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28 Nisan Perşembe 
 
10:00 MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’ın Konuşması 
 
10:15 Açılış Konuşması: Hasan Bülent Gözkân 
  
I. OTURUM  |  10:30-12:30  

METAFİZİK 
 
Oturum Başkanı: Güçlü Ateşoğlu 
A. Ayhan Çitil: Kant ve Yeni Metafizik 
Anıl Ünal: Üzerine Konuşulamayan Hakkında Notlar: Epigenesis 
Hasan Bülent Gözkân: Transandantal Mantık ve Zaman 
 
 
II. OTURUM  |  13:30-15:30   

YETİLER VE BİLİNÇ 
 
Oturum Başkanı: Kurtul Gülenç 
Selda Salman: Hayalgücü Kökensel Yeti mi? Kant’tan Fichte’ye Hayalgücünün İzinde 
Eylem Hacımuratoğlu: Husserl’in Kant Eleştirisi Bağlamında Bilincin Birliği Meselesi  
Aliye Kovanlıkaya: Teorik ve Pratik Akıl Ayrımının Dayanağı olarak Hissetme ve 
Düşünme Ayrımı 
 
III. OTURUM  |  15:45-17:45  

YAŞAM VE ÖLÜM 
 
Oturum Başkanı: Özge Ejder 
Elif Çırakman: Kantçı Eleştiri: Umuda İlişkin Soru ve Yaşam Meselesi 
Kağan Kahveci: Kant ve Dünyanın Sonu Problemi 
Taşkıner Ketenci: Saf Aklın Eleştirisi ve “Bütün Şeylerin Sonu”nun Ruhun 
Ölümsüzlüğü ve Tanrı’nın Konumu Açısından Karşılaştırılması 
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29 Nisan Cuma 
 
IV. OTURUM  |  10:00-12:30 

PRATİK AKIL 
 
Oturum Başkanı: Kaan H. Ökten 
Yasin Ceylan: Kant Etiğinin Eleştirisi 
Harun Tepe: Kant Etiği Üzerine Yeniden Düşünmek 
Hakan Çörekçioğlu: “Uygulamalı Hukuk Öğretisi Olarak Politika” ve İnsan Güvenliği 
Emine Sarıkartal: Kritik ve Politika: Lyotard ve Arendt’in Kant Okumaları 
 
V. OTURUM  |  13:30-15:30 

HUKUK, SİYASET, AYDINLANMA 
 
Oturum Başkanı: Yasin Ceylan 
Ali Akay: Aydınlanma Cesareti 
Engin Abat: Kant’ta Devrim Fikri ve Onun Saf Aklın Eleştirisi ile İlişkisi 
Güçlü Ateşoğlu: Kant’ın Kısa Yazılarından Hareketle Tarih, Politika ve Diğer Şeyler 
 
VI. OTURUM  |  15:45-18:15 

ÇAĞDAŞ OKUMALAR / CONTEMPORARY READINGS (Oturumun dili İngilizce 
olacaktır) 
 
Oturum Başkanı: Refik Güremen 
Lucas Thorpe: What's Wrong with Constructivist Readings of Kantian Ethics? 
Kenneth Westphal: Kant, Aristotle & Our Fidelity to Reason 
Andrea Rehberg: Kant and Lyotard Between the Aesthetic and the Political 
Lewis Johnson: The Sensus Communis, The Beautiful, The Sublime 
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30 Nisan Cumartesi 
 
VII. OTURUM  |  10:00-12:30 

ESTETİK 
 
Oturum Başkanı: Mehmet Şiray 
Taylan Altuğ: Sanatın Özerkliği: Estetik Teori'de Kant-Adorno Eşleşmesi 
Doğan Yaşat: Derrida’nın Kant Estetiği Yorumu: Görsel Sanatlarda Ergon ve 
Parergon Kavramları 
Özge Ejder: Kant Felsefesinde “Deha” Kavramsallaştırması 
Metin Bal: Kant’ın Estetiğinde Etik Dönüş 
 
VIII. OTURUM  |  13:30-15:30 

DİN VE İLAHİYAT 
 
Oturum Başkanı: Mehmet Elgin 
Erdoğan Yıldırım: Saf Aklın Eleştirisi Işığında Modern Bilimlerde Bilgi-İman İlişkisi 
Lokman Çilingir: “Salt Aklın Sınırları”nda Kötülük 
Kaan H. Ökten: Kant, Din ve Sansür 
 
IX. OTURUM  |  15:45-17:45 

DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK 
 
Oturum Başkanı: Hasan Bülent Gözkân 
Nebil Reyhani: Kant ve Evrim Fikri 
Özgüç Güven: Kant’ın “Görü”sünü Frege Doğru Anladı mı? 
Mehmet Elgin: Kant ve Evrim Teorisinin A priori Yasaları 

 

 

*** 
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 Konuşmacıların soyisimlerine göre alfabetik sırayla 
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Engin Abat 

Kant’ta Devrim Fikri ve Onun Saf Aklın Eleştirisi ile İlişkisi 

 

Kant’ın derli toplu bir politika felsefesi metninin olmadığı bilinmektedir. Bu konu 
hakkında, bizatihi kendisinin kaleme aldığı eserler şurada-burada dağınık olarak 
bulunmakta ve bu tema, a) tarihsel-güncel, b) etik-pratik akıl (İkinci Kritik), c) 
hukuk bağlamında tartışılmaktadır. Ancak Birinci Kritik politik alana en uzak metin 
olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Birinci Kritik’in epistemoloji merkezli 
okuması nedeniyle politik temaların kökenine ilişkin sorular başka eserlere 
yoğunlaşmaktadır. Eğer Birinci Kritik aynı zamanda ontolojik bir metin olarak 
görülürse, a priori sentetik bilginin imkânının soruşturulması üzerine yükselen 
içkin-transendental felsefede Ben’in ve nesnenin kuruluşu bağlamında, yukarıdaki 
şema/tasnif yeniden düşünülmelidir. Bu durum Birinci Kritik’in bir politika felsefesi 
metni olduğu iddiasına değin ilerletilemese bile, Ben’in ve nesnenin tesis 
edilmesindeki ontolojik statü sadece “bilen” bir varlık olarak “insan” kavrayışına da 
hapsedilemez. Yapacağım sunumun temel dayanaklarından birisi Birinci Kritik’in 
konumunu, başka bir ifadeyle nesnesinin uzanımını tespit etmekle ilgilidir. 

Bu bağlamda Kant, Birinci Kritik’in 2. Basıma “Önsöz”de (B XXVII), deneyimin 
nesneleriyle sınırlandırılmış bilgi alanında kendinde şeyin bilinemiyor olmasına 
karşın, yine de, “kendinde şey”i düşünme konumunda olmamız gerektiğini ileri 
sürmektedir. Özellikle özgürlük sorunu üzerine düşünme, bu açıdan irdelenebilir. 
Öyleyse özgürlük, pratik aklın temel nesnesini ve böylece politik bir düşüncenin 
ufkunu belirlemekle kalmaz, aynı zamanda Birinci Kritik’in ontolojik statüsü ile 
ilişkilenmektedir. Bu durum fenomenal alan ile numenal alanın müphem sınırını 
tartışma konusu kılmaktadır ki, konuşmamızın bir diğer teması da budur. 

Son olarak, yukarıdaki bu iki tespiti/soruşturmayı politik düşüncenin hayli 

tartışmalı bir teması üzerinden ele almaya çalışacağım. Bu tema, özellikle modern 

politik alanın oluşumunda merkezi bir konumdaki devrim olgusu ve devrim fikridir. 

Kant’ı da üzerinde konuşmak zorunda bırakan bu politik-tarihsel tema sadece bir 

olay-olgu bağlamına sığdırılamayacak kadar kurucu bir rol oynamaktadır. Öyleyse 

devrim nasıl düşünülmelidir? O felsefenin bir inceleme nesnesi olarak ele alınabilir 

mi?  
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Ali Akay  

Aydınlanma Cesareti 
 

Öncelikle 19. yüzyılda ceza ve ceza kurumlarının bilhassa minörler üzerinde (yani 
yetişkin olmayanlar, çocuklar, gençler üzerinde) başlayan ve modern 
toplumlardaki bir eğitim modeli haline gelen ceza sisteminin (Foucault’nun bize 
göstermiş olduğu 19. yüzyıldaki haliyle) birçok alanı (tıbbı, eğitimi, ceza hukukunu, 
suçu ve bütün bunların içinde fabrikayı, atölyeyi, emek gücünü, emek gücü olacak 
olan çocuğu, erkek çocuğu veya kadını) nasıl biçimlendirdiği ve insanları yetiştirdiği 
üzerinden düşüneceğiz ve de aile kurumu, ahlak, dini kriterler, onunla birlikte tabii 
ahlaki kriterler gibi, bütün sistemi kurarken sapan, sapmakta olabilecek olan, 
göçebe, serseri veyahut başıboş, özgür olan kişilerin potansiyel suçlu haline 
getirildiği kapatma sistemi ele almaya çalışacağız. 

İkinci olarak, “Aydınlanma Nedir?” (“Was ist Aufklärung?”) önce Foucault’nun bu 
metni hatırlatmasıyla başlayacak. Bugün Türkiye açısından baktığımız 
zaman, Moses Mendelssohn’un sorduğu soruyla burada kendi kendimize 
soracağımız soru arasında büyük bir mesafe yok diye düşünüyorum. Foucault 
şimdiki zamanın tarihinden söz etmekte: L’histoire du présent. Canlı, şimdiki 
zamanın tarihi. O zaman, “o gün” neydi “bugün” nedir? 

“O gün”, yani Kant’ın 1784’te “Aydınlanma Nedir?” sorusunu Berlinische 
Monatsschrift gazetesinde kaleme almasıyla bugünkü “herhangi bir düşünürün bir 
demeç vermesi yahut bir yazı yazması aynı şey gibi duruyor mu?” sorusu 
meşrudur. Kant, zamanında, kamusal bir görüş bildiriyor, Aydınlanma’nın ne 
olduğu üzerine… Başka bir deyişle, bugün, şimdiki zaman ile 1784 yılının Aralık 
ayında, Kant güncel bir soruya cevap veriyor. 30 sene evvel Moses 
Mendelssohn’un verdiği benzer bir demeci veriyor. Mendelssohn’un sorduğu 
Aydınlanma’nın ne olduğu sorusunun Lessing tarafından Die Juden adlı bir Yahudi 
gazetesinde yayımlandığını düşündüğümüzde, Alman Aydınlanmasıyla 
Yahudi Haskala Aydınlanması arasında büyük yakınlıklar görüyoruz. 

Foucault’nun, Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” sorusunun cevabı olarak vermiş olduğu 
ilk öğe, minör olandan çıkmak… Foucault minör kavramını kullanıyor, yani insanın 
minör halinden çıkması, çocuk halinden çıkması; ama Kant açısından bakarsak da, 
Kant’ın minör metninden bahsediyoruz. Kant’ın büyük Kritik metinleri yahut tarih 
üzerine metinleri değil bu ikisi; ve Foucault’ya göre Aufklärung sorusunun cevabını 
veren Kant, kendi içinde Kritik boyutuyla tarih ve tarihin sonu (bittiği nokta) 
meselesi arasında bir ara bölgede durmakta. Onun için minör, Kant’ın büyük tarih 
tezlerinden değil, “Üç Kritik” meselesi değil, minör bir metin; ama arada geçiş 
sağlayacak bir metin. O zaman Aydınlanma bir “cesaret” meselesidir. Kamu 
önünde konuşma ve ifade etme cesareti. 
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Taylan Altuğ  

Sanatın Özerkliği: Estetik Teori'de Kant-Adorno Eşleşmesi 

 

Bu sunumda, modern toplumda sanatın kurumsallaşması ve kültür endüstrisi 

olgusunun bağlayıcı koşulları altında sanatın özerkliği ve sanat eserinin öz-değeri 

sorunu, Kant ve Adorno bağlılaşımı çerçevesinde ele alınıp irdelenmektedir. 

Adorno’nun Estetik Teori’si, ileri kapitalist üretim koşulları altında, özerk sanatın 

toplumsal önemi ve öz-değeri üzerine bir düşünümdür. 

Kant’ın teorik ve pratik akıldan bağımsız bir alan olarak estetik deneyim kavrayışı, 

Adorno’nun çağdaş sanat deneyimi ve eser kategorisi açıklamasının temelinde yer 

alır. Bu bağlamda Adorno, estetik deneyimi, Kant’ın belirlemeleri doğrultusunda, 

iki ayırt edici özellikle karakterize eder. İlkin, güzel nesnenin kavranışı, kavram 

altına konulma karakteri taşımaz ve ikinci olarak, estetik deneyim ilgiden 

(çıkardan) bağımsız oluşu ile, yani araçsallık alanından bağımsızlığı ile karakterize 

olur ve estetik deneyimin özerkliğini oluşturan da budur. 

Kant’ın özerk sanat eseri kavrayışının temelinde bulunan “amaçsız amaçlılık” 

idesini, Adorno “işlevsiz işlevsellik” terimi ile karşılar ve sanat eserinin içkin 

amaçlılığını (Kant'ın belirlemesi), sanatsal teknik kavramıyla ilişkilendirerek 

yeniden değerlendirir. Adorno “sanatsal teknik”i, araçsal akılsallığın insani 

pratiklere, yani insanın doğayı dönüştürme etkinliklerine uygulanması ve böylece 

öznenin doğa üzerindeki egemenliğinin/tahakkümünün artırılmasının aracı olan 

teknolojiden ayırt eder ve onun karşısına koyar. Sanatsal teknik, sanat eserinin 

kendinde amaçlılığını öne çıkararak, teknolojinin özü olan araç-amaç akılsallığının 

dönüştürülmesini mümkün kılabilir. Teknik, özerk sanatın kendi amacına eriştiği 

araçtır. 

Gelgelelim, sanat özerkleşmekle sorunlu hale gelmiştir. Sanatın iç hayatı ve “var 

olma hakkı”nın yanı sıra sanatın toplumla ilişkisi de sorunlu hale gelmiştir. Adorno 

sanatın değişen toplumsal konumunu şöyle ifade eder: “Sanat eserlerine 

toplumsal bir işlev yüklenebilirse, bu işlev onların işlevsizliğidir.” 

Sanatın toplumsal karakteri, sanatın topluma karşıtlığıdır. 
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Güçlü Ateşoğlu 

Kant’ın Kısa Yazılarından Hareketle Tarih, Politika ve Diğer Şeyler 

  

Kant’ın kısa yazılarının incelemesine girişilen bu çalışmada, tarih, politika, ahlâk ve 
din üzerine Kant’ın dile getirdikleri, görece bütünsel bir perspektiften, 
“kamusallık”, “itaat”, “başkaldırı hakkı”, “devrim”, “burjuva toplumu” ve de 
“çatışkı” ve “barış”ı işleyen daha öte bir zemin olarak “tarihin devinimi” açısından 
mercek altına alınacaktır. Klasik ve modern siyaset felsefeleri arasında Kant’ın 
durduğu nokta gerçekten de modern midir? Modernliğin getirmiş olduğu 
sıkıntıların ayırdına varmış bir filozof mudur acaba Kant? Bunu destekleyen ya da 
bundan onu geri çeken unsurlar mevcut mudur? Bu çalışma çerçevesinde, modern 
siyaset felsefenin ortasında kendi özgün felsefesini ortaya koyan bir filozofun 
kendi öncelleriyle ya da ardıllarıyla ilişkisinde konumu, yukarıda söz edilen alanlar 
ve problemler çerçevesinde eleştirel-tarihsel açıdan ele alınarak yorumlanacaktır. 

 

Metin Bal 

Kant’ın Estetiğinde Etik Dönüş 

 

Bu konuşmamın amacı Kant’ın Yargı Yetisinin Eleştirisi yapıtında güzel ile iyi 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmaktır. Bu araştırmada cevaplamaya 
çalışacağım sorular şunlardır: Doğa alanı ile özgürlük arasındaki ilişki Kant 
tarafından neden bir yarık olarak düşünülür? Doğa ile özgürlük arasında bir uyum 
kurulabilir mi? Kant bu yarığı kapatmanın bir yolu olarak neden estetiğe bir rol 
verir? Doğa ile özgürlük arasındaki geçişin duyuüstü bir ilke zemininde mümkün 
olabildiği görülür. Güzelden iyiye, başka bir deyişle estetikten etiğe dönüş ise yüce 
duygusu hakkındaki bir çözümlemenin sonucudur. Kant duygu ile akıl arasındaki 
ayırımdan hareketle imgelemi duygusal yaşantıyla ilişkilendirir. Güzel ve yüce 
nosyonları imgelemin yaratıcı etkinliği yoluyla ilişkilendirilebilirler. Böylece onlar 
hakkında kapsamlı bir açıklama mümkün kılınabilir. İmgelemin anlama yetisiyle 
ahenkli etkileşimi düşüncesiyle duygulanım ile kavrayış arasında bir köprü kuran 
Kant imgelemi kendi özgürlüğü içinde ve sanatın sınırları dahilinde betimler. Kant 
imgelemi yaratıcı bir güçle donatmakla aynı zamanda toplumsal gerçekliğin ve 
sanayileştirilmiş doğanın dünyasına alternatif bir dünya olarak sanatsal yaratıcılığın 
dünyasının kapısını açar. Güzelden iyiye geçişin ya da estetikten etiğe geçişin 
Kant’ın insanı nasıl tanımladığı sorusuyla yakından ilişkili olduğunu iddia ediyorum. 
Konuşmamın üzerinde döndüğü ana eksen bu iddiadır. Bir sonuç olarak, Yargı 
Yetisinin Eleştirisi, nihayetinde, insanın ereklerinin nasıl belirlendiği ve bu ereklerin 
neler olduğu düşüncesi üzerine oturtulur. İnsanın hem koşullanmamış bir varolan 
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olarak hem de kendi amaçlarını doğal koşullardan bağımsız saptayan bir varolan 
olarak dünya içinde varolma özelliğiyle belirlenmesi Kant’ın estetiğini etiğe 
döndüren ve yönlendiren gerçek kılavuzdur. 

 

Yasin Ceylan 

Kant Etiğinin Eleştirisi 

 

Kant insana, yaşamda amaç olarak, mutluluk yerine erdemliliği öneren bir 
filozoftur. Bilindiği gibi, en yüce amacın mutluluk olduğunu söyleyen filozof 
Aristoteles’tir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinler de erdemliliği ön plana 
çıkarırlar. Bir aydınlanma filozofu olmasına rağmen Kant kendisini Hıristiyanlığın 
etkisinden kurtaramamıştır. Kant etiği, bir bakıma, Hz. İsa’nın temel mesajının 
felsefece açıklanmasıdır. Bu demek değildir ki Hıristiyanlığa bire bir uymaktadır. 
Tabii ki, otonom bireyin norm koyma yetkisini kabul etmekle kutsal dinin 
dogmasına ters düşmektedir. Ancak, gerek mükemmel ahlâka ulaşmada ve 
gerekse ideal, hak edilmiş mutluluğa kavuşmada, Tanrı inancını şart koşmak 
suretiyle, dinin ana aksiyomunu kabul ve tasdik etmiştir. 

Bu eleştiride başlangıç noktam, Sami dinlerin ve Kant’ın, fikir birliği içinde, insana 
amaç olarak mutluluk yerine erdemliliği tercih etmeleridir. Bu temel hata diğer 
hataların da kaynağı olacaktır. Her ne kadar bu tercih onlara mutluluğu 
unutturmamışsa da, mutluğu ölümden sonraki bir yaşama ertelemeleri ve bunun, 
Tanrı’nın inayetiyle gerçekleşebileceğini savunmaları, onları, bir nevi transendental 
bir pragmatizme itmiş ve en önemlisi, bu dünya mutluluğunu bypass etmelerine 
sebep olmuştur.  

Temel amaç azizlik olunca, Yüce İyilik (Summum Bonum) de mutluluk olmayacak, 
niteliksiz iyilik “İyi Niyet” olarak tanımlanacaktır. Bu bildiride, iyi niyet denilen 
şeyin, bazı sıfatlar yüklenmeden iyiliklere yol açamayacağı, salt iyilik dileğinin 
zorunlu olarak, iyi eylem ve sonuçlara yol açamayacağı anlatılacaktır. 

Diğer taraftan, Kant etiğinin temel unsurlarından biri olan Ahlâk Yasası ve buna 
itaat etmekte tüm eğilim ve duygulardan soyutlanma şartı, başka sorunlu bir 
konudur. İnsanın iyilik eyleminde, tüm eğilim ve hissiyattan uzak durması, insan 
bütünlüğünü bozan bir iddiadır. İyilik eyleminin başlangıcı, çoğu zaman bir 
duygudur; çünkü gerek Kategorik Emir ve gerekse iyi niyet, pasif unsurlar olup 
insanı harekete geçirmeye yetkin değillerdir. 

Erdemlilik arzusu da insanı harekete geçirebilecek bir motif değildir. İnsan, 
herhangi bir eyleme, kendisine bir şekilde yarar sağlayacağı ve dolaylı olarak onu 
mutlu edeceği için geçer. Bu eylemi icra ederken, başvuracağı yöntemler ve 
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kullanacağı araçlar ahlâk ve hukuk normlarına uygun olmalıdır. Bu sebeple, 
erdemlilik normlarına aykırı elde edilmiş hazlar ve kazançlar mutluluk sayılmaz. 
Mutluluk, erdemlilik şartına bağlıdır. Bu, “erdemsiz insan mutlu olamaz” demektir. 
Ancak mutluluk için erdemin bu kadar önemli bir şart haline gelmesi, onu amaç 
haline getirmez. Amaç haline getirilirse bunun ne tür anomalilere yol açacağı bu 
bildirinin diğer bir konusudur.   

   

Elif Çırakman 

Kantçı Eleştiri: Umuda İlişkin Soru ve Yaşam Meselesi 

 

Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinin sonunda ortaya koyduğu, “neyi 
bilebileceğim”e, “ne yapmam gerektiği”ne ve “ne için umut besleyebileceğim”e 
dair üç temel soru, aklın spekülatif ve pratik ilgilerini tanımlar. Umut sorusu, aklın 
hem pratik hem de spekülatif ilgisi dâhilindedir. Umuda dair soru, bir yandan 
pratik olanla yani ahlâken “olması gereken”i gerçekleştirebilir olan özgürlük fikriyle 
bağlıyken, diğer yandan da teorik olanla, yani ahlâki ereklerimizle uyum içinde 
tasarlanabilecek, özgürlüğün üzerinde gerçekleşebileceği bir doğa fikriyle bağlıdır. 
Umut sorusu ancak ahlâken olması gerekeni hedeflemiş bir eylemlilik çerçevesinde 
akılsal ve böylelikle meşru bir zemin kazanabilir. Bu soru, ahlâkın koşulsuz gereğini 
gerçekleştirme çabası içindeki özgür iradenin, yine aklın gereği olarak neyi 
umabileceğini sorar. Böylelikle soru, en yüksek iyiye, bir başka deyişle ahlâki 
varlığım ölçüsünde mutluluğa layık olma umuduna ilişkin akılsal bir talebi dile 
getirir. İyi bir yaşam, ahlâki değerimiz ölçüsünde iyi niteliği kazanır; dolayısıyla 
mutluluk, bahşedilen olmaktan ziyade kazanılması, hak edilmesi gerekendir. Bu 
bağlamda soru, ahlâki bir zeminde sorulmuş, metafizik bir sorudur; insanın anlama 
yetisinin sınırlarının ötesine yerleşmesine rağmen anlamlı bir taleptir. Aklın bu 
talebinin bilgi ile karşılanması mümkün değildir; zira bilgimizin meşru alanı olan 
duyulur dünya bize ahlâki iyi ile iyi yaşam arasında zorunlu bir bağıntı sunamaz. 
İşte bu noktada zorunluluk ile olumsallık arasındaki ilişki gündeme gelir. 

Bu çalışmada umuda ilişkin soruyu Kant’ın Yargı-gücünün Eleştirisi çerçevesinde 
değerlendirmeyi amaçlamaktayım. Böylelikle umuda ilişkin sorunun sadece 
teolojik bir çerçevede değil, aynı zamanda kaçınılmaz olarak estetik ve teleolojik 
bir çerçevede ele alınmasıyla Kant’ın felsefesinde yaşam meselesinin ortaya çıktığı 
zemini göstermeye çalışacağım. Bu şekilde doğanın kendine özgü örgütlülüğü, içsel 
düzeni ve erekselliği, kısacası yaşamın bizim için ancak olumsal olarak kavranabilen 
içsel bütünlüğü meselesini, umut sorusu ışığında açık kılmayı hedefleyeceğim. 
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Lokman Çilingir 

“Salt Aklın Sınırları”nda Kötülük 

 

Bu sunumda Kant’ın Salt Aklın Sınırları Dâhilinde Din adlı çalışmasının birinci 
bölümünde gündeme getirdiği (radikal) kötülük sorunu tartışılacaktır. Kötülük 
sorununun Kant etiği ve din felsefesi açısından ne manaya geldiği, neden Kant’ın 
Din yazısına kötülük sorunuyla başladığı, teolojik sorunun etikle nasıl bir ilişkisi 
olduğu ve tüm bu tespitlerin Kant’ın inşa ettiği etik-teoloji açısından ne ifade ettiği 
aydınlatılmaya çalışılacaktır. 

Kant’ın kötülük sorununa dair sorgulaması herhangi bir dine mi, yoksa doğrudan 
Hıristiyanlık dinine mi yöneliktir? Şayet burada doğrudan bir din eleştirisi söz 
konusu değil de, din ve kötülük olgusunun belli bir perspektiften ele alınıp 
incelenmesi söz konusuysa bu ortaya konulmalıdır. Amacımız Salt Aklın Sınırları 
Dâhilinde Din adlı eserde kötülük sorununu bütün boyutlarıyla gözler önüne 
sermektir. Bu yapılmaksızın Kant’ın din eleştirisinin sağlıklı bir izahı mümkün 
değildir. 

 

Ahmet Ayhan Çitil 

Kant ve Yeni Metafizik 

 

Kant sonrasında ve Kant’ın a priori bilgi anlayışının eleştirisinden hareketle mantık 
ve dilbilim alanında yoğun gelişmeler yaşandığı bilinmektedir. Bu gelişmeler, 20. 
yüzyılın ikinci yarısından ve özellikle de son çeyreğinden itibaren felsefenin yapılış 
biçiminde ve ilgi alanlarının belirlenmesinde önemli etkilerde bulunmuştur. Dile ve 
mantığa ilişkin olarak ortaya çıkan mevcut kavrayışlar bir yanıyla doğal dilin tam 
bir semantiğinin yapılabilmesine, bir diğer yandan da yeni bir metafiziğin (bir 
başka ifadeyle yeni bir nazariyatın) gelişmesine zemin hazırlıyor görünmektedir. 
Bir başka deyişle, felsefeciler dilbilim ve mantık alanlarında elde edilen sonuçları 
ve geliştirilen kavramları kullanarak bir yandan doğal dilin anlambilimini 
kuşatmaya çalışmakta, bir diğer yandan da birtakım metafiziksel sorulara yanıtlar 
önermektedirler: 

 Dil insan dışı bir ortamda yeniden üretilebilir mi? 

 Ben’in ya da adların ve bağlam bağımlı terimlerin göndergelerinin var 
olmalarının zorunlu olduğu iddia edilebilir mi? 

 Biri ya da birileri bir hakikatin varlığa gelmesinin nedeni olarak ve bu itibarla 
da bir özne olarak tasarlanabilir mi? 
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 Toplumsal olanın kuruluşu aşkın bir zemine gönderme yapmaksızın 
kuşatılabilir mi? 

 Klasik olmayan mantıklardan hareketle gerçek çelişkilerin varlığını öngören 
yeni bir metafizik geliştirilebilir mi? 

 En yetkin haliyle kiplik mantığı bize nasıl bir gerçeklik resmi sunmaktadır? 

 … 

gibi sorular çerçevesinde gelişen tartışmalar yeni bir metafiziğin ortaya çıktığı 
izlenimi uyandırmaktadır. Kantçı bir perspektiften konu ele alındığında belki de 
sorulması gereken ilk soru böyle bir metafiziğin mümkün olup olmadığıdır. Bildiri 
Kant’ın metafiziğin imkânına ilişkin görüşlerinden hareketle söz konusu bu yeni 
gelişmelere bir yorum getirmeyi hedeflemektedir. 

 

Hakan Çörekçioğlu 

“Uygulamalı Hukuk Öğretisi Olarak Politika” ve İnsan Güvenliği 

 

Kant ünlü eseri “Ebedi Barış”ta politikayı “uygulamalı hukuk öğretisi” olarak 

tanımlar. Bu tanım “Ebedi Barış”ın genel amacı ve Kant felsefesinin sistematik 

bağlantısında değerlendirildiğinde, günümüzde temel bir hak olarak kabul edilen 

insan güvenliğine alternatif bir temellendirme sağlar. Son yıllarda barış hakkıyla 

birlikte insan güvenliği pek çok ulusal ve uluslararası belgede temel bir hak olarak 

tanındı. Söz konusu belgelerde insan güvenliği ya korkudan özgürleşme ya da 

yoksunluktan özgürleşme olarak iki şekilde tanımlanmakta ve daha çok moral bir 

hak olarak alınmaktadır. Bu bağlamda insan güvenliğini hayata geçirmek daha çok 

yönetimlerin sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Oysaki insan güvenliği bütün 

hakların zeminine yerleşen bir haktır ve söz konusu olan bizzat insanın kendi 

hakkıdır. Kant’ın “uygulamalı hukuk öğretisi olarak politika” tanımı onun sözleşme 

ve otonomi ilkesiyle sistematik bağlantısında insan güvenliğini  politik bir hak 

olarak, daha da önemlisi politikanın asli amacı olarak temellendirme imkânını 

sağlar. Kant’ın düşüncesinde günümüzde insan güvenliği hakkı olarak tanımlanan 

hak, yine günümüzde insan hakları olarak düşündüğümüz şeyden daha fazlasıdır; 

zira Kant’ın düşünce sistematiğinde bu hak, politikayla ve yurttaşlık eylemiyle ilgili 

varoluşsal bir mesele olarak ortaya çıkar. Bu bildiride, Kant’ın düşüncesiyle 

diyaloğa girerek Kant felsefesinin insan güvenliği hakkını daha pozitif terimlerle ve 

politik olarak açıklama imkânını tartışmak amaçlanmaktadır. 
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Özge Ejder  

Kant Felsefesinde “Deha” Kavramsallaştırması 

 

Immanuel Kant’ın kaleme aldığı üç eleştiri, sonuncusu olan Yargı Gücünün 
Eleştirisi’nde en radikal tarzda olma üzere, insan öznesine belirli bir öznellik modeli 
bakımından nesnel bir zemin kurmaya girişir görünmektedir. Her üç eleştiride de 
ama özellikle sonuncusunda Kant, aradığı nesnelliği bazen neredeyse rastgele 
seçtiği söylenebilecek kavramlarla zorlamaktadır. Bu kavramlardan önemli birisi 
sağ duyu, bir diğeri dehadır. Bu bildiri, Kant’ta bu birbiri ile ilişkisiz de okunabilecek 
iki kavram üzerinden, öznel yargıların nesnel, nesnel yargıların ise öznel özellikleri 
üzerine bir düşünüm sergilemeyi amaçlamaktadır. Öte taraftan Kant’ın Yargı 
Gücünün Eleştirisi’nde güzele dair yargı üzerinden sorunsallaştırdığı sanat alanının 
yaratıcısı olarak gördüğü sanatçılara atfettiği dehanın yanısıra “Dünya Yurttaşlığı 
Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”nde Newton, Kepler gibi bilim insanları 
için işletir görünmekte olduğu başka bir tür dehadan da bahsedilebilir. Açıktır ki bu 
iki tür deha arasında üretimini belirledikleri alanların nesnelliği bakımından ciddi 
farklar vardır. Kant’ın bu farkı yine Yargı Gücünün Eleştirisi’nde ortaya koyduğu 
deha kavramsallaştırmasında da sürdürdüğü iddia edilebilir. Ancak, Kant bu 
eserinde dehayı hem sanat üretimi için gerekli bir yeti olarak ele almaktadır, hem 
de ve kanımca kendi argümanının gidişatı açısından daha önemli olarak dehanın 
kendisini değil üretici bir deha yetisi kavramının gerekliliğini 
sorunsallaştırmaktadır. Sanatçı ve bilim insanına atfedilebilecek farklı deha 
anlayışlarının böylelikle ortak bir anlayışa geri çekildiği iddia edilebilir. Bu bildiri 
“deha” kavramının Kant’ın nesnellik iddiasına katkısına bakmanın yanısıra bu tür 
bir kavramsallaştırmanın güncel geçerliliğini de tartışmayı hedeflemektedir. 

 

Mehmet Elgin 

Kant ve Evrim Teorisinin A priori Yasaları 

 

Hume, nedensellik ilkesinin veya endüksiyon ilkesinin ne a posteriori ne de a priori 
olarak ispat edilebileceğini göstermişti. Kant Prolegomena’da bir taraftan 
Hume’un bu ilkenin a priori ispatı olmadığını hiçbir şüphe götürmeyecek şekilde 
kanıtladığını ama diğer taraftan sentetik a priori önermelerin a priori olmasının 
onların nasıl keşfedildiği ile ilgili değil doğruluklarının nasıl gösterildiği ile ilgili 
olduğunu ileri sürer. İlk bakışta Kant’ın bu iki iddiasının tutarsız olduğu izlenimi 
uyanmaktadır, ancak burada bir tutarsızlık yoktur; zira Kant, a priori terimini bu iki 
bağlamda farklı anlamlarda kullanıyor. Bu iki kullanım arasındaki temel fark birinci 
durumda a priori önermenin doğruluğunun salt akla dayalı ispatı ile ilgilidir; ancak 
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ikinci durumda a priori, sentetik a priori yargıların deney yargılarının zorunlu 
koşulu olması anlamında kullanılmıştır ve anlama yetisi ile ilgilidir. Bu ayrımdan 
hareketle, evrim teorisinin modern sentez versiyonundaki a priori matematiksel 
yasaların Kant’ın düşündüğü anlamda sentetik a priori olamayacağını iddia 
edeceğim; çünkü bu yasaların evrim teorisindeki her türlü deney yargısına önsel 
olduğu iddia edilemez ve bu a priori matematiksel yasalar tam da hâlihazırda 
ulaştığımız birtakım deney yargılarını açıklamak ve birleştirmek için 
geliştirilmişlerdir. Diğer yandan bu yasalar koşul önermesi formundadır ve art 
bileşenleri ön bileşenlerinden bildiğimiz mantık kurallarını kullanarak ispatlanabilir. 
Bu demektir ki bu yasalar, birinci anlamda a prioridir ve belki de bu nedenle Kant 
açısından “analitik” de olmak zorundadırlar. O halde, evrim teorisinin modern 
sentez versiyonu Kant’ın düşündüğünden çok daha büyük bir felsefi problem 
ortaya çıkarır: A priori analitik yargılar üzerine kurulu empirik bir bilim nasıl 
mümkün olur? 

 

Hasan Bülent Gözkân 

Transandantal Mantık ve Zaman 

 

Bu konuşma, transandantal mantığın genel mantıktan farkını ve transandantal 
mantığın zaman ile olan ilişkisini ele almaktadır. Kant, genel mantığın kavrama 
yetisinin bilgilerini içeriğinden soyutladığını ve düşünmenin sadece formuna 
baktığını belirtir. Genel mantığın bilginin tüm içeriğini soyutlaması demek, 
duyusallıkla bağlantılı (ki, içerik buradan geliyor) her şeyi soyutlaması, dışarı alması 
demektir; böylece bilgilerin birbirleri ile bağlantısında sadece mantıksal formu 
dikkate alması demektir. Ama duyusallık sadece a posteriori olmadığı, dolayısıyla 
görü de sadece empirik olmadığı için, empirik olanın zemininde saf görü de olduğu 
için böyle bir soyutlamada empirik görü ile saf görü arasındaki ayırım ortadan 
kalkar. Transandantal mantık düşünme itibariyle temsil edilme ilişkisinin a priori 
tarafını araştırır. Transandantal mantık saf düşünme ile saf görü arasındaki 
bağlantıyı dikkate alır, böylelikle de kavrama yetisinin saf a priori kavramlarının, 
yani kategorilerin zeminini inceler. Saf düşünmenin “objesi” olan veya ona 
“içeriği”ni veren saf görüdür. Bu da mantığın zaman ile ilişkisinin kurulması 
demektir. Kant, saf görü ile saf kavrama yetisinin faaliyetini aynı düzeyde 
konumlandırdığı için, saf kavrama yetisinin a priori bir kavramı olarak nedensellik 
ancak görüsel malzemeyle ilişkilendirilebilir. Görüsel olanı aşan bir nedensellik 
bağlantısı zamana tâbi olmanın ötesine geçeceğinden, felsefî düşünme adı altında 
yapılan böyle bir faaliyet aldanıştan veya yanılsamadan (Schein) başka bir şey 
olmayacaktır. Bu bakımdan, transandantal mantığın zaman ile olan ilişkisine 
yakından bakmak Kant’ın Transandantal Felsefesinin Kant öncesi geleneksel 
metafizikten kopuşuna ışık tutacaktır. 
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Özgüç Güven 

Kant’ın “Görü”sünü Frege Doğru Anladı mı? 

 

Frege, Aritmetiğin Temelleri’nde görüye ilişkin, biri Jäsche Logik diğeri Saf Aklın 
Eleştirisi’nden olmak üzere Kant’tan iki alıntı yapar. Jäsche Logik’ten yapılan 
alıntıda görü, tekil bir tasarım olarak tanımlanırken, Saf Aklın Eleştirisi’nin 
“Transendental Estetik” bölümünden yapılan alıntıda görünün yalnızca duyusallık 
yoluyla verildiği vurgulanır. Frege, bu iki açıklamadan yola çıkarak Kant’ın görüyü 
Saf Aklın Eleştirisi’nde, Jäsche Logik’ten daha dar anlamda kullandığını ileri sürer. 
Bunun yanı sıra Frege, Jäsche Logik’te 100 000’in görü olarak değerlendirileceğini 
çünkü onun genel bir kavram olmadığını dile getirir. Bu ise Frege açısından 
görünün aritmetiğin yasalarının temellendirilmesi için bir temel olamayacağı 
anlamına gelir. Anlaşılacağı üzere Frege, Kant’ın görü konusundaki görüşlerinin 
birbiriyle uyumsuz olduğunu savlamaktadır. Bunun yanı sıra Frege, yine 
Aritmetiğin Temelleri’nde, Kant’ın “duyusallık olmadan nesne verilemez” 
anlayışına karşı çıkarak, sıfır ve birin nesneler olduğu ancak görüsel olmadıklarını 
dile getirir; dahası Frege, 10001000 gibi büyük sayıların görüde verilemeyeceğini öne 
sürer. Dolayısıyla, Kant’ın öngördüğü gibi aritmetiğin görüsel temelde 
kurulamayacağı görüşündedir.   

Bu konuşma Kant’ın görü anlayışını konu ederek, onun görüye ilişkin verdiği farklı 
tanımların, sözgelimi “görünün yalnızca duyusal olması”, “düşünmeden önce 
verilen bir tasarım olması” ya da “görünün tekil bir tasarım olması”nın  nasıl 
bütünlüklü bir anlayışın çeşitli yönleri olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda Frege’nin görü anlayışının Kant’ın görüsüyle uyumlu olup olmadığı, 
tasarım (Vorstellung) terimine her iki filozofun yüklediği anlam çerçevesinde 
tartışılacaktır  

 

Eylem Hacımuratoğlu 

Husserl’in Kant Eleştirisi Bağlamında Bilincin Birliği Meselesi  

 

Husserl için Kant’ın transandantal felsefesi, felsefe tarihinin telosu olan 
transandantal fenomenolojiye götüren yolda, tek tek varolanların ve dünyanın 
bütününün ontolojik menşei olarak transandantal sferi açmış olması ve kurucu bir 
transandantal bilinci sorunsallaştırması bakımından en önemli uğraktır. 
Transandantal idealizmin Kantçı versiyonunu, tüm belirenlerin oldukları haliyle 
belirişlerinin a priori imkân şartlarını arayan sahici bir transandantal felsefe 
olmaktan alıkoyan şey ise, ilgimizi bilinen nesnelerden ayırıp bilen öznenin kurucu 
katkısını keşfetmemizi sağlayan “Copernicusçu Devrim” varsayımının bizzat kendisi 
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ve bizi transandantal şartlara ulaştıran yöntemin empirik olandan hareketle 
yapılan soyutlamalar ve dedüksiyonlardan ibaret olmasıdır. Tüm mümkün 
tecrübemiz empirikse, tecrübenin şartlarının bize görüsel olarak verileceği 
transandantal bir tecrübe mümkün değilse, Kant’ın tecrübemizin ve bilgimizin 
şartları olarak ortaya koyduğu yeti, form ve kavramları birer “mitsel inşa” 
olmaktan çıkaran nedir? Husserl’in bakış açısından Kant felsefesinin en büyük 
eksiği, tüm aşkınlığı paranteze alarak transandantal bilinç sferine ulaşmamıza izin 
verecek transandantal bir indirgemenin yokluğudur. Bu noksanlık, Kantçı 
transandantal felsefeyi psikolojizme ve antropolojizme mahkûm eder; zira 
Copernicusçu tersine çevirme, bir nesnenin tecrübede ortaya çıkmasının ve 
bilinebilmesinin şartlarının, yani onu olduğu haliyle kuran yapıların, tecrübe eden 
ve bilen insanın sonlu yetilerine ait a priori, değişmez yapılar olduğunu iddia 
etmektedir. Ama kurucu olmayı, işlevleri ve faaliyet alanları kesinkes belirlenmiş 
yetilere ve bunların değişmez form ve kavramlarına sahip olan bir insan öznesine 
atfettiğimizde, nasıl olur da varolanlara dair önermelerimizin evrensel ve zorunlu 
olduğunu iddia edebiliriz? Üstelik böylesi bir özne, Kant’ın transandantal 
farkındalığın sentetik birliğini açıklarken iddia ettiğinin aksine psişik bir töz gibi 
görünmez mi? Oysa fenomenoloji bize kuruluşun, kendisi önceden kurulmuş sabit 
bir kutba atfedilebilir tek taraflı bir ilişki olarak değil, beliren ile belirişi arasındaki 
sürekli a priori bir korelasyon olarak anlaşılması gerektiğini söyler ve ancak bu 
şekilde bilinç ile bilince beliren şeylerin varlık tarzları arasındaki ayrımı mutlak 
olarak tuttuğumuz ölçüde bilinci şeyleştirmekten kurtaran hakiki bir transandantal 
felsefe yapabileceğimizi söyler. Sunumumuzda, Husserl’in Kant’ın 
transandantalizmine getirdiği bu eleştiriler çerçevesinde, bir yandan Kant’ın 
bilincin birliğini nasıl tesis etmeye çalıştığını ve bunun bilincin tözleştirilmesi 
anlamına gelip gelmeyeceğini tartışacağız; diğer yandan bilincin birliğine ilişkin 
şeyleştirmeyen bir kavrayışın geliştirilmesi için fenomenolojinin önerisinin ne 
olduğunu ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.  

 

Kağan Kahveci 

Kant ve Dünyanın Sonu Problemi 

 

Kant, “Her Şeyin Sonu” adlı makalesinde “dünyanın sonu” diye bir düşüncenin 
kökeninde dünyadaki ahlâki gidişata dair akıl yürütmelerin yattığını söyler. Buna 
bağlı olarak insanın ve insana dair her şeyin fenomenal zamandaki sonu olarak 
“dünyanın sonu” kavramının teorik değil fakat pratik anlamda objektif bir 
gerçekliği vardır. Bir gün her şeyin son bulacağı düşüncesi ve ruhun ölümsüzlüğü 
fikri/idesi insanların mevcut şimdilerindeki ahlâki yapıp etmelerini düzenleyen bir 
etkinliğe sahip olması bakımından, sadece pratik ve objektif bir gerçekliğe sahip 
olabilir.  
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Dünyanın sonu problemi, insanlığın kültür tarihinde dinlerin kurduğu dünya 
sistemlerine bağlı olarak insan düşüncesine konu olmuştur. Bu durum, büyük 
oranda eski kozmolojik düşüncelere bağlıdır. Birçok kozmolojinin genel formu olan 
kadim iki küreli evren kozmolojisinde dünya küresel ve ebedi olarak tasavvur edilir 
ve onun yok olacak olması fiziksel nedenselliğe içkin olmayan aşkın/ilahi bir 
müdahalenin sonucu olarak düşünülür. Kant’ın döneminde bu evren modeli 
çoktan çürütülmüştür ve ardından gelen bilimsel gelişmelerle de dünyanın ve/veya 
üzerindeki insan türünün yaşamının son bulacak olması, Nazım Hikmet’in deyişiyle 
“bu dünyanın soğuyacak olması” artık pratik değil, teorik bir gerçekliğe sahiptir. 
Fakat bu gerçekliğin mevcut ahlâki şimdiye dair neler söyleyebileceği hakkında, 
politik/hukuki anlamı üzerinde ne Kant ne de sonraki filozoflar hakkıyla ve sistemli 
bir şekilde düşünmemiştir.  

Kant Opus Postumum adı altında toplanan ölmeden önceki son yazılarında ilginç 
bir şekilde fiziksel anlamda “dünyanın sonu” konusuna değinir. Fosil-bilimden yola 
çıkarak insan soyunun tükeneceğinin a priori teorik bir gerçeklik olarak öne 
sürülebileceğini savunur ve sistemli olmayan dağınık paragraflar halinde buradan 
çıkacak ahlâki/politik sonuçlar üzerine ipuçları verir. Bu konuşmada, Spekülatif 
Materyalizm akımı çevresinde gelişen bazı çağdaş tartışmalar ve Kant’ın yukarıda 
bahsedilen yazıları ile Yargı-gücünün Eleştirisi ve Pratik Aklın Eleştirisi eserleri 
merkeze alınarak fiziksel anlamda “dünyanın sonu” problemi ahlâki, politik ve 
teolojik bir çerçevede incelenecek ve günümüz için mümkün bazı “kategorik 
buyruklar”ın izi sürülecek.   

 

Taşkıner Ketenci 

Saf Aklın Eleştirisi ve “Bütün Şeylerin Sonu”nun Ruhun Ölümsüzlüğü ve Tanrı’nın 
Konumu Açısından Karşılaştırılması 

 

Kant, 1781 yılında yayımladığı Saf Aklın Eleştirisi’nde (SAE) aklı, tekil olanı genel 
olanın altında kavramlar aracılığıyla bilme yetisi olarak görür. Akıl çıkarımları 
bilginin olanaklı en büyük –koşulsuz– birliğini elde etmeye yöneliktir. Böylesi 
koşulsuz birlikleri Kant “transendental ideler” olarak adlandırır. Bu idelerin ilki, 
mutlak özne idesi ya da ruh, ikincisi koşulların bütünlüğü idesi ya da evren, 
üçüncüsü ise, bütün nesnelerin koşullarının bütünlüğü idesi ya da Tanrı’dır. SAE 
insan zihninde bir ide olarak varolan Tanrı hakkında konuşmaktan öteye 
gidemeyeceğimiz, olsa olsa Tanrı idesi ile real dünya arasındaki sınır hakkında 
metafizik yapabileceğimiz sonucuna varır. 

Kant, 1794 yılında yayımladığı “Das Ende aller Dinge” (“Bütün Şeylerin Sonu”) adlı 
kısa makalesinde ise kıyamet günü ile ölümsüz ruh ve tanrı arasındaki ilişkiyi konu 
edinir. Kant “Bütün Şeylerin Sonu” makalesinde insanın günlük dilde sıklıkla –
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hatalı– kullandığı sonsuzluk idesinden söz eder. Hatalı ifade edilir, çünkü 
sonsuzluk, zamansal düzlemde kavramsallaştırılmaya çalışılır. Oysa özellikle 
ölümden sonra geleceği varsayılan sonsuzluğun bilme yetilerimiz açısından değil 
ahlâki bakış açısından bir anlamı vardır. Ahlâki anlamda ölümden sonra geleceği 
varsayılan sonsuzluk, bu dünyanın bitişini ifade ettiği gibi dünyada geçirilen 
hayatın ahlâki değerine bağlı olarak meydana gelecek yeni bir ahlâki yaşamın 
başlangıcıdır. İnsan, dogmalara kulak vermek yerine, kendini yaratıcının gözünde 
mutluluğa değer kılmak için içsel ahlâki değerini gözetmelidir. Kısaca sonsuzluk 
idesi aklın pratik kullanım koşullarıyla sınırlandırılmalıdır; çünkü bu dünyada 
geçerli olan ahlâk ilkeleri, ölümden sonraki sonsuzlukta da geçerli olacaktır. 
İnsanlar dünyanın bir sonunun geleceğine inanırlar, çünkü akılları onlara nihai 
varoluş amaçlarına uydukları sürece dünyanın var olacağını söyler. 

Bu çalışmada Kant’ın bu iki eseri karşılaştırılmaktadır. Böylelikle de Pratik Aklın 
Eleştiri’sinde dile getirilen Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğünün ahlâki eylem açısından 
bir koyut olma niteliklerinin belirginleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Aliye Karabük Kovanlıkaya 

Teorik ve Pratik Akıl Ayrımının Dayanağı olarak Hissetme ve Düşünme Ayrımı 

 

Bu çalışmada Kant’a göre aklın teorik faaliyetinden ayrı olarak bir de pratik 

faaliyeti olmasının temelinde hissetme ile düşünme ayrımının olduğunu, hissetme 

ile düşünme ayrımının temellendirilmediğini, fakat teorik ve pratik faaliyet ayrımı 

sayesinde gerekçelendirildiğini öne süreceğiz. 

Kant’a göre iki bilme yetisi olarak hissetme ile düşünmenin ayrı yetiler olmasının 

temelinde yatan vasıfları, ilkinin kabullenici ikincisinin kendiliğinden olmasıdır. 

Hissetme yetisi, nasıl hissedeceğimizi belirleyen şartlar bize verili olduğundan 

kabullenicidir; düşünme yetisi nasıl düşüneceğimizi belirleyen şartlar bizatihi 

düşünme faaliyetinin içinde üretildiğinden kendiliğindendir. Ne düşünmenin 

hissetmeye indirgendiği empirist gelenekte ne de hissetmenin düşünmeye 

indirgendiği rasyonalist gelenekte özgürlüğün tesis edilmesi mümkündür. Kant’ın 

anladığı şekliyle özgürlüğe imkân veren şey düşünme faaliyetinin şartlarının verili 

olmayıp bizatihi bu faaliyet içinde üretilmiş olmasıdır.  

Öte yandan özgürlüğün sadece bir imkân olmaktan çıkarılıp bir realite olarak tesis 

edilebilmesi, aklın idrak etme faaliyetinin yanı sıra ondan menzili bakımından farklı 

murat etme faaliyetinin olduğunun gösterilmesine, aklın pratik olduğunun 

gösterilmesine bağlıdır. Kant’a göre aklın insana sadece kendisini mutluluğa 
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götürecek araçları belirlemesi için verilmiş olması, akıllarını kullanan insanların 

genel olarak mutlu olmadığı dikkate alındığında pek mümkün değildir. Aklın araç 

olarak kullanıldığı böyle bir durum her ne kadar bir pratik kullanım görünümü arz 

etse de esasen amaca götürecek araçların belirlenmesinden ibaret bir teorik 

kullanımdır. Buna göre pratik aklın tesisi, aklın mutluluğu veya genel olarak insanın 

ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemeyen, bu nedenle sadece hislerden değil 

genel olarak hissetme yetisinden tamamen bağımsız faaliyetinin 

temellendirilmesini gerektirir.  

Hissetme ile düşünme ayrımı aklın teorik ve pratik kullanımları ayrımına imkân 
veren zeminken, teorik faaliyetten ayrı olarak pratik faaliyetin tesisi, Kant’ın en 
başta gerekçelendirmeksizin kabul ettiği hissetme ve düşünme ayrımını haklı 
çıkaran sonuçtur.  

 

Kaan H. Ökten  

Kant, Din ve Sansür 

 

Prusya Kralı II. Friedrich Wilhelm’in 1788'de ilan ettiği diyanet fermanı ile sansür 
fermanları çerçevesinde Prusya’da din işleri yeniden düzenlenmiş, bu konulardaki 
yayın, inceleme ve öğretimin denetimi yeni bir sisteme sokulmuştu. Öte yandan, 
Kant’ın son yıllarını hasrettiği çalışmaları bu iki fermanın düzenlemelerine 
takılacaktı. Öyle ki, birtakım gelişmeler sonunda kendisine tebliğ edilen 4 Ekim 
1794 tarihli emirnameyle dinle ilgili konularda yayın ve öğretim yapması 
yasaklanmıştı. Bu durum ancak 1797’de kralın ölümüyle değişecekti. Kant’ın bu 
yıllarda din ve devlet işleriyle olan hukuku hem kendi hayat hikâyesinin hem de 
felsefe tarihinin son derece ilginç bir dönemi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu 
bağlamda Kant’ın Sırf Aklın Hudutları İçinde Din başlıklı kitabının ortaya çıkışı ve 
sonrasındaki gelişmeleri ele alarak döneme ışık tutulmaya çalışılacaktır.  

 

Nebil Reyhani  

Kant ve Evrim Fikri 

 

Evrim düşüncesinin felsefi sonuçlarından biri, kestirmeden söylemek gerekirse, 
şöyle bir ilke şeklinde ifade edilebilir: Doğada doğaüstü açıklamayı gerektiren 
hiçbir şey bulunamaz. Buna evrende gördüğümüz çeşitliliğin tamamıyla birlikte 
insan da dahildir. Dolayısıyla insan, doğada doğal yollarla ortaya çıkan bir doğa 
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varlığı olarak ele alınmalıdır. “Doğal seçilim” ilkesiyle böylesi köklü bir zihniyet 
değişimine bilimsel bir dayanak oluşturan Darwin’in evrim teorisi ile Kant'ın 
felsefesi arasında nasıl bir ilişki bulunabileceği üzerine oldukça eski bir tartışma 
vardır. Henüz 1875 yılında, Fritz Schultz’un başlığı Kant ve Darwin olan bir kitabı 
yayımlanır. Hemen arkasından Arthur Drews, Ernst Haeckel, Henry Osborn gibi 
daha etkili denebilecek isimler Kant’ın Darwinci bilimsel devrimin bir öncüsü 
olduğunu ilan ederler. Bu erken ve belli ki aceleci iddiaya karşı sesler de 
gecikmeyecektir. Arthur Lovejoy 1910’da yayımlanan bir yazısını bu “efsane” ile 
hesaplaşmaya adar. Bu tartışma oldukça ilgi çekici olmasına rağmen benim ancak 
yüzeysel değineceğim bir konu olacak. Ele almak istediğim konu açısından Kant'ın 
Darwin'in buluşuna ne gibi bilimsel bir katkı yaptığı sorusu dışarıda bırakılabilir. 
Darwin öncesinde evrim fikri henüz bilimsel bir dayanaktan yoksundur. Ne var ki 
bu belli-belirsiz fikir yine de bütün bir düşünce atmosferine hâkimdir. Nihayet 
Darwin’i ortaya çıkaran da bu atmosfer olmuştur. Benim tartışacağım konu 
açısından dayanacağım iddia, Kant'ın bu atmosferi soluyan, çağının tipik 
temsilcilerinden biri olduğuyla sınırlı. Bununla birlikte ben bu yeni evrim fikrinin 
Kant’ta Urteilskraft ve kimi başka yerlerdeki bazı pasajlarla sınırlı olmadığını, onun 
fesefesinin bir temel taşı olduğunu gösterebileceğimi umuyorum. Kant’ın eğitim, 
tarih ve siyaset üzerine yazılarında bunu göstermek görece daha kolaydır. 
Takiyeddin Mengüşoğlu’nun insan felsefesinde savunduğu “ontik yaklaşım” 
açısından Kant’ı farklı bir yere koyması, örneğin, bu nedenledir. Bunun yanında, 
benim asıl üzerine yoğunlaşacağım mesele, bu yeni fikrin Kant’ın bilgi teorisini 
anlama açısından nasıl bir kilit role sahip olduğunu göstermek olacak. Hume’un 
nedensellik problemine getirdiği çözümün Kant’ı tatmin etmemesinin nedeni, 
örneğin, bu yorumla, şudur: Hume’un çözümü başka bazı hayvanların bilişsel 
yetileri söz konusu olduğunda tatmin edici görülebilirse de insan ile ilgili yetersiz 
olacak, çünkü bilişsel yetileri çevreyle uyuma ayarlı organizmalardan farklı olarak 
insan içinde yaşadığı dünyanın bilimsel bilgisine sahip olma iddiasındadır. O halde 
yeni soru şudur: doğada doğal yollarla ortaya çıkmış olan bir doğa varlığı nasıl olur 
da, bildiğimiz diğer tüm doğa varlıklarından farklı olarak, doğanın işleyişini bilebilir, 
başka deyişle, bilim yapabilir? 

 

Selda Salman 

Hayalgücü Kökensel Yeti mi? Kant’tan Fichte’ye Hayalgücünün İzinde 

 

Kant’ın temel meselesinin insan olduğu söylenebilir. Onun üç temel sorusu “Ne 
bilebilirim?”, “Ne yapmalıyım?” ve “Ne umaribilirim?”in, dördüncü ve hepsini 
kapsayan “İnsan nedir?” sorusuna gitmesinin nedeni budur. Kant’a göre “İnsan 
nedir?” sorusu yeterince incelenmemiş, cevaplanmamış bir soru. Kant için insan 
kurucu özne ve bir topostur ve bu toposun bağrında üç temel yeti yükselir: 
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Hissetme, hayalgücü ve düşünme (sinnlichkeit, einbildungskraft, apperzeption). 
Ancak bu üç yetinin bir arada işlemesi durumunda bilgiden söz edilmesi mümkün 
olsa da, hayalgücü yetisinin ayrıksı yeri dikkat çekicidir. Hayalgücü diğer iki yeti 
arasında bir köprüdür ve bir salınımla diğer iki yeti arasında iş görür. Hayalgücü 
olmadan hissetme ve düşünmenin hem “boş” hem “kör” olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Kant henüz hayattayken, tutkulu bir Kant hayranı olan J.G. Fichte hayalgücü 
yetisinin önemini fark ederek üzerine “deneyler” yapmaya başlar ve ünlü çalışması 
Wissenschaftslehre’yi “bu harika yeti”nin, hayalgücünün kökenselliği üzerine 
kurar. Hayalgücü Fichte için sentezi mümkün kılan, dolayısıyla tüm bilgimizin 
kökeninde olan yetidir. Numen-fenomen, özne-nesne, ben-diğeri gibi felsefenin 
kadim sorularına hayalgücünü merkeze alarak yanıt vermeyi dener. Bu bağlamda 
hayalgücünün “rasyonel varlıklar” olarak bizi biz yapan yeti olarak karşımızda 
durduğu öne sürülebilir. Hayalgücü, aklın analiz pahasına ürettiği ayrımları 
salınımlarla birleştirir, birliği yeniden kurar. Zamanı ayasında tutan hayalgücü 
gelecek düşüncesinin de kaynağı ve dolayısıyla insanın gelecek yönelimliliğinin de 
kökenidir.   

Bu çalışmada, Fichte’nin Kant’ın felsefesi üzerinden ilerlediğini öne sürdüğü bu 
imkânla insanı belirleyen temel yetinin hayalgücü olup olmadığının tartışılması 
denenecek ve Kant’ın anıtsal sorusu “İnsan nedir?”e cevap girişimi olabilecek bir 
yolun izi sürülmeye çalışılacak, Kant’ın akla doğru “geri adımı”na rağmen Kantçı 
felsefenin merkezinde hayalgücü olup olmadığı Fichte üzerinden sorgulanacaktır. 

 

Emine Sarıkartal 

Kritik ve Politika: Lyotard ve Arendt’in Kant Okumaları 

 

Lyotard’ın Coşku metni, Kant felsefesinin en sıra dışı okumalarından biri olarak 
değerlendirilebilir. Kant’ın tarihsel-politik metinlerinden yola çıkan ve buna 
Yargılama Fakültesinin Kritiği’ni ekleyen Lyotard, politik olanın geri 
çekilmesi  izleğini Kant felsefesi ışığında düşünmeyi önerir. Lyotard’ın okumasının 
odağında Kant’ın kritik hareketi vardır ve bunun nedeni Coşku’nun en başında ilan 
edilir: Hedef, Kant bağlamında kritik olan ile politik olan arasında analoji 
bulunduğunu göstermektir. 

Lyotard için, “politikanın geri çekilmesi” yani önemini yitirmesi sorusu yanlış bir 
sorudur, çünkü esasen geri çekilen, yeni sorunlar ve mücadele yöntemleri 
karşısında ağırlığını kaybeden politik doktrinlerdir. Lyotard politik olanı totaliter 
düşünce ve eylemlerin dışında kurgulayabilmek istemektedir. Sözkonusu “yenilik”, 
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bu açıdan bakıldığında, heterojen biçimler ihtiva eder ve politik edim, bu 
heterojenliğin tanınmasıyla başlar. 

Öte yandan Kant felsefesinde kritik yargının öne çıkarılarak politikaya zemin 
hazırlanması ve bunun özellikle totalitarizm sorunuyla beraber düşünülmesi, 
Lyotard’dan önce Arendt düşüncesinde karşımıza çıkar. Arendt’in ölümünden önce 
tamamlanamamış olmakla birlikte günümüze kadar ulaşan notlardan hareketle 
yayımlanan Judging, The Mind of the Life üçlemesinin son kitabını oluşturur ve 
Kant’ın üçüncü Kritik’ine odaklanır. Buna göre yargılama fakültesi ile insanın politik 
varoluşu arasında doğrudan bir ilişki vardır ve bu hipotez, Arendt’in totalitarizm 
eleştirileriyle birlikte düşünülebilir. Oysa Lyotard, Survivant (1988) metninde 
Arendt’in politika anlayışını eleştirirken onun Kant okumasını kendisininkinden 
açık şekilde ayırır. 

Bu bağlamda, özellikle üçünü Kritik’i merkeze alarak, Lyotard’ın ve Arendt’in Kant 
okumaları arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? İki düşünürde de karşımıza 
çıkan politika meselesi bu karşılaştırma ışığında nasıl anlaşılmalıdır ? 

 

Harun Tepe 

Kant Etiği Üzerine Yeniden Düşünmek 

 

Kant etiği, etik tartışmalarında kendisinden en çok söz edilen görüşler arasında yer 
alıyor. Kimi zaman etik tarihinde bir dönüm noktası oluşturduğu, önemi ve 
vazgeçilmezliği vurgulansa da, daha çok karşı çıkılıp eleştirilen bir görüş Kant etiği. 
Bu eleştirilerin bir kısmı onun yüzeysel değerlendirilmesinden kaynaklansa da, bir 
kısmı görüşün kendisinden, görüşün kimi zaman “metafizik” olarak nitelenen 
yapısından kaynaklanıyor. Bu etik görüşünün Tanrı idesine dayanması (ya da 
dayandığının düşünülmesi), saf akıldan gelen istemenin ürünü olan ahlâk 
yasasından, ahlâk alanında sentetik a priori bir yargıdan söz etmesi en çok 
eleştirilen noktaların başında geliyor. Başka önemli bir eleştiri noktası ise, Kant 
etiğinin insan-merkezci bir etik olması, insan dışındaki canlıları ve cansız doğayı 
etik bakışın dışında görmesi. Çevre sorunlarının yeryüzündeki tüm canlıların 
yaşamını tehlikeye sokmaya başlaması, teknolojinin bugünden kestirilemeyen kimi 
zararlı sonuçları, etiğin yalnız insanla ve kişilerin yakın çevreleriyle sınırlı 
kalmasının eleştirilmesine yol açmıştır.    

Öte yandan, Kant etiğinde kimi sorunlu yanlar görülmekle birlikte, onun 
yaklaşımının önemli ve aşılamaz bir görüş olduğu öne sürülmüştür. “İyi isteme”ye 
dayanmasının bir eylemi ahlâklı ya da etik bir eylem yapmaya yetmediği, ama “iyi 
isteme”ye dayanmadan da bir eylemin ahlâklı bir eylem olamayacağı ileri 
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sürülmüştür. Kısaca evrensellik ya da genel-geçerlik ilkesinin bir eylemin ahlâklı 
eylem olup olmadığını saptamada iyi bir ölçüt olduğu düşünülmüştür. 

Kant etiği üzerine yeniden düşünmeyi, onu bu olumlu ve olumsuz eleştiriler 

ışığında yeniden değerlendirmeyi amaçlayan bu konuşmada, Kant etiğinin bu 

eleştiriler karşısındaki durumu, Kant etiğinden yana ya da ona karşı olmaksızın, bu 

eleştirilerin yerinde olup olmadığı, Kant etiğinin günümüz etik sorunlarıyla baş 

etmede bize sağlayabilecekleri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 

Anıl Ünal 

Üzerine Konuşulamayan Hakkında Notlar: Epigenesis 

 

“Bir dünya olmasaydı da bir mantık olacağına göre” diyor Wittgenstein, Tractatus 
Logico-Philosophicus’un 5.5521 önermesinde: “Nasıl oluyor da bir mantık var, bir 
dünya olduğuna göre.” Birkaç önerme sonrasındaysa şöyle devam ediyor, 
5.555’de: “Ve nasıl olanaklı olabilirdi ki, mantıkta uğraştıklarım, kendi icat 
edebileceğim biçimler olsun; oysa uğraştığım, benim onları icat edebilmemi 
olanaklı kılan şey olmalıdır.” 

İlk önerme bizi kayıtsızca metafizik tarihinin en esaslı sorusuna yöneltir: Yayılım 
şayet, tam da bize belirdiği bu biçimi ile beliriyorsa –yani matematiksel olarak tarif 
edilebilir mantıksal yasalılığıyla–, nasıl olur da o aynı zamanda şaşmaz bir kesinlikle 
düşüncenin yasalılığına tabidir? Soru geleneksel anlamda res extensa ve res 
cogitansın organizasyonuna ilişkindir. Alıntıladığım ikinci önermeyse bizi 
transandantal bir yanıt arayışına davet eder: Adına öncelikle doğa ve sonra bilgi 
dediğim bu sentetik birlik, anlamamın öznel ve nesnel koşulları bir arada 
düşünüldüğünde nasıl olur da bu gerçekliği kurmaktadır? Dünya neden böyledir de 
başka türlü değildir? Bu sorunun, Kant’ın transandantal felsefesinin mimarisi göz 
önünde bulundurulduğunda farklı transandantal katmanlarda ve bu vesileyle de 
farklı metafizik derinliklerde yanıtlarını bulmak mümkündür; sözgelişi denilebilir ki, 
duyumsamanın geçirgen formları ve kavramanın spontane kategorilerinin bir 
arada faaliyeti bu realmi inşa eder; biraz daha derinde bu soru zamansal olmayan 
kategorilerin nasıl zamansallaştığı sorusu ile birleştiğinde başka bir metafizik 
derinlikte şematizm öğretisi ile karşılaşırız; buna paralel olarak, zamansal olmayan 
transandantal benin nasıl zamansallaştığı sorusu da gündeme gelir, ve biraz daha 
derine indiğimizde bu defa soru zamansal olmayan bu transandantal ben 
mekânının nasıl kurulduğu sorusuna dönüşür. Tüm bu sorular ve yanıtları Kant 
metafiziği açısından son derece verimli düşünce alanları açar biz felsefecilere. 
Fakat bir adım daha derine inmek istediğimizde karanlık bir alan ile karşılaşırız: 
Epigenesis. 
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Epigenesis düşüncesi transandantal felsefeye çeşitli biçimlerde sızmıştır, 
bunlardan en ilginç olanıysa Saf Aklın Eleştirisi’nde adeta anlık bir beliriş olarak 
kendisini gösteriyor. Fakat bu beliriş gene de Saf Aklın Eleştirisi’nin konusu olan 
aklın öznesine ilişkin önemli ipuçları taşıyor. 

 

Doğan Yaşat 

Derrida’nın Kant Estetiği Yorumu: Görsel Sanatlarda Ergon ve Parergon 
Kavramları 

 

Sanat yapıtında “içerisi” ve “dışarısı” birbirinden nasıl ayrılabilir? Eğer böyle bir 
ayrım olduğu varsayılacaksa, bu aynı zamanda şu anlama gelir: Sanat yapıtının tam 
da başladığı yer ile onu dış dünyadan ayıran, yani “içerisi” ile “dışarısı” arasında yer 
tutan bir mekân, çizgi, çerçeve olmalıdır. Bu doğrultuda yapıta ilişkin belirecek 
estetik yargı ile dış dünyaya ilişkin yargının yanında, bir de sözü edilen bu belirsiz 
mekâna ilişkin yargının nasıl şekilleneceği sorunsalı karşımıza çıkar. Derrida’nın 
Kant’ın Üçüncü Kritik’ine baktığında ilgilendiği temel problemlerden biri de, 
sanatçının ortaya koyduğu yapıta, işe, yani ergona dâhil olan ya da bir anlamda 
eklenti olarak katılan parergonun estetik bakımdan rolünün ne olduğu sorusudur. 
Kant’ın bir metafor olarak kullandığı parergon kavramını bu ilişki bağlamında 
sorunsallaştıran Derrida, bilhassa görsel sanatlarda çoğunlukla “çerçeve” olarak 
karşılanmaya açık olan parergonun gerek sanat yapıtının kendisinin, gerekse dış 
dünyanın temsiliyet zeminlerinin dışında kaldığı düşüncesini ortaya koyar. Hiçbir 
şeyi temsil etmeyen parergona dair estetik yargıya nasıl varılabilir? Derrida’nın 
Kant estetiğinin kalbi olarak gördüğü bu soru etrafında biçimlenecek olan bu 
sunum, Kant estetiğinin görsel sanatlara getirdiklerini yapısalcılık sonrası 
düşüncesinin ışığı altında tartışmayı hedeflemektedir. 

 

Erdoğan Yıldırım 

Saf Aklın Eleştirisi Işığında Modern Bilimlerde Bilgi-İman İlişkisi 

 

Modern düşüncenin kendisine ilişkin temel varsayımlarından biri Aydınlanmadan 
aldığı ilhamla kendisini ortaçağın karanlığına karşı kurduğu iddiasıdır. Bu iddianın 
kendisini en belirgin şekilde gösterdiği yerlerden birisi bilgi, özellikle de bilimsel 
bilginin kavramsallaştırılması olmuştur. Buna göre, ilhamını (bazılarına göre 
daimondan alan) merak, ilk ve en iyi örneğini Descartes’ta bulduğumuz akılcı 
kuşkuculuk ve ilk kez Newton’un Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’da 
(bundan sonra Principia) örneklendiği şekliyle gözleme dayalı bilimsel bilginin Aziz 
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Augustinus’tan bu yana “kendini otoriteye teslim etme” düşüncesi çerçevesinde 
anlaşılan imanla çeliştiği, kendisini bir anlamda ona karşı kurduğu kabul edilir. 

Oysa Aydınlanmanın son, modernliğinse ilk düşünürü olarak görülen Kant’ın ilk 
Kritik’inin dikkatli bir okuması bize sadece modern değil, tüm bilme iddialarının 
zorunlu olarak imana dayandığını gösterir. Ancak, bu iman yine ilk bakışta Aziz 
Augustinus’un “kendini otoriteye teslim etmek” olarak anlaşılan iman anlayışına 
dayanır gözükse de, bu kez asıl dayanağını Kant’ın düşüncesinde insana ait doğa 
vergisi evrensel bir yeti olarak anlaşılan anlamada bulmuştur. Buna göre, imanın 
kaynağı olan otorite bu kez insanın kendi anlaması olacağından, bunun gelişmesi 
ve Kant’ın kendi döneminde (aydınlanmakta olan bir çağda) umduğu (ama bizim 
aydınlanmaya neredeyse artık hatırlanmak istenmeyen kötü bir anı olarak 
yaklaşılan kendi zamanımızda pek o kadar da umamadığımız) şekilde insanların 
çoğunluğunun akli olgunluğa erişmesi, yani yargılarını sadece kendi aklına 
dayanarak verme kapasitesini kullanması büyük önem taşıyordu. Oysa, bugün 
önümüzde duran soru daha çok “bunun olmadığını gördüğümüz, yani insanların 
çoğunluğunun akli olgunluğa ulaşmadığına tanık olduğumuz bir çağda bilgi-iman 
ilişkisine nasıl yaklaşmak gerekir?” olmuştur. 
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Lewis Johnson 

The Sensus Communis, The Beautiful, The Sublime 

 

This paper aims to expose and explore a series of differences in recent readings of 
Kant’s Critique of Judgement over the role of the notion of the sensus communis in 
his account of the significance of judgements of beauty and sublimity. In so doing, 
the paper will seek to indicate in what ways the import of these recent readings 
for an understanding of the significance of art, by Jean-François Lyotard, Jacques 
Derrida, Jean-Luc Nancy and Jacques Rancière, has either not yet been fully drawn 
out, or appears to go missing. Derrida’s questioning of the sensus communis might 
be taken to task for its philosophical naïveté in that he does not seek to explore 
the philosophical history of this phrase, either as Aristoteleian koinē aesthesis or 
as a more Roman sense of the community. Yet Derrida’s query concerning Kant’s 
recourse to ‘an erudite and dead language’ invites us to follow ‘the labor of 
mourning’ in Kant’s account of beauty, a mourning that Kant’s justifications for 
the use of Latin oversteps by means of recourse to models of taste. Anticipating a 
solution to the antinomies of aesthetic judgement, in approving Latin’s lexical and 
grammatical stability, Kant’s text proffers the beautiful as object of communicable 
consensus and the sublime as occasion, as Lyotard notes in conclusion in Lessons 
on the Analytic of the Sublime, of philosophical strictures concerning the limits of 
this. The paper will consider exemplary rejections of such strictures, in Nancy and 
Rancière, before seeking to indicate in what ways Kant’s mourning of the beautiful 
and the sublime remains incomplete, and what some of the implications of this 
are for working with aesthetics in relation to art and its histories.  

 

Andrea Rehberg 

Kant and Lyotard Between the Aesthetic and the Political 

 

The vast influence Kant has had on a number of so-called postmodern thinkers is 
undisputed. Deleuze, Derrida, Foucault, and Lyotard (to name but the most 
prominent among them) have all taken Kant’s Copernican turn as their point of 
departure, have reflected on the scope and meaning of critique, and in numerous 
ways explored the Kantian legacy in contemporary philosophy. Among these 
postmodernists it is arguably Lyotard who has most consistently turned to Kant as 
an inspiration for his aesthetico-political projects. In a number of texts, from his 
earliest published booklength study, Phenomenology (1954), via Enthusiasm: The 
Kantian Critique of History (1986), to Lessons on the Analytic of the Sublime: Kant’s 
Critique of Judgment, 23-29 (1991), as well as a number of shorter works, Lyotard 
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has engaged with Kantian thought as a way to give shape to his own thoughts on 
the conjunction of the aesthetic and the political (in the sense of le politique). In 
this paper I will firstly attempt to give a swift overview of Lyotard’s persistent 
engagement with Kant’s critical thought; secondly, I will draw out the significance 
of Kant’s texts on history, politics, and the politics of history, for Lyotard’s own 
political thought; and, thirdly, show the significance of Kant’s critical reflections on 
aesthetics – above all in the Critique of Judgment – for Lyotard’s later conception 
of a postmodern politics, focused on terms such as ‘the differend’, ‘dissensus’, and 
‘paganism’. The Kantian thought that emerges in and through Lyotard’s encounter 
with it offers a radical contribution to sometimes pressing, increasingly urgent, 
reflections on the contemporary political situation in which ‘we’ find ourselves. 

 

Lucas Thorpe 

What's Wrong with Constructivist Readings of Kantian Ethics? 

 

Kantian ethics today is dominated by the followers of Rawls, many of them his 
exstudents. They interpret Kant as a moral constructivist who defines the good in 
terms of the reasonable. Such readings give priority to the first formulation of the 
categorical imperative and argue that the other two formulations are 
(ontologically or definitionally) dependant upon this formulation. I argue, in 
contrast, that Kant should be understood as a moral idealist.  

 

Kenneth R. Westphal 

Kant, Aristotle & Our Fidelity to Reason 

 

Kant recognised that for several important reasons, the relations between justice 
and virtue are complex. The main juridical problem Kant addressed concerns 
acquired rights (RL §6). Acquiring such rights also bestows correlative obligations 
to respect others’ counter-part rights, both innate and acquired. Central to Kant’s 
doctrine of justice is our capacity to be responsible, imputable, hence also 
intelligent and informed rational agents. Our capacity to be responsible involves 
our understanding of our own and others’ actions, intentions and aims. Regardless 
of our motives, we are obligated strictly and juridically to live honourably, to 
injure no one, and in conditions of proximity, to be citizens of a republican system 
of distributive justice. I undergird Herman’s (2007, 130–53) findings by showing 
how properly understanding Kant’s moral philosophy requires dismissing partisan 
debates about deontology, teleology, consequentialism and perfectionism. To 
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moral philosophy belong ethics, justice and education. None of us can develop 
solo our rational and emotional capacities to be responsible, imputable agents. 
Including education within moral philosophy reveals fundamental important links 
between Kant’s and Aristotle’s views: Kant’s universalisation test provides a 
conditio sine qua non for any logos which can be orthos, whilst Aristotle’s 
educational concerns about developing our fidelity to reason underscore Kant’s 
view that we are indeed zoôn politikon. 

 

*** 
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KANT: DOĞRU, İYİ, GÜZEL 

17. yüzyıldan itibaren felsefenin ana görevi, bilginin ve insan eyleminin temel prensiplerinin insanın 
doğası ekseninde ve anlama yetisinin sınırları içinde keşfedilip keşfedilemeyeceği sorusuna, aşkın 
hiçbir güce referansta bulunmaksızın, yanıt verme çabası olarak belirlenmiştir. Aydınlanma 
hareketinin pratik ve politik kaygılarıyla desteklenen bu eğilimin tepe noktasında Immanuel Kant yer 
alır. Bunun temel sebebi başka hiçbir filozofun modern düşüncenin söz konusu girişimine Kant kadar 
yoğun bir katkıda bulunmamış olmasıdır. Düşünür, transandantal bakış eşliğinde, entelektüel 
dünyanın temellerini araştırmış, bu araştırmaya paralel olarak sentetik a priori bilginin 
olanağının koşullarını ele almış, pratik felsefenin temellerini 
Aydınlanma’nın akılcılığını derinleştirerek ve eleştirerek inşa etme 
girişiminde bulunmuştur.  

Kopernik devrimini teorik felsefe alanında gerçekleştirmeye çalışan 
düşünür, bu çabasını beğeni yargısı soruşturmasında da hayata geçirir. 
Estetik alanında “hakkında beğeni yargıları kurduğumuz nesneler bize daha 
verilmeden önce beğeni hakkında herhangi bir saptama yapılabilir mi?” 
şeklinde yükselttiği soruya özneyi öncelikli yapı olarak konumlandırarak yanıt 
vermeye çalışır.  

Kısaca Kant, aklın bir dizi özerk alana —saf akıl, pratik akıl ve yargıgücü— 
dağılımını, a priori kavramını merkeze alan, farklı alanlara ilişkin yürüttüğü 
soruşturmalar üzerinden gerekçelendirir. Elbette 
ki bu soruşturmalar çağımızın problemleri ve 
felsefi bilinci bağlamında çoğaltılabilir: Eğer 
Kant’taki evrensel aklın aslında tarihsel 
olduğu varsayımı kabul edilirse, böylesi bir 
kabulün felsefi düzlemde yaratabileceği 
teorik ve pratik sonuçlar neler olabilir? Göreli a 
priori kavramının inşası sürecinde Kant’ın düşüncesinin 
katkısı ne olabilir? Çağdaş bilim felsefesi tartışmaları 
bağlamında sentetik a priori kavramının sürdürülebilirliğinden söz 
edilebilir mi? Kant’ın transandantal felsefesi analitik felsefedeki 
çağdaş tartışmalarla nasıl ilişkilenir? Fenomenolojinin kuruluşundaki 
merkezi rolü dikkate alındığında, Kant felsefesinin bugün 
fenomenolojideki çalışmalardaki konumu ve önemi nedir? 
Transandantal semiyotik nedir? Kant’ın ödev etiği yalnızca formalizm 
ekseninde mi ele alınabilir yoksa düşünürün bakışının etik alanına içerik 
yönünden katkısı olabilir mi? Uygulamalı etik tartışmalarında 
deontolojinin yeri ve önemi nedir? Kant’ın üçüncü kritiğini politika 
felsefesi çerçevesinde okumak bize yeni bir politik perspektif kazandırır 
mı? Kant’ın ahlak ve politika felsefesi kozmopolitanizm ideası bağlamında 
yeniden nasıl düşünülebilir? Evrensel insan hakları ile Kantçı felsefi 
antropoloji arasında ne türden bir ilişki vardır? 

Kant’ın teorik ve pratik düzeyde gerçekleştirdiği devrimi; bu ve benzeri 
sorular eşliğinde, metafizik, mantık felsefesi, bilgi felsefesi, fenomenoloji, 
ahlak felsefesi, hukuk felsefesi, politika felsefesi, estetik, din felsefesi, 
felsefi antroploji, tarih felsefesi vb. gibi farklı başlıklar altında yeniden 

değerlendirmeyi amaçlıyoruz.  
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