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Türkçe Bask›ya Önsöz

K›ta Avrupas› felsefesi, ö¤renebildi¤im veya tahmin edebildi¤im
kadar›yla, felsefe alan›nda analitik felsefenin etkisi alt›nda kalan
Türk entelektüel ve akademik hayat›nda, yak›n zamanlara kadar
önemli ölçüde ihmal edilmifltir. Analitik felsefe tipik bir biçimde,
bilimsel ak›lla do¤a bilimlerinin yöntemlerine duyulan hayranl›-
¤›, tarihin ihmali ve, en az›ndan bilgi ve hakikat iddialar›nda bu-
lunduklar›nda, di¤er söylem ve tecrübe formlar›na duyulan flüp-
heyle birlefltirir. Analitik felsefe bu anlamda, Avrupa Ayd›nlan-
mas›n›n do¤rudan vârisidir. O, ayn› zamanda Ayd›nlanman›n ka-
y›ts›z flarts›z savunucusudur ve onun, h›s›mlar› ‘modernite’ ve
‘Bat›’ hakk›nda söyleyecek pek bir fleyi –ve kesinlikle de sistema-
tik hiçbir elefltirisi– yoktur. Oysa, K›ta Avrupas› felsefesi hayata,
Ayd›nlanman›n s›n›rl› rasyonalizmine karfl› bir elefltirel tepkiler
dizisi olarak bafllar. Rousseau, Herder ve Hegel gibi düflünürler
Ayd›nlanman›n merkezî kabullerini, onun rasyonalite, bilgi ve
hakikat idelerindeki s›n›rlamalar› teflhis etmek suretiyle, redde-
derler. Ama onlar, bütün rasyonalite standartlar›n› reddetmek ye-
rine, ahlâkî, estetik ve dinî tecrübe formlar›na karfl› daha anlay›fl-
l› ve tarih, gelenek, kültür ve cemaate karfl› da daha az düflman
olan alternatif bir ak›l konsepsiyonu gelifltirmeye çal›fl›rlar.



K›ta Avrupas› felsefesi gelene¤i içinde yer alan sonraki dü-
flünürler ve yaklafl›mlar, öyleyse, bu ilk elefltirmenlerin görüflle-
rini elefltirirler, ama her zaman Ayd›nlanman›n ana görüflüyle
aralar›ndaki elefltirel mesafeyi muhafaza ederek. Bu K›ta Avru-
pas› düflünürleri zaman zaman dinî inançtan da esinlendiler ve
Ayd›nlanman›n ahlâk, sanat, ve insanî tecrübenin zenginli¤iyle
ilgili tek yanl› rasyonalitesinin y›k›c› içerimlerinden hemen her
zaman korktular. Fakat felsefeleri dine ço¤unluk daha sempatik
bakmakla birlikte, onlar›n düflünceleri mamafih, dinî terimlerden
ziyade, felsefî terimlerle gelifltirilir. Baflka bir deyiflle, onlar, Ay-
d›nlanma elefltirilerine ra¤men, insan akl›na elefltirel bir ba¤l›l›¤›
sürdürürler. Bir sonuç olarak, onlar›n düflünceleri, sadece Ayd›n-
lanman›n ortodoks rasyonalizmi için de¤il, fakat ayn› zamanda
dinî inanca beslenen koflulsuz bir güven için, aç›k bir alternatifi
temsil eder. K›ta Avrupas› felsefesi gelene¤i içinde yer alan dü-
flünürler, ister varoluflçuluk, hermeneutik, Frankfurt Okulu’nun
Marksizmi, post-yap›salc›l›k ya da post-modernizmde, ister Ha-
bermas, Gadamer, Lyotard ya da Foucault’nun düflüncelerinde,
modernite ve Bat›’ya iliflkin elefltirel bir kavray›fl sa¤lar. Bu ne-
denle, onlar›n düflünceleri ayn› zamanda ‘modernleflme’ veya
‘bat›l›laflma’ yolu ile dinî inanç yolu aras›nda kalan birtak›m sos-
yal geliflme yollar›n› telkin eder. Benimsenen konum her ne olur-
sa olsun, K›ta Avrupas› felsefesiyle giriflilecek bir diyalogun ve-
rimli olaca¤› aflikârd›r.

Son olarak, An Introduction to Continental Philosophy [K›ta
Avrupas› Felsefesine Girifl]’nin Türkçede yay›nlanmas›ndan duy-
du¤um memnuniyeti dile getirmek ve bu iflle meflgul olan herkese
teflekkür etmek istiyorum. Mevcut çeviriyi haz›rlamakla kalmay›p,
böyle bir teflebbüste bulunan Dr. Ahmet Cevizci’ye müteflekkirim.
Türkiye’de K›ta Avrupas› felsefesine iliflkin tart›flmaya küçük de
olsa bir katk› yapaca¤›n› umut etti¤im bir kitab› yay›nlad›klar›
için, Paradigma Yay›nlar›na da flükran borçluyum.

David West, Canberra, 
Temmuz 1998

X K›ta Avrupas› Felsefesine Girifl



‹kinci Bask›ya Önsöz

Bu kitap ilk bask›s› 1996 tarihli K›ta Avrupas› Felsefesine Gi-
rifl’in gözden geçirilmifl ve içerik itibar› ile geniflletilmifl versiyo-
nudur. Küçük baz› de¤iflikliklerin yan›s›ra, iki büyük ilaveyi içe-
riyor. Bu büyük ilavelerin ilki Hannah Arendt ve Carl Schmitt’e
odaklanan ‹kinci Bölüm’deki daha küçük hacimli yeni bir k›s›m-
d›r. Hannah Aredt ve Carl Schmitt hem K›ta Avrupas› hem de
Anglofon politika felsefesinde fikirlerinin etkileri giderek artan
iki filozoftur. ‹kinci büyük ilave tümüyle yeni yeni bir bölümdür
(Sekizinci Bölüm); bu bölüm K›ta Avrupas› felsefesinde yirmi-
birinci yüzy›l›n giriflinde felsefe sahnesine ç›kan baz› ‘radikal ç›-
k›fllar›’ ele al›yor; Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy, Slavoj
Zizek ve Alain Badio ile ilgili kapsaml› tart›flmalar› içeriyor. Bu
düflünürler hiçbir flekilde yeni düflünürler de¤il — onlar ya ‹kin-
ci Dünya Savafl› s›ras›nda ya da bu savafltan hemen sonra do¤-
mufllard›. Fakat fikirlerinin güçlü politik tonu 11 Eylül 2001
olaylar›n› ve ‘terörizmle savafl›’ mütakiben hat›r› say›l›r bir
önem kazand›. Çok daha önemlisi, ‘politik’in/politik olan’›n’ do-
¤as›yla ile ilgili ortak vurgular›n›n ve birbirleriyle çeliflen kavra-
y›fllar›n›n, (Dördüncü bölüm’de tart›flt›¤›m›z) Schmitt ve
Arendt’in fikirleriyle ilgiyi hak eden ba¤lant›lar› var. Yine de bu



düflünürlerin kapsaml› ve süregelen etkisi, tarihsel de¤erlendir-
me yoklu¤unda hala belirsizli¤ini koruyor. 

Bu metin niteli¤indeki ilavelerin yan›s›ra, art›k herbir bölüm
k›sa bir ‘ana hatlar’la bafll›yor ve bir ek okuma k›lavuzu ile biti-
yor. Ek okuma önerileri hem birincil kaynaklar› — veya Kat›
Avrupas› felsefesinin anahtar metinlerinden baz›lar›n› — hem de
k›lavuz metinlerle yorum metinlerinden bir seçkiyi içeriyor. ‹lgi-
li son notlar baz› ilave ve çok daha spesifik/özel referanslar sa¤-
l›yor. Bu yeni bölümler kitab›, K›ta Avrupas› felsefesine iliflkin
bilgilerini derinlefltirmek isteyen ö¤renciler çin de genel okurlar
için de daha kolay anlafl›labilir ve kullan›fll› hale getirmek ama-
c›yla yaz›lm›flt›r. Yeni bask›ya katk› dolu yorumlar› için Norman
Abjorensen, David Eden, Leonard Lawlor, Michael Leininger-
Ogawa, Matthew Sharpe ve Ryan Walter’a müteflekkirim. Ano-
nim elefltirmenlerimden birinin Yap›c› elefltirilerinden ve öneri-
lerinden dolay› anonim elefltirmenlerimden birine ve elefltirileri
pek yap›c› olmasa da bir di¤er anonim elefltirmenime, her fleye
ra¤men benim için ö¤retici katk›lar›ndan dolay› minnettar›m. 

Türkçesi

Ahmet Cevizci – Hüsamettin Arslan*
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* Paradigma Yay›nc›l›k’›n editörü olarak Ahmet Cevizci’den, West’in kitab›-
n›n ‹ngilizce ikinci bask›s›na yapt›¤› ekleri çevirmesini istemifltim. Fakat
ömrü yetmedi. Bu vesileyle ona Allah’tan rahmet diliyorum. West’in met-
nine yapt›¤› ve ikinci bask›ya yazd›¤› önsözde belirtti¤i de¤ifliklikleri ben
çevirdim, Ahmet hocan›n çevirisinde hiçbir fleye dokunmad›m. Metnin as›l
çevirmeni odur; benimki minik bir katk› sadece (Hüsamettin Arslan).



Önsöz

K›ta Avrupas› felsefesinin en önemli ve en kal›c› özelliklerinden
biri, görece¤imiz gibi, onun düflünce ve varoluflun toplumsal,
kültürel ve tarihsel koflullar›na yapt›¤› vurgudur. K›ta Avrupas›
felsefesi bilinçli bir biçimde tarihseldir. Öte yandan, do¤a bilimi
taraf›ndan çok etkilenen Ayd›nlanmaya karfl› esasl› bir yak›nma,
onun tarihi bilerek ve isteyerek göz ard› etmesidir. K›ta Avrupa-
s› gelene¤i içinde yer alan ça¤dafl düflünürlere iliflkin doyurucu
bir kavray›fl›n, en az›ndan söz konusu gelene¤in tarihiyle ilgili
belli bir bilgiyi gerektirmesi flafl›rt›c› olmaz. fiu hâlde, afla¤›daki
sayfalarda vurgu her ne kadar günümüzdeki etkili düflünür ve
okullar üzerinde olsa dahi, onlar›n düflünceleri genifl bir tarihsel
çerçeve içinde sunulur. Yirminci yüzy›l›n analitik filozoflar›n›n
anlafl›l›r bir biçimde Ayd›nlanman›n do¤rudan mirasç›lar› olarak
görülebildikleri yerde, K›ta Avrupas› felsefesi modern Bat› ve
Ayd›nlanma felsefesinin hâkim ak›mlar›na verilen bir dizi eleflti-
rel tepkinin ürünüdür. Bu eserin kapsam› dikkate al›nd›¤›nda,
K›ta Avrupas› felsefesine katk› yapan büyük düflünürleri bile ye-
terince tatmin edici bir biçimde aç›klamak imkâns›zd›r. Amaç,
daha ziyade gelene¤in en etkili temsilcilerinden baz›lar›n›n sade-
ce en önemli düflüncelerini tasvir etmektir.



Birinci bölüm, iflte bu anlay›flla, K›ta Avrupas› felsefesini
k›saca, K›ta Avrupas› felsefesiyle analitik felsefe aras›ndaki kar-
fl›tl›k ve bu karfl›tl›¤›n tarihsel ve felsefî kökleriyle aç›klar. K›ta
Avrupas› felsefesinin ay›rt edici yönüyle ilgili bir serimin bu fle-
kilde önce gelmek durumunda olmas› kaç›n›lmaz gibi görün-
mektedir. Bununla birlikte, Hegel’in de kabul etti¤i gibi, böylesi
(ve de herhâlde bu) önsöz niteli¤indeki mülâhazalar›n, bafltan zi-
yade sonda anlafl›lmalar› daha muhtemeldir. 2. Bölüm moderni-
tenin, modern felsefeyle Ayd›nlanma felsefesinin ve bu e¤ilim-
lerin K›ta Avrupas› elefltirmenlerinden baz›lar›n›n daha ayr›nt›l›
bir yorumunu sunar. Bu bölüm kitab›n geri kalan› için, bir tür
merkez görevi görür. Daha sonraki K›ta Avrupas› düflünürleri ve
düflünce okullar›, K›ta Avrupas›ndaki bu elefltirmenlerin düflün-
celerinin geliflimleri veya onlara karfl› olan tepkiler olarak düflü-
nülmektedir. Bunu izleyen bölümler, Marksizm, Frankfurt Oku-
lu, hermeneutik ve fenomenoloji, varoluflçuluk, yap›salc›l›k ve
postyap›salc›l›k da dahil, belli bafll› felsefî yaklafl›m ve düflünür-
ler için özlü girifller sa¤lamay› amaçlar. Nihayet, postmodernizm
modern Bat› felsefesinin temel kabullerinden kaç›nma yönünde
flimdiye kadarki en kararl› teflebbüs olarak de¤erlendirilebilir.
Bölümlerden baz›lar› aras›nda, kaç›n›lmaz olarak, çak›flmalar ve
yan ba¤lant›lar vard›r. Örne¤in, Heidegger kesinlikle en iyi, Hus-
serl ve Gadamer’le birlikte, hermeneutik ve fenomenoloji ba¤la-
m›nda anlafl›l›r (4. Bölüm). Bununla birlikte, Heidegger ayn› za-
manda, 5. Bölümde ele al›nan Sartre üzerinde büyük bir etki yap-
m›flt›r. Yine, burada Kierkegaard ve Sartre’la birlikte incelenen
Nietzsche, hem Frankfurt Okulu’nun düflüncesine ve hem de He-
idegger ve hümanizmin postyap›salc› elefltirisine, ve böylelikle
de ayn› zamanda postmodernizme katk› yapan en önemli düflü-
nürdü.

Bana kalan, meslektafl ve dostlar›n de¤er biçilmez katk›lar›-
n› flükranla tasdik etmek. Philip Pettit ve Robert Goodin, beni
Blackwell’in Companion to Political Philosophy [Siyaset Felse-
fesi Elkitab›] için, ‘K›ta Avrupas›n›n Katk›s›’ üzerine, bu proje-
nin tohumu olan, uzunca bir bölüm yazmakla görevlendirdi. Po-
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lity Press’teki editörlerim John Thompson ve Gill Motley proje-
nin tamamlan›fl›na kadar geçen süre boyunca hararetli ve sab›r
dolu bir destek sundular. Sue Traser araflt›rma ve yap›lan gönder-
melerde s›k s›k de¤erli yard›mlar sa¤lad›. Ad› meçhul bir okuyu-
cum, bana bir dizi, çok müteflekkir oldu¤um, hayli yard›mc› ve
yerinde yorum getirdi. Nihayet, bireysel bölümlerin ilk müsved-
delerini okuyup yorumlayan herkese, ve özellikle de, bazen bü-
tün bir metni kahramanca okuyan Nils Bubandt, Terrell Carver,
Bruin Christensen, Tom Clarke, Frances Daly, Penelope Deutsc-
her, Moira Gatens, John Hart, Barry Hindess, Peter McCarthy,
Paul Patton, Philip Pettit, Scott Simon, Andrew Vincent, Caroli-
ne West, Glenn Worthington ve Norbert Zmijewski’ye teflekkür
ediyorum.

David West
Canberra, 1995
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1. Girifl:
K›ta Avrupas› Felsefesi Nedir?

Ana Hatlar

Hangi büyük düflünürlerin ve felsefi geleneklerin K›ta Avrupas›
felsefe gelene¤ine eit olduklar› konusunda hat›r› say›l›r bir uzlafl-
ma vard›r. Fakat K›ta felsefesini tan›mlayan/belirleyen fleylerin
neler olduklar› — bize  bu düflünürleri ve yaklafl›mlar› teflhis etme
imkan› sa¤layacak kriterlerin neler olduklar› —konusunda  daha
az uzlaflma söz konusudur. Bir analitik filozofun söyleyebilece¤i
gibi, “K›ta felsefesi’ teriminin referans› ya da kapsam› anlam›n-
dan veya ‘içeri¤inden’ çok daha aç›kt›r. Bu k›smen  K›ta felsefe-
si- analitik felsefe ay›r›m›n›n problematik kaynaklar›n› ve moti-
vasyonlar›n› yans›t›yor. K›ta felsefesi gelene¤i, en yararl› tarzda,
modern Avrupa felsefesinin dominant ak›mlar› ve özellikle de
Ayd›nlanma’n›n bilimi ve bilimsel rasyonaliteyi yüceltmesi karfl›-
s›nda gelifltirilmifl bir elefltirel tepkiler serisi olarak anlafl›labilir. 

‘K›ta Avrupas› felsefesi’ terimini kuflatan kar›fl›kl›k ve ihti-
lâflar›n en az›ndan baz›lar›n› ele almadan önce, terimin do¤rudan
ve yal›n bir tan›m›n› vermek yararl› olur. K›ta Avrupas› felsefe-
si, yirminci yüzy›l›n büyük bir bölümünde, ‹ngilizce konuflan
dünyadaki akademik felsefeye hâkim olan ‘analitik felsefe’nin
genellikle tam karfl›s›nda yer alan bir dizi düflünür ve felsefî yak-



lafl›m› ifade eder. Bu anlamda K›ta Avrupas› felsefesi, Hegel,
Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre, Ga-
damer, Habermas, Derrida, Foucault, Lyotard ve Baudrillard gi-
bi düflünürleri içerir. O, Hegelci idealizm, Marksizm, Frankfurt
Okulu’nun ‘elefltirel teorisi’, varoluflçuluk, hermeneutik, feno-
menoloji, yap›salc›l›k, postyap›salc›l›k ve postmodernizm gibi
düflünce ak›mlar›n› içine al›r. Bu tasvir, tek bir homojen K›ta Av-
rupas› gelene¤i olmad›¤›n›, bu bafllang›ç evresinde dahi aç›k hâ-
le getirmelidir. Daha ziyade, birbirleriyle biraz daha az veya faz-
la iliflkili olan düflünce ak›mlar›n›n bir çeflitlili¤i söz konusudur.
fiu ya da bu flekilde, teflhisi mümkün bir K›ta Avrupas› tarz›yla
çal›flan düflünürler vard›r.1

Felsefede, ay›r›c› bir biçimde K›ta Avrupas›na özgü olan
yaklafl›mlar›n s›ra ve düzeni, bu kitab›n amaçlar› aç›s›ndan, ön-
celikle tarihsel terimlerle belirlenecektir. Sadece bir düflünürler
öbe¤inin birbirleriyle belirli aile benzerlikleri içinde olan üyele-
rini tan›mak de¤il, fakat daha belirgin soy çizgilerinden baz›lar›-
n›n izini sürmek, entelektüel bir soy a¤ac›n›n tasla¤›n› yapmak
da yararl› olacakt›r. fiu hâlde, hem içerik ve hem de üslûp bak›-
m›ndan söz konusu olan bir dizi karfl›tl›k, K›ta Avrupas›’na özgü
düflünce ak›mlar›n›n, modern Avrupa felsefesi ve özellikle de
Ayd›nlanma taraf›ndan seçilen ana do¤rultuya tepki olarak zuhu-
runa geri götürülecektir. Söz konusu entelektüel karfl›tl›¤›n hâ-
kim e¤ilimi, geleneksel metafizik, din ve ahlâk›n iddialar›yla il-
gili flüphecili¤i do¤a bilimlerinin yöntemlerine duyulan hat›r› sa-
y›l›r (ve baz›lar›n›n görüflüne göre de, ölçüsüz) hayranl›kla irti-
batland›rm›flt›r. Bilim, e¤er yine de, flüphecilik ya da flüpheye
maruz kal›r ise, bu takdirde ona, insan bilgisinin en ikna edici ör-
ne¤i olarak meydan okunmaktad›r.2 Do¤a biliminin iddialar›yla

2 K›ta Avrupas› Felsefesine Girifl

1 Yine de, e¤er ’bir’ K›ta Avrupas› gelene¤ine gönderme yap›l›rsa, bu terim her
zaman daha karmafl›k bir düflünürler ve fikirler kümesi için bir k›saltma ola-
rak anlafl›lmal›d›r.

2 Buna göre, on sekizinci yüzy›l ‹skoç filozofu David Hume olgu sorunlar›y-
la ilgili bütün bir bilimsel bilgiye temel teflkil eden neden sonuç iliflkileriy-



karfl›laflt›r›ld›¤›nda, di¤er bilgi iddialar›, sanatsal, ahlâkî ve hatta
dinî do¤rular› çok sarih olarak daha rasyonel bir biçimde savu-
nulabilir, daha bilimsel ve dolay›s›yla daha sa¤lam temeller üze-
rine oturtmaya çal›flan Ayd›nlanma filozoflar›na pek sa¤lam gö-
rünmemekteydi. 

Bununla birlikte, Ayd›nlanmaya K›ta Avrupas› gelene¤i
içinden yöneltilen elefltirilerin bir bölümüne göre, bu düflünürle-
rin çabalar› daha bafltan baflar›s›zl›¤a mahkûmdu. Onlar›n insan
bilgisinin ahlâkî, dinî ve sanatsal boyutlar› için güvenli, rasyonel
temeller sa¤lama çabalar›nda karfl›laflt›klar› baflar›s›zl›k ve güç-
lükler, tamamlanmam›fl bir projenin göstergeleri olmaktan ziya-
de, çarp›k ve tek yanl› bir projenin kaç›n›lmaz sonuçlar›yd›. Ay-
d›nlanmay› elefltirenler, ne bilimsel yöntemin, ne de Ayd›nlanma
felsefesinin cevaplamak için gerekli donan›ma sahip göründü¤ü
sorular için, oldukça farkl› bir cevap türüne duyulan ihtiyac› far-
ketmifllerdi. Sonuç, birlikte bizim burada K›ta Avrupas› felsefe-
si ad›n› verdi¤imiz felsefeyi meydana getiren, bir dizi yeni ente-
lektüel yaklafl›m oldu. K›ta Avrupas›nda ortaya ç›kan bu elefltiri-
nin ana çizgileri Herder ve Rousseau’nun eserlerine geri götürü-
lebilir, fakat o, en sistematik ve en tutkulu bir biçimde, Hegel’in
felsefesinde dile getirilir. K›ta Avrupas› felsefesine daha sonra
katk› yapanlar, Hegel’in düflüncesini gelifltirmeleri ya da elefltir-
meleri, fakat onu çok seyrek olarak göz ard› etmeleri anlam›nda,
her zaman ‘post-Hegelciler’dir. Onlar›n düflünceleri, Hegelci sis-
teme çok kararl› bir biçimde karfl› ç›kt›klar› veya onu kabul et-
medikleri zaman dahi, bu sistemin izlerini tafl›r. ‹flte ileriki say-
falarda, bu düflüncelerin en önemlilerinden baz›lar›n› inceleyece-
¤iz.3

Girifl: K›ta Avrupas› Felsefesi Nedir?   3

le ilgili bilgimizi bile flüpheli hâle getirmiflse de, o ayn› zamanda bütün bir
projesini do¤a biliminin yöntemlerini ‘insan bilimleri’ne uygulama yönün-
de bir teflebbüs olarak tan›mlar: D. Hume, A Treatise of Human Nature, s.
XX.

3 Modern Avrupa felsefesinin ana temalar›yla, Ayd›nlanma ve Ayd›nlanmaya
K›ta Avrupas›ndan yöneltilen elefltiriler, bundan sonraki bölümde tart›fl›la-
cakt›r.


