aklın eleĢtirilmesi iĢini esas bu bölümde 

yapar. Saf aklın a priori ideleri olan tanrı, evren ve ruh hakkında kanıtlamalar 

yaparken, aklın bu sorularla boĢ yere uğraĢmaması gerektiğini bu üç ide hakkında 

verdiği tez ve antitezler ile Kant bu görüĢünü destekler.   

Görüldüğü gibi Transsendental Mantık kısmında Kant‘ın temel problemi, 

sentetik a priori bilginin imkânına iliĢkin sorunun cevabının aranmasıdır. Bu sorunun 

cevabında, metafiziğin bir bilim olarak mümkün olup olmadığını araĢtırmaktadır. 

Kant‘ın peĢinden koĢtuğu bu soru, bizi Transsendental Felsefenin tam ortasında 

bırakır. Saf Aklın Eleştirisi‘nde Transsendental Mantık baĢlığı altında ele alınan 

sorunlar ve bu sorunlara iliĢkin alınan cevaplar, Kant‘ın Transsendental Felsefesini 

oluĢturur.  

Kant‘ın transsendental mantığını kendi içinde bölümlere ayırıp incelerken 

Kant‘ın Saf Aklın Eleştirisi‘nde kendisinin yaptığı bölümlemeleri esas aldık. Ancak 

burada Kant‘ın konu ile ilgili yaptığı alt bölümlemelerin tümünü inceleyemedik. 

Örneğin, Transsendental Mantık içerisinde belki de ayrı bir tezin konusunu 
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oluĢturabilecek kadar önemli olan Transsendental ġematizm, Sezginin Aksiyomları, 

Empirik DüĢünmenin Postülaları, Algının Beklentilerine ĠliĢkin Ġlkeler, Tecrübenin 

Analojileri incelenmeden bırakıldı. Her biri baĢlı baĢına sayısız çalıĢmaya konu 

olmuĢ bu sorunlar konunun aĢırı geniĢlemesine ve karmaĢık bir hal almasına sebep 

olacağı düĢünüldüğünden daha geniĢ bir çalıĢmada incelenmek ümidiyle ertelendi.  

Kant‘ın antinomilerde ortaya koyduğu sorunlar çağı tatmin edecek bir 

çözüme ulaĢmadan bırakılmıĢ değildir. Nitekim Saf Aklın Eleştirisi‘nden sonra 

yazmıĢ olduğu Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Gücünün Eleştirisi baĢlıklı 

çalıĢmalarında buradaki temel problemler bütünüyle yeni bir perspektif içerisinde 

çözüme kavuĢturulmuĢtur. Kant‘ın meĢhur ‗Ġnanca yer ayırmak için, bilgiyi 

kaldırmak zorunda kaldım‘ sözü anlamını ancak bu diğer iki eserin incelenmesinde 

bulacaktır. Ahlakın ve estetiğin bu iki temel yapıtı bilgiyi temel alan ilk Kritikle 

birlikte değerlendirilmezse Kant eksik anlaĢılmıĢ olacaktır. Hatta günümüz Kant 

çalıĢmaları bu eserlerin yanına Kant‘ın yaĢlılık döneminde yazdığı Saf Aklın Sınırları 

İçerisinde Din ve Opus Postumum’larının da değerlendirilmeye alınmazsa eksik bir 

yoruma ulaĢılacağını vurgulamaktadırlar. Ancak doğal olarak böylesi kapsamlı bir 

çalıĢma gelecekte bir yüksek tez kapsam ve sınırlarının çok ötesinde yapılabilir.  
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