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önsöz

Hegel (1770-1831), J. G. Fichte ve en azından ilk eserlerinde F. W. J. 
von Schelling ile birlikte, Kant’tan sonraki onyıllarda Alman idealizmi 
dönemine mensuptur. Kant-sonrası en sistematik idealist olan Hegel, 
verdiği derslerin yanı sıra yayınlanmış yazılarıyla da, söylendiğine göre 
mantıksal bir başlangıç noktasından hareketle kapsamlı ve sistema-
tik bir felsefe geliştirmeye çalışmıştır. Her halde, daha sonra Marx’ın 
alıp, komünizmle sonuçlanan materyalist bir tarihsel gelişim teorisi-
ne “dönüştürdüğü” bir anlatım olan en çok teleolojik tarih anlatımıyla 
tanınır. Almanya’da idealist felsefeler Hegel’den sonraya tarihlenirken 
(Beiser 2014), genellikle Alman idealizmi olarak bilinen hareket, 
Hegel’in ölümüyle birlikte fiilen son bulmuştur. Kuşkusuz, yirminci 
yüzyılın başından itibaren mantıksal düşüncedeki devrimlerden ötü-
rü, Hegel’in düşüncesinin mantıksal yanı büyük ölçüde unutulmuştur 
ama siyasal ve toplumsal felsefesi ile teolojik görüşleri ilgi ve destek 
bulmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, 1970’lerden bu yana, He-
gel’in sistematik düşüncesine ve bunun mantıksal temeline daha genel 
bir felsefi ilgi yeniden canlanmıştır. 
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1
yaşamı, eserleri ve etkisi

1770’te Stuttgart’ta doğan Hegel 1788-1793 arası yılları, yakında-
ki Tübingen şehrinde öğrenci olarak geçirdi. Hegel Tübingen’de önce 
felsefe, sonra teoloji okudu ve öğrenci arkadaşlarından, on dokuzuncu 
yüzyılın ilk yarısında Alman felsefesinin önemli figürlerinden birine 
dönüşecek olan Friedrich von Schelling (1775-1854) ve geleceğin 
büyük romantik şairi Friedrich Hölderlin’le (1770-1843) dostluk 
kurdu. Bu dostlukların Hegel’in felsefi gelişimi üzerinde büyük bir et-
kisi oldu ve üçünün entelektüel yaşamı bir süre iç içe geçti. 

Hegel mezun olduktan sonra Bern’de ve ardından, Hölderlin’le 
tekrar buluştuğu Frankfurt’ta özel öğretmen olarak çalıştı. 1800 yılı 
civarına kadar Hegel kendini dinsel ve toplumsal konularla ilgili dü-
şüncelerini geliştirmeye adamıştı ve Alman Aydınlanmasının Lessing 
ve Schelling gibi figürlerinin suretinde, modern ve reformcu bir eği-
timci olarak kendisi için bir gelecek tasavvur etmiş gibi görünüyordu. 
Ancak yüzyılın dönümünde, Hölderlin’in ve Schelling’in de etkisiy-
le, Hegel’in ilgi alanları, Immanuel Kant’ın (1724-1804) başlattığı 
ve J. G. Fichte’nin (1762-1814) geliştirdiği eleştirel felsefeden kay-
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naklanan konulara yöneldi. 1790’larda Jena Üniversitesi, K. L. Re-
inhold’un (1757-1823) ve ardından, 1794’ten ateizm gerekçesiyle 
kovulduğu 1799’a kadar üniversitede ders veren Fichte’nin varlığı 
sayesinde, eleştirel felsefenin gelişimi için bir merkez haline gelmişti. 
1801’de Hegel Jena’ya taşınıp Schelling’e katıldı ve aynı yıl ilk felsefi 
eseri Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosop-
hie’yi (Fichte’nin ve Schelling’in Felsefe Sistemi Arasındaki Fark) yayın-
ladı; burada, Kant’ın transandantal idealizmini sistematikleştirme ve 
dolayısıyla tamamlama projesinde Fichte’nin başarısız olduğu yerde 
Schelling’in başarılı olduğunu savundu. 1802 ve 1803’te Hegel ve 
Schelling birlikte çalışıp, Kritische Journal der Philosophie’yi (Eleştirel 
Felsefe Dergisi) çıkardı. Bu birliktelik nedeniyle, Schelling’in (kendi-
sinden beş yaş küçük) “yalnızca” izleyicisi olma ünü, yıllarca Hegel’in 
peşini bırakmayacaktı. 

1806’nın sonunda Hegel ilk önemli eserini, daha önceki, gö-
rünürde daha Schellingci yaklaşımından uzaklaştığını gösteren Tinin 
Görüngübilimi’ni1 tamamlamıştı (1807’de yayınlandı). 1803’te Je-
na’dan ayrılmış olan Schelling, Görüngübilim’in önsözünde yer alan 
iğneli bir eleştiriyi kendisine yönelik olarak yorumladı ve dostlukları 
aniden sona erdi. Hegel elyazmasını tamamlarken Napoléon orduları-
nın Jena’yı işgali, üniversitenin faaliyetlerini sınırladı ve Hegel oradan 
ayrıldı. Üniversite işi sona erince, kısa bir süre ve görünüşe bakılırsa 
çok başarılı bir biçimde Bamberg’de bir gazetenin editörlüğünü yaptı;  
sonra 1808’den 1815’e kadar Nuremberg’de bir lisede müdür ve fel-
sefe öğretmeni olarak çalıştı. Nuremberg’deyken evlenip bir aile kurdu, 
yine orada Mantık Bilimi’ni yazdı ve yayınladı. 

1. Hegel’in eserinin Türkçedeki tek çevirisi Tinin Görüngübilimi adıyla (çev. Aziz Yardımlı, İdea 
Yayınevi, 1986) yayınlandığı için metin boyunca atıflar “Fenomenoloji” yerine “Görüngübilim” 
şeklinde yapılmaktadır.  Eserden yapılan alıntılarla, metnin genelindeki kullanımının tutarlılığı adı-
na “fenomen” yerine de “görüngü” kullanılmaktadır –ed.n.
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Hegel 1816’da üniversiteye geri dönmeyi başardı ve Heidel-
berg Üniversitesinde felsefe kürsüsüne atandı; bu gelişmeden kısa 
süre sonra, yani 1818’de, Alman felsefe dünyasının en prestijli görevi, 
Berlin Üniversitesinde felsefe kürsüsü teklif edildi ve o da kabul etti. 
1817’de, Heidelberg’deyken Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’ni yayınla-
dı; bu sistematik eserde, daha önceki Mantık Bilimi’nin kısaltılmış bir 
versiyonunu (Mantık Ansiklopedisi ya da Küçük Mantık), mantık ilke-
lerinin doğa felsefesine ve tin felsefesine uygulanması izledi. 1821’de 
Berlin’de Hegel siyaset felsefesi alanında önemli eserini, Heidelberg’de 
verilen dersleri temel alan ama nihayetinde Tin Felsefesi Ansiklopedi-
si’nin nesnel tini ele alan bölümüne dayanan Hukuk Felsefesinin Pren-
sipleri’ni yayınladı. 1831’de ölene kadarki müteakip on yılda Hegel, 
Berlin’de şöhret sahibi oldu ve Ansiklopedi’nin sonraki versiyonlarını 
yayınladı. Ölümünden sonra da tarih felsefesi, din felsefesi, estetik ve 
felsefe tarihi üzerine verdiği dersler yayınlandı. 

Hegel’in ölümünden sonra, dediklerine göre, o günün hükümeti 
Hegelci felsefenin bir öğrenci kuşağı üzerindeki etkisine karşı koymak is-
tediği için, uzun süredir Hegel’in gölgesinde kalan Schelling, Berlin’deki 
kürsüyü almaya davet edildi. Hegel’le işbirliği döneminden bu yana, Sc-
helling, felsefesinde daha fazla dindarlaşmış ve Hegel felsefesinin rasyo-
nalizmini eleştirmişti. Schelling’in Berlin’de görev yaptığı sürede, daha 
sonra Hegelci felsefeye eleştirel tepkinin önemli biçimleri gelişti. He-
gel’in kendisi ilerici ama devrimci olmayan siyaseti desteklemişti, fakat 
izleyicileri, kabaca sol, sağ ve merkez olarak gruplandırılabilir hiziplere 
bölündü (Toews 1985); soldan Karl Marx, birçok Hegelci düşünceyi 
sahiplenip materyalist bir bakışa dönüştüren kendi sözde bilimsel tarih 
ve toplum yaklaşımını geliştirecekti. (Daha sonra, özellikle Marksizmin 
ortodoks Sovyet versiyonlarına tepki olarak, Batılı denilen birçok Mark-
sist, kendi Marksist felsefe biçimlerine daha fazla Hegelci öğe soktu.) Sc-
helling’in Hegel’in rasyonalizmine yönelik eleştirilerinin birçoğu, daha 
sonra, özellikle Schelling’in derslerine katılmış olan Kierkegaard’ın ya-
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zıları aracılığıyla varoluşçu düşüncede yer buldu. Dahası, bu yıllarda Sc-
helling’in sunduğu Hegel yorumu, sonraki kuşakların Hegel anlayışını 
şekillendirmeye katkı sağladı. Bu yorum aynı zamanda ortodoks ya da 
geleneksel Hegel anlayışına, Kant-öncesi dogmatik anlamda ‘metafizik 
bir düşünür olarak Hegel’ anlayışına da katkıda bulundu. 

Akademik felsefede Hegelci idealizm, 1848’den ve o yıl dev-
rimci hareketlerin başarısızlığından sonra dramatik bir biçimde çök-
müş gibi görünmüştü ama on dokuzuncu yüzyılın son onyıllarında, 
hem Büyük Britanya’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde bir 
canlanma yaşadı. T. H. Green ve F. H. Bradley gibi felsefecilerin He-
gel’in düşüncesine bağlanarak metafizik fikirler geliştirdiği Britan-
ya’da, Hegel, yeni doğan “analitik” hareketin kurucularının, Bertrand 
Russell ve G. E. Moore’un ana saldırı hedeflerinden biri haline geldi. 
Russell’a göre, mantıkta, on dokuzuncu yüzyılın son onyıllarında Fre-
ge ve Peano’nun çalışmalarıyla başlayan devrimci yenilikler, Hegel’in 
metafiziğini, dayandığı Aristotelesçi mantığı devirerek yok etti ve bu-
nunla birlikte Hegel, analitik hareket içinde, sahici felsefi ilginçliği faz-
la olmayan tarihsel bir figür olarak görüldü. 

Yirminci yüzyılda Kıtasal Avrupa’da gelişen görüngübilim (fe-
nomenoloji) geleneğinde Hegel’in gördüğü ilgi konusunda da ben-
zer şeyler söylenebilir ama Hegel, anaakım akademik felsefenin bu 
tür çekirdek alanlarında marjinalleşmesine rağmen, varoluşçuluk ve 
Marksizm gibi diğer felsefi hareketler içinde ilgi gören bir figür ol-
maya devam etti. Fransa’da Hegelciliğin bir versiyonu, büyük ölçüde 
Alexandre Kojève’in dersleri aracılığıyla, Jean Hyppolite, Jean-Paul 
Sartre ve psikanalist Jacques Lacan’ı da içeren bir düşünürler kuşağı-
nı etkileyecekti. Bununla birlikte, 1960’larda öne çıkan Fransız fel-
sefeciler kuşağı, ilk dönem analitik felsefecilerin onlardan öncekileri 
etkileyen Hegel’e tepki göstermelerine benzer biçimde Hegel’e tepki 
gösterme eğilimindeydi. Almanya’da, on dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısında azalan Hegel merakı, yirminci yüzyılın başında Wilhelm 
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Dilthey’ın tarihsel çalışmalarıyla birlikte yeniden canlandı ve H. G. 
Gadamer’in Heidegger’den etkilenen hermenötik yaklaşımının yanı 
sıra, Frankfurt Okulunun Theodor Adorno ve daha sonra Jürgen Ha-
bermas gibi düşünürlerinin yaklaşımına önemli Hegelci öğeler girdi. 
Macaristan’da György Lukács ve daha sonra Budapeşte Okulu düşü-
nürleri benzer Hegelci temalar geliştirdi. 1960’larda Alman felsefeci 
Klaus Hartmann, metafizik-olmayan bir Hegel yorumu denilen şeyi 
geliştirdi ve bu, Dieter Henrich ve diğerlerinin çalışmalarıyla birlikte, 
yüzyılın ikinci yarısında akademik felsefede Hegel’e ilginin canlanma-
sında önemli bir rol oynadı. İngilizce konuşan ülkelerde yüzyılın son 
çeyreği, Kuzey Amerika’da H. S. Harris, Charles Taylor, Robert Pip-
pin ve Terry Pinkard, Büyük Britanya’da Stephen Houlgate ve Robert 
Stern gibi düşünürlerin önemli eserleriyle birlikte Hegel’in felsefesine 
ciddi bir ilginin canlanmasına tanık oldu. Yirminci yüzyılın sonuna 
gelindiğinde, analitik felsefenin çekirdek mantık-metafizik alanların-
da bile, Robert Brandom ve John McDowell gibi kişiler, Hegel’i önem-
li bir modern filozof olarak ciddiyetle ele almaya başlamıştı ama genel 
olarak analitik çevrelerde Hegel’in olumlu bir biçimde yeniden değer-
lendirilmesine daha çok vardı... 


