
Kant ve Etkisi

Immanuel Kant’ın felsefe tarihi içinde oynadığı rol, eşsiz-benzersizdir. Le-
ibniz-Wolff geleneğin yani Descartes ile başlayan bir rasyonalist geleneğin 
içinde yer alırken, kendi ifadesiyle, Hume tarafından “dogmatik uykula-
rından uyandırılmış”tır. Bu “uyandırılma”nın anlamı üzerine kuşkusuz 
çok fazla şey söylendi ama şurası çok açık: İki gelenek (rasyonalizm ve em-
pirizm) Kant’ın felsefesinde –ki bunu kendisi “eleştiri” olarak adlandırır– 
kendine özgü bir tarzda birleştirilmiştir. Özellikle bilginin kaynağı sorunu 
çerçevesinde, Kant’ın düşüncelerinin bir yandan deneyi hesaba katarken, 
diğer yandan “deneyi olanaklı kılan” a priori koşulları belirleyici kıldığını 
görmekteyiz. Yukarıdaki ifadenin ilk kısmı Locke-Hume çizgisiyle Kant’a 
taşınan empirizme gönderme yaparken, ikinci kısmı rasyonalizmi temele 
alır. Bu birleştirme çabası, aslında, yaklaşık bir yüzyıl önce yapılan bir tartış-
manın bir sonuca bağlanmasını ifade eder. Locke’un İnsanın Anlama Yetisi 
Üzerine Bir Deneme’sinde “daha önce duyularımda olmayan şey, zihnimde 
de olamaz” cümlesiyle ifade edilen empirizme karşı Leibniz’in İnsanın An
lama Yetisi Üzerine Yeni Denemeler’inde “daha önce duyularımda olmayan 
bir şey zihnimde de olamaz ama zihnin kendisinden başka” yanıtıyla kendi-
sini gösteren empirizm-rasyonalizm tartışması, her iki yönün bilginin olu
şumu bakımından olmazsa olmaz olduğu bir “eleştiri” (Kritik) düşüncesine 
yol açmaktadır. Kant bu eleştiri düşüncesinin mucididir. Deneyi olanaklı 
kılan, bu anlamda da deneyle ilişkili olan ama aynı zamanda deneyi önce
leyen zihin yapılarının araştırılması, onların sınırlarının çizilmesi (eleştiri), 
Kant’ın “transsendental”1 felsefe başlığıyla ele aldığı düşünme biçimidir. 

1 Almanca yazılışıyla “Transzendental” (Latince “transcendere”den) ifadesinin Türkçe-
deki yazılışında bir çeşitlilik vardır. “Transsendental”, “transcendental”, “transandan-



Böylece Kant’la başlayan ve Husserl’e kadar uzanan bir “transsendental” 
felsefe geleneğinden söz etmek mümkündür. Bu anlamda Kant, hem em-
pirizm ve rasyonalizm arasında bir kavşak noktası hem de belirli bir felsefe 
yapma biçiminin başlatıcısı olarak görülebilir. Kant’ın kendisi, bunu bir 
“devrim” olarak niteler. 

Kant’ın bilgi alanında gerçekleştirdiği, kendi ifadesiyle, “Kopernikus 
devrimi”, deneyi önceleyen transsendental yapıların bilgiyi olanaklı kılan 
yapılar olduğu düşüncesine dayanıyordu. Bilgi alanındaki bu devrimle, 
Kant’ın temel sorularından ilkine yani “ne bilebilirim?” sorusuna bir ya-
nıt verilmiştir. Bilgimizin sınırlarının çizilmesini, sınır çizme anlamında 
eleştiriyi ifade eden bu düşünce öncelikle bu alana uygulanmaktadır. Öte 
yandan, bilme yetileri bakımından akla çizilen sınır, deney alanı için ya da 
bizim duyusallığımıza verili olanların anlama yetisi kategorileriyle düşü-
nülmesi sonucu ortaya çıkan fenomen alanı için geçerli olan bilginin ola-
nağını gösterirken, aklın kendiliğinden ürettiği idelerin bu alanda hiçbir 
nesnel geçerlik iddiasında bulunamayacakları düşüncesini de beraberinde 
getirmektedir. Aklın kendiliğinden ürettiği idelerin, bilginin sınırlarının 
ötesinde, istemenin belirlenmesi sorunu çerçevesinde, bir geçerlikleri ola-
caktır artık. Bu alan da bilindiği gibi, özgürlük ve ahlak yasasının belirleyici 
olduğu pratik alandır. Dolayısıyla bu alanın temel sorusu, “Ne yapmalı-
yım?” sorusu olacaktır. 

Eleştiri felsefesinin teorik ve pratik ya da zorunluluk ve özgürlük alan-
ları olarak bu ikili yapısını aşma denemesi ise, onun üçüncü eleştirisinin 
yani Yargıgücünün Eleştirisi kitabının temel meselesidir. Kant bu yapıtla, 
Saf Aklın Eleştirisi ve Pratik Aklın Eleştirisi kitapları tarafından ortaya ko-
nan nesnel tarzda bilme ile öznel tarzdaki isteme (her ne kadar istemenin 
öznellik temelinde bir nesnelliğe ulaşmasının, aklın kendi koyduğu yasaya 
göre kendisini belirlemesi yoluyla mümkün olacağı düşüncesi pratik olanın 
temel varsayımı olsa da) arasındaki gediği, estetik yargı ve teleolojik doğa 
tasarımı aracılığıyla kapatmaya çalışacaktır. Böylece hem doğada olanla-
ra ilişkin verilen estetik yargı alanında bir genel geçerliğe ulaşılabileceği 
hem de heuristik bir tarda, doğanın bir öngörüyle yönetildiği ve insanlığın 
bu öngörünün bir parçası olarak bir hedefe doğru ilerlediği düşüncesi te-
mellendirilmek istenmektedir. Dolayısıyla, teleolojik bir tarzda bir gelişim 
umudunu (dinsel boyuttaki anlamları da kendinde taşıyacak şekilde) gös-

tal”, “transendental” şekillerinde veya Türkçeleştirilerek “aşkınsal” şeklinde yazılmak-
tadır. Doğrudan “aşkın”lığa gönderme yaptığı ve Kant’ın “Transzendental”i özenle 
“aşkın” olandan ayırdığını göz önünde bulundurarak “aşkınsal”ın doğru bir kullanım 
biçimi olmadığını belirtmek gerekmektedir. Öte yandan, “Transzendental”in yazım bi-
çimindeki çeşitliliğe bu Kant sayısında müdahale edilmemiş ve kullanım biçimi yazar-
ların tercihine bırakılmıştır. 



termesi bakımından, bu eleştirinin temel sorunu “ne umut edebilirim?” 
sorusuyla ifade edilecektir. 

Bu üç eleştiri çerçevesinde ifadesini bulan bu sorular, bir dördüncü so-
ruya yani “İnsan nedir?” sorusuna yol açmaktadır. İlk üç soruya verilen 
yanıtlar aynı zamanda dördüncü sorunun da yanıtını teşkil etmektedir. 
Kant’ın bütün çabası, merkezine bilen, eyleyen, umut eden insanı yerleş-
tirdiği bir dünya tasarımını felsefi bir bilgiyle ortaya koymaktır. İnsanın 
merkezde olduğu bu düşünce yapısı, insanlığın tarihsel gelişimini ya da 
Almanca eğitim, gelişim, oluşum, biçim kazanma gibi anlamlarına gelen 
Bildung temelindeki bir ilerlemeyi de hesaba katmaktadır. Bu çerçevede 
Kant, bu giriş yazısında etraflı bir şekilde ortaya konamayacak olan bir 
eğitim, siyaset ve hukuk teorisi ortaya koymaktadır.

Bilindiği gibi, Kant’ın felsefi düşünceye etkisinin yanında, siyaset ve hu-
kuk alanındaki etkisi de belirleyici olmuştur. Özellikle tarihi Kynik okulu-
na kadar geriye giden, Stoacılık (özellikle Cicero) üzerinden Augustinus’a 
taşınan ve Kant’ta modern devlet ve siyaset görüşü çerçevesinde yeni bir 
boyut kazanan kosmopolitanizm (dünya yurttaşlığı) düşüncesi, 20. yüzyıl-
daki iki dünya savaşından sonra oluşturulan uluslararası ve devletler-üstü 
birliklerin (Birleşmiş Milletler gibi birliklerin) teorik arka planını oluştur-
maktadır. Bu nedenle de özellikle 20. yüzyılda ortaya konan siyaset ve hu-
kuk teorilerinin Kant’ın görüşlerini temele almaları kaçınılmaz olmuştur. 
Günümüzde yaşanan nüfus hareketliliği ve büyük ölçekli mülteci akını, 
uluslararası birliklerin sorunlu yapısı gibi siyasal olgular, Kant’ın düşünce-
lerini yeniden ele alma ve bu yeni olguları onunla birlikte ve onu da sorgula
yarak değerlendirme gereksinimi açığa çıkarmaktadır. 

Siyasal ve hukuksal alana ilişkin düşüncelerdeki etkisinin ötesinde, bi-
lindiği gibi, Kant’ın gerek teorik gerekse de pratik felsefedeki etkisi, Kant 
sonrası Alman Romantizmi ve İdealizminden başlayarak günümüze kadar 
devam etmektedir. Hem kıta felsefesinde hem de analitik felsefede, Kant 
kadar etkili olmuş çok az filozof vardır. Kant’ın düşünceleri Yeni Kantçı-
lık kadar Wittgenstein’ın, Heidegger kadar modern zihin felsefesinin de 
üzerinde etkilidir. Günümüzde felsefi açıdan yapılan yapay zekâ tartışma-
larında olduğu kadar, fenomenoloji geleneğinin bilinç tartışmalarında da 
Kant’ın düşünceleriyle sürekli bir tartışma yürütülmektedir. Ayrıca etik 
alanında deontolojik etik ve faydacı etik arasındaki tartışmada da Kant 
temel, belirleyici filozof olma ayrıcalığını kendinde taşımaktadır. Sonuç 
olarak, Kant, her zaman olduğu gibi, günümüzde de “güncel”dir diyebi-
liriz. Bu nedenle Pasajlar dergisi olarak bir Kant sayısı hazırlama gereksi-
nimi ortaya çıkmıştır. Bu sayının duyurusu yapıldıktan sonra gösterilen 
ilgi de böylesi bir gereksinimin olduğunu kanıtlar nitelikledir. Onlarca yazı 



bize ulaşmış ve bu yazılar üzerinde gerçekleştirilen editöryal çalışmalarda 
Türkiye’de Kant felsefesine olan ilginin oldukça fazla olduğu görülmüştür. 
Hakem süreci sonucunda, akademik ölçütler gözetilerek, yayımlanan yazı-
larda Kant’ın düşünce evreninin neredeyse tümüne ilişkin düşünceler or-
taya konmaktadır. Kant’ın üç eleştirisi de burada yayımlanan çalışmaların 
konusunu oluşturmakta, ayrıca siyaset, hukuk alanına yönelik çalışmalar 
konu edinilmektedir. Kant’ın bilgi, mantık, etik, estetik, tarih, hukuk ve 
insana dair görüşleri akademik ölçütlerle ele alınmıştır. Bu açılardan bakıl-
dığında, kendi adıma, Pasajlar’ın Kant temalı bu özel sayısının uzun yıllar 
akademik tartışmalarda ve çalışmalarda dikkate alınacağını düşünmekte-
yim. Bu sayının yayımlanma süreci içerisinde emeği geçen bütün herkese 
de teşekkür ederim.
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