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1. Yaþam ve Yazý lar

 GE ORG WILHELM FRI ED RICH HEGEL, Alman idea list le ri nin en 
büyü ğü ve batı fel se fe ci le ri nin en önde gelenlerinden biri, 27 
Ağus tos 1770’de Stuttgart’ta doğ du.1 Baba sı bir dev let memu ru 
idi. Stutt gart’daki okul yıl la rın da gele ce ğin fel se fe ci si özel bir 
yol da ken di ni gös ter me di, ama ilkin bu dönem de dir ki Yunan 
deha sı nın çeki ci li ği ni duy du ve özel lik le Sofokles’in oyun la rın-
dan, hep sin den önce An ti go ne’ den etkilendi.

1778’de Hegel Tübin gen Üni ver si te sin de Pro tes tan tan rı bi-
lim vak fı na öğren ci ola rak kabul edil di ve bura da Schel ling ve 
Höl der lin ile arka daş lık iliş ki le ri geliş tir di. Bir lik te Rousseau’yu 
ince le di ler ve Fran sız Dev ri mi nin idel le ri için ortak bir coş ku-
yu pay laş tı lar. Ama okul da ki duru mu na bakıl dı ğın da Hegel hiç 
de ola ğa nüs tü bir yete nek izle ni mi ni ver mi yor du. Ve 1793’de 
üni ver si te den ayrıl dı ğı zaman bitir me bel ge si iyi karak te rin den, 
tan rı bi lim ve filo lo ji de ki orta karar bil gi si ile yeter siz fel se fe kav-
ra yı şın dan söz edi yor du. Hegel’in düşün sel geli şi mi, Schel ling’in 
ter si ne, erken bir par lama belirtisi gös te rmi yor du: Olgun laş mak 
için daha uzun bir zama na gerek si ni mi var dı. Bunun la bir lik te, 
tab lo nun bir baş ka yanı daha var dır. Hegel daha şim di den dik ka-
ti ni fel se fe ve tan rı bi lim ara sın da ki iliş ki ye yöneltmeye baş lamış tı, 
ama not la rı nı her han gi bir yol da dik ka te değer görün me yen 
ve ken di le ri ne hiç kuş ku suz pek güven duy ma dı ğı hoca la rı na 
gös ter miyordu.

Ü ni ver si te den ayrıl dık tan son ra Hegel yaşa mı nı bir aile öğret-
me ni ola rak sür dür dü,—il kin İsviçre’de Berne’de (1793-6) ve 
daha son ra Frankfurt’ta (1797-1800). Görü nüş te olay sız geç-
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miş olsa lar da, bu yıl lar Hegel’in fel se fi geli şi min de önem li bir 
dönem oluş tu ra cak lar dı. O sıra lar yaz dı ğı dene me ler ilk kez 
1907’de Her man Nohl tara fın dan Hegel’in Erken Tan rı bi lim sel 
Yazı la rı (Hegels theo lo gisc he Jugendsch rif ten) baş lı ğı altın da yayım-
lan dı lar. Bun la rın içe rik le ri ne daha son ra ki bölüm de deği ne-
ce ğiz. Aslın da eğer eli miz de salt bu dene me ler olmuş olsay dı, 
daha son ra geliş tir miş oldu ğu fel se fi diz ge ye iliş kin hiç bir şey 
düşün mez dik, ve bir fel se fe tari hin de Hegel’e yer ayır mak için 
cid di bir neden bulun maz dı. Bu anlam da dene me ler pek önem li 
değil dirler. Ama Hegel’in erken yazı la rı na geliş miş diz ge si nin 
bil gi si ışı ğın da dönüp bak tı ğı mız zaman, sorun sal la rın da bel li 
bir sürek li li ği bulup çıka ra bi lir ve diz ge si ni nasıl ürettiğini ve 
yol gös te ri ci düşün ce si nin ne oldu ğu nu daha iyi anla ya bi li riz. 
Gör dü ğü müz gibi erken yazı lar ‘tanrıbilimsel’ ola rak nite len-
di ril miş ler dir. Ve hiç kuş ku suz Hegel bir tan rı bi lim ci değil ama 
bir fel se fe ci olsa da, fel se fe si bel li bir anlam da her zaman bir 
tan rı bi lim di, çün kü konu su, ken di si nin de açık ça diret ti ği gibi, 
tan rı bi li min konu su ile aynıy dı, eş deyiş le Sal tık ya da, din sel 
dil de, Tan rı, ve son lu nun son suz ile ilişkisi.

1801’de Hegel Jena Üni ver si te sin de bir görev elde etti ve 
yayım lan mış ilk çalış ma sı olan Fich te ve Schelling’in Fel se fi Diz ge le
ri nin Ayrı mı (Dif fer nez des Fich tesc hen und Schel lingsc hen Sys tems) 
aynı yıl yayımlandı. Bu çalış ma her şeye kar şın onun bir Schel-
ling izle yi ci si oldu ğu izle ni mi ni yarat tı. Ve bu izle nim Eleş ti rel 
Fel se fe Dergisi’nin (1802-3) yayım la nmasın da Schel ling ile işbir li ği 
yapması tara fın dan güç len di ril di. Ama Hegel’in için de bulun du-
ğu muz yüz yıl dan önce yayım lanma mış olan Jena ders le ri onun 
daha o sıra lar ken di ne özgü bağım sız bir konu mu geliş tir mek te 
oldu ğu nu gös te rir ler. Ve Schelling’den uzaklaş ma sı ilk büyük 
çalış ma sın da, 1807’de çıkan Tinin Görüngübilimi’nde (Phäno me
no lo gie des Geis tes) açık ça günı şı ğı na çık tı. Bu dik ka te değer kita-
ba bu bölü mün beşin ci kesi min de ayrın tı lı ola rak deği ne ceği z.

Ü ni ver si te yaşa mı nı sona erdi ren Jena sava şın dan son ra Hegel 
ken di ni aşa ğı yuka rı tam bir yok sun luk duru mu için de bul du ve 
1807’den 1808’e dek Bamberg’de bir gaze te nin yayım cı lı ğı nı 
üst len di. Daha son ra Nürnberg’de Gym na siu mun müdür lü ğü-
ne ata na rak 1816’ya dek bu konum da kal dı (1811’de evlen di). 
Gym na siu mun müdü rü ola rak Hegel eski kla sik le rin ince len-
me si ne ağır lık ver miş olsa da, bunu, söy len di ği ne göre, öğren-
ci le rin ana dil le ri ne zarar vere cek bir yol da yürütme di. Ayrı ca 
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öğren ci le ri ne fel se fe nin temel le ri konu sun da da dersler veriyor, 
ama görü nür de bunu fel se fe yi okul programı kap sa mı na getir-
me poli ti ka sı için duyu lan her han gi bir kişi sel istek ten çok üstü 
Niet hammer’in dile ği ne uya rak yapı yor du. Ve pekala öğren ci ler  
arasında pek çoğu nun Hegel’in demek iste dik le ri ni anla ma da 
büyük güç lük ler yaşamış olduk la rı düşü nü le bi lir. Aynı zaman da 
felse fe ci ken di çalış ma la rı nı sür dü re rek düşün ce le ri ni derin leş-
ti ri yor du. Ve Nürn berg’deki kalı şı sıra sın da dır ki baş lı ca çalış-
ma la rın dan biri olan Man tık Bilimi’ni (Wissensc haft der Logik, 
1812-16) üret ti.

 Bu çalış ma nın ikin ci ve son bölü mü nün çık tı ğı yıl Hegel bir 
fel se fe kür sü sü kabul etme si için Erlan gen, Hei del berg ve Ber-
lin olmak üze re üç ayrı yer den çağ rılar aldı ve Heidelberg’den 
gelen çağ rı yı kabul etti. Genel öğren ci kit le si üze rin de ki etki-
si nin çok büyük oldu ğu söy le ne mez, ama bir fel se fe ci ola rak 
ünü gide rek arttı. Ve bu 1817’de Ana Çiz gi ler de Fel se fi Bilim ler 
Ansiklopedisi’nin (Enzyk lopä die der phi lo sop hisc hen Wissensc haf ten 
im Grund ris se) yayım la nması ile pekiş ti. Bu çalış ma sın da Hegel 
diz ge si nin Man tık [Bili mi], Doğa Fel se fe si ve Tin Fel se fe si baş lık la-
rı nı taşı yan üç ana bölü mü nün anahatlarda bir tas la ğı nı ver di. 
Yine belir te bi li riz ki Hegel este tik üze ri ne ders le ri ni de ilkin 
Heidelberg’de verdi.

1818’de Hegel Berlin’den gelen yeni bir çağ rı yı kabul etti ve 
14 Kasım 1831’de kole ra dan ölü mü ne dek üni ver si te de fel se fe 
kür sü sün de kal dı. Bu dönem sıra sın da yalnızca Berlin’in değil 
ama bir bütün ola rak Almanya’nın fel se fe dün ya sın da rakip siz 
bir konu ma eriş ti. Bel li bir düze ye dek bir tür res mi fel se fe ci ola-
rak görü lü yor du. Ama bir öğret men ola rak etki si hiç kuş ku suz 
hükü met ile bağ lan tı la rın dan kay nak lan mı yor du. Ne de bunun 
nede ni dili kul lan ma da ki çar pı cı yete ne ği idi. Bir konuş ma cı 
ola rak Schelling’den daha geri dey di. Etki si daha çok arı düşün-
ce ye olan açık ve ödün süz bağ lı lı ğı ve bunun yanı sı ra geniş bir 
bil gi ala nı nı diyalektiğinin erim ve derin li ği içerisi ne alma da ki 
göz a lı cı yete ne ğin den kay nak la nı yor du. Ve öğren ci le ri hiç kuş-
ku suz onun eği ti mi altın da insa nın tari hi ni, poli tik yaşa mı nı ve 
tin sel başa rım la rı nı da kap sa mak üze re olgu sal lı ğın iç doğa sı nın 
ve süre ci nin bilinç le ri önü ne seril mek te oldu ğu nu duyumsu-
yorlardı.

Berlin’de fel se fe kür sü sün de ki göre vi süre sin ce Hegel’in 
yayım la dı ğı çalış ma lar göre li ola rak azal dı. Tüze Fel se fe si nin Ana



10 HEGEL

çiz gi le ri (Grund li nien der Phi lo sop hie des Rechts) 1821’de çık tı ve An
sik lopedi’nin yeni düzen le me le ri 1827 ve 1830’da yayım la ndılar. 
Ölü mü ne doğ ru Hegel Tinin Görüngübilimi’ni yeni den göz den 
geçi ri yor du. Ama hiç kuş ku suz bütün bu dönem boyun ca ders ler 
ver mek tey di. Ve ders le ri nin metin le ri, bel li bir ölçü de öğren ci-
le ri nin kar şı laş tır ma lı not la rı üze ri ne daya lı ola rak, ölü mün den 
son ra yayım la na cak lar dı. Bun la rın İngi liz ce çevi ri le rin de sanat 
fel se fe si üze ri ne ders ler dört cilt, din fel se fe si ve fel se fe tari hi 
üze ri ne olan lar üçer ve tarih fel se fe si üze ri ne olan lar bir cilt 
oluşturur.

Hölderlin’in görü şün de Hegel anlama yetisi dingin ve prosaik 
olan biriydi. En azın dan gün de lik yaşa mın da hiç bir zaman taş-
kın bir deha izle ni mi ni ver mi yor du. Özen li, yön tem li, duyunç lu, 
top lum cul karakteri ile, bir bakış açı sın dan en çok onur lu bir 
bur ju va üni ver si te pro fe sö rü, iyi bir dev let memu ru nun değer li 
oğluy du. Aynı zaman da evren ve insan tarihinin devim ve imle-
mi ne yöne lik derin bir sezgiden esin le ni yor du ve yaşa mı nı bu 
tari hin anla tı mı na ver di. Bu demek değildir ki Hegel’in kişi li-
ğin de sez gi ci ya da hayalci ola rak nite len di ri le bi le cek bir boyut 
var dı. Gizem li sez gi le re ve duy gu la ra baş vur mak her ne olur sa 
olsun fel se fe söz konu su oldu ğunda onun için tik sin ti veri ciy di. 
Biçim ve içe ri ğin bir li ği ne sar sıl maz bir inan cı var dı. İçe ri ğin, 
ger çek li ğin fel se fe için ancak diz ge sel kav ram sal biçi mi için de 
varol du ğu na ina nı yor du. Olgu sal olan ussal dır ve ussal olan 
 olgu sal ; ve olgu sal lık ancak ussal yeni den-ku ruluşlarında anla şı-
la bi lir. Ama Hegel’in gizem li içgö rü le re baş vu ra rak bir bakı ma 
kes tir me den git miş olan fel se fe ler için ya da, onun görü şün de, 
diz ge sel bir kav ra yış tan çok ruh sal yücelt me yi amaç la yan fel se fe-
ler için küçüm se yi ci bir hoş nut suz luk gös ter miş olma sı na kar şın, 
insan lı ğa fel se fe tari hin de kar şı la şı la cak en gör kem li ve etki le yi ci 
Evren tab lo la rın dan biri ni sun muş oldu ğu olgu su orta da dır. Ve 
bu anlam da büyük bir sez gi ci idi.

2. Erken Tan rý bi lim sel Yazýlar

Hegel’in daha okul yıl la rın da Yunan deha sı nın çeki ci li ği ne kapıl-
dı ğı nı gör müş tük. Ve üni ver si te de bu çekim Hıris ti yan dini ne 
kar şı tutu mu üze rin de belir gin bir etki yarat tı. Tübingen’de 
öğretmenlerinden din le di ği tan rı bi lim büyük ölçü de Aydın lan-
ma nın düşün ce le ri ne uyar lan mış Hıris ti yan lık, daha açık bir 
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deyiş le İncil’deki doğaüs tü cü lü ğün bel li bir düzey de katıl dı ğı 
ya da renk len dir di ği ussal cı bir tan rı ta nır cı lık idi. Oysa Hegel’in 
deyi şiy le bu ‘anlak dini’ ona yal nız ca kuru ve yavan değil, ama 
onun kuşa ğı nın tinin den ve gerek si nim le rin den de kop muş 
görü nü yor du. Böy le ce onu Yunan hal kı nın tinin de kök leş miş ve 
kültürünün bütün le yi ci bir par ça sı nı oluş tur muş olan Yunan dini 
ile olum suz bir kar şı laş tır ma içi ne getirdi. Ona göre Hıris ti yan lık 
bir kitap diniy di, ve söz konu su kitap, eş deyiş le İncil yaban cı bir 
ırkın ürü nü ola rak Alman ruhu  ile bağ daş mı yor du. Hegel hiç 
kuş ku suz Hıris ti yan lık yeri ne söz cü ğün ger çek anla mın da Yunan 
dini nin geçi ril me si ni öner mi yor du. Demek iste di ği şey Yunan 
dini nin bir Volks re li gion olmuş olma sıy dı— bir din ki hal kın tin 
ve deha sı na içten bağ lıy ken ve bu hal kın kültürünün bir öğe si-
ni oluş tu rur ken, Hıris ti yan lık ise, en azın dan ona öğretmenleri 
tara fın dan sunul du ğu biçi miy le, dışa rı dan daya tı lan bir şey di. 
Daha sı, Hıris ti yan lığın insan mut lu lu ğu na ve özgür lü ğü ne düş-
man ve güzel li ğe ilgisiz olduğunu düşü nü yor du.

Hegel’in Yunan deha sına ve kültürüne yöne lik erken coş ku-
su nun bu anla tı mı çok geç me den Kant’ı ince le me si ile bel li bir 
deği şi me uğra dı. Yunan tini için duy du ğu hay ran lı ğı bir yana 
bırak maz ken, onu ahlak sal derin lik açı sın dan eksik ola rak gör-
me ye baş la mıştı. Onun görü şün de bu ahlak sal derin lik ve dürüst-
lük öğe si Kant tara fın dan sağ la nı yor du. Kant aynı zaman da törel 
bir din açık la mış tı ki, inak lar ve İncil tapın ma la rı gibi yük ler den 
kur tul muş tu. Açık tır ki, Hegel’in ahlak sal derin li ğin doğu şu için 
insan lı ğın Kant’ın zama nı nı bek le me si gerek ti ği ni söy le me gibi 
bir ama cı yok tu. Ter si ne, Hıris ti yan lı ğın kuru cu su nun da ahlak 
üze ri ne Kant’ınkine ben zer bir vur gu getir di ği ni düşü nü yordu. 
Ve Berne’de bir aile öğret me niy ken yaz dı ğı İsa’nın Yaşamı’nda 
(Das Leben Jesu, 1795) İsa’yı yal nız ca bir ahlak öğret me ni ola-
rak ve aşa ğı yuka rı Kant töre bi li mi nin bir açım la yı cı sı ola rak 
betimledi. Ger çek ten de, İsa kişi sel öde vi üze rin de diret miş ti; 
ama Hegel’e göre ya lnız ca Yahu di le rin tüm din le ri ve ahlak-
sal içgö rü le ri bil di ril miş ola rak, tan rı sal bir kay nak tan geliyor 
olarak düşün me ye alış mış olma la rı nede niy le böy le dav ran mak 
zorun da kal mış tı. Bu nedenle Yahu di le ri ne olur sa olsun onu 
din le me ye kan dır mak için ken di ni Tan rı nın elçi si ya da ilet me ni 
ola rak sun mak zorun day dı. Oysa ger çek te ken di ni Tan rı ile insan 
ara sın da ki biri cik ara cı yap ma ya da indi ril miş inak lar dayat ma 
niye tin de değil di.
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Öy ley se Hıris ti yan lık nasıl yet ke ci, kili se ci ve inak çı bir dizge ye 
dönüş tü? Hegel bu soru yu Hıris ti yan Dini nin Olumluluğu’nda 
(Die Posi ti vität der christ lic hen Reli gion) ele aldı. Çalış ma nın ilk 
iki bölü mü 1795-6’da ve üçün cü sü ise bir süre son ra 1798-9’da 
yazıl dı. Bek le ye bi le ce ği miz gibi, Hıris ti yan lı ğın dönü şü mü büyük 
ölçü de İsa’nın hava ri le ri ne ve daha baş ka izle yi ci le ri ne yük le nir. 
Ve dönü şü mün sonu cu insa nın ger çek ‘kendi’sinden yaban cı laş-
ma sı ola rak betim le nir. İnak la rın daya tıl ma sı ile düşün ce özgür-
lü ğü yiti ril di, ve dışa rı dan daya tı lan bir ahlak yasa sı anla yı şı ile 
ahlak sal özgür lük yok edil di. Daha sı, insan Tan rı dan yaban cı-
laş mış ola rak görü lü yor du. Ancak inanç yoluy la ve, en azın dan 
Kato lik lik te, Kili se nin ayin le ri ile kur tu la bi lirdi.

 Bu nun la bir lik te, Frank furt döne mi sıra sın da Hegel’in Hıris-
ti yan lı ğa kar şı tutu mu bel li bir deği şi me uğra dı ve bu deği şim 
Hıris ti yan lı ğın Tini ve Yaz gı sı (Der Geist des Chris ten tums und sein 
Schick sal, 1800) baş lık lı çalış ma da anla tıl dı. Bu dene me de Yahu-
di lik yasa cı ahla kı ile yapı tın kötü kişi si dir. Yahu di ler için tan rı 
efen di ve insan ise efen di si nin isten ci ni yeri ne getir me si gere-
ken köle idi. İsa için Tan rı insan da yaşa yan sev gi dir; ve insa nın 
Tan rı dan yaban cı laş ma sı da, tıp kı insa nın insan dan yaban cı laş-
ma sı gibi, sev gi bir li ği ve yaşa mı ile yeni le cek tir. Kant’ın yasa ve 
ödev üze rin de diret me si ve tut ku ve dür tü nün yenil me si üze ri ne 
vur gu su şim di Hegel’e yeter siz bir ahlak kav ra mı nı anla tı yor ve 
ken di le ri ne özgü bir yol da yine Yahu di görü şü nün karakteris-
tiği olan efen di- kö le iliş ki si nin koku su nu taşı yor ola rak görü-
nmektedir. Oysa İsa hem Yahu di yasa cı lı ğı nın hem de Kant çı 
ahlak çı lı ğın üze ri ne yük se lir. Hiç kuş ku suz ahlak sal sava şı mı 
tanır, ama idea li ahla kın bir yasa ya boyu neğ me soru nu olma-
ya son ver me si ve ken di si son suz tan rı sal yaşa mın par ça sı olan 
bir yaşa mın ken di li ğin den anla tı mı olma sı dır. İsa ahla kı içe ri ği 
açı sın dan orta dan kal dır maz, ama yasa ya boyun eğme güdü sü 
yeri ne sev gi güdü sü nü geçi re rek onu yasa cı biçi min den kur ta rır.

 Be lirt mek gerek ki, Hegel’in dik ka ti daha şim di den yaban-
cı laş ma ve yitik bir bir li ğin yeni den kaza nıl ma sı temalarına 
yönel miş tir. Hıris ti yan lı ğı Yunan dini ile birin ci nin zara rı na 
kar şı laş tır mak ta oldu ğu zaman lar da daha şim di den tan rı sal 
olgu sal lı ğı uzak ve salt aşkın bir var lık ola rak alan görüş ler den 
hoş nut suz luk duyu yor du. Berne’de kalı şı nın son sıra la rın da yaz-
mış oldu ğu ve Hölderlin’e ada dı ğı Eleu sis baş lık lı şiir de son suz 
Bütün lük için duy gu la rı nı anla tır. Ve Frank furt’ta İsa’yı sev gi 
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yaşa mı yoluy la insan ve Tan rı, son suz ve son lu ara sın da ki uçu ru-
mu yen mek için dua eder ken betim ler. ‘Saltık’ son suz yaşam dır, 
ve sev gi bu yaşa mın bir li ği nin, son suz yaşa mın ken di si ile bir li-
ğin, ve bu yaşam yoluy la baş ka insan lar ile bir li ğin bilincidir.

1800’de, henüz Frankfurt’ta iken, Hegel Her mann Nohl’un 
daha son ra Diz ge Par ça sı (Sys temf rag ment) baş lı ğı nı ver di ği kimi 
not lar yaz mış tı. Hegel’den Schelling’e bir mek tup ta ki anış tır-
ma nın gücü ne daya na rak, Nohl ve Dilt hey henüz yit me miş olan 
not la rın tamam lan mış bir diz ge nin tas la ğı nı tem sil ettik le ri ni 
düşü ndüler. Bu var gı biraz elve riş siz bir kanı ta daya nıyor görü-
nür, en azın dan eğer ‘dizge’ söz cü ğü Hegel’in geliş miş fel se-
fe si nin terim le rin de anla şı lır sa. Aynı zaman da not lar olduk ça 
ilginç tir ve söz le ri edil me ye değer.

 He gel kar şıt lık la rın ya da kar şı sav la rın, her şey den önce son lu 
ve son suz ara sın da ki kar şıt lı ğın üste sin den gel me soru nu ile uğ-
raşmaktadır. Eğer ken di mi zi seyir ci konu mu na koyar sak, yaşam 
devi mi bize son lu birey le rin son suz bir örgüt lü çok luk la rı ola rak, 
eş deyiş le Doğa ola rak görü nür. Ger çek ten de, Doğa derin- dü-
şün ce ya da anlak için koyul muş yaşam ola rak betim le ne bi lir. 
Ama örgüt le niş le ri Doğa olan birey sel şey ler geçi ci ve yiti ci dir ler. 
Öyley se ken di si bir yaşam biçi mi olan düşün ce şey ler ara sın da ki 
bir li ği son lu birey le ri yakalayan ölüm lü lük ten özgür olan son suz, 
yara tı cı bir yaşam ola rak düşü nür. Ve salt kav ram sal bir soyut la-
ma ola rak değil ama tür lü lü ğü ken di içerisin de taşı yor ola rak 
düşü nü len bu yara tı cı yaşa ma Tan rı denir. Bu ayrı ca Tin (Geist) 
ola rak da tanım lan ma lı dır. Çün kü ne son lu şey ler ara sın da ki 
dış sal bir hal ka dır, ne de salt soyut bir yaşa mın kav ra mı, soyut 
bir evren sel dir. Son suz yaşam tüm son lu şey le ri bir bakı ma içeri-
den bir leş ti rir, ama onla rı orta dan kal dır mak sı zın. O tür lü lü ğün 
dirim li bir li ği dir.

 He gel böy le ce bir teri mi, geliş miş fel se fe sin de büyük bir önem 
taşı yan Tin terimini geti rir. Ama soru doğar: Aca ba kav ramsal 
düşün ce yoluy la son su zu ve son lu yu terim ler den hiç  bi rinin öte-
kin de çözün meyeceği ama aynı zaman da ikisinin ger çek bir bir-
lik oluşturacakları bir yolda bir leş ti re bi lir miyiz? Ve Diz ge Par ça sı 
olarak bilinen çalışmada Hegel bunun olanak lı olma dı ğı nı ile ri 
sürer. Baş ka bir deyiş le, son lu ve son suz ara sın da ki uçu ru mu 
yad sı mak la kav ram sal düşün ce kaçı nıl maz olarak onla rı ayrım 
olmak sı zın kay naş tır ma ya ya da biri ni öte ki ne indir ge me ye yöne-
lir, ama bir lik le ri ni onay lar ken kaçı nıl maz ola rak ayrım la rı nı yad-
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sı ma eği li mi ne girer. İçin de bir li ğin ayrı mı dış la ma dı ğı bir sentez 
için zorun lu ğu göre bi li riz, ama onu ger çek anlam da düşü ne me-
yiz. Çokun Bir içerisin de birin ci nin çözü lü şü olmak sı zın bir leş ti-
ril me si ancak onu yaşa ya rak, eş deyiş le, insa nın son lu dan son suz 
yaşa ma öz-yük se li şi ile başa rı la bi lir. Bu dirim li süreç din dir.

 Bun dan şu çıkar ki fel se fe dinin geri sin de kalır ve bu anlam da 
dine alt gü düm lü dür. Fel se fe bize son lu ile son suz ara sın da ki kar-
şıt lı ğın yenil me si için neyin iste ne ce ği ni gös te rir, ama ken di si bu 
iste mi yeri ne geti re mez. Bunun yeri ne geti ril me si için dine, daha 
doğ ru su Hıris ti yan dini ne dön me miz gere kir. Yahu di ler Tan rı yı 
son lu nun üze rin de ve dışın da koyul muş bir var lık ola rak nes-
nel leş tir di ler. Ve bu yan lış bir son suz düşün ce si, ‘kötü’ bir son-
suz luk tur. Bunun la bir lik te, İsa son suz yaşa mı ken di içerisin de 
düşün ce si nin ve eyle mi nin kay na ğı ola rak bulu yor du. Ve bu ise 
son su zun doğ ru düşün ce si dir: Son lu da içkin ola rak ve son lu yu 
ken di içerisin de kap sı yor ola rak son suz. Ama bu sentez ancak 
İsa’nın onu yaşa dı ğı gibi yaşa na bi lir: Sentez sev gi yaşa mı dır. Son-
lu ve son suz ara sın da ki ara cı lı ğın örge ni sev gi dir, düşün ce değil. 
Ger çek ten, çalış ma da Hegel’in daha son ra ki eyti şim sel yön te mi-
nin önbil di ri mi dene bi le cek bir pasaj var dır, ama aynı zaman da 
tam sentezin düşün ce yi aştı ğı ile ri sürü lür.

 Ge ne de fel se fe nin ken di koy du ğu kar şıt lık la rın üste sin den 
gelin me si ni iste di ği var sa yı lır sa, bek le ne cek tek şey fel se fe nin 
ken di si nin bu iste mi yeri ne getir me ye çalış ma sı dır. Ve sev gi yaşa-
mı nın, din sel yaşa mın bu iste mi yeri ne getir di ği ni söy le sek bile, 
fel se fe dinin ne yap tı ğı nı ve bunu nasıl yap tı ğı nı anla ma yı isteye-
cek tir. Böy le ce Hegel’in çok geç me den daha önce ola nak sız ola-
rak ile ri sür düğü şeyi düşün me yoluy la başar ma ya çalış ma sın da 
yadır ga na cak bir şey yok tur. Ve bu göre vin yeri ne geti ril me si için 
gerek duy du ğu şey yeni bir man tık biçi mi dir—bir man tık ki ya-
şam devi mi ni izle me ye yete nek li dir ve kar şıt kav ram la rı üste-
sin den geli ne mez bir kar şıt lık için de bırak ma ya cak tır. Bu yeni 
man tı ğın kabul edilmesi tan rı bi lim ci Hegel’den fel se fe ci Hegel’e 
geçi şi, ya da, daha iyi si, dinin en yük sek oldu ğu ve fel se fe nin 
onun geri sin de kal dı ğı görü şün den kur gul fel se fe nin en yük sek 
ger çeklik oldu ğu görü şü ne geçi şi anla tır. Ama bu dönü şü me 
kar şın sorun aynı kalır— son lu nun son suz ile iliş ki si. Ve sonsuzu 
Tin ola rak alan düşünce de değiş mek si zin kalır.
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3. Hegel’in Fich te ve Schel ling ile Ýliþkileri

Jena’ya varı şın dan altı ay kadar son ra Hegel Fich te ve Schelling’in 
Fel se fi Diz ge le ri nin Ayrı mı baş lık lı çalış ma sı nı yayım la dı (1801). 
Bunun doğ ru dan ama cı iki liy di. İlki bu diz ge le rin ger çek ten 
ayrı olduk la rı nı ve kimi le ri nin san dı ğı gibi aynı olma dık la rı nı, 
ve ikin ci ola rak Schelling’in diz ge si nin Fichte’ninki üze rin de bir 
iler le me yi tem sil etti ği ni gös ter mek ti. Ama Hegel’in bu konu la rı 
tar tış ma sı doğal ola rak onu fel se fe nin doğa sı ve ama cı üze ri ne 
genel düşün ce le re gö türür.

 Fel se fe nin temel ama cı, der Hegel, kar şıt lık la rı ve bölün me-
le ri yen mek tir. “Bölünme [Ent zweiung] fel se fe gerek si ni mi nin kay-
nağıdır.”2 Dene yim dün ya sın da düşünce ayrım lar, kar şıt lık lar, 
açıkta yatan çeliş ki ler bulur, ve bir leş miş bir bütün kur ma ya, He-
gel’in deyi şiy le, bozul muş uyu mun üste sin den gel me ye çaba lar. 
Ger çek ten de, bölün me ve kar şıt lık ken di le ri ni düşünceye ayrı 
kültürel evre ler de ayrı biçim ler de sunar lar. Ve bu deği şik diz ge le-
rin ken di le ri ne özgü karakteristiklerini açık la ma ya yar dım eder. 
Düşünce bir zaman örne ğin ruh ve beden ara sın da ki bölün me ve 
kar şıt lık soru nu ile kar şı karşıya iken, bir baş ka zaman aynı sorun 
ken di ni özne ve nes ne, anlık ve Doğa ara sın da ki iliş ki soru nu 
ola rak sunar. Ama sorun ken di ni han gi tikel yol da ya da yol lar da 
sunar sa sun sun, usun (Ver nunft) temel ilgi si değiş mek si zin kalır: 
Bir leş miş bir senteze eriş mek.

 Bu ger çek te demektir ki “Saltık bilinç için kuru la cak tır; fel-
se fe nin göre vi budur.”3 Çün kü sentez uzun erim de bir bütün 
olarak olgu sal lı ğın kendisini kap sa ma lı dır. Ve sentez son lu ile 
son suz ara sın da ki temel kar şıt lı ğı son lu ya tüm olgu sal lı ğın yad-
sınması yoluyla değil, son su zun genel de son lu tikel ler çok lu ğu na 
indir genmesi yoluyla değil, ama bir bakı ma son lu yu son suz ile 
bütün leş ti re rek yen me li di r.

A ma hemen bir güç lük doğar. Eğer Sal tı ğın yaşa mı fel se fe tara-
fın dan kuru la cak sa, araç düşün me ola cak tır. Bunun la bir lik te, 
ken di başı na bıra kıl dı ğın da düşün me etkin li ği anlak (Vers tand) 
ola rak işlev gör me ve böy le ce kar şıt lık la rı koy ma ve sür dür me 
eği li mi ne girer. Öyley se bu bir leş tir me işi ideal ve olgu sa lın, 
düşün ce ve var lı ğın, özne ve nes ne nin içi çe geçiş leri ni sap ta yan 
aşkın sal sez gi yoluy la yeri ne geti ril me li dir. Düşünme o zaman us 
(Ver nunft) düze yi ne yük se lir ve böy le ce önü müz de “düşünme ile 
sez gi nin özdeş li ği ola rak anla şıl ma sı gereken”4 kur gul bir bil gi 
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durur. Hegel açık tır ki Schel ling’in düşün ce le ri nin etki si altın da 
yaz mak ta dı r.

Ö te yan dan, Hegel’in gör dü ğü gibi, Kant çı diz ge de sık sık 
feno men ler ve numen ler, duyar lık ve anlak vb. ara sın da bulu-
nan uzlaş maz iki lik ler ya da kar şıt lık lar ile kar şı la şı rız. Hegel 
bu nedenle Fichte’nin işle rin bu duru mu nu düzelt me çaba sı na 
derin bir duy gu daş lık gös te rir. Örne ğin, Fichte’nin bili ne mez 
ken din de- şe yi orta dan kal dır ma sı ile bütü nüy le anla şır ve onun 
diz ge si ni ger çek fel se fe ci lik te ki önem li bir dene me ola rak görür. 
“Felsefenin sal tık ilke si, biri cik ger çek teme li ve sağ lam duruş 
nok ta sı, Schelling’in fel se fe sin de oldu ğu gibi Fichte’nin fel se-
fe sin de de, entellektüel sez gi dir, ya da düşün ce nin dili ile, özne 
ve nes ne nin özdeş li ği dir. Bilim de bu sez gi düşün me nin nes ne si 
olur, ve fel se fi düşün me böy le ce ken di ni ken di nes ne si yapan ve 
onun la bir olan aşkın sal sez gi dir. Bu nedenle bu sez gi kur gu dur. 
Fichte’nin fel se fe si, öyley se, ger çek bir kur gu ürü nüdür.”5

Ama ger çi Fich te kur gul fel se fe nin var sa yı mı nın bir enson 
bir lik oldu ğu nu göre rek özdeş lik ilke si ile baş la sa da, “özdeşlik 
ilke si diz ge nin ilke si değil dir: Diz ge nin kuru lu şu baş lar baş lamaz 
özdeş lik yiter.”6 Bilin cin kuram sal tümdengeliminde çı karsanan 
yal nız ca nes nel dün ya nın düşün ce si dir, dün ya nın ken di si değil. 
Önü müz de yal nız ca öznel lik durur. Kıl gı sal tümdengelimde bize 
olgu sal bir dün ya nın sunul du ğu doğ ru dur, ama Doğa yal nız ca 
‘ben’in kar şı tı ola rak koyu lur. Baş ka bir deyiş le, sonuç ta yine 
orta da çözül me miş bir düalizm kal ır.

 Bu nun la bir lik te, Schelling’de durum çok ayrı dır. Çün kü “öz-
deşlik ilke si Schelling’in bütün diz ge si nin sal tık ilke si dir. Fel se fe 
ve diz ge çakı şır lar: Özdeş lik par ça lar da yit me miş tir, ve sonuç ta 
ise hiç yit mez.”7 Baş ka bir deyiş le, Schel ling öznel lik ve nes nel-
li ğin özdeş li ği ola rak Sal tık düşün ce si ile baş lar ve bu düşün ce 
diz ge nin par ça la rı nın yol gös te ri ci ilke si ola rak kalır. Doğa fel-
se fe sin de Schel ling Doğa nın yal nız ca idea lin kar şı tı olma dı ğı nı 
ama, reel olma sı na kar şın, ayrı ca baş tan sona ideal de oldu ğu-
nu gös te rir: Doğa görü lür Tin dir. Aşkın sal idea lizm diz ge sin de 
Schel ling öznel li ğin ken di ni nasıl  nes nel leş tir di ği ni, idea lin nasıl 
o den li de reel oldu ğu nu gös te rir. Özdeş lik ilke si böy le ce bütün 
diz ge boyun ca sür dü rü lür.

 Fich te ve Schelling’in diz ge le ri üze ri ne çalış ma sın da hiç kuş-
ku suz Hegel’in Schelling’den uzak laş ma sı nın belir ti le ri var dır. 
Örne ğin, açık tır ki entellektüel sez gi onun için karan lık ve içi ne 
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işle ne mez bir uçu ru mun gizem sel bir sez gi si, tüm ayrım la rın 
yitiş- nok ta sı değil, ama daha çok usun kar şı sav la rı Sal tı ğın her şe yi- 
kap sa yan biri cik yaşa mın da ki kıpı lar ola rak bili şi dir. Ama çalış ma 
Schelling’in diz ge sinin Fichte’ninkine üstün lü ğü nü örnek len-
dir me ama cıy la tasar lan dı ğı için, Hegel doğal ola rak birin ci nin 
düşün ce sin den uzak laş ma nok tala rı nı açı ğa ser mez. Bunun la 
bir lik te, ken di duruş nok ta sı nın bağım sız lı ğı Je na döne mi ders-
le rin de açık ça orta ya koyu lur.

 Je na ders le rin de Hegel örne ğin eğer son lu ve son suz bir bir le-
ri ne kar şı kar şıt kav ram lar ola rak koyu lur lar sa birin den öte ki ne 
hiç bir geçiş ola ma ya ca ğı nı öne sürer. Bu durum da bir sentez 
ola nak sız dır. Oysa ger çek te son lu yu son su zu düşün mek si zin 
düşü ne me yiz: Son lu nun kav ra mı ken din de- kap san mış ve yalı-
tıl mış bir kav ram değil dir. Son lu ken din den baş ka sı tara fın dan 
sınır la nır. Hegel’in dilin de, olum suz lan ma tara fın dan etki le nir. 
Ama son lu yal nız ca olum suz lan ma değil dir. Bu nedenle olum suz-
la ma yı olum suz la ma lı yız. Ve bunu yapa rak son lu nun son lu dan 
daha çoğu oldu ğu nu ile ri sür müş olu ruz. Baş ka bir deyiş le, o 
son su zun yaşa mın da bir kıpı dır. Ve bun dan şu çıkar ki, Sal tı ğın 
yaşa mı nı kur mak— ki fel se fe nin göre vi di r—o nu son lu da ve son-
lu yoluy la kur mak tır, Sal tı ğın ken di ni nasıl zorun lu ola rak insan 
anlı ğın da ve onun yoluy la Tin ola rak, öz-bi linç ola rak anlat tı ğı nı 
gös ter mek tir. Çün kü insan anlı ğı, son lu olsa da, aynı zaman da 
son lu dan daha çoğu dur, ve Sal tı ğın ken di üze ri ne bil gi si nin bir 
bakı ma taşı yı cı sı oldu ğu duruş nok ta sı na eri şe bi lir.

 Bel li bir düze ye dek bu hiç kuş ku suz Schelling’in fel se fe si ile 
uyum lu dur. Ama önem li bir ayrım da var dır. Schel ling için Sal tık 
ken din de kav ram sal düşün ce yi aşar, ve sal tık özdeş li ğe son lu-
nun yük lem ve ayrım la rı nı orta dan kal dı ra rak via nega ti va yak-
laş ma mız gere kir.8 Buna kar şı, Hegel için Sal tık üze ri ne daha 
öte hiç bir şeyin söy le ne me ye ce ği bir özdeş lik değil dir: Ter si ne, o 
ken di si nin son lu da ve onun yoluy la öz-an la tımının ve öz-be li ri şi-
nin bütün sel süre ci dir. Öyley se Tinin Görüngübilimi’ne Önsöz de 
Schelling’in Sal tık görü şü nün kes kin bir yad sı nı şı nı bul mak an-
cak doğal ola cak tır. Hiç kuş ku suz, Schelling’den adı ile söz edil-
mez, ama gön der me yete rin ce açık tır. Bu Schelling’in ken di si ne 
de açık tı ve onu derin den yara la dı. Hegel söz konu su Önsöz de 
Sal tı ğı oluş tur duk la rı söy le nen tek dü ze bir biçim sel ci lik ten ve 
soyut evren sel lik ten söz eder. Tüm vur gu çıp lak özdeş lik biçi-
min de ki evren sel üze ri ne geti ri lir. “Ayrımlı ve belir li her şe yin 
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çözül me si nin, ya da daha doğ ru su onla rı daha öte ye geliş mek-
si zin ve ken di le rin de ken di le ri ni akla mak sı zın dip siz bir boş lu-
ğa atma nın kur gul irde le me yolu diye alın dı ğı nı görmekteyiz.”9 
Bir şe yi Sal tık ta oldu ğu gibi irde le mek onu ayrım laş ma mış bir 
ken di ne-öz deş bir lik içi ne çözün müş ola rak irde le mek anla mın-
da alı nır. Ama “bu bir par ça bil gi yi, eş deyiş le Sal tık ta her şe yin 
aynı oldu ğu nu, ayrım laş mış ve tüm len miş ya da bu tüm le ni şi 
ara yan ve iste yen bil gi nin kar şı na koy mak, ya da ken di Sal tı ğı nı, 
söy le ne gel di ği gibi, için de tüm inek le rin kara oldu ğu gece diye 
yut tur mak— bu, bil gi de ki boş luk tan gelen saflıktır.”10 Ken di mi zi 
gizem sel bir gece ye dal dı ra rak Sal tı ğı bil me ye eri şe me yiz. Onu 
bil me ye ancak belir li bir içe ri ği, Sal tığın Doğa da ki ve Tin de ki 
öz-ge li şim li yaşa mı nı anla ya rak eri şe bi li riz. Aslın da ken di Doğa 
fel se fe sin de ve aşkın sal idea lizm diz ge sin de Schel ling belir li içe-
rik le ri irde le miş, ve bu içe rik ler ile ilgi li ola rak idea lin ve reelin 
özdeş li ği nin diz ge sel bir tanıtlaması için çaba gös ter miş ti. Ama 
gene de ken din de Sal tı ğı, en azın dan kav ram sal düşün ce için, 
boş bir özdeş lik, tüm ayrım la rın bir yitiş- nok ta sı ola rak görü yor-
du. Oysa Hegel için Sal tık bir bakı ma belir li beli riş le ri nin üstün-
de ve arka sın da varo lan içi ne işle ne mez bir olgu sal lık değil dir: 
Sal tık ken di öz-beli ri şidir.

4. Sal tý ðýn Yaþa mý ve Fel se fe nin Doða sý

 Bu nok ta nın Hegel’i anla mak için büyük bir öne mi var dır. Fel-
se fe nin konu su ger çek ten Sal tık tır. Ama Sal tık Bütün lük tür, bir 
bütün ola rak olgu sal lık, evren dir. Fel se fe ger çek olan ile ilgi le nir, 
ve “gerçek olan bütündür.”11 Daha sı, bu bütün lük ya da bütün 
son suz yaşam dır, bir öz-ge li şim süre ci dir. Sal tık “kendi ken di si nin 
oluş süre ci dir, çem ber dir ki ere ği ni ama cı ola rak önge rek ti rir 
ve baş lan gı cı ola rak taşır ve salt yoğ ru mu ve ere ği yoluy la somut 
ya da edimseldir.”12 Baş ka bir deyiş le, olgu sal lık erek bi lim sel bir 
süreç tir; ve ideal son bütün süre ci önge rek ti rir ve ona imle mini 
verir. Ger çek ten diye bi li riz ki Sal tık “özsel ola rak bir sonuçtur.”13 
Çün kü eğer bütün süre ce bir özün öz-a çı nı mı, ilksiz-sonsuz bir 
İdea nın edim sel leş me si ola rak bakar sak, göre bi li riz ki Sal tı ğın 
ger çek te ne oldu ğu nu orta ya seren süre cin sonu ya da ere ği dir. 
Hiç kuş ku suz bütün süreç Sal tık tır; ama teleo lo jik ya da erek bi-
lim sel bir süreç te onun doğa sı nı, anla mı nı gös te ren şey telos ya 
da erek tir. Ve fel se fe bu erek sel süre cin diz ge sel bir anla şıl ma sı 
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biçi mi ni alma lı dır. “İçinde ger çek li ğin varol du ğu ger çek biçim 
ancak yine onun bilim sel diz ge si olabilir.”14

Şimdi, Sal tı ğın olgu sal lı ğın bütü nü oldu ğu nu, Evren oldu ğu-
nu söy ler sek, Spi no za cı lı ğa, Sal tık son suz Töz dür bil di ri mi ne 
bağ lan mış gibi görü ne bi li riz. Ama bu Hegel için Sal tı ğın çok 
yeter siz bir betim le ni şi dir. “Benim görü şüm de— bir görüş ki an-
cak diz ge nin ken di si nin açım la nı şı yoluy la akla na bi lir— her şey 
ger çe ği yal nız ca Töz ola rak değil ama Özne ola rak da kav ra ma ya 
dayanır.”15 Ama Sal tık özne ise nes ne si nedir? Ola nak lı biri cik 
yanıt nes ne si nin onun ken di si oldu ğu dur. Bu durum da o ken di-
si ni düşü nen düşün ce dir, ken di ni- dü şü nen Düşün ce dir. Ve bunu 
söy le mek Sal tı ğın Tin oldu ğu nu, son suz ken di ne- say dam ya da 
öz-bi linç li özne oldu ğu nu söy le mek tir. Sal tık Tin dir öner me si 
Hegel için tanım la rın en yük se ği dir.

 Sal tı ğın ken di ni- dü şü nen Düşün ce oldu ğu nu söy le mek le He-
gel açık tır ki Aristoteles’in Tan rı tanı mı nı yine ler,— bir olgu ki, 
hiç kuş ku suz onun çok iyi bilin cin de dir. Ama Hegel’in aşkın 
bir Tan rı yı düşün dü ğü nü san mak büyük bir yanıl gı ola cak tır. 
Sal tık, gör dü ğü müz gibi, Bütün lük tür, olgu sal lı ğın bütü nü dür; 
ve bu bütün lük bir süreç tir. Baş ka bir deyiş le, Sal tık bir ken di ni- 
dü şün me süre ci dir: Olgu sal lık ken di ni bil me ye baş lar. Ve bunu 
insan tinin de ve onun yoluy la yapar. Doğa genel ola rak insan 
bilin ci için zorun lu bir önko şul dur: Nes nel lik ala nı nı sağ lar ki 
onsuz öznel lik ala nı nın varol ma sı söz konu su ola maz. Ama iki-
si de Sal tı ğın yaşa mın da ki kıpı lar dır. Doğa da Sal tık bir bakı ma 
nes nel li ğe geçer ya da ken di ni nes nel lik te anla tır. Hegel için 
Doğa nın olgu sal lık tan yok sun olma sı ya da öznel ci bir anlam-
da salt bir düşün ce olma sı gibi bir soru söz konu su değil dir. 
İnsan bilin ci ala nın da Sal tık ken di ne Tin ola rak geri döner. Ve 
insan lı ğın fel se fi düşün ce si Sal tı ğın öz-bil gi si dir. Baş ka bir deyiş-
le, fel se fe tari hi Sal tı ğın, bir bütün ola rak olgu sal lı ğın ken di ni 
düşün me süre ci dir. Fel se fi us evre nin bütün tari hi ni ve insa nın 
bütün tari hi ni Sal tı ğın öz-a çı nı mı ola rak görür. Ve bu içgö rü 
Sal tı ğın ken di ne iliş kin bil gi si dir.

 So run şu yol da da koyu la bi lir. Hegel Tan rı nın ken di ni-dü-
şü nen Düşün ce oldu ğu,16 ve bu ken di ni- dü şü nen Düşün ce nin 
dün ya yı son sal nede ni ola rak devin di ren telos ya da erek oldu ğu 
konu sun da Aris to te les ile anla şır. Ama Aristoteles’in ken di ni- 
dü şü nen Düşün ce si deyim yerin dey se dün ya ya bağım lı olma yan 
ve daha şim di den oluş muş bir öz-bi linç iken, Hegel’in ken di-
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ni- dü şü nen Düşün ce si aşkın bir olgu sal lık değil ama daha çok 
evre nin ken di ne iliş kin bil gi si dir. Bütün olgu sal lık süre ci ken di-
ni- dü şü nen Düşün ce nin edim sel leş me si ne doğ ru erek bi lim sel 
bir devim dir; ve bu anlam da ken di ni düşü nen Düşün ce evre nin 
telos ya da ere ği dir. Ama bu süreç içerisin de içkin olan bir erek-
tir. Sal tık, evren ya da bütün lük, hiç kuş ku suz ken di ni- dü şü nen 
Düşün ce ola rak tanım la na bi lir. Ama ken di ni düşün me ye eri şen 
Düşün ce dir. Ve bu anlam da diye bi li riz ki, Hegel’in de dedi ği 
gibi, Sal tık özsel ola rak bir sonuç tu r.

Öy ley se sal tık ken di ni- dü şü nen Düşün ce dir demek ideal ve 
reelin, öznel lik ve nes nel li ğin özdeş li ği ni kabul etmektir. Ama 
bu bir ayrım da-öz deş lik tir, boş, ayrım laş ma mış bir özdeş lik değil. 
Tin ken di ni Doğa da görür: Doğa yı Sal tı ğın nes nel beli ri şi ola rak 
görür, bir beli riş ki ken di varo lu şu için zorun lu bir koşul dur. 
Baş ka bir deyiş le, Sal tık ken di ni Bütün lük ola rak, ken di oluş 
süre ci nin bütü nü ola rak bilir; ama aynı zaman da ken di yaşa mı-
nın evre le ri ara sın da ki ayrım la rı da görür. Ken di ni ayrım da-öz-
deş lik ola rak, ken di için de ayır de di le bi lir evre ler kap sa yan bir lik 
ola rak bilir.

 Gör dü ğü müz gibi, fel se fe nin göre vi Sal tı ğın yaşa mı nı kur mak-
tır. Daha açık bir deyiş le, fel se fe ussal dina mik yapı yı, kozmik 
Usun erek sel süreç ya da devi mi ni, bir yan da Doğa ala nın da 
ve öte yan da Sal tı ğın ken di si ne iliş kin bil gi sin de doru ğa eri şen 
insan tini ala nın da diz ge sel ola rak ser gi le me li dir. Bu hiç kuş ku-
suz gör gül bilim tara fın dan ya da tarih tara fın dan başa rıl mış işi 
bir kez daha yap ma ya ya da daha iyi yap ma ya çalı şan fel se fe nin 
bir soru nu değil dir. Bu tür bil gi veri li ola rak alı nır. Ter si ne, fel-
se fe nin asıl göre vi baş ka yol lar da bili nen gere ce içkin olan te-
mel erek sel süre ci, bu gere ce meta fi zik sel imle mi ni veren süre ci 
açı ğa ser mek tir. Baş ka bir deyiş le, fel se fe son suz Usun son lu da 
ve onun yoluy la ken di ni olgu sal laş tır ma sı nı diz ge sel ola rak ser-
gi le me li dir.

 Şim di eğer, Hegel’in inan dı ğı gibi, ussal olan olgu sal ve olgu-
sal olan ussal ise—ol gu sal lı ğın son suz Usun, ken di ni- dü şü nen 
Düşün ce nin ken di ni edim sel leş tir me si ni sağ la yan zorun lu süreç 
olma sı anla mın da—, diye bi li riz ki, Doğa ve insan tini alan la rı 
için de ilksiz-sonsuz bir İdea nın ya da ilksiz-sonsuz bir özün ken-
di ni ser gi le di ği alan lar dır. Baş ka bir deyiş le, edim sel le şen İdea 
ya da öz ile edim sel leş me ala nı ara sın da bir ayrım yapa bi li riz. 
Böy le ce önü müz de ken di ni Doğa da ve Tin de ser gi le yen ilksiz-



21BÖLÜM BİR

sonsuz İdea ya da Logos tab lo su bulu nur. Doğa da Logos bir bakı-
ma nes nel li ğe, ken di si nin kar şı sa vı olan özdek sel dün ya ya geçer. 
Tin de (insan tini ala nın da) Logos, ken di ni özün de oldu ğu gibi 
ser gi li yor olma sı anla mın da, ken di ne geri döner. Sal tı ğın yaşa mı 
böy le ce üç ana evre kap sar: Man tık sal İdea ya da Kav ram,17 Doğa 
ve Tin. Ve fel se fe diz ge si üç ana bölü me ayrı la cak tır: Man tık, ki 
Hegel için ‘ken dinde’ Sal tı ğın doğa sı nı ince li yor olma sı anla-
mın da meta fi zik tir, Doğa Fel se fe si ve Tin Fel se fe si. Bu üç bölüm 
bir lik te Sal tı ğın yaşa mı nın fel se fi yoru mu nu oluş tu rur lar. 

Açık tır ki, Doğa da ve Tin de ‘kendini sergileyen’ ilksiz-sonsuz 
İdea dan söz eder sek, Logo sun şey ler den bağım sız ola rak ken di-
ne özgü bir var lık bi lim sel konu mu oldu ğu nu imle miş olu ruz. 
Ve Hegel, sık sık yap tı ğı gibi, din sel dili kul lan dı ğı ve man tık sal 
İdea dan ken din de- Tan rı ola rak söz etti ği zaman, kaçı nıl maz ola-
rak Logo sun onun için ken di ni dış sal ola rak Doğa da ser gi le yen 
aşkın bir olgu sal lık oldu ğu izle ni mi ni yarat ma eği li min de dir. 
Ama din sel dilin bu kul la nı mı nın zorun lu ola rak onun ama cı 
konu sun da ki bu var gı yı akla dı ğı nı söy le ye me yiz. Bunun la bir lik-
te, bu tar tış ma lı soru nu bura da ele alma yı iste mi yo rum. Şim di lik 
Hegel’in man tı ğı nın doruk ta ki kate go ri si ni oluş tu ran ken di ni- 
dü şü nen Düşün ce nin ger çek ten son lu dan bağım sız ola rak var 
ola bi le ce ği ya da ola ma ya ca ğı soru su nu bir kara ra bağ la ma dan 
bıra ka bi li riz. Her biri Sal tık ile ilgi li üç ana fel se fe bölü mü nü 
belirt miş olmak yeter li dir. Man tık ‘kendinde’ Sal tı ğı ince ler; 
Doğa fel se fe si ‘kendi için’ Sal tı ğı ince ler; ve Tin fel se fe si ‘ken-
dinde ve ken di için’ Sal tı ğı. Bira ra da bun lar Sal tı ğın yaşa mı nın 
tamam lan mış yoru mu nu oluş tu rur lar.

 Fel se fe hiç kuş ku suz bu yaşa mı kav ram sal biçim de ser gi le me-
li dir. İçin de onu suna bi le ce ği baş ka hiç bir biçim yok tur. Ve Sal-
tı ğın yaşa mı zorun lu bir öz-e dim sel leş me süre ci ise, bu zorun luk 
fel se fi diz ge de yan sı tıl ma lı dır. Baş ka bir deyiş le, A kav ra mı nın B 
kav ra mı nı orta ya çıkar dı ğı gös te ril me li dir. Ve eğer Sal tık Bütün-
lük ise, fel se fe Sal tı ğın hem Alfa hem de Ome ga oldu ğu olgu su-
nu ser gi le yen ken di i çin de tamamlanan mış bir diz ge olma lı dır. 
Ger çek ten yeter li bir fel se fe ger çek li ğin bütün sel diz ge si, bütün 
ger çek lik, Sal tı ğın yaşa mı üze ri ne eksik siz kav ram sal düşün ce 
ola cak tır. Aslın da Sal tı ğın insan anlı ğın da ve onun yoluy la ken-
di ne iliş kin bil gi si ola cak tır; Bütün lü ğün ken di ni dolay lı kıl ma sı 
ola cak tır. Bu nedenle, Hegel ci ilke ler üze rin de, sal tık fel se fe yi 
Sal tık ile kar şı laş tır ma gibi bir sorun doğ ma ya cak tır, san ki birin-
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ci si ikin ci nin yal nız ca dış sal bir açık la nı şı imiş ve böy le ce bizim 
fel se fe nin ken di betim le di ği olgu sal lı ğa uyup uyma dı ğı nı gör-
mek için onla rı kar şı laş tır ma mız gere kliymiş gibi. Çün kü sal tık 
fel se fe Sal tı ğın ken di ne iliş kin bil gi si ola cak tır. 

Ama eğer fel se fe nin Sal tı ğın yaşa mı nı kav ram sal biçim de ser-
gi le me si gerek ti ği ni söy ler sek, hemen bir güç lük doğar. Sal tık, 
gördüğümüz gibi, ayrım da-öz deş lik tir. Örne ğin, son su zun ve 
son lu nun, Birin ve Çokun ayrım da-öz deş li ği dir. Ama son suz ve 
son lu kav ram la rı, Bir ve Çok kav ram la rı gibi, kar şı lık lı ola rak 
dış la yı cı görü nür ler. Öyley se, eğer fel se fe duru olarak tanım lı 
kav ram lar la işli yor sa, Sal tı ğın yaşa mı nı kurabilmesi ola na ğın dan 
nasıl söz ede bi li riz? Ve eğer bula nık, kötü  tanım lı kav ram lar ile 
işli yor sa, nasıl her han gi bir şeyi anla mak için uygun bir araç ola-
bi lir? Schel ling ile bir lik te Sal tı ğın kav ram sal düşün ce yi aştı ğı nı 
söy le mek daha doğ ru olma ya cak mıdır?

Hegel’in görü şün de bu güç lük anlak (Vers tand) düze yin de ger-
çek ten doğar. Çün kü anlak öyle si ne katı ve dura ğan kav ram lar 
koyar ve sür dü rür ki, ken di si koy du ğu kar şıt lık la rın üste sin den 
gele mez. Daha önce veril miş olan aynı örne ği alır sak, anlak için 
son lu ve son suz kav ram la rı üste sin den geli ne mez bir biçim de 
kar şıt tır lar. Son lu ise, o zaman son suz değil; eğer son suz ise, o 
zaman son lu değil. Ama çıka rı la cak var gı anla ğın kur gul fel se-
fe nin geli şi mi için yeter siz bir araç oldu ğu dur, fel se fe nin ola-
nak sız oldu ğu değil. Açık tır ki ‘anlama’ teri mi nin geniş anla mı 
içerisin de alı nır sa fel se fi ‘anlama’dır. Ama eğer ‘anlama’ söz cü ğü 
Vers tand ya da ‘anlak’ ola rak dar anla mın da alı nır sa, anlık, bu 
yol da işlev göre rek, fel se fe nin karakteristiği olan ya da olma sı 
gere ken ‘anlama’yı üret me ye yeteneksizdir.

Hegel’in hiç kuş ku suz Vers tand ola rak işlev gören anlık anla-
mın da anla ğın insan yaşa mın da ki yarar la rı nı yad sı ma gibi bir 
niye ti yok tur. Kıl gı sal amaç lar için katı ola rak belir len miş kav-
ram la rı ve kar şıt lık la rı öne sür mek çoğu kez önem li dir. Olgu-
sal olan ile görün gü sel olan ara sın da ki kar şıt lık bu duru ma bir 
örnek ola bi lir. Bun dan baş ka, bilim sel çalış ma nın büyük bir 
bölü mü, örne ğin mate ma tik, Vers tand üze ri ne kuru lu dur. Ama 
anlık Sal tı ğın yaşa mı nı, ayrım da-öz deş li ği kav ra ma ya çalış tı ğı 
zaman durum deği şir. O zaman anlı ğın Hegel için yüzey sel bir 
düzey olan anlak düze yi ile yetin me si ola nak sız dır. Anlık olgu-
sal lı ğın kate go ri le ri olan kav ram la ra derin le me si ne işle me li dir, 
ve o zaman veri li bir kav ra mın nasıl kar şı tı na geç ti ği ni ya da 
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onu orta ya çıkar ma eği li min de oldu ğu nu göre cek tir. Örne ğin, 
anlık son su zun kav ra mı nı deyim yerin dey se ger çek ten sonu na 
dek düşü nür se, onun katı ken din de- kap san mış lı ğı nı yitir di ği-
ni ve son lu nun kav ra mı nın doğ du ğu nu görür. Ben zer ola rak, 
eğer anlık ger çek ten görün gü ye kar şıt ola rak olgu sal lık kav ra-
mı nı sonu na dek düşü ne cek olur sa, hiç bir yol da görün me yen ya 
da ken di ni ser gi le me yen bir olgu sal lı ğın saç ma ya da ‘çelişkili’ 
karakterini göre cek tir. Yine, sağ du yu ve kıl gı sal yaşam için bir 
şey tüm baş ka şey ler den ayrı dır; ken di ne-öz deş tir ve tüm baş-
ka şey le ri olum suz lar. Ve bunun ger çek te ne demek oldu ğu nu 
düşün mek le ilgi len me di ği miz süre ce, düşün ce kıl gın yarar la rı nı 
taşır. Ama onu bir kez ger çek ten düşün me ye çalı şır sak, bütü nüy-
le yalı tıl mış bir şey kav ra mı nın saç ma lı ğı nı görür ve ilk olum suz-
la ma yı olum suz la ma ya zor la nı rız.

 Böy le ce kur gul fel se fe de anlık ken di ni dar anlam da anlak düze-
yin den kur tar ma lı ve anlak kav ram la rı nın katı lı ğı nın üste sin den 
gelen ve bir kav ra mı kar şı tı nı yara tı yor ya da ona geçi yor ola rak 
gören eyti şim sel düşün ce düze yi ne yük sel me li dir. Ancak böy le-
lik le dir ki için de bir ‘kıpı’nın ya da ‘evre’nin zorun lu ola rak bir 
baş ka sı na geç ti ği Sal tı ğın yaşa mı nı kav ra ma yı uma bi lir. Ama bu 
açık tır ki yeter li değil dir. Eğer anlak için A ve B kav ram la rı üste-
sin den geli ne mez bir biçim de kar şıt ise ler ve buna kar şı eyti şim sel 
düşün ce nin daha derin bir düz lem de ki işle yi şi için A düşün ce si 
B’ye ve B A’ya geçi yor sa, bun la rı ayrım la rı nı orta dan kal dır mak-
sı zın bir leş ti ren daha yük sek bir bir lik ya da sentez olma lı dır. Ve 
bu ayrım da-öz deş lik kıpı sı nı kav ra mak usun (Ver nunft) işle vi dir. 
Bu nedenle fel se fe anla ğın eytişim sel düşün ce yoluy la yük sel til-
me si ni ve böy le ce ayrım da-öz deş li ği kav ra ma ya yete nek li olan us 
ya da kur gul düşün ce düze yi ne ulaş ma sı nı ister.18

 Bel ki de ekle mek gerek siz dir ki Hegel’in bakış açı sın dan bu 
onu key fi ola rak önce den tasar lan mış bir olgu sal lık görü şü kur-
ma ya yete nek li kıla bi le cek yeni bir man tık türü nü şap ka dan 
çıkar ma soru nu değil dir. Çün kü eyti şim sel düşün ce nin olgu sal-
lı ğın doğa sı na dar anlam da anlak için ola nak lı olan dan daha de-
rin bir düzey de işle ye bil di ği ne içten lik le ina nır. Örne ğin, Hegel 
için son lu nun kav ra mı nın son su zun kav ra mı na geç me si nin ya 
da onu orta ya çıkar ma sı nın zorun lu ğu nun nede ni yal nız ca son-
su zun son lu da ve onun yoluy la varol du ğu biçi min de ki önce den 
tasar lan mış bir inanç üze rin de diret me ye bağ lı değil dir. Çün kü 
ger çek te son lu yu son suz ile iliş ki len dir mek si zin düşü ne me ye ce-
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ği miz kanı sın da dır. Kav ra ma bir şey yapan, bir bakı ma onun üze-
rin de el çabuk lu ğu ile oyna yan biz deği liz dir: Katı lı ğı nı yiti ren ve 
anlı ğın dik kat li bakı şı önün de dağı lan kav ra mın ken di si dir. Ve 
bu olgu bize son lu nun doğa sı nı açık lar: Meta fi zik sel bir imle mi 
var dır. Eyti şim sel düşün me yi açık la ma sın da Hegel ‘çelişki’ söz-
cü ğü nü olduk ça kafa karış tı rı cı bir yol da kul la nır. Onun olum-
su zun gücü dedi ği şey yoluy la her han gi bir anlak kav ra mı nın 
bir çeliş ki yi yarat tı ğı söy le nir. Daha açık bir deyiş le, kav ram da 
örtük olan çeliş ki kav ram katı lı ğı nı ve ken din de- kap san mış lı ğı nı 
yitir di ği ve kar şı tı na geç ti ği zaman belir tik olur. Daha sı, Hegel 
san ki çeliş ki ler yal nız ca dün ya üze ri ne kav ram sal düşün ce de 
ya da söy lem de değil ama şey le rin ken di le rin de de bulu nu yor-
lar mış gibi konuş mak ta hiçbir duraksama göstermez. Ve eğer 
eyti şim Sal tı ğın yaşa mı nı yan sı tı yor sa bu ger çek ten bir anlam da 
böy le olma lı dır. Daha sı, çeliş ki nin rolü üze rin de ki bu diret me 
Hegel’in düşün ce si için yal nız ca ili nek sel değil dir. Çün kü çeliş-
ki nin doğu şu eyti şim sel devi min bir bakı ma güdü cü kuv ve ti dir. 
Kar şıt kav ram la rın çatış ma sı ve çatış ma nın ken di si bir baş ka çeliş-
ki yi yara tan bir sentez de çözül me si anlı ğı durup din len mek si zin 
ile ri ye, ideal bir sona, her şe yi kap sa yan bir bire şi me, ger çek li ğin 
tamam lan mış diz ge si ne doğ ru güden özel lik tir. Ve bu, belirt ti-
ği miz gibi, çeliş ki nin ve çatış ma nın olgu sal lık üze ri ne söy le me 
sınır lı olma sı demek değil dir. Fel se fe örne ğin insan tari hi ni ele 
aldı ğı zaman, eyti şim sel bir devi mi iş başın da bulur.

‘Çelişki’ söz cü ğü nün bu kul la nı mı Hegel’in kimi eleş tir men le-
ri ni onu çeliş ki li kav ram la rın ya da öner me le rin bira ra da dura-
bi le ce ği ni söy le ye rek man tık sal çeliş me me ilke si ni yad sı mak la 
suç la ma ya götür müş tür. Ve bu suç la ma yı çürüt mek için sık sık 
belir til miş tir ki, Hegel için anlı ğı ile ri ye için de çeliş ki nin üste sin-
den gelin di ği bir senteze doğ ru zor la yan şey kesin lik le katık sız 
bir çeliş ki ile doyum bul ma nın ola nak sız lı ğı dır. Bunun la bir lik te, 
bu yanıt Hegel’in Fichte’nin eyti şim sel düşün me nin gidi şin de 
orta ya çıkan çeliş ki ya da çatış kı la rın yal nız ca görü nüş te olduk-
la rı nı ile ri sür me eği li mi ni pay laş ma dı ğı biçi min de ki kar şı yanı ta 
açık tır. Ter si ne, Hegel bun la rın olgu sal lık la rı üze rin de dire tir. 
Ve sentez de çeliş ki li deni len kav ram lar sak la nır lar. Ama buna 
kar şı yine yanıt la na bi lir ki, ger çi kav ram lar sak la nı yor olsa lar 
da, bir kar şı lık lı dış la yı cı lık iliş ki si için de sak lan maz lar. Çün kü 
daha yük sek bir bir lik te ki özsel ve tüm le yi ci kıpı lar ola rak gös-
te ri lir ler. Ve bu anlam da çeliş ki çözü lür. Bu nedenle Hegel’in 
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çeliş me me ilke si ni yad sı dı ğı öne sü rü mü duru mun olduk ça yan lış 
bir görü nü şü nü verir. Hegel’in yap tı ğı şey ilke nin anlak düze-
yi nin karakteristiği olan statik bir yoru mu yeri ne dinamik bir 
yoru mu nu ver mek tir. İlke eyti şim sel düşün me de işler, ama bir 
devim ilke si ola rak işler.

 Bu tar tış ma yı uzat mak ola nak lı dır. Ama soyut ola rak eyti şim-
sel düşün ce üze ri ne konuş mak yeri ne ilkin Hegel’in eyti şim sel 
fel se fe si ni geliş ti rir ken ‘çelişki’ teri mi ni edim sel ola rak han gi 
anlam da anla dı ğı nı sor gu la ma dan tar tış ma yı sür dür mek anlam-
sız ola cak tır. Ve böy le bir sor gu la ma nın sonu cu nun Hegel’in 
teri me ver di ği tek bir tam ve değiş mez anla mın bulun ma dı ğı nı 
gös ter mek oldu ğu çok iyi bili nen bir olgu dur. Ara da bir ger çek-
ten sözel bir çeliş ki bulu ruz. Böy le ce Var lık kav ra mı nın Yok luk 
kav ra mı nı yara ta ca ğı ve ona geçe ce ği ve Yok luk kav ra mı nın ise 
Var lık kav ra mı na geçe ce ği söy le nir. Ve bu eyti şim sel salı nım Var lı-
ğı ve Yok lu ğu bireş ti ren Oluş kav ra mı nı orta ya çıka rır. Ama, son-
ra ki bölüm de Hegel’in man tı ğı üze ri ne olan kesim de görü le ce ği 
gibi, bu eyti şim sel işle min anla mı kolay lık la anlaşılabilirdir—
Hegel’in söy le ye cek olduk la rı ile anla şa lım ya da anlaş ma ya lım. 
Her ne olur sa olsun, Hegel’in ‘çelişkilerini’ çeliş ki ler olmak yeri-
ne aykı rı lar ola rak gör mek çoğu kez daha doğ ru dur. Ve önem li 
olan nok ta bir aykı rı nın öte ki ni gerek tir me si dir, bir düşün ce ki, 
ister doğ ru olsun ister yan lış, çeliş me me ilke si nin yad sın ma sı na 
var maz. Yine, çeliş ki li ya da kar şıt deni len kav ram lar yal nız ca 
tüm le yi ci kav ram lar ola bi lir ler. Tek- yan lı bir soyut la ma bir baş ka 
tek- yan lı soyut la ma yı gerek ti rir. Ve sentez de her biri nin tek- yan-
lı lı ğı nın üste sin den geli nir. Daha sı, her şey çeliş ki li dir bil di ri-
mi kimi zaman özsel iliş ki le rin den ayrı ola rak tam bir yalı tıl ma 
duru mu için de ki bir şeyin ola nak sız ve ‘çelişkili’ ola ca ğı anla mı nı 
taşır. Us bütü nüy le yalı tıl mış son lu bir şey düşün ce si için de kala-
maz. Yine bura da da çeliş me me ilke si nin yad sın ma sı diye bir şey 
söz konu su değildir.

‘Sentez/Bireşim’ söz cü ğü nü eyti şim sel iler le me de ayrım da-öz-
deş lik kıpı sı için kul lan mış tık. Oysa ger çek te ‘tez,’ ‘karşı tez’ ve 
‘sentez’ terim le ri onla rı sey rek ola rak kul la nan Hegel’den çok 
Fichte’nin karakteristiğidirler. Aynı zaman da Hegel ci diz ge nin 
en geli şi gü zel bir yok la nı şı bile onun üçlü ler ile uğraş tı ğı nı açı ğa 
serer. Böy le ce Sal tı ğın yaşa mı nın kuru lu şun da üç ana evre bulu-
nur: Man tık sal İdea, Doğa ve Tin. Ve her evre üçlü le re ve bun lar 
da yine alt üçlü le re bölü nür. Bun dan baş ka, bütün diz ge zorun lu 


