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1'here are three n1ai.n stations on the 'philosopl1ical tracl<' of the history 
of philosophy-science, namely Aristotle, Rene Descartes aı1d Iınmanuel 
Kant. For a thoroughly professional grasp of philosophy in general and 
any of its special domains of research in particular, the study of these 
philosophers' systems is irıdespensable. Moreover, in order to con1pre
hend the epistenıology of science in its broader sense, and of specific 
sciences, again, it is crucial to fall back on a mlı1ute enquiry of the abo
ve-naıned philosophers' respecti\re systems. 
The last of the so-called triumVirate, Im111anuel Kant's system is the ul
ti111ate s tage of philosophy-scieı1ce systeınatiza tion. He reversed, even 
revolutionized the precartesian rnetapl1ysica1 \ren ture by asser ting that 

Prof. Dr., istanbLtl Üı1iversitesi Edebiyat Fal<Ctltesi Felsefe Böli."ııı1Cı Öğretiı11 Üyesi. 
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ınstead. the being (object) as such. the cogniZing lranscendental sub
ject's aperceptive capacities should be scrutinized. By doing so. the bo
undaries of sense could be discovered. This. in turn. \vould demonst
rate to Lı s "tlıat a certain ıninin1um strLtcture is esse11lial to any con
ception of experience which \Ve can make tr11ly intclligible to ourselves." 
On the other haı1d, "tbe attempt to extend beyond the limits of experi 
ence the ttse of structt1ral coııcepts. or of any other concepts. leads only 
to claims empty of rneaning. Dogmatic rationalism exceeds the upper 
bound of sense, as classical empiricism falls short of tl1e lo\ver. ··· In this 
\vay Karıl coııstrued aı1d sL1bsequently built up a ·11on-speculative me
taphysical' systeı11 which supplied tl1e framework ofa ne\v philosophi- · 
cal tradition . l<no\;vn as tlıe German (traı1scendental) Idealisın. All Sltb

sequent atteınpts of establish ı ng fresh philosophy-scıencc systems, 
\vhether of thc speculatıve or non-s peculatj \re metaph)'Sical orcler , b)' 
Gern1an philosopl1er-scientists. could be Lraced bacı{ to Immanuel 
Kanı·s endeavour. Fina lly. il has beerı wilnessed that from certain Ger
ınaı1 spectı lative n1etapl1ysical constructs. i11 the earl)' T\~:entieth cen
tury, an ideology lıas spruı1g forth. Tlıat ideology·s \vi.sh and claiın \vas 
to form a n a lterı1ative ciVilizatioı1 to the cxistiı1g conremporaneous gıo

balizirtg Anglo-Judaic orıe. Ho\vever the ensuing (Seco11d \Vorld) \var. 
111aybe lhe only 011e i11 history foL1gl1l ferociously on ıdeological gro
Lı11(Js, put an abrı.ıpt end to tlıe above-mcntioı1ed assertioıı. 

In 011r lengtlıy essay belo\v. writ te11 in Turkish. \ve lr)· to fınd out t he 
cu llLt ral, 11istorical aııd geographical baclı::ground-coordinates \Vill'ıi11 

vvhich In1manuel Kanl' s person a lity as \Veli as his transcendeı1tal criti
cal system cotıld be uııdcrstood and exp lctiı1cd. 

Keywords: Ansc1ıaıltı11g, Being. Civilization, Construct. Criticisın. Cul
ll.ıre. Epistemology, Geograplıy, HistOf)'. Ideology. In1agi11ation. Intel
lect. IIıtı.ı itior1. Mctaplıysics . Mind, Object. Philosoplı.)r, Reason. Scien
ce. Subject. System, Transcendental, Underslandiı1g, (our O\vn terms:) 
Philosophy-science, Spect.ılative. Non-speculative . 

.. 
OZET 

Rene Descartes'la ba.şlayaı1 Yerıiçağ (moderne) felsefesinde ·ctt.i.şünen 

ben· -yine Descartes'u1 deyişiyle res cogita.ns- giır1 1şığına çıl<arılrruş

tır. Kant. 'düşünen ben·ın biçimsel düşüıune - den1ekki duygudan so
yutlanmış- işleyişini l{endine araştırma kont.ısu kılmıştır. 'Duyuınla

yan ben'Ln irdelenmes i 'psikolojfnin işi olmasına lcarşılık. 'düşünen 

ben'in 'biçimsel düşünıne işleyişi'ni (ınecaı1isn1e) incelemel< bir 'trans
sendental' işlemdir. Bu ödevi on1uzlamak da filosofa düşer. 'Dtıyumla
yan psikolojik ben'den farl<lı olarak , 'biçimsel düşünen transsendental 
özne', ahlak ile (bilimsel) bilgi biı1asının mimarıdır. 
Kant'ın Iıışaa etmiş olduğu rnuazzam felsefe yapısı (sisten1i), yeni bir çı

ğırın pınarıdır. Bu yeı1i oluşum , zan1anla Alman tra?ssendental ide
alis ı11 ç1ğırıı1ın zen1lııini hazır layacal<tır. 

P.F. Strawson: "Tile Bounds of Sense". pp 1 1.& 12. Methtıeı1. Loı1doı1. l 973. 
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. 
III- Miınari Tasarıma Uygtın Inşaa Olt1nmt1ş Bir Hayat Hik.ayesi 

Immanuel Kant , Doğu Prusyanın merkezi, o günlerde, nüfL1su elli bini 
bulan Kö11igsberg·te 22 nisan l 724te sabah saat beşte sofu (Pietist) bir anne 
-Aı1na Regiı1a- ile saraç babanın Johanı1 Georg- oğltı olarak dünyaya 
gelmiştir. Düı1yaya geldiği gt:Ln, eski Prusya tal<vimine göre. Aziz En1aı1uel'e 
adanmış oldtığundan , oğı,ıl , lmmanuel adıyla vaftiz edilmiştir. Kitabımukad
deste geçen bu adı11 anlamı "'Allah bizimle"dir. 

Kani , ileriki yaşlarında , nedense. birara, atalarının Isl<oç asıllı oldtıkla

rıru öne s l"ırm üştür. Yanılmıştı. lskoçlukla tızal<taı1 , yakı11darı ilgisi ilişiği 

yoktu. Büyi.ikbabasının büyükatası Ricl1ard Kant, Baltık deı1izinin doğu, Lit
vanyanıı1 da batı l<ıyılarıı1dal<.i Prölcttls l<asabasıııdandı. Filosofumuzun bel
gele11ebilir soyağacı Richard Kant·ıa başlar. Riclıard , testi imfili ve satışıyla 

ıneşğuldü. Heydelcruglıı testi in1filahanesi sfil1ibi11i11 kızı Dorothea Lieder·ıe 
Rusta evleı1di.11 Ricl1ard·ın oğlu Prökulsuı1 güney batısu1a di.i.şen Men1ele gö
çüp yerleşmiş. sarac olınuşlur. Bilal1are sa11at.1111 oğlLı Jol1ann Georg·a öğrel

n1iştir. O da , Memeliı1 batıs111dal<i J{önigsbergte l<.e11 diı1e yc11i bir l1ayat orta
mı kurmL1ştur. Jol1a1111 Georg'un bi.·ıyükbabası Ricl1ard'uı il<i l<ızı Is koçlarla 
evle11n1işti. Iınma11Lıel Kanl'ıı1 l<endiı1i Is l<oç asıllı sanmasıı1ın s ebebi bLt ola
bilir. 

Annesi Anna Regina'ya gelince; o, Nürnbergli olup eycrciı1in l<ızıydı. Pi
etismin ağarW<lı şekilde yaşandığı Königsberge gelip yerleşmiş , Johann Ge
org'la evlenmiştir. Bu evlilil<ten dokuz çocuk olınuş, beşi l1ayatta kalmıştır. 
Immant1el'i11 bir ablası, iki de kendinden genç hemşiresi ile bir biraderi (Jo
haıın Hei11ricl1) vardı. 

Aile, şehir dışında, babanın işliğine bitişik bir fakirhanede otururdu. En 
çetin dertleri soğtık kış günlerinde ıs111mak için yakacağın ve karınlarını do
yurmak üzre yiyeceğin ted arikiydi. 

Bütün geleneksel / geleı1ekci ailelerde oldtığu üzre, Kantlarda da ailenin 
orta direği ve 011u çekip çeviren annedir. Kiiçül< Immanucl'in zayıf ve çelim
siz bir çocuk olması, onu annesinin ilgi odağı kıln1ıştır. lmmanuel , l1addiza
tında azla yetine11, zorluklar karşısında yılmayan, umudu11u asla yitirıneyen , 

maneviyatı yüksel<.. ciddi, iffetli, düzeı1li, titiz ve ıı1 ·üşfil{ bir lcadın olan anne
sinin et.kisi ile anısını ve bu arada Pietismini ön1ür boytı gö11lünde taşımıştır: 

17 Bkz: Fritz Gause: '"J{anlund Königsberg. Ein Buch der Erinnerungen an Kants 250. Ge
burstag aı11 22. April 1974.". Leer / Ostfriesland, 1974. l lf; ayrıca. Hans&Gertrud Mor
tensen : '"Kanls vaterliche Ahnen tınd ihre Unıwelt, in Jalırbuch der Albertus-Urıiversitat 

Königsberg". 3.56, 1953. 
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"İyiliğin tohumunu gönlüme eltip orıu besleyen, kalbinıin kapıSh'1J. c.ogan1n 
tzle11imlerine açan, l<avraınları bende 11yandırıp geliştiren , öğret:.lı<.er".: :e ba
na şifalar s1ın11p hayatıını bunca etkilemiş olan annemi hep ~'üreg~"!!cie :-a
şatacagım . · · ıs B11nca sevip etkisini ömi.ir boyu duyacağı annesini J{G.~. on üç 
yaşındayken l<aybetmiştir. 

Pietismin ektiği, 'insan yaşamasının gerçel<, halis gayesi. öde\in ~:eri.'le 
getirilmesi' 'tohum'u, ileride , Kant'ın hayatı ile felsefesiı1in tum ~-\:oşe bucak
larından bitip serpilecektir. Aslında o , Pietismi yaşamal<la k alma.5'1P mudafa
asını da üstlenmiştir: "Kiın ne derse desin, yeter artık! PietiSmi c::dd.t~·e alan
lar, namtısları ve şerefleriyle tebari.iz etmişlerdir. Kişinin mfilik. o~abileceği e n 
yüce değerlerle donaıınuşlardır. Ttıtkuların karartamadığı. çelip cezbedeme· 
diği gönül huztıru , dingin neşe . maişeti el emeği göz nLıruyla remin bu ... I1sarı 

lar1n ortal<. paydası olm1ışt11r. Onları hiçbir sıl<ıntı. zorltık. ko\-uşt;:..::-ma ta
l<ibat, husLıınet. baskı ile zuli.im doğr11 bildil<leri yoldaı1 sapun:ııair.ıs~: · 9 

Kaı1t ailcsi11in ce111aatine meıısub oldttğLt kilisenin papazı ?rara _-\J.bert 
Schultz'tıı1 tavsiyesi üzeriııe sel<iz yaşındaki lrr1ınaı1uel.i11 ka::d~ de,.rlcL oku 
ltt olaı1 Friedrichslcollegiuma yaptırılmıştır . Okulda okutulan derslerin başın
da. l1aftada yirrııi saatla Lati11ce. dinbilgis i ile hesapbilgisı ge:...r Gôrdi.lğfı 

derslerde11 Kant, Ron1a-Latin şiirine hayranlık dtıyarken . dinin ~o:-e:-ı kısınıı1-

daı1 s1lcılınıştır. Ol<tıla ı11aı1astır nizamı111 andırır rnüdlıiş bir sıkı d~zeı1 ha-.. 
kimdi. Oğreııciler, sabal1 saat altıda yataktan kallcar. yıkanır. kal1• ealcı \'e 
rnüteal<.ibeı1 ibadet ederler. Dersler saat yedide başlayıp ikiııd: dôr~:.e b!terdi . 
Çarşaı1balar1 ile ctıınaertesileri seçırıeli derslerderı matem atik Fra...":sızca ile 
Lehce göri.iJi.irdi.i. Latinceı1i11 ya11111da, Kitabımulcaddes d ille rinde:; )'unanca . 
ile lbrarıca zortınlular arası11daydı. Pazarları dLıa ile iba det gunu~·dtı. Tatil 
yol<tLı. Doğa biliınleri ile tarilı., ilköğretim tedrisatında ~.:er almazlardı. 

Zayıf büı1yesi , Iı11111anucl'i öğrc11imu1de zaman zaınan zorlamakla b irlik
te, o, olağani.i.stü l<avrayışı, zeyrekliği ve kuvvetli l1filızası)·la dikkatleri l'tsti:ı
ı1e çekınekte gecil<ınemiştir. Sırıilları birincilil<.le geçip okul ikincisi olaral< 
mezun olınuşttır. 

On altı yaşındayken 1740 güziinde Imınanuel"i i..ini\'ersite tahsiline baş
lar gör üyoruz. O tarihlerde Königsberg Üniversitesinde dört fakülte vardı : Do
ğa bilimlerini, matematiği. taril1 ile coğrafyayı, diller ile edebiyatları, ına11tık, 

ahlalc, estetik ile metafiziği kapsayanfelseje , ilahiyat. hukuk ile tıp. Aslcer kral 
Birinci Friedrich Wilhelm'in ( 1688 - 1740) aslcer ile memura ihtiyacı bLtlundu
ğundan, hul<uk ile tıp rağbetteydi. Babası, özellil<le de annesi, Iınmaı1Lıel'in 
ilalı.iyat öğrenimi görüp papaz olmasını arzulan1ışlardır. Ne var ki, annesi ile 
babasının ısrarları hilafına o, felsefe öğrenimini tercih etmiştir. Felsefe fakül
tesinde fizik, n1atematil<, coğrafya, maııtık, alılfilc , estetik ile ınetafizik dersle
rini izlemiştir. Hekimlilc ve hasta11klar111 teşhisi ile tedavisi l<onularında dille
re des taıı bilgisi onun, tıp fal<ültesinde de derslere devam ettiği11i göstermek-

18 "/nın1anuel f(anl. Sein Lebeı1 in Darstellun.gen uon Zeitgenosserı. Die Biograplıien L'On 

l .. E . BorouJslci. R.B. Jcıcllıncınn t111d A.Cl1 . Wassianslci" . 4.s, cıkaraıılar : F'.GroB. ! 9 i 2. -
yenideıı basılış : Darıustadt. l 97 4 . 

19 Kari Vorldncler: "Kanıs LelJerı " . 4.s, Hc:ıı11burg . 1974. 
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tedir. Otuz yedi yaşında ölen Profesör Martin Knutzen, Kant'm derslerine en 
fazla rağbet gösterdiği hocadır. Ondan Wolff metafiziği, Iı1giliz d.eneyci felsefe
si ile Newton mekaniğini öğrenı11iştir. KnLıtzen'iı1 etkisi ve teşvikiyle Karıt, öğ
reı1iıninin dördüncü yılında fiziğe ilişkiı1 bir çalışına 11az1rlamışt1r. 

Universiteye girişiyle birlikte Kant, yol<.s u lluk hattında seyr eden baba 
ocağını terketmiştir. Gerel<. üniversite yıllarında gerekse daha sonralar ı geçi
mini özel dersler vererel<. sağlamıştır . Aradabir kadlı11 dostu ve hamisi papaz 
Schulz'un (1739 - 1805), annesinin hfilivakti yerinde al<.ra~Jası ile okul arka-.. 
daşlarıı1ın iaşesi Kaııt'ın imdadına yetişn1iştir . . Oncelil<.le giyim ktışan11 ile 
ayakkabılarını oı1lar te111111 etn1işlerdir . Karıt, ŞLı vec1zevar1 s özleriyle acıklı 
dt1ru111una teselli bulmağa çalışmıştrr : "Şartlara ezileccğiıı1e oı1ları l1l.l.kıni1m 

altına almaga çaba l1arcıyorum"; "keı1di11i olLlmst1zlL1ğa teslim edeceğine onu 
t l" l "20 es un a asın .. . 

Kant'1n., "Yaşatıcı Güçieri11 Gerçel< DeğerlendirjlişJerine llişl<.in Düşl,i11ce

ler " başlıklı ilk eserini bastıran dedesidir. l(ant , bu çalışmasını l.iç yılda ta
ınamlaı11 1ştır. Basılınası da dört yıl si.l.rmt:ıştCır : 1746 - 1749 . Kitabın bir nl.is-. 
hasını yazar, çağdaş ı1evroloji11in k"Ltrucı.ısu Alı11aı1 IsViçresiı1den tıp bilgi11 i ve 
şair Albrecht uon Haller 'e ( l 708 - 1777) , bir baş l{ asın ı da yine Al111aı1 Isviç
resinden Sanlctpetersburg taki nıatematiltci Leonhard Euler 'e ( 1707 - l 783) 
yollanı ıştır. Zorl11 ve tar tış111alı rrıateınatil< fizil< n1eseleler1 içereı1 kitap , De
l<artcılar ile Laybrıitscjlerin çarpraz ateşine nıarCı z l{alınışlır. 

Alı11an şairi ve tiyatro y·azarı Gotth old Epl1ra i ırı Lessiıı.g ( 1729 - 1781 ). 
Kant'ın cüretini Ş Lı dörtlüğüyle a laya alınıştı r : 

·'Kant k.all<.arl<eıı düı1yaya ders \rer ı11eğe; 

Girişir zor bir işe . 

Değerle11dirir yaşatıcı güçleri; 
Kestireı11eden l<.e11dininldler.i. "21 

I(ant'111 gençlik yazıları yal.nızca bilim bakunında11 ilgi çel<.ici olrı1ayıp dil ile 
uslupca da dikkate değerdiı·ler . Latirıce l<.aleme alınn1ayıp aı1adilde yazıln1ış ol-.. 
dukJarı gözden kaçır1Jmamalıd1r. Ozge b.ir deyişle, he.m mtll1 duyarlılığ1 henı de 
Alınaı1canın, artıl<, felsefe-bilin1 l{avraın ile fil{irleriı1i kaldıracal<. gt.içte oldLığu

ntı Vl1rgu1aınalc türl.inden bir kaygıyı taşıdıkları göriUmektedir. Dil, açık , al(ı

cı ve tıkızdır. Bahsi geçen yazılarıyla n1ü.ellifimiz, büyük. Fraıısız doğa araştır
n1acısı ve filosofu Georges Louis Leclerc comte de Bujforı'tın (1707 - 1788) "le 
style c'est l'hoınme" ("11slup, l<::işisiı1i ele verir") darbımeselleşmiş ·vec1zesi11i te
yid etmektedir. Kant, adımlamağa başladığı yolun l1akl<ını vereceğinden emin 
gözüküyor: "Yola düştüı11 bir kere. Nerejte, nasıl yol alacağımı önceden tasar
ladım. Çılctığ;ım yo1daıı beni, artı]< , hiçbir engel alıl<.oyaınaz. "22 

20 Karı \forlaııder : "Kants Le ben" . 26.s . 
21 "Kant untern.iını:nt ein schvver Geschafte . . 

Der \ı\felt zum Unterricht. 
Er schatzet die leben·gen Krafte. 
Nur seme scbatzt er nicht. " 

22 ''Gedanken v o11 der wahren Schatzurıg der leberıdigerı Krajl" . l, 4, Bd 1. "uorlcritische 
Schriflen". l, l 7 4 7 . - 1 756. syDr, Berliı1 , 191 O. 
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1746da babasını d a lcaybed en Kant, yedi yıllıl< öğreniminin sonunda 
17 4 7de üniversiteyle b irlil<te Kö11igsbergteı1 ayrılır. Fazla lLZaklaşı11az . Ne var 
ki , doğup büyüdüğü şelıirderı h iç ayrılmadığı l1il<ayesi de , menkıbeden baş 

k.a bir şe)' değildir. Prusyanı11 doğUS ll ile kuzey doğustında çiftlik sal1iple ri
nin çocuklarına özel d er s ler verıneğe koyultı r . Gezileri ile çiftlikle rdek i uzun 
s i.i.reli ikan1etleri sırasında o yörelere 11akim Litva11ya ki'ı.ltürüyle ten1asa ge 
lip ona yalan ilgi gösterir. Eyaletin doğusunda serhat boylarındal<i k öylerde 
Litvaı1yalı ile Alman çocuklarının b'irlil<te oynadıklarııra tanık oldukca .. n e 
güze l! ; farklı mille tlerin balaları da pelcala aynı gökkubbe altıı1da oynayabili
yorlarnıış " yargıs ında buluıımuşttı r. BLı gözle mi, ileride l<a~eıne alacağı "'Eb e
di Barış '' başlıl< lı çalışmasına es in l<aynağ1 olnıuşıuudtır? Ilı Limfil, olrn uşttır. 

Gen çlilc gi.inl erinde özel d e rs verdiği öğrencileri üsti.in d e b ile Kant'ıı1 öy
lesiı1c etkisi oltnuş olı11alı l<i , burılardan biri, b a badan lcalı11a çiflliğin mirası

rıa koııar l<on n1az, ilk işi , topral< l<öle lerin i azad ctınel< olıntLŞtLLf. Nit.ck in1 bt.l 

ola yd a gördtiği.in1 Cız , Kan t a hla l{ öğret.isi11i11 , gerıçlik günle rine değin ger isin 
ger iye Lızaı1aı1 l1ayata geçirilişidir. 

Kant , özel cle rs \rerd il<lcriniJı özel il<.an1etgfil1la r1nda otu rduğtından, in
sanların gere l< 1'.) irey gercl<:sc a ile l1ayatlarını , bir in ci eldeıı, izleyip laı1ımak 

ftrsatıııı yal<ala)rab il111iş tir. Kant· ı n , gençliği11dc11 ilibareı1 . isUsııas ız . tanıştığı 

lcimsele rde ve dal1il oldLığtı lopl ttll.ıl< larda bıral<lığı izle11iın l1e p ayı11 olmuş

tur: Sada l<al, fedakarlıl< , şefi<a t, sözfı ıı t.:1 11 er i o lıııak, gt.iveııilirlik , tLı tu111lt1ltık 

ve ayııı zaınanda cön1er t lik., d a l<il<.lik il e iffe t. Dtıyg11sal patlan1ala rda o uzal< . 
st.:ıl< CL11c t ile l1uzur tellill1 edcıı bir lavı r \re d11r LtŞ sergilerdi. HL1~ru. l< i şiliği dış 

gör C111 i.iı11 Cıne de ya11sımal<. la)'d1. Yol<sLı ll Lıl< içe ris inde ytizdüği.i geı1çlik gü11-
l eriı1de bile 'Lıs tiı baş ı 11ep d üzgCın , ten1iZ pal<tı . Orta yaşlar tnda Lini\'ersiteye 
profesör olara l< al ındıkta11 sonra ııı a l1 dur11 111tı dt:ı zelince l<1)·afetinin zerafe 
tiyle temayüz ed e r ol111Lı Ş lL1 r. Kısa boy tt ve çcli111s iz bede niyle k apak ınodeli 

olmağa adayl1ğıı11 l<oya111azdı. Bu ı1a n1t.ıkabil. parlak ışıltılı kızıl saçla rla ka p 
lı önde n ark aya uztınca l<afatası, Cıslün zek a tinısfili )-üksek , .e ka\isli alnı. 
mavi gözleri11de11 yayınlanall 11llf Ll Z edici parıl lıl ı bakışları. ince \·e u~·gun yi.iz 
hatlarının si.islediği sol1tl< benizli yi.i zCı , onLı çcl1rcsiı1e ze\1lde bakılabilir kıl

mal<taydılar. 

DoğLt Prtısya, değişik 111enşeli halklar ile l<fılt i.irlerin birarada )·aşadıkla
rı bir 'Lıll<eydi. Gezile ri ve özel derslcriı1den dolayı ik.anıetlcri . Kanr·a ~·abana 
atılmaz dereced e 11ayat tecrl.i.besi lcazaııdırıı) tıfl<unu_ alabildiğine açmışlardır. 

Onun coğrafya ve u zak diyarları tanu11a ıneral<ına yerli ortamında gorup işit

tikleri sevl<etıniş olmalı. Ama asıl sebep , bir adamı dfilıilik mertebesiııe terfıi 

ettiren m elelceyle ziyadesiyle donaı1nıış olınas ıydı: o d a , ha)'filgücü~·dü. Kant . 
hayall1a11esindc aradıklar1 111 , tadımlıl< rnes a besinde dal1i o lsa. Kon igsberg ile 
Prusyada bulabildiği l<a111sıı1daydı . Nitekim "A ntropoloji .. sinin bir } erinde 
şöyle yazmış : "Devle t ortaöğretim l<u run1.ları111 btıltındu ran. ü s telik ilim irfa-
111 baştacı lclınış bir üııiversite lcurıntış iınparatorl uğ11n 111erkezi konumun
~a b ir i)üyük ~el1ir. Bu bCıyük şehir, ayrıca, deniz ticareliııin d e )·ol ağzuıda . 

Ulkenin iç kesin1le ri11de11 yak111 ve tızak i.1lkeleriı1 ınalları11 1 taşı)·an teknele r . 
.. ırmal< arac ılığıyla den ize t l ! aşırlar. iVJa lla r , ırı11al< t.el<n ele rinden açık deniz ge
mileriııe yü k len irler . Gercl< sıııır bölgele rinden gerekse uzal<lardan çeşit çe-
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şit adetleriyle, k.ıJıl<. kıyafetleri ve dilleriyle insanlar ortalarda l(Ol gezerler. İş
le bütün bu imkanları cömertce suı1aı1 bir yer, Königsbergtir. Orada engin
lere yell<en açmadan da insan ile diinya bilgilerinjzi alabildiğine genişletebi
lirsi11iz." Kant, bunca sevdiği Königsberginin SLındLığtı görgi.1 ile bilgi yemişi
ni doyasıya tatmıştır. 

Yazı masasına oturduğunda Kant, uzak yollara düşme. kendini ırak ya
dellere atma özleminin benliğini sardığından dem vurur. İşte şu ırak yaban 
elle re götürecek yollara düşme özlemi yerini hızla Lızak ve zorlu filctrlere eriş 
ıne , çetrefil düşünce örgi1lerini oluştl.ırma arzusuna bırakır. Hayat düşünün 
ağlarını zihin lcategorileri ile ahlalc btıyrtılclarının cenderesinde örmeğe yö
nelmiştir. Btı , onun örnürlük serüveni olmuştur. Nitekiın keı1dini bir örücü 
olaral<: vasıflandırın ıştır. Kendismdeı1 çol< önceleri Aristoteles·i olduğu gibi, 
oııtı da serüvene sevkede11 funil, duyduğu h ayret \ re hayranlıl<:tır. Kime yahut 
ııeye lcarşı? Üstündelti yıldızlı gökl<:l.ıbbc ile bağrındaki ahla k dttygtıstına. İm
di Kant. iki ceplıede savaş yiirüteıı bir l<tıına11danı andırır. Ce1Jhelerden biri, 
yıldızlı gölcl<ubbe -yani bilim yahLıt fizil<- il<.e n, öbiiri.1 de içindeld ablak 
duygttsudur. B1.ı iki karşıt gözüken dü11yayı birlil<.te l<:av rama ile anlatnaı1ın 
f) eşiı1de koşı11uştur. Her ilci dünya Karıt·a bakıltrsa, bl'ı.ti.'111 iıısanların ortak 
rnalı ve lıedef tal1tasıdır. Çocul<.ltıktaıı itibareıı i11sa11 decliğiıniz varolan blı ilci 
düııya lcarşısında lıayranlıkla şaşalcalır. Ha)rra n lcaldığı iki dCınya ıı ın l<apısı

nı açaca1< anahtarı bt1l111ağa l<oyultır . Ya1111z, btılınal< bir yaı1a, bı ı ııu arama
ğı dah1 akledeıı pel< az sayıda 111i.i1ntaz iıısa ıı vardır. Oııları biiyiik çoğtıı1lulc
tan behe111ahfil ayırdetrnelc gerelcir. Kant. o ayırın11 yapn1ışmıdır? Ke11dinclen 
ö11cel<i ve -Friedriclı Nietzsc/1e (1844 - 1900) örneğiııdc gördCıği.inıüz üzre
soııralci birçok filosof gibi o da, alelLttn ı'.'ıın ile i.'ısti.1n insan ayırırrıını yapmış . . . 
olrı1al1. Ustün i11san, seyyal1br. Işte btı seyyah adam, ya iç a lemi11de ya da 
dış dünyada seyal1ata çıkar. Pel<i, seyahala çıl<:ı11ak 11e demel<? Biliı1dik bir 
yerde11 bilinmedik bir 111ahale yolla11mal<tır. Hayvaı1 , seyal1al etmez. Göçer. 
Seyahat, isteğe bağlıdır. Buı1darı dolayı ira de taşıya11 \rarola 11a n1ahsustur. 
Göçmeyse, mecburiyet talı.tında icra olunur. Göçenin23 yol l1aritası, içindeki 
- genetik- m ekanismaya gömülüdür. Oysa seyyal1 yollıı1u düşi.i.nüp taşına

ral<:. h esap l<itapla bulı11ak zorundadır. Doğu PrLlsya sınırlarıı11 terl<:etrnemiş 

seyyah Kant, üniversitede fiziğin ya11111da. fizik coğrafya derslerini okutınak

la işe l<oyulrnl.1Ş olınası pel< manidardır. Ant dağlarının Şili ile Arjantin ara
s u1da l<alan yüksek bir kesiminde biten bir çiçeği tün1 şaşaasıyla talebeleri
n e tasvir edişi hayfilgi.icün e hayran l<alınaı111za yeter de artar l')ir sebeptir. 
1 760larda birkaç lspanyol serdengeçti ile sergüzeştiı1 dışuıda Ant dağlaı-1111 
kaç kişi aşmış olmalı? Kim oraları ağaçlarına, çiçekleriı1e, taşları ile kayala
r111a ' 'arana dek tasvir etn1iş olabilir? Güı1ey An1erikayı l<uzeyden güneye, do· 
ğusundaı1 batısına l<atedip ince ayrıntılarına dek kitaplarında ilk resmeden 
Avrupalı , bir Alınan seyyah ve filosof olan Alexander von Humboldt'tıır ( 1769 

23 StLikast kurbanı l<ötürüm kılınınış gününıüz 'fürkcesinde yerini zorı.111lulukla değişti 
ren insana da 'göç ınen· deıliliyor. Halbuki 'göçrnen· ıs tılahı lcuşlara ırıahsCıstur. Yeriı1i 
yı.1rdu11u zoruı1lultıl<la değiştiren. insan, '111t.ıhaciı-'dir. O, yolunL1 yordaınını. kLıŞlar ile 
diğer ha.yvaı1ların tersine. içindelti ınel<anisınaya göınülü vaziyette bulnıaz. 
Sadece ınoda oldtığundan. ıueraksız, ilgisiz ve düşüncesiz gezen insana. ·turist' deııir 

• 
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- 1859). O da, bu işi 1799 ile 1804 arasında başarınıştır. Muazzan1 seyaha
tinden Aln1anyaya l<esin döı1i1şü Kant'ın vefat ettiği yıla rastlar. Kanı. bi.'ı)rtı k 

ihtin1a lle voıı 1-lumboldt'tun varlığından bile habersizdi.24 .Tabii. Amerika kı
lası l1aldcında talebelerine anlattığı her şey doğrL1ydu anlan1111a gelmiyor. 
Sözgelişi Aınerikanı ıı , Lıyuyanlar kıtası olduğun L1 öne sl.irmüş. Orada. insan 
da içi11de oln1ak i.izre, caı1lılar uyur gezer vaziycllejrıniş. Miskin. tutkusuz ve 
belki buı1da11 dolayı oradaki insanların - hayran l<aldığı Fransız ki.ıltur filo
soflı ... J caıı-Jacqtıes Rolısseau'nun ( 1712 - 1 778) da ell\:iSi}·le r·i~i kalbli ,-aı1-
şller'")- düri."ı sl ve ınerd oJdLıltlarına l1ül<metmiştir.25 Al11erika konııstınun 
clJşında da Kant, ta lebeleri ile keı1disini ziyare te gelerı dostlarını engiı1 coğ

rafya b ilgileri ve tasa\rvurlarıyla şa~ırtmıştır. Ycı11ekli solıbet toplanuların11126 
111üdaviınleri11deı1 İL1giliz tacir Joseph Green·e,27 yillarca Loı1drada ~ aşanı ış 
casu1a. iiVeslminsleri ve 1<.endisini ziyarete gelcıı asilzade Rus suba}·ıııa. gö~ 
rii.p geznıişcesine . V0Jgan111 Kazaı1 şel1riı1den görü11üşl.111ii bir la.5\ir edişi ,·a r 
k.i . balısi geçeıı ikis iııiıı de lıayretten ağz ı açıl< l<almJş. 

24 Buı1a karşılık vo11 Hıı111bolcll , l 798de Pa rise uğradığllıda. o rada bir fi!o::.oflar topluluğu -
11a f{nnl'ıı1 eleştirici felsefesin i tarııtan koı1uşn1a yapHcak kadar onu n_.._, .-dıt :\ncal<. 
baJıi s l<o11us u fı.losollfl r. von f-ILu1ıbo lclt \ın kendilerine <ı nlatlıldarını \ >• .;;ı··e aı1i.,\·aına -- - . 
ı1ıışla rdır. l.311111111 ü zerine o ncla Fraıısızlar1ıı So)-ul d ıı şüı1111c~·e )·a~kı.ı '..!..;adıkıCL'! k~1-
naa lı hasıl ol n1uştur. 

25 Bl<z: "Entu•uıj uııd J\ıılciirıd igung eiı1cs Colleg ii eler 1::ı l ıysilcaliscllerı Geo. r ~, r>- 11 -ı.. 
26 f{lırıı. te k başıı1a yeınelc l<ndnr sevı11ecliği az şey vard1r. Birlik Le .'·e111ek ... :ısk_ nh~i dinin 

güııdCW< hayata )'aıısıınasıdır. Tanıdığınıız , İsla111. 1-lırısrı:yanlık . ı·aı1ı1d!-~ Bı.ırkaı1cılık 
(Bouddl1is111e ). 1-iiııduh.ık. Şi ı1 to gibi. bü tCı ıı cvreı1sel d inler. yP111eğiı1. aıle efradı ~·ahııt 
dos llarla l:ıirRrada yenınesi l üzLn11uııda ısrarlıdırlar. Önce lik.le kuzeıde s~tık :kliıniı1 
iı1sanu1da aile a)·ııı zaıııanda ev deınclctir. İkisiııin uıezci Heiını. ı.anı karştlıg~ !uıaınak
la l)irlik le. '.'·tırct· u vc-rir. Heiriegger'den tasavvıı r içcrigi)·le taıııdığuııız Heını • . os soğtık. 

sert hasıın ·cı ışarı'claı1 'gi.i ve11li içeri°.'rc kaçış ! ı r. S1ğu1n1adır. Sığıı1aktır O:ad;ı ·ocak.tan 
{l lerd) .rayılan ışık ile sıcaklık vardır. "Aile'ııil1 öz Alınancası Hein1 u'ld Herddır Heiın und 
l-Jerd de-oln1ak das Zulıausesein (evde-olmak) denıektir. Çoculcluk gıın!ennın baba oca · 
ğııu terketli l\l eıı soıı. ra l<i ön1rü ı1ce ·e vcle- /yuvada-ol ıııa·dau yokstııı kaimı=l bir Kant. 
ruttlıabbele d tıycluğtı hasre ti dost toplulul<larıııdaki l1alleşn1elerde gidı::rmeğe bakmış· 

ttr. Sofra lıasbıballeri . yazılaıılarnı tersine. l1ep onun eviı1dc olmamıştır. Kont da. yat
sıya l<al111an1a l( l<aydıyla. sık.ca dostla r111a ev ziyaretinde buluıu11uştur. 

27 lı1giliz leriı1 uir çeşit ticar e l i.'tssü gibi gördCtlcleri Köı1igsberge genç ;-aşta \·araıı .Joseplı 
Green ( 1 727 - 1786). ticaretten ziyade okunıağa düşki.'ln. bekar ve :>urı ....!.e:-ece duzenli 
bir zatınış. Ayaklı .. Yür i.iyen saat sanki. Kant'ın dostları çe\rresine l 765t:e katılır. 1'iı1e 
Kn11I ile 1-Jerder 'in arkadaşı olan gi.'tldiirCt ttstası 'f'lıeodor Gottlieb \·on Hippel Greert'i 
konu alaı1 "'l'lıe Man of tJ1e C lock" ("Saat Adanı") ad lı bir tiyalro parçac:ını kaleıne alıp 
salıneleıniştir. Eseriı ı Alnıanca aslı varıı1ıyclı. varidiyse. oı1a ııe o ldu. bilinmıyor Eseriıı 

baş kişisi Saal Adaı11, Uçuk Adanı (Wlıimsica1 ınaı1) d iye de ge~e r. Ba)·ag1 duzı:-nli. an1a 
asla uçıı/c yalıut tu/1aj b iri o lmayan Kant. gel zaman git zaı11an Greerı le kar...şarılır ol
nııış; ik.i11L:i11in pek acay1b özelikleri birinci)ıe :~raluştırılınıştır. Dostunun dakikliğine 
a yak tıydur ıııa çabasıııdal<i I<ant. yatsıya eviııe dönınelc üzre . Green·in korıucundaıı ay
rı l ııı~ı val\: tüıcle. rivayete göre, Köııigsberg halkı da saati ı ıi ayarlarmış. Green. Ingiltere
ye döııd i.'ı kce l<arıf'la yazışı11ıştır. Hayat doltı bir aclaın olaıı Kant. dedıkodular ile gün
celliklere bayılırıııış. işte onı.ın bu özelliğiy le bağlantılı olaralc ve Herder·ın :.anıklığıııa 
bakılırsa. I<a11l. Greerı sayesiııde Lorıdrada yaşı)ıor gilJiynıiş. O kadar ki. Da\id Huıne 
( 171 1 - 1776) ile J ean-Jacque Rousseau·nun ingilter cdeki atışn1alann1 \·e oranın Aıne· 
rikadaki sön1u rgelerincle başgösteren ayakl annıa harelcetleriııi bile adım adı111 izli~·ebi
liyorınuş . 
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J{ant'ın gerek derslerinde gerel{se sohbet toplantılarındaki hitabeti ün sal
IllJŞtır. Hitabeti sayesinde ikna kabiliyeti bir lı.ayli yüksekmiş. Hoşsohbettir. 

Dost canlısıdır. 28 Neşelidir. Çol< nazik ve kibardır. Ama 011un bu vasfı, gerekti
ğinde, onu fikir düzleminde salclırmal<taı1 alıkoymaz. Bu cümledeı1 olmak üz
re, Galilei. Newton. Descartes. Leibniz gibi, dev seleflerine tezelden yal1n kılınç 
hi.1cuı11a geçmiştir. Matematik ile fizikte işlenıiş oldukları yanlışları göz önüııe 

sern1eğe özel gayret sarfetn1iş ve bu 111eyfuıda "dahi olmal<, kişiyi 1-ıatadan ma
su 11 lcılmaz·· demekten de geri kalman~ıştır. Çok önemli bir özelliği de, Eflatun, 
Arisloteles, Farab'i, B'irılni, Ibn Sina ile lbn Rüşt hariç, lcendiı1den öncekj filosof-.. 
lara oranla olcLtnıağa olağanüstü derecede dCışl{i.in olmasıdır. Ustelik olcudLılc-
laru1111 çoğuntı asıl dillerinde l1atmedermiş. Kant, anadiline yakın bildiği iddia 
olt111aı1 ve l1en1 dol<tora tezini kaleme aldığı hem de sayunınasını yaptığı dil 
olan Latinceni11 yaı11s ıra, d~ğrulayaınad1ğın1ız bir rnalun1ata istinaden , okLt
llında öğretilen Yunaııca ile fbrancaya, Fraı1s~ca ile -o günlerde esfunesi he
ni."ız ol<lı11madığından. okulda öğretil ıneyen- Ingilizceye ve Doğu Prlısya orta-
111111da yaygınca 1cu llaııılaıı Lchce ile, bir ihtimal, Litvancaya vfilcıfıııış. 

I<ant, öınür boyu belcar yaşaııııştır. "Evleıımeğe 'il1tijraç duydLığuında , 

şartlarıın elverişsizdi; onlar elverdiğiı1deyse, evle11meğe ilıtiyacırn lcalınaınış

tı .. cliyerel< bel{arlığ111ın gerekcesini SLınmuştu r. Göni.il 1nacerası olmuşıı.ıt1? 
Bil111iyorL1z. f{a.nt, 111al1rernliğe sıkı sılcıya bağlı bir adamdı . Öyle bir olayı ya
şa111ışsa bile, bunt111. eflatL1111 aşl< lıudtıtlarını aşmış olnıa in1lca11 ile ilıtima
li yol<tLır . Mal1reı11 olduğu lcadar iffetli ''e faziletliydi.29 

Evle11ı11c . Kant"a bakılırsa, l<ad111 ile erlcelc arasıı1daki c:tşl{ duygLısuııun 

seı11erisidir. Aııcalc. aşlc da. sc111aı1ın ihsfuı.ı olmayıp düııyanın lıediyesidir . .. 
Ciıısiyet zıtlığına dayalı içgi.idüı1.ün başl<.alaşınış halidir. Oylesine bir başlca-

laşıua ki , i11saı1 , njce soylLı da\rraıı.ış sergilenı iş ve eser ıneydarıa getir111işse , 

bLı. lıep aşkın semerisi olınLtştur.30 
Keıı.cliı1den sonralci -Artlı.ur Schopenhauer (1788 - 1860) ile Nietzsche 

gibi- birtaJ<ın1 filosofların ters ine, Kant'ta kadın di.işrnaıı.lığ111ın zerresi yol{
tur. Aksine l<adını sevip saymıştır. Yiıı.e de bu hfil. onL1n. 1<.adııı.ı lcan1Lı haya
tının bir parçası olarak gördüğü anlamında alınmamalıdır. 

J{ant. işe fizil<, fiZik coğrafya ve gök fiziğiyle başlamıştır. Nitekim 1754 
ha.ziraı1111da ilci çalışması basılmıştır : "Yeryüzünün Dönme Harelcetlnde De
ğişmeler Olmuşmudur"3 l ile '·Yeryüzü Fizik bakımından Yaşlanmaktamıdır. "32 

1755 martında .. Genel Göle Teorisi ile Doğa Tarih.i"n i33 bastırmıştır. 
17 ınartta "De Igne" ("Ateş halclcında'' ) başlıklı teziııi i 'ıı1iversiteye sun

muştur. 

28 Başl<a dillerde l<arşılığı soı1 derece zor bultınabilecek l1aril<a bir deyim. Geselliglceii 
(dost canlısı olı11a. toplumu sevme, ... ?). Kaı1t'ı tasv!r bak1mlndan birebirdir. 

29 Bugt:ın böyle olmak nice zorsa. o günlerde de öyle olmamak., bir o k:adar müşkil olsa 
gerek. İşte ortaının bireye telkin ettiği maı.1evi ile nıaddi değerler biitünüı1e 1-fegel. ··ze
itgeisf' ( "çağıı1 ruhu" ) deıniştir. 

30 ··.ıv1utn1aj3/icher Anja ng". vııı. l 12f. 
3 l .. Ob die Erde in ihrer Uındrehung eit1ige Verandertıng erlillen l1abe··. 
32 "Die Frage. ob die Erde veralte. JJhysilcalisch erı..uogen··. 
33 "Allgeınein e Naiurgescl1ichte tı.nd Theorie des Hintınels" . 

• 
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15 mayısta tez savunmasını yapıp sınavı başarıyla geçmiştir -bunların 

h epsi Latince olmuştur. 
12 haziranda üniversitede parlak bir lörenle kendisine 'dol<:tor' payesi 

takdim edilmiştir . 

27 eylülde "Metajizilc Bilgilere ilişkin İlle İlkelerin Yeni bir SergilenişC'34 
başlıldı teziyle doçent olup üniversitede ders okutma lıakl<:ını elde etıniştir. 

1756 şubatı ile nisanı arasında bir kitab ile Lizbonu yerlebir etmiş şid

detli deprem hakkında üç mal<:ale kaleme alıp bastırmıştır. O sıralarda göğe 
dair yeni bir teori geliştirıniştir. Mezl<:ur teori uyarınca güneş di.izeı1imiz biri
cil< değildir. Benzeri sayısız diızeı1 bulunur. Hepsi or tal<: mutla l< n1enşeden 
l<:ayrıaklanır. Evrenin ve yıldızımız güneşin oluşumuna ilişkin belirlemiş ol
duğu varsayım, aynı tarihte bilimsel etlcinlil< göstermiş Fransız göl< fizikcisi 
ile n1atematikcisi Pierre S imon Marqt1is de Laplaceml<ini (1749 - 1827) şa
ş ırtıcı r addede andırınaktadır.35 Varsayım, çok l<ısaca ve l<abaca, merkezde 
ınüdlıiş ukız ve sıcak bir çekirdeğiıı ekseni etrafında olağani'ı.sti.'ı l11zla döneı1 
gaz bulutu ile onun türevlerinin göreli soğtın1asından güneş ile gezgenleriniı1 
oluştuguı1u bildirir. 

Gezeger1lerde11 Kar1l'ın gününde Ularil (L~Fr Merkl.1r) ; Çulpan (Ar Zi.111-
re; L~Fr Venüs); Yeryüzü; Salcıt (Ar Meril1; L~Fr Mars): Erendiı (Ar Müşteri: 

L~Fr Jüpiter) ile Selendiz (Ar Zul'ıal: L-?F'r Satürn) biliniyordu. Geı1ç bilgini
ıniz, gök fiıiğiı1de l<:arş ı.laştığı tedirginlil<lerin (Fr&ing perturbation) hesap
la ı1n1asu1dan Selendizin arl<asında dalıa birl<:aç gezegenin buluı1ması gerek
tiğini düşünmüşli.ir. Kant'ın döneminde Uranus; Ondokuzu11cu )rüzyılda 

Neptiin; Yirminci yüzyıldaysa Plüton keşfedilmişlerdir. 
10 11isan: Monadolojinin fizik ten1ellerinin ("Metaphysica cum Geometria 

I unctce Usus in Naturalis . cuius Specimen I. Continet Monadologiam Physi
cam··) tartışn1aya açılınası. 

27 n isan: yaz yar1yıJ ders başlığının ilanı: "Rüzgarlar Teorisinin Açıklan
masına dair Yeni Gözlemler".36 

175 7 Paskalyası: Fizik coğrafya derslerinin ilam. 
22 şubat 1758: Doğu Prusya ile Königsberg, Rusların işğfiline uğramış-

tır. 

D~n-mezhep çatışmalarına son verc11 1648 Westphalia antlaşmasından 
1789 Ihtilô.lilcebi.re değin Onyedincinin il<:inci yarısı ile Onsekizinci yi.izyıl ku
zey Avrupasında insan1 ve medeni değerler el üstünde tutulmuştur. Savaş
lar, ölümle sonuçlanabilecek şiddet dolu sporu andırır. Asker olmayanların 
mümkün n1ertebe taciz edilmediği bu ölümcül oyunlarda terbiye ve efendilik 

34 "Principiorum Primorum Cognitiortis Metaphysicre Nova Dilucidatio" . 
35 I{ant ile Laplace. birbirlerinin varsayımından habersizdir -tıpkı yüzyıl sonra Charles 

Robert Darwin (1809 - 1882) ile.Alfred Russel Wallace'ın ((1823 - 1913) birbirlerinin 
evrim varsayımlarından 11eredeyse 'son dakka'ya değiıı habersiz kalışları gibi. Bkz: ''La
rousse Dictionnalre de Biograplıies des frıl)enleLLrs et Scierılifiques", 352.s. Laroı.ısse. Pa
ris, 1994; ile "O:iford Diclionary of Scientists", 3 l 9.&320. syflr: Oxford University Pres. 
New York. 1999. 

36 ~Neue Anmerkungen zur Erldulerung der Tl1eorıe der Winde" . 

• 
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sınırlarının aşılmamasına azamı derecelerde dikkat edilmiştir. Kimi meydan 
muharebelerinin başında 11asım orduların kumandanları arasında-mesela, 

Onilcinci (Demirbaş) Karl'ın ( 1682 - 1718) Isveçi ile Birinci (Del'i) Petro (1672 -
l 725) Rusyası arasında cereyaı1 etmiş l 704 Narva ile 1 709 Poltava mulıare
belerinde- birbirlerini saygıyla selfunlamladıktan (Fr rever ence) soJıra, ara
lar111da "buyrııı1uz l1aşmeap, önce zatıdevletleri hucııma geçsinler"; "ne mü
nasebet, efendim, zatıalileri topral<larırnızda ınisafirdirler, buyrunuz., siz l1u
ClllTI ediniz" tarzında bir l<onuşmanın geçtiği rivayet olunur. Dediğimiz gibi, 
bu hfil l 789a değin sürmüştür. Ardından Ondol<uzunctl, özellikle de Yirmin
ci yüzyıllarda hüki.i.mdarlıl<ların ve soylıı sıı1ıfın çöküşü ve dindışı-dünyevi 
düşi.i.nüş ile yaşayışın zihinlere ve siyasete hakim oluşuyla birlikte eşi me
neı1di görülmemiş vahşet, Avrupada, oradan da bütün dünyada hükümran
lığını ilan etmiştir. işte bu cün1leden olmak üzre, Rus işğall J{ant'ın gerek 
gündelil< gerel<se al<ademil< yaşanı.a düzeninde zerrece değişikliğe mahal ver
n1ez. Rıısların i.i.st toplum kesimleri anadillerinin yanısıra . Almanca ile Fran
sızcayı kullanıyor olmaları ıı.edeniyle Königsbergte dil sorLınu da yaşanmaz . 

Yalnız , Kani'ın rni.i.nhal profesörll.11< kadrosuna başvurtısl.ı , bıı sefer de , Çari
çe Elizabet Petrovna'dan ( l 709 - 1 762) döner. Başka birine öncelik tanınmış

tır. Ne de olsa, soylu değildir. Muhl<em mevkileri ttıtmuş arkalayanları da 
yoktur. Kendi yağıyla kavrula11 bir - topltu11sal anlamda- aciz ktıldtır. 

l 758 yılı ders başlığı: .. Harelcet ile Sükunet üzerine Yeni bir Öğreti'". 3 7 

1759 gt.1zü : "İyimserliJc Görüşleri üzerine Deneme" .38 

1760 l1aziranı. makaleıli.ı1 başlığı: "'Saygıdeğer Johann Friedrich von 
Funlc beğefendinin valcitsiZ vefatı miinô.sebetiyle bazı mülahazalar'" .39 

1762 temmuzu: Rus işğfilinin s o11 t1. Köı1igsberg , yenide11 Prusya Almaı1-
yas111u1 idaresindedir. 

Alman tarih filosofu ve şairi Joharın Gottfried von Herder (1744 - 1803). 
Kant'ın derslerini izlemeğe başlamıştır (l 764e değin). Ders ve bilahare maka
le başlığı:"Dört J(ıyas şeklinin (figürüni.i.n) Yanlış Muğdlata olduğu ısbcitlan
mıştır" . 40 

Jean-Jack Rousseau'rıun "Emile" i ile "Toplum Sözleşmest'rıiı1 hayranlık
la okunması. "Şmile"i okumağa öylesine dalmış ki, Kant'ın, günlük gezinti 
saatini bile şaşırmış olduğu söylenir. 

Aralık: "Tanrının Varolduğunun Tanıtlanmasının Dayandığı Biricik Müm-
kün Kanıt"4 l. 

"Felsefeye Olumsuz (Negativ) Boyutlar Kavramını dahil etme Denemesi"42 

1764: Profesörlük kadrosuna başvurusuna yine red. 

"Güzellik ile Yücelik Duygularıyla ilgili Gözlemler".43 

37 "Neuer Lehrbegr![f der BeuJegung und Ru/1e". 
38 "Versuch einiger Betrachtu.ngen über de11 Optin1ismus"' . 
39 "Gedanken. bei demfrühzeitigen. Ableben des Herrn. JoharLn. F'riedrich von. Furık". 
40 "'Diefalsche Spitıflndigkeit der uier syllogistischen Figuren erwiesen"' . 
4 1 '·Der einıig mögliche Beweisgrund zu einer Deınonstration des Ppseins Gotles .. . 
42 ''Versuch den Begr![f der negativen Gröj3en in die Weltweisheit einzufi.i.hren". 
43 .. Beobcıchlungen. i:tber das Gejühl des Schönen ur1d Erhabene11··. 
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"insanın Başıyla ilgili Hastalıklara iliş/(in Deneme"44 başlıldı mal<ale ("'Kö
nigsberger Gelehrle und Politische Zeitungerı"de /gazete). 

Berlin Bilimler Al<ademisiı1ce ödüllendirilen deneme: ''Tabu Ilahiyô..t ile 
Al1ldk İlkelerinin Belirginliği üzerine İncelemeler".45 

1765 giiz ders programının ilanı. 
Alman filo.sof ile rnatematikci Johanı1 Heinricl1 Lambert'le ( 1 728 - 1 777) 

mektuplaşınalar1rı başlangıcı. 

Schloj3bibliothe/(te (Saray Kütüphanesi) men1l1rltık . 
. 

Leibniz'in "Insan Zihni iizerine Yeni Denerneler"in yay11111. 

"Metafizi/( Hülyalar yoluyla bir Hayalpereste ait Düşlerin Açılclanışı··.45 

Yahudi asıllı filosof Moses Mendelssohn·ıa ( 1729 - 1 786) ınel<iuplaşına-
l arııı başlangıcı. 

Me11delssohn, Kant'ııı ınektlıb arkadaşı ve Herz·ıe birlikte sa\rt111t1ct1SLl 
olınuşttır. Kant'ııı öııde gelen talebelerinden Marl<LtS Herı (1747 - 1803) ise, 
tıp doktorasını vermek amacıyla l 770te geldiği Berliııde bC1)'l'ık dinleyici kit
lelerine yaptığı konttşmalarla hocası11ın fclsefesi11i. 111.i kCııııet kalıııa varaı1a 
del<. taı11tmıştır. 

1 768: "Melcdnda Yön Değişilcliğir1ir1. Ar1a Esası" . ..ı. 7 

1769 ekiıni: Erlangen Ü11ivers i tesinderı teklif. Aralık: I<:anl. teklifi reddet-
ıniştir. 

l 770 ocağı: Jena Urıiversitesinden gelen tel<Jife "l1ayır". 
1770 111artı: l\öııigsberg Universitesine telcrar profesörli."ıl< baŞ\'Ltrt1stı. 

31 ı11art: BaşvLtrLı nil1ayet lcabL1l göri'ır. Kant. ınantıl< ile nıetafizik dalla-
rında, artıl<, profesördiir. 

21 ağttstosta sa\rt111dLığtt profesörlü!< başVl.ıru tezi: .. De Mundi sensibilis 
atque Intelligibilis Forma et Principiis" c·Duyumlanır ve Anlaşılır Dünyanın Bi-. 
çimi ile Illceleri'·). 

1 770 - l 780: Stısktınluk yılları. "Salt Alclın Eleşlirisiniı1 'ktıltıçka· dönen1i. 
1771 - 1 788: J{ant'ın hayrarıı ve ka)rıtsız şartsız destelcleyicisi Kar1 Ab

raham voı1 Zedlitz , eğitim balcanı. 

1 772: Kütüphane memurluğundaı1 istifa. H erz'e mektubunda ··salt Alc-
lın Eleştirisi"nin taslağını göı1dermiştir. 

1775 Paskalya döneıni ders başlığı: "Değiş ilc İr1san Irlcları halckında·'.48 

1 776: Hume'un vefat haberi. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlık ilanı.49 İnsaı1 Hakları Beyan-
A • 

namesı. 

44 .. Versuclı ü ber die Kranklıeilen des Kopjes". 
45 "Untersuc/1ungen über die Deullichlceit der Grundsö.lze der ncıtürlichen Theologie uı1d 

der lvloral". 
46 "Triiunıe eines Geistersel1ers. erldutert dLırch Trauıne der Metaphysilc". 
4 7 "Von den1 ersteı1 Grunde des Untersclıiedes der Gegenden iın Raunıe". 
48 ··von den verschiedenen Rassen des Meııschen". 

49 Sönıürgecilik taribiı1de bir clerlizaşırL l'ıll<e11in , anavata11ctan ayrlınasına lll\ örnel<. Kant. 
olayı l1eyecan ve dikkatle izleınel<tedir. Aınerikada sa,raş sürdl'ığü sıralarda bağın1sızlık ile 
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Yaz yarıyılı: Kant, Felsefe Fal<ültesi dekanıdır . . 
Philantropinle iligili il<i mal<ale. 
1 777: Lambert'in vefat haberi. 
1 778: Halle Univer,sitesinden gelen tel<life Kant'ın reddi. 
Fra11çois Marie Arouet Voltaire ( 1694 - 1778) ile Rousseau'nun vefat ha-

berleri. 
Üniversiteniı1 daiı11i Senato i..iyesi (1804tel<i vefatıı1a değin). 
l 781 n1ayıs1: "Salt Alclın Eleştirisi''nin ("Kritik:. der reirıen Verrıurift") yayımı. 

1782: Lambert'Ie mekttıplaşmaları "Helcimlere Haberler"50 başlığı altında 
basılır. 

l 783: "Prolegomena"("Bilim olma iddia.sın. ı güdebilecelc müstakbel her bir 
Metafiziğe Giriş"). 5 1 

Schulz'un "Anleiturıg zur Sittenlehre"52 başlıl<lı çalışıuasınıı1 eleştirel in
celeı1isi (comte-rendu). 

~ 

Aralık: Kant, kendine ev satıı1almıştır. Ev, saraya yakıı1, şehrin işlek ve 
güri:tltl'ı.ll.1 patırtılı53 ınerl<eziı1in 1.ızağında, bağçeler ve yeşillil<lerle çevrili hfil
de pel< şiriıı bir seıııttedir. Tel( tatsızlık , ınahallede sayısı azıınsanama_)racak 

yaraınazların sapanla taş flrlatma ht.ıyları. Taş lar, zaman za.man Karıt'ın bağ

çesiı1e del<, öylel<i pencere camlarına varabiliyor. Duru111u birl<aç lcere l<ollLtk 
kLrvvetleriı1e bildir1J1iş olınas111a rağı11en, 11allcın huztıru ile gL1\re11liğindeı1 SC)

rtıınlu iŞbLl zevatııl, parınağI111 Claht oynatmaınası Üstadı Çileden Çlkarınağa 
yetıniştir. Arıcal<. Kant'ın d erdi. bu11unla da bitmez. Evine bayağı yalan ha
pisl1a11ede yatan hüki..1ınlti..ler, l<oro h3..!-inde şarkı söyledil<leri11de . yazln açıl< 
peı1cerelerdeı1 sesleri , filosoftııntıztın dikl<atini dağıtırı11ış. Bıt derde d e deva 
bLıltınaınadı. Zira ş_arlcılar, çoğL111l11l<la Allah sevgisi ile iı11ana dair oldul<la
rından , nı.Lıhafızlar, bunları dinleyerek hil.kümlülerin. rtılı h aletlerini ölçi.ip 
inceleme fırsatını elde edebiliyorlarmış. 

Ev, iki l<atlı ve s elciz odalıydı. Altta talebeleriyle alıştırınalar yaptığı ders 
li!{, mutfalc ile aşcı kadının. m esl<.e11i; üst l<attaysa . .)'emek , yatal<: , çalışma ile 

hürriyetten yana olan l(ant , Königsberg n1eydaı1ları ile sol<a](1arında olayın, ml.'ınakaşa

sıyla tneşğı."ıidi.'ır. Bir gt.in tartıştığı ldşilerde11 bir İngiliz , lcendini hakarete uğraınış sayıp 
Kant'ı diielloya davet etıniştir. Kaı1t. kuşağ1nda lcan1a taşıınak.la birlikte, 011un nasıl kul
lantldığır11 bilınez. Aına bir fılosofuı1 çöle dalıa etl<ili silalıı vardır : Sözleri ile ikn.a gı:.icü .. 
1\.ant, işte bu etkili silal1 ını L1ygulaınaya sokarak l<endisiı1e meydarı okurrıLış İngilizi yola 
getirmiştir. Bu olay aynı zaınanda Green'le al1baplık kLırınasına da vesile oltnuştı..ır. 
Alınanyadaki Stürmerlerin fikriyatı - ·'halka lıürriyet" ("F'reiheit für das Voli(')- Aıneri

kadaki lJağımsızlık harek:etinin esin k.aynağını oluşturmuştur. 

50 "Nachrichlen an Arzte". 
51 ''Prolegoınena zu einer )eden künjtigen Metaphysik die als Wissensch.cift w ird aujtreten 

lcönnen" . 
52 Çalışmarıın taın başlığıruı1 'fü rkcesi : '"Dini Farklıltlclardan Bağımsız billiin İnsanlara ge

çerli bir Ahl.ô.lc Öğretisi Kılavuzu üzerine Deneıne" . 
53 Königsbergin, Doğu Avrupaı1ın lcuzey - güney ile doğu - batı el\.seı1 i üstünde ırrnalc ·

deniz ticaret bağlaı1t1 nolctasırıda bı..ılLınduğu valcıası gözden ı ral< tLıtulınaınalı. Tarıık
lıklara inanılırsa. 1700lerde Königsberge giriş yapan yolcu11ı..ın dikkatiı1i ilk çeken h Ll
SL1s. öncelil<le lirnan kesiıniı1deki l<ara ile deniz taşıtlar111ın kesif seyrüseferi. al1alinin 
yoğltn harelcetüliği ve 'ses kirliliği' olurmuş . 

.. 
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misafir odaları yer almaktaydı. Miill<iyet duygusu son derece az gelişmiş bi
ri ola11 üstadın beş yüz adetten54 oluşan l<itap varlığı , kışın ısıtılmayan ya
tak ile çalışma odalarıııda ınuhafaza ediliyordu. Yasak bölge ilan edilmiş ol
duğlından, çalışına odası --dLıvarında Rousseau'nun resmi asılıdır-, temiz
lil< ile lertipte.n nasipsiz h:al ırdı. Orada l<:imse bir lcaleme, kitaba yahut defte
re dokuı1n1ağa mezı:ın değildi. Her şey olduğu gibi kalm.alıydı ki, filosofumuz. 
işine, bıraktığı nol{tadan ral1atlıl<Ja devam edebilsin. Yaşla11dıkca zorlaşı)ror

dLı, huysl1zlaşıyordt1. Ona eı1 fazla tahammi.'ıl etmek zorunda !<.alan ise, uşa!< 
olaralt tutL1lan -ordudan emel<li eski aslcer- tv1artin Lan1pedir (l 734 -
1806). Efendi ve dL'ırCı.st bir adam olan Lampe, zel<aca JJarlak say ılmazdı. Bu 
yt:ı.zden, J(a11l , onu11la sık sıl< sıl<ıı1tılı fu1lar yaşarrııştır. Yıllar geçtikce Lam
pe·in içkiye düşkiinlüğüni.in artması, Kant'ı çok rahatsız eder olmuştL1r. Ta
lıaının ül edeınediği manzara, serJ1oş · adanı görl.i11.tftstıydi.i . Soı1 ıı ı1da Lam
pe'ye yol ver111iş. rrıaaşını ödcmeğe ise. devam et111iştir. Adı, görüşleri ile eser
lerini, AJmaııyada ve hatta AvruıJanın öteki köşe bucal<larıııda tanıtınak 
amacıyla ellerlnden geleni artlar111a lcoyı11ayan hayırl1 talebeleri , Kant'a yaş
luık güı1leriı1de de himıneUerini , llizrı.ıeUeri ile dostca şefkatları ı11 bir nebze 
dahi esirge111e111işlerdir. 

Kanr111 iş güni.'ı. yaz - lcış. sabal1111 beşi11dc başlardı. Cereyaı1 (elektril<) 
belasıııın icadından ö11ce insanları 11 ağara11 gt:111le birlikte kall{maları adet
te11di. !\.ant. l<a1kı11al<ta tereddi.it gösterdiğinde, aslcer esl<isi Larnpe , ayakla
rııncaya deği11 üstad ın başucıtndan ayrılmazd ı. Elleri ile yi.iziinl'ı bir fasıl yı

Jcadıktaıı soı1ra tepesinde ki..ilfil11 ve geceliğiyle filosofun1uz, çalışma odasJna 
geçip orada iki bl.iyiil< fincarı deınli çayı.n eşliğinde bir lıazne doluSLl çtıbu k 
(pipo) tellencli rirıniş. Sev111ekle bir lilcte. 1\ant l1ayranı Lev Nil<olaycviç l<on l 
Tolstoy'un ( 1828 - 1910) iddia etUği üzre, tütl'ıı1 lutl<unu değilclir. Haddiza
tında Kant, çalışmaı1 111 dış1nda hiçbir şeye tutul1naı1ı.ıştır. 

l(ant . ''f:rti.11e Slt.ınde l1at Golde iın Munde"' ("sabah saati11in ağzında diş
l_~r altıı1dandır") atasözüı1e L1.yguı1 yaşadı. O saatlerde veriı11li işler çıl<ardt. 
Univers itede dersleri11i yedide vern1ege başlardı. Yazları ınantı lc ile fizik coğ
rafya; kış111sa ınetafizil< ile antropoloji derslerini, haftada toplam dokuz saat 
olmak üzre, genellikle, eviı1in alt katında verirdi. Dersten sonra tekrar gece
liğirıi giyıp çalışma odasında işiı1in başına dönerdi. Bire çeyrelc lcala yeniden 
giyinip l<uşanır, bu l<ere, yemeğe teşrif edecek dostlarını beklemeğe koyulur
du. Green'in (1736 - 1801) başıı11 çektiği arkadaşlar ile ahbaplar55 eşikte 
öbek öbek belirip ısbatıvl.ıcud ederlerdi. Üstad111, "hoşgeldiı1izı·· niyetiı1e se
lam nidası, "beğefeı1diler. sıcak çorbamız sizleri bekliyor ı ·· tarzında olLtrdu. 

Yemekleri porselen tabalclar ve gt1müş çatal - bıçal< - l<aşıl< takımlarıyla 

bezenmiş sof raya Lampe taşır. Dağıtım1ysa, üstat bizzat l.istlenirdi. Kaba sa-

54 Buna ınulcabil Johann Wolfgang von Goethe'nin iki biı1 üç yüz; Johaı1n Gollfricd vorı 
Herder'irı ( 1744 - 1803) ise, yedi bin ciltlik kitaplıktan olmuştur. Kant. kaınu kütüpl1a
neleri ile dostu bilgi11lerin kitaplıklarıı1clao .yararla11mağı l<endine özel birini oluşturına
ğa tercill etmiştir. 

55 Askeri şura üyesi Sclıejfner. papazlar Schulz ile Borowslci. filosoflar Kraus , Rinlc. Ji:isc
he. n1atematikci Gensichen. tiyatro yazan Hippel, hekim Jacflmann. ilahiyatcı Hasse ve 
daha başl<aları. 

-



• 

Vefiitının İki yüzüncü Yılında hnn1a11uel Kant ' ı Anarken 23 

ba. becereksiz Lampe , yemeği olur da haz!ruı1un iistüne dökiip saçarsa. Al
lah saklasın! 

Sofra sohbeti Kant'a kalırsa, iba det m esabesinde bir etkinliktir. Ev sahi
bi olarak sohbetin duraklamaksızın sürınesinden kendini sorumlu tutardı. 
Araya suskunluk anları serpiştirilmeksiZin konuşmalar, toplu hfilde, birlik 
ve beraberlik içerisinde yürütülürdü. Sofrada -ve yürüyüşlerde- alt sohbet 
lciimeler1t1in oluşmasına asla cevaz verilrneıneli . Konu çeşitliliğine s ıııır yok
tu - tabu, müstehcen bahis ler açınal{ , Orısel{iZinci yiizyıl Prusyasında kim
sen in aklının köşesinden bile geçmez. Gere1{ konuşma gerel<se gülmenin se
s i a1çak ile yüksek tını arasında orta yolda seyrederdi. Çoğunlul{la kısıl{ ses
le gülünür. Kahkaha abnaysa, ad1, avam1, sonuçta fevkalade ayıb addolu
ı1tırdu. Kötüniyetli dedikodular or taya çılunazmıydı? Çıkmaz olurmu? Genç 
1{011t Purgstall , Karıt'ı görnı.el< amacıyla Köıugsberge gelince, elbette, öğle ye
ıneklerinclen birinde üstada misafir olur. Yer içer; ardında11 da sağda solda 
"ko11uşkan c·geveze"mi den1ek istiyor?) filosofumuzuı1 sofrasında meğer cid 
di m etafiz.il< sorun lar dışında n e varsa, o, l{OJıuşultıp tartışıJ.1rn1ış" - bugi.1n
ki:l dilimize tercüme ederse l<:, "geyil{ mul1a bbeti yapılıyormuş··- diyer ek de
dikodusl.ııı u esirgeme~tştir. 

Gerçekten de Kant, m etafiZik sorunların ortaya dökt:1ln1esinden hoşla11-
ınaz, bunları dfışünıneği l<endine sal<larmış. OnLtn ziyadesiyle haz dLtydlığu. 

l<orıular, coğrafyaya i.!işkind.ir: Değiş ilt yabancı üll<elerin fizik yapıs ıyla, kül
tCırel ile toplumsal, siyasi ile ilctisad1 durtıı11larıyla ilgili mal(ıınata ve seyfilıat 
an ılarına bayılırmış. 

Kanl , günde bir öği.111 yercU. Bl.1 da öğleyin ollırdu. Yeı11ekteyse . bir lca
de l1 l<ırmızı şarab içerdi. Şarabın dışında içkiden , l1ele h ele biradan hiç l1az
zetmezdi. İnsanı aptallaştırdığı k:anısındayd1. 

Arada bir, başta Green'e olmal< i.izre, al<:şan1 yemeğine davet edildiğj de 
olurdu. Böyle davetlerin dışıııda, zararlı olur gerel{cesiyle. al<:şaın ları yeme
meği yeğlerdi. "Saat on, yatağa ko11" deyişiııe 11ygL111 şekilde uylcııya yatardı. 
Uyl<:u ile çalışma saatleri sırasında üstadın, gürültiiyi.l bir yan a bıral<.ınız , se
se sedaya tahamm üJi-1 yol{tu. 

Kant'ın hayatı, olağanüstü düşünce üretiminin tasarısına kilitlenmiş gö
züküyor. Tasarıyı sarsıp töl<ezletebilecek ne varsa, Kant , ontL bertaraf etrne
ğe var gücüyle kendini adamıştır. Sağlığı11 bozuln1as ı, Kant·ın en öneınli l<ay
gısıdır. Böyle bir talihsiZliği önlemek aınacıyla Kant, kayda değer bir sağlık 
-şifa tızman1 olmuşttır. Anlatılanlar doğruysa, kendini nezleye l<arşı bile ba
ğışık l<.ılacak devayı lceşfetn1iştir. Uzt1n ömrü boyunca ciddi hastalığa yal<.a
lanmamıştır. Dedikoduların tersine, öli.imüne yakın dönemlerde bile, hafıza- · 

sı bulanmamıştır. 

Mendelssohn'un "Kudüs" ("Jerusalem") yayımlanmıştır. 

1784 kasımı: "Berlinische Monatschrift"te56 çıkmış '"Genel İnsanlık Tarihi 
F·ı '" 57 ı crı . 

56 l 780lerde Almanyada iki yüz adetin üstünde yayunlanan felsefe dergisinden bir tanesi 
-bkz: Paul -Heinz Koesters: '"Deutschland deine Denker", 79.s; Stern. Hamburg. 1984. 

57 "Idee zı..ı einer allgemeinen Geschichte in Lvellbürgerlicher Absicht"'. 
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Aı·alık: ··soruya Cevap: Aydınlanma Nedir?" _58 

Kant, Ayd111lanrna çağı ile ontın içerdiği anlaını eleştirıniştir: Ona bal(ı

lırsa, Aydınlanma çağı, aydınlanmış bir devtr değildir. Yarı cahil. yarı bilgili 
adam. büyük tehlil<e a rzeder. Btı çağda anlamadaı1 bol miktarda okurıuyor

du. Lesesucht (kıraatl<eşlik) dediği bir tu tkunluk hiiküm sürüyordt1. O de\rir
de ins anlar, Kant'a göre, bildilderini sa11arak 11.er ko11uya balıklama atlar. her 
ınesele hakkında alıl<am l<eserle r. Kant, Aydınlannıacılıl< al<unının boşand ı 

rıp lopluınuıı. te l<111il köşe btıcağına yayıln1a istidadııı.ı göstermiş olan malu
n1atfi.iruşluğu (Besserwisser ei) salgıı1 J1astalığa benzetn1iştir. Kant'a bakar
sak . biliın , öyle he r derde deva olacal( l(Lıdrette değildir. Böylesi bir inanç, 
safdUliğlrı ta l<e11dis idir. Ancak biliınde deriı1leşen, orııın n elere kadir oldıı

ğı1nt1 bilebilir. Uzun lafıı1 lı;:ısası, Kant , Aydınlaı1macılığ1n. sa llıiliğe yol açmış 
olduğu l<anısındadır. 59 

Asıl aydııılan111a, Kant·a göre, l<işl11i11 kararı.lığa ışıJ< LutLıtasıclır. Hangi 
çağda \ re nerede olLırsa olsun, bunlı beceren aydırılannuş biridir. Aydınlaıı-
11ıal<la . i11san , reşid o lı11aına durL1mLı11dan r Cı ştl.1ııü ısbat etı11iş l<işiye geçer. 
RCıştü ııCt ısbat etıniş oları yollıntı al< lıı11 11 kıJa\rtı ıJugLırıda bLı l Lı r. Aklu11n zilı-
11iniı1 taliınatlar ı doğrtıl lu.sııııda yoluııtı btılan reşit, ya.tı1 crgiıı ve sortın1l tt

clt1r. SorLın1l tılL1ğLıııt111 idra l<inde yaşan1a, alılal<lılılı;:tır . Soru111lt1! t1l< ela insa
ıı a "öyle da\rra11 l<i. lıeııı k.e ııclinin h e111 ele başkalar ı ııııı lcişil i ği11clc i nsaıı l ıl< 

lıaysiyetine daiına saygı gösteresiıı ve ay111 zanıanda kişiyi a 111ac addedip on. Lı 

lıiçbir vah:it yalıı1l,.al a rac olarak ktıllaıımayasın"GO dCtstCırLıııu aşılanıaltdır. 

Btı tıztın ve görl<cııı li c i'ı r11lenin -şia r da diyebiliriz- gl.indelil<. basit dile ter
ct:ı nıes i. ·· sa ııa ya1? ılı11 ası ııı istenıediğini baş l<asına d a yapn1a" şcl<lirıde olına
lıdır. Btı rada lceı1 clilne \re aynı zamanda başl<asına l< arş1 ta.ş1dığıı11 sorLlmlu-
1 u l< fan balıscdiyortı ıtt . Sortımltıltlğttn yer ine ge li rilınesiyse . öd evdir. Gerçek
leş tirınel<le yCıl<Cı nıll.i olduğu111 al1lak di.i stOrLı da yasadır: .. Ödev, yasa sayg1-
s111daı1 cloğaıı l) ir davraııış sort1ml·ul Lı ğtı cJtı r. ' '6! MLıteber ve ıneş rfıu yasa, 
a dalet ill<:esiy lc uytı şr11al< ıort111dadır; başl<a deyişle oııa zıt di.işeınez . Adalet. 
birinin istekleri11i11 başl<asını11l<iyle genel 11C1rli.il< yasas ı çerçcvcsiııde bağ

daştırLlabilirliğiniıı şarlılar1111 taşır. Değişik sözlerle, hürlüği.1ml'ın soıılandıgı 
nokta, başlcasıııınkinin başladıgı yerdir. Bu da. Aydınlaıımaya mahsus bir 
belirlen1edir. 

Bt1rada. Alınaıı Ayd1nlanmacılığın111. Avr1.tpanın ötel<i bellibaşlı ülkele
r i11de kinden - Fra11sa. Felemenl< ile ingillere- farkl1 bir biçin1e bürii.ndüğü 
keyfiyetiniı1 altı çizilı11el idir. Adı anılan Cıll<elerde Ayd111lanınacıl1l\, dindı

şı-dünyevi ve ı)os itiv diişünmeye zenı1n l1azırlaıı11ş olmasına l<arşılıl<, Alnıan

yada maneViyatın ve İdealismin ağırlıl< l<:azanınasında etki li olnıuştur. Al
ınaı1yada öteden beri bilgeliğin ön planda tutulınasırıın da bahsi geçen sü
reçte pay-ı büyüktür. Nitekiın, filosof-bilimadaınlığının ~ranında. Kant, bilge-

58 .. Beantwortung zttr Frage: Was ist Aujklarııng? ... 
59 Bkz: An Ludıuig Ernsl Borowslci zwischen dem 6. un.d 18. Mai 1791 (nıcktıtplaşma) . 

60 "Handle so. da13 dtt die Würde der Mensclıeit sowolıl in deiııer Person a ls in der jedes 
anderen jederzeit acl1tesl tu1d die Persorı iııııııer ztıgleic1ı als Z\vcck. nie a ls blol3es Mit
tel gebrauchst!" - "J{ rililc der praklischerı VernuqfC', IV / 100. 

61 "Pfl icht ist die Notweııdigl(eit einer Hand1ung aus Achtung ver dem Oesetz'' - "J{r pr V" . 
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dir de. Heın de önemli bir bilge. 
Söz konuslı b ilgelik özelliğinin bunca ağırlıl< taşımas ı . Alınanlığı Batı nın 

Şarkı kı l ın ı ş tı r. 

Fransız Aydınlaıuna devri filosofıı ve aıısil<lopedicisi Dcn is Diderot'nun 
( J 713 - ı 784) vefat haber i. 

1785 ı11a r tı: ··Aydalci Yanardağlar halclcında"62 ("Berlitıische Monatssch
rift"1.e). 

Nisaı1: "Adetlerin Metafizilc Temel f'63. 

"l<tlaplarıı1 Karıuııdışı Yeniden Basım ı l ıalc lcında''64 c·Berlirıisclıe Mo
rıalsscl1rlj't"te ) . 

. 
"Iı ı scı rı lrl( t f(auramının Belirlenişi halclc ında"6f1 ("Derliııisclıe ı\llonatssch-

~ 

rifl"lc). 
1786: "1'arilıin MLıhte11ıel Başlangıcı"66 ("Berlin iscl1e Monatsscf1rift .. te) . 

Pasl<alya: "Doğa Biliminin Metafizilc TemellerC'b7. 

Yaz yarı)rılı: J<anl. Königsberg Uııiversitesi rcl<.lörtı . 

İ nıparator İlcinci (Büyük) Friedrich" i ı1 ( 1712 - ı 786) vefatı. 
El<iııı: "Diişii11mede Yöneliş. 1Ve De11ıelclir?··5s c·aerlinische J\1onatssch

rlfl .. tc). 

İlcinci Wifl1eln1 Friedrich'in ( 1744 - 1 797) tal1ta ç ı l<ış ı. 
Ka11l. l<c11cl isi f) ir Aydı ı1laıu11a devri di."ı şLı ıı t·ıri.ı - ve a)ıı11 zaıııaııda ö11de 

gele11 111(1sil{iş i ı1 as (bir flüt l.istadı)- olaıı Bi:tyı:i l< Friedric/1 döı1cı11indel<i ka
dar. artı l< . ra lıat felse fe )'apamayacal<lır. Yeni l1 ı:i l<Cı 111darır1 devr i ı1dc öııcelil<

le cl i ı1 görtı şleri yi.iztıı1cleı1 l<ovuştL1rulup ba:s l< ı a l l ıııll a l tı ltı laca l<. Kant ise. 
basl<ıdaıı yıln1ayacalctır. 

7 aralı.\< : T<aı ı t , Berlin Bilimle r Alcaden1isiııe Cıye sc\ il.ın Lşt lr. 

ı 787: "Scıll Alcl11ı EleştiriSiı1in ikinci basl< ı s ı. 

1 788 ocağı: "Felsefede Teleolojilc İllceleriıt l{ullarıılnıası fıaJclcında"69 C'Der 
teulsche Merlcıı.r"da/ dergi). 

Balıar: "J{ııllanılır Alclın Eleştirisi .. ( .. Kritilc der pralctisc/1en Vernunft") basınıı. 

Yaz yarı)'ılı: I<ant. ikinci defa rektörlfığc seçilir. 
Schmid: "Kant Metinlerinin Olcunmasını !<olaylaştırma Kılavuz Sözlüğü". 

Jol1an Gcorg Hamarın'm (1744 - 1788) vefatı .70 

62 "Uber die Vulka11e iı11 Monde··. 
63 "Grundlegung zur ,\1etaphysik der Sitten". 
64 "Von der Un rechtmdfligkeit des Büchernachdruclcs". 
65 "Übcr dıc Besliınnıung des Begriffs eiııer ıWenschenrasse" . 
66 "Aluln!f3licl1er A11fang der Menscltengeschichle". 
67 "Melapllysiche Anjangsgründe der Naturwissenschajl". 
68 "Was he!f3t, sicil iın Denlcen orieniieren?". 
69 "Übcr rl cıı Gebraııcll Leleologischer Prin z i1:ıien i11 der Plıilosophle". 
70 Greeıı 'J c birlikle Kant'ın en yal<ın dostu ve talebesi. Köıı igsbergle doğ11 p öğ"reı1ün görn1üş

tür. Öı1cn1li bJ r d in fı losofudt1r. Ayd.ın laı1ınac1lık ile cl inuış ı an layı!:?a karşı dine - Protes
tarıhğa- cta.ynlı felsefe (ınetafizikl geliştirmiştir. I-Ierder'lc birl ikt e StıLrm und Drang hare
kctiı1iu öııclisüdiir. l 764te J{önigsbergten ayrıld ı.l<taı ı soı1ra l lercler, Harnann'ın fi kirleri
ni yayı11ı~tır. 
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9 temmuz ile 19 aralık : Berlinde11 gelen dinle ilgili sert hükümler içeren 
fetva. 

1789: Fransada ibtilfililceb1r başlıyor. Kant, Fransız devrimiıU coşkunJ1.ık 
ve büyCLl< ilgiyle karşılar. Ancak, Prusya için istediği ihtilfil olınayıp ıslahat

tır. Çelişl<iı1in sebebi 11edir? Prı.1sya devlet erkinden çekiı1diğindenmi? Yol<.sa 
Devrimiı1 , soı1ral<i dönemlerde iı1sanlık için arzedebileceği tehdit ile tehlil<e
lerimi tahmiıı. etti? Kim bilir. 

Karıt'a yayım yasağı tehditleri. Kant, tehditleri fazlaca kaale almış gözük-
.. 

mtıyor. 

Gerıç Rus şairi ve tarihcisi Nil<.o lay Mil<hayloviç Karan1zin ( l 766 - 1826) , 
Kant'ı Prinzessinstraj3edel<i evinde ziyaret etn1iştir. Kant'tan çok etkilenerel< 
düşüncelerini Rusyaya laşın1ış, böylelikle de gelccelcteki Rus felsefesinin to
hum1.ın u atmıştır. 

Kari Leonl1ard Reir1hold {1758 - 1823): ·'Kant Felsefesinin Şimdiye Ka
darki Serencdmı l1alclcında \ıe İnsanın Ternsfl edilrne Gücii üzerine Yeni bir Te
ori Denemesi" . 

Jo11ann Schıı.lz: '·Kant·ın Salt Alclırı Eleştirisinir1 Müzakeresi" 

1790: "Yargıgücilniin Eleştirisi'" ("J(ritilc der Urteilslcraft'"} 

··sall AJclın Eleşlirisr·nin i."tçiinci°l basl<ısı. 
Eberhard'a l<arş ı: ''Salt Alclın Eleştirisinin Yer1ilertrnesini Gere/esiz kıfacalc 

Yeni bir I<eşif haklcında "'71. 

1 791 ağustostı: Jo lı aıın Gottlicb Ficl1te ( J 762 - 1814), J{ant·ı tanımal\. 
n1alcsadıyla Kö11igsbergc gelmiştir. J(ar1t. Fichte·nin !< itabının basıln1ası111 

sağlamıştır. 

Eyli:ıl: "'T/1eodizeedeJcj Biltiin Felsefi Denemelerin Başarısızlığı üzerine'"72 

("Berliniscl1e Monatsschrift"te). 

Yaz yarıyılı : Kant , yenide11 del<anlığa seçilrniştir . 
• 

1792/ 5 mart: Din lcurallarına sıl<.ı sılcıya U)ı ul 111ası doğrtıllusttnda yerıi 

bir fetva. 

Nisan: '"Kölcten lcötülüJc (Şer) l1alcJcında"73 c·Berlinische Monatsschrift"te). 
J(ant, "Berlinische Monatsschrift"te Schulze'nin ınakalesinin basılmasıııa 

önayal<. olmuştur. 

Fichte'nin, Kant'a itl1af olunmuş "Her çeşit Vahyin Eleştirisi üstüne Dene-
me"sinin 74 basılması. 

Fransada cumhuriyetin ilanı. 

Paskalya: "Yalır1 Al<:lın Sınırlarındalci Din"75. 

"VecL.ze gereğince : "1'eoride doğru olsa clahı, Pratilcte öyle olınuyor'"76 

71 "'Über cine Enldeclcung ııac/1 der cılle neue Krililc der reinen Vernurift durch eine iillere 
entbehrlich gemachl werden soll" . 

72 "Über das Mif3lingen a ller p/1ilosophiscl1en Versuclıe iı.ı der Theodizee" (Leibniz'in eseri). 
73 .. Von1 radilcalen Bösen"). 
74 "Versucfı einer Kril.ik a ller O.Ifenbarung ... 
75 "Reliyiorı innerhalb der Grenzen der bloj3en VernunjC'. 
76 "Das ınag in der Theorie richlig sein, stin1mt aber nichljür die Praxis". 
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("Berlinische Monatsschrift"te). 

Jacob Sigismund Beclc ( 1761 - 1840) : "J{ant Yazılarınııı Eleştirel Açımla

nışı" . 

Kant'ın parlak talebelerinden Beck, l 793 ile ı 796 arasında hocasının 
eleştirel felsefesini açımlayan bir ciltlik eser yayımlamıştır. Gençliğinde 

Kant'ın lcayıtsız şartsız takipcisiyken za111aı1la hocasınının eleştirisini de il1-
tiva eden keneli noktainazarını ortaya l<.oyınağa koyulunca üstadın hışmına 
uğramıştır. 

Johann Christoph Friedriclı. von Schiller (1759 - 1805): "Güzellik ile Yü
celilc halckında " . 77 

1793: Devrimde tahttan indirilen lcral Onaltıncı Louis (J 754 - 1793) ile 
zevcesi kraliçe l'v!arle-Antoinelte· iıı ( 1 755 - 1 793) giyotinle idfunJarı. Kant, ola
yı nefretle karşılamıştır. 

Maimon: ·'Ye11l bir Mantık Denemesi". 
'·Yalın Aklın Sınırlarındaki Din"in il<i11ci basl<.ısı . 

Pr1.tS)'a, topral< mül l<iyetiııi s ınırlayaı1 yeııi bir l<.arıLın (Allgemeines Land
recht) çıl<armıştır. 

1794 mayısı: "Ayın İ1cliın üstilndelci Etlcisi'"78 ('"Berlinische Morıatssc/1-
rift .. te). 

Haziran: "Her şeyin Sonu''79 (" 'Berlirıisclıe Monatsschrift'"te). 

28 tcmn1uz: Saı1lctpelersbL1rg Alcademisi l'ı.yesi . 

1 e kim: Kant, i111paratorL1n yergisiyle l<.arşı l<arşı)1a. 

12 el<iın: Kant'tan ilnparatora cevaı) . .. 
Fichte: "Bilgi Oğretisi Kavramı lıalc/cında'" . 

"Tii.111 Bilim Öğretisinin Ternelleri". 80 

Kant'm ı1efret ettiği Fransız devrin1ci, aşırı Jakoben , avukat Maximilieı1 
Robespierre'in ( ı 758 - 1 794) giyotinle idamı. 

1794 - 1 795 : Kış yarıyılı: Kant. yedinci defa del<a11Jığa seçilıniştir. 

1795: "Ebedi Barış lıaklctnda" . 8 1 

Schiller: "İnsanın Eseti/c Eğitimi halclcında" . 
"Saf ve Dtıygucu Şiire dair"82 
Friedrich Will1elın Joseph von Schelling:81775 - 1854): "Felsejerıin ilke

si olaralc Ben". 83 

Schiller"le mektuplaşmalar. 
Prusya balcanlar ktırultınun, Kant'ı yeren bildirgesi. 

77 '"Über das Sc/1öne u11d das Erhaberıe". 
78 '"Etwas von1 Einflufi des Mondes auf clie Willerung" . 
79 "Das E11de aller Dinge··. 
80 "Über den Begriff der Wissenschajtslehre·· . 

"Grundlage der gesamte11 Wissensclıajtslelıre". 
81 "Zuın ewigen Frieden·· . 
82 "Über clie asthetisclıe Erıiehung des J\ıfenscl1eıı··; 

··über naive Ltnd senlinıerıtalistisclıe Dichlung··. 
83 '"Über das leh. als Grundsatı der Philosopl1ie". • 
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'·Ebedi Barış "ın il<.inci baskıs ı. 

1796: Sömmerring' in ı11al<ales ine I\.ant'ın ilavesi: "'Ruhun Organı halckın
da" . 84 

Mayıs: "Felsefede yeni görülen nazile tavra dair"85 ("'BerlinischeMo
natsschrifl.' te) . 

23 haziraı1: J{ant·ıı1 Cıni\rersilede ders verı1ı.e etlcinliğinin sont1. 

Ekin1: "Yanlış Anlamadan. Kayı1aklanmış bir Maten1ati lc Tartışmanın Çö
züınü'' ("Berlinische Monatsschrifl "te). 

Aralı!<: .. Felsefede Ebedi Barış Çalışmasının Yakında Bitirileceğ i Haberc·a6 
("Berlinische Morıatssclırifl" le) . 

Fichte: '·B ilim Öğretisi İllceleri ıLyarınca Tab'fi 1-Iulculcurı Esası'".87 

Jacob Sigisn1Lı11d Beclc ( 1 7 6 1 - 1840) : "Eleştirici Felsejeııi11 Yargılanıp An
Lcışılmasıııda Olabilir Biricilc Balcış Açısı ... 

1797: .. HtLlculc Öğretis in in Nletafizilc 'fen1eller(".88 
14 h aziran: Köı1igsbergli talebeler. Kant·ın )razı lıayatıı1111 e llinci ~·ıldöııl"ı-

1n (i11ii. l<11 l1 Lıyorlar . 

.. Fazilet Öğretisinin MeLafiziJc 1'emellerr·.sg 
. 

.. Irısan Sevgisiııin verdiğ i Sözı'imoııa Iialcla Yalan söylemeğe dair .. 90 (''Ber-
li/Jer Blal ler .. de). 

Schelling : .. Doğa. F'elsefesine ilişlcin Düşiinceler. 9 1 
. 
Tkinci F riedric/1 Wilhelrr1· iı1 vefatı . 
.. 
Uçi.incü Friedriclı Will1eım·in ( 1770 - 1840) tal1ta çıJcış ı. 

l 7 98: "Falciilteler arasıııdaki Çelcişmeler .. _92 

.. Yarar Açısından A ntropoloji". 93 

.. Bas un Zarıaatıııa dair; F ıVicolai'yc ilci Melctup ... 9 4 

Schelling: .. Dünya Ruhu·· _95 

1799 ağustosu: Kant·111 Fichte'yi yeren Bildirisi. 

Herder: .. Eleştiriüslü".96 

1800: Kant'111 eliı1derı çıkma son yayım: .. Litvanca - Almanca/ A lmanca 
- Litvanca Sözlüğe Sözsonı1·· .97 

84 .. Über das Organ der Sele". 
85 ··voı1 einem neuerdings erhobenen uornehınen Ton in der Philosoplıie ... 
86 .. Verlcünd igung des na hen Abschlu.fies eirıesTralctals zum ewigen Frieden lı1 der Plıilo-

soplıie··. 

87 .. GrıLncllage des Nalurrechls n.aclı Prinıipieı l der Wissensctıajtslelıre .. . 
88 "Metaplıysisclıe Anfarıgsgründe der Rechl.s lehre". 
89 .. Metaphysische /-\rifangsgriı.nde der Tugendlehre". 
90 "Über ein uerırıeintes RechL. atıs ıVlensclıen/iebe ıu l.ügen". 
9 1 '"ldeen ztır Philosoplıie der Natur". 
92 "Der Streit d er Fakultö.len". 
93 .. Anthropologie iı1 prag matisc/1er Hiıısicht''. 
94 "Über die Buchmacherei: ıwei Briefe a n F Nicolai". 
95 "Wel tseele ... 
96 "J\1etakrttik zu r Kritik der rein.en Vernurırr· . 

97 "ıVacfıschr!ft zuın l ilauisc/1. - deutsch/ deuisch - li lauischen \J/örlerbuclı ... 
• 
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Jdsche, Kant'ın "Mantık"ını yayın1lamıştır. 

Schelling : "Transsendental İdealism Sistemi" .98 

Herder: "Kalligone" . 

29 

1801 / 14 kasın1 : Yaşlılıl< s ebebiyle Kant, a lil kalınıştır. Bu yüzden üni
versitedeki görevlerini yerine getiremeyeceğini bildirerel< l1epsinde ı1 istifa et
miştir. 

"Fizilc Cağ rafya" . 9 9 

Georg Wilhelın Friedrich Hegel ( 1770 - 1831 ): "Iman ile Bilgi"_ ıoo 

Scl1elling : "G iordano Bruno. 
1803: '·Eğitime c,iair,. _ ıoı 

Karıt'ıı1 yazdığı so11 mekt1..ıp . 

Herder 'in vefat haberi. 
Ekim: J(ant, hastalanıyor; aına zihi11 hala berrak; o l<adar l<i, 1803 ara

lığında , bir öğle yemeği soı1rası sohbette Kant , kendiı1i dinleyen dostla r111a 
Cezayir şel1ri ile Bi.iyfı.k Sahraı1111 gl.i11eyi arası11da gidip gelen t11z ve alt111 ile 
gi.in1i."ış gibi değerli ınaden taş1yaı1 l<ervanlar ve onların gı:.1zergal11 l1al<:l\.ı nda 

111ufassal açıl<laınalarda bLllLınuyor. 

15 aralık: Gl"ı.n.cesine son defa yazıyor. 

1804: Kant'ın ölf1r11l.i de yaşa.)ıışı gibiydi. Tiyatrova ri ıni.ibfilağalardan 

uzal<, süssüz sade bir bi t l<ini11 gösterişsiz sol1..tp sararal< yitişi , iş te Kant· ıı1 , 

öll.im döşeğinde su11dugLı manzara . . 
Aristoteles·e bal<ılırsa. benzerini ortaya koydtıkta11 , den1ekl{i l.ıredikteı1 

sonra canlı11111 varol111a nedeni de kalmaz. Gayenirı gerçel<leşınesiyle ö1 Cım 

başgösterir. Canlın111 gayesi üremedir. BLt görev taınan1l andıını, doğa , canlı

nıı1 bedeni11e il1tiyaç du:~,tı11az artıl< . Ilı.t iyaç dt1yL1lmayarı bedenin ·can' ı çıl<ar. 

Canı çıl<111ış beden de cesettir. J{ant, yalınkat caı1lı olı11adığından. insaı1a 

mahsus özellil<leri sergileyecel<tir. Fil<ir1erini serdedere k insana yol yordan1 
gc)'.stermiş , hL1zurunda htışu içerisi11de eğileceğin1iz muazzam b ir di.işfınce bi
ııasını vucuda getirmiştir. Odev tan1an1land1ğına. göre, o.nuı1 da artık , 'al<.ıllı 

canlılar' alemiı1den çt.1rtimeler (fesad) dl.inyasına geçı11esi vaciptir. 
B'L1yiiJ< insanın etrafi hastalığı boy1..ınca hiç seyreln1edi. Sadık dostları ile 

sabık talebeleri Oil1..l yalnız bırakmadılar. İhtiyaçlarını, 102 istedil<lerini adeta 
gözlerinden okt.1mağa çaba harcadılar. 

12 aralıl<. cumaertesi güı1'Li sahalı.tan can dosttı Wasianski, yatağın l<.e
narına ilişmiş harel<.etsiz yatan J(ant'ı kederli gözlerle si.izüyor. Birara bakış -

98 .. Systen1 des transzendentalen ldealismus". 
99 "Physisclıe Geographie" -basaı1: Rinlc. 
100 "Beziehungen zwisch e11 dem Slceptizisn1us u11d der Philosophie, deın Glau.be und der 

Erlcenntnis'". 
101 " Üt>er Pddagogik .. -basarı : Rinlc. 
102 Ergin kişi olara k yaşadığı sürece KanCıı1 , l)al1se değer ihtiyaçları olınaınıştır. Hayatı 

seven, yaşaı11al< taı1 keyfaln1as1111 çol< iyi bilen biri olınal<la birlikte, al<lısel1111 gereği 

aşırıya asla kaçınaınıştır. Yaşaınası nice lü.zt1mstız i11tiyaçlarda11 ıral< . sakin ve bazı
lar111a göre reııksiz geçn1işse. işte o hayata yal<.ışır yal111lıkta da yol<s ul bir terel.;:e bı
rakııuştır. 
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lannı , filosofun feri sönmüş gözlerine dikerel<, "beni tan1dınızmı?'' diye sorar. 
Kant'ın cevap vermeğe m ecali yolctur. Gözleri ve dudaklarıyla bir şeyler ima 
etmeğe çalışır. Wasianski işareti anlamıştır. Alnını Kant'ın ağız hizasına indi
rir. Kant, solnıuş dudaklarını Wasianski'nin aln111a değdirir. Teşekkür duy
gularını da içeren üsti."tn niteliltli yıllanmış dostluğa bir veda öpücüğüydü 
bu. ıo3 Wasianski'nin kalbi hicran ve l1üzünle dolar. Onun yanısıra, Kant'm 
bacısı ile yeğeninin de bulunduğu yatalc odasını11 köşe btıcağı kederle kaplı
dır. Üçi.i de Kant'ın taş lcesmiş kıpırtısız yatan bedenine odal<lanmış duruyor. 
Beklenmedik bir biçimde filosofun ağzından "es ist gut" ('"iyidir /hayu-dır") 

cün1lesi fısıltı lıalinde dölcülüverdi. Bu, onurı di.111yaya son tebliğiydi. Göğ

sünden çıkan hırıltı git gide azalmaktaydı. Nabzı da öjrle . Duvar saati on bi
ri çalarken son nefesini verir. Ebediye te göçm üşti.1r artıl<.. 

Dal1a 1799da cenazesiçiı1 gerelcli bütün tedl) irleri alınıştı. Nasıl sade ya
şanıışsa, cenazesinin de öyle, gürültüsüz patırdısız yalnızca en yakınlarının 

katılımıyla töreı1siz derl1fil l<aldırılmasını vasiyet etmişti. Ama vasiyetine uyul
madı. Karlı buzlu havada l<ol<Llşmayan cenaze on altı giin bekletildi. Yedisin
den yetmişine yaslı Königsberglilerin taı11arru donduructt soğuklara aldırmak
sızııı filosoflarıı1a veda ziyaretine çıl<ageldi: Çolulc çoctık. geı1ç yaşlı, tacir, za-
11aatkar, rençber, askeri ve subayıyla bfı.tt.:ı.n Köııigsberg garnizo11u, alcadenıis
yeı1leri , bilginleriyle üniversite Uler, sanatcılar ... l1epsi ceı1azesinin başında ih
tiram duruŞLlndaydı; ve tabii matem ınarşları çalan bando da oradaydı. 

Kant, 28 şubatta Do111 kilisesinin haziresiı1de toprağa verildi. Königsber
gin 1<.orkurıç kaderine, yfu1i il<i dü11ya savaşına ve l 945i11 rııartıı1dan itibaren 
Rus işğfiline rağmen, mezar. mucize kabilinden )'erini muhafaza edebiln1iş
tir. 

Mayıs: ı 790da kaleı11e almış oldt1ğt1 "Leibniz ile Wolffdan beri Metafizi-
ğin İnkişafı". ı 04 

ScheUing: "In Memoriam: Kant"' . 
Napolyon'tın imparator ilan edilişi. 
Medeni hukukun kabulü. 

ANA KAYNAKLAR 

Manfred Kuehn: "Kant / una biografia". İngilizce aslından Ispanyolcaya tercü
me: Carmen Garcia-'freVijano Forte; Ace ı1to, Madrit, 2003. 

Tl10Lnas De Quincey : "Los Ultimos Dias de Emmanuel Kant", IngiliZce aslın
dan Ispanyolcaya tercüme: Jose Rafael Hernandez Arias; Valdemar, 
Madrit, 2000. 

Arsenij Gulyga: ''Immanuel Kant", Rusca aslından Almancaya tercüme: Sig
run Bieifeld; Suhrkan1p. Frankfurt/Main, 1977. 

. 
Ernst Cassirer: "Kant's Life and Thought", AJn1anca aslıııdan Ingilizceye ter-

cüme: James Haden, Giriş: Stephan Körner; Edward Brothers , Aıln Ar
bor, Michigan, 1981. 

103 Karı Vorlander: "Kants Leben··. 30 1.s. 
l 04 ··Ober die Fortschrilte der Metaplıysik seit Leibniı tıı1d Wolfj'" - basan : Rinlc. 
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"The Cambridge Companion to Kant", yayımlayan: Paul Guyer; Cambridge 
University Pres, l 992. 

Paul-Heinz Koesters: .. Deutschland deine Denlcer"; Stern, Hamburg, 1984. 
\ ' icente Fatone: "Kant, Profesor de Geografia··, 1 - 3. syflr, ensayo.rom.uga. 

edu/ antologia / XXA/ fatone , 6 / 11 / 2003. 
O. Küple: -Kant y su Tiempo"; Labor. Barseloı1a, 1925; webdianoia/ imprimir: 

29 / 2 / 2004. 
Gio\·anni De Sio Cesari: "Kant e la Modernita" . l - 11. syflr, cronolo

gia.com / storia/biografie/kant, 29 /2/2004 
Hasan Ün al Nalbantoğlu : "!\ant ... ", 28. - 5 l .sy11r, "Doğu- Batı"da, 7 .yıl , 27. 

sa)rı, mayıs - haziran - temmuz 2004 . 

• 
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VARLIK - BiLGi -AHLAK ARAŞTIRMALARI: METAFiZiK 

Ş. Teoman Dural ı 

Vefatı nın İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binalar ı ndan 
Birinin Mimarı lmmanuel Kant'ı Anarken-il 

• 

Werner Gabriel . . . 
iktidar ve Unsiyet 

Klasik Çin Felsefesinde Devlet ve Toplum Teorisinin Temel özellikleri 
Macht und Mitmenschlichkeit 

Grundzüge von Theorien zu Staat und Gesellschaft in der klassischen 
chinesischen Philosophie 

• 
Martin Heidegger 

inşa Etmek Oturmak DüşürJmek 
Bauen Wohnen Denken 

• 
Erdal Y ı ld ız , Neslihan Behramoğlu, Nesibe Gönül, 

Ali Kaftan, İmge Oranlı , Çiğdem Utlu 
•• 

Ev Uzerine 
• 

Sadık Türker 
Tarihi Araştırmalarda Tarih ve Akılyürütme Sorunu 

• 

Oktay Taftalı 

Güncel Alman Felsefesinden Bir Kesit: 
Peter Sloterdijk'da Varl ı k Problemine Giriş Denemesi 

~ . . 
DOGA ARAŞTIRMALARI; BiLiM 

.. 
Ahmed Yüksel Ozemre 

Fizikteki Son Keşifler Pozitivizmi Etki ledi mi? 

TARiH - TOPLUM - KÜLTÜR ARAŞTIRMALARl 

Ayhan Bıçak 
Türklerde Evren Tasawuru ve Ölüm Anlayışı 

• 

Berat Demirci 
Mekanistik İktisadi Zihniyetin Eleştirisi 

• 
Remzi Demir, inan Kalaycıoğulları 

Büyük Bir Matematik Tarihçisi ve Felsefecisi : Salih Zeki Bey (1864-1921) 
• 

Erdal Yı ldız 

Türkçede Martin Heidegger Kaynakçası 

KiTABiYAT 

Aykut Kazancıgil , Ayhan Vergili . 
lstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesi Mecmuası (1916-1 933) 
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TÜRKCENİN FELSEFE-BİLİM SÖZLÜGÜ 

Şaban Teoman Duralı 
Türkcenin Felsefe-Bilim Sözlüğü 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025



