
 

Kant Etiği 

Akıl, ahlak yasası, özerklik 

ve özgürlük 



Eskiçağdan Buyana Özerklik 

 Chr. Wolf: “siyasal anlamda kendini belirleme, 

kendi geleceğine kendi karar verme”. 

 Kantla otonomi felsefeyle eş anlamlı hale 

geliyor.  

 Saf Aklın Eleştirisi: Teorik aklın kendine yasa 

koyması 

 Pratik Aklın Eleştirisi: Pratik Aklın kendini 

koyması 



Kant’ta Özerklik, Özgürlük ve 

Ahlaklılık 

 ÖZGÜRLÜK KAVRAMI İSTEMİNİN ÖZERKLİĞİNİ 

AÇIKLAMANIN ANAHTARIDIR. 

 İsteme, akıl sahibi olmaları bakımından, canlı 

varlıkların bir tür nedenselliğidir 

 Ve özgürlük bu nedenselliğin onu belirleyen yabancı 

nedenlerden bağımsız olarak etkili olabilme olur; doğa 

zorunluluğu, akıl sahibi olmayan bütün varlıkların 

nedenselliğinin, yabancı nedenlerin etkilemesiyle etkin 

olmaya belirlenmesi özelliğidir” (Ahlak Metafiziğinin 

Temellendirilmesi, 97-98).  



Kant’ta Özerklik, Özgürlük ve 

Ahlaklılık 

 “Özgürlük, doğa yasalarına bağlı bir istemenin 
özelliği olmamakla birlikte, bundan dolayı hiç 
de yasasız değildir; o daha çok değişmez, ama 
özel türden yasaları olan bir nedensellik 
olmalı… 

 Öyleyse, istemenin özgürlüğü özerklikten, yani 
istemenin kendi kendine yasa olma 
özelliğinden başka ne olabilir? 

 Demek ki, özgür bir isteme ile ahlak yasaları 
altında bir isteme aynı şeydir” (Ahlak Metafiziğinin 

Temellendirilmesi. 98).  



Kant’ta Özerklik, Özgürlük ve 

Ahlaklılık 

 “İstemenin Özerkliği” ahlaklılığın en üst ilkesidir 
(Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi).  

 “İstemenin özerkliği bütün ahlak yasalarının ve 
bu yasalara uygun ödevlerin tek ilkesidir(Pratik 
Aklın Eleştirisi, 59). 

 “Ahlaklılığın tek ilkesi, yasanın her türlü 
içerikten bağımsız olmasından ve yine de 
kişisel tercihin sırf, bir maksimin alabileceği 
genel bir yasa koyucu biçim tarafından 
belirlenmesinden ibarettir”(PAE, 59).  



Kant’ta Özerklik, Özgürlük ve 

Ahlaklılık 

 “Bu bağımsızlık ise negatif anlamda 

özgürlüktür, 

 Oysa saf pratik aklın bu kendi kendine yasa 

koyması, pozitif anlamda özgürlüktür. 

 Böylece ahlak yasası saf pratik aklın 

özerkliğinden, yani özgürlüğün özerkliğinden 

başka bir şey ifade etmez.” (PAE 59).  



Kant’ta Özerklik, Özgürlük ve 

Ahlaklılık 

 “Kendimizi amaçlar düzeninde ahlak yasaları 
altında düşünebilmek için, etkide bulunan 
nedenler düzeninde kendimizi özgür sayıyoruz, 

 sonra da kendimize isteme özgürlüğü yüklemiş 
olduğumuz için, kendimizi bu yasalar altında 
düşünüyoruz; çünkü hem özgürlük hem de 
istemenin kendi kendine yasa koymasının 
her ikisi de özerkliktir; dolayısıyla birbirinin 
yerine geçebilecek kavramlardır” (Ahlak Met. 
Temel. 105) 



Otonomi, özgürlük ilkesidir! 

 Özgürlük, kendini yönetme, kendine yasa 
koyma 

 Kendi olma ne? 

 Kişi kendisi serbestçe neyi belirleyebilir? 

 Ahlak ve Otonomi arasında nasıl bir ilişki 
vardır? 

 Otonomiyi sınırlayan ahlaksal nedenler olabilir 
mi?  

 I. Grup: Kişi ne isterse seçebilir 

 II. Grup: Otonomi sınırlandırılabilir 



Özgürlük 

 Negatif anlamda (Freedom from something): Belirlenme, 

birşeyden azade olmak. Bu anlamda özgürlük için dış 

sınırlamaların olmaması yeterlidir, kişinin nasıl olacağı önemli 

değildir (Liberal Görüş) 

 Pozitif anlamda (Freedom to something): Bir şey yapmada 

özgür olmak 

 Ne olunacağı yanında, olunanın ahlaksal değeri de önem 

kazanmaktadır.  


