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Kant’s Anthropology: Between Universalism and Inegalitarianism

Kant, on the one hand, asserted the singular 

unity of human nature, and, on the other, insist-

ed on empirical differences, such as person, 

gender, nationality (Volk), and race. It has been 

argued that Kant radically revised his discrim-

inatory perspective on non-European races in 

the 1790s-and did so in line with his universal-

ist moral theory. I would suggest, however, that 

Kant refutes the notion of “inconsistent uni-

versalism” on the basis of his anthropological 

doctrine of characterization.
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Kant bir yandan insanların insan doğası bakı-

mından bir bütünlük oluşturduğunu öne sürür-

ken, bir yandan da aralarında kişilik, cinsiyet, 

ulus ve ırk gibi ampirik farklılıklar olduğunda 

diretmiştir. Kant’ın, Avrupalı olmayan ırklara 

yönelik ayrımcı yaklaşımını 1790’larda kökten 

düzelttiği ileri sürülmüştür ve geliştirdiği evren-

selci ahlaki kuram gereğince öyle de olmuştur. 

Bense Kant’ın antropolojik tavsif öğretisi teme-

linde “istikrarsız evrensellik” kavramını reddet-

tiği yönündeki görüşümü sunacağım. 
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