HEGEL

G. W. F. Hegel
Mantık Bilimi

(BÜYÜK MANTIK)

Çeviren: Aziz Yardımlı
1inci Basım
Mantýk Bilimi Logosun, Usun, ya da
daha doðrusu arý Usun, ama belki de
bu anlatýmlara yükleme alýþkanlýðýnda
olduðumuz tek-yanlý öznellikten
kaçýnabilmek için en iyisi ve Hegel’in
kendisinin kullandýðý anlatýmla “nesnel
düþüncenin” çözümlemesidir. Logos fiziksel
olmadýðý gibi tinsel de deðildir. Mantýk Bilimi
bu düzeye dek insan düþüncesinin kendini
nesnel düþünce yapma, ya da Kavramýn
Kavram ile, bilincimizdeki öznel Kavramýn
kendinde var olan nesnel Kavram ile
örtüþme çabasýdýr.
Logos hiç kuþkusuz fiziksel-özdeksel
deðildir; ama tinsel de deðildir. Yalnýzca
meta-fiziksel ya da doða-ötesi deðil, ama
ayrýca meta-tinsel ya da tin-ötesidir. Logos
vardýr. Ama salt Varlýk ne fiziksel, ne de
tinseldir. Fiziksel olan ve tinsel olan, ya da
uzaysal ve zamansal olan — ya da kýsaca
görgül olan — yalnýzca var olmayan, ama,
daha yüksek ve daha somut bir belirlenim
ile, oluþta olandýr, salt ontolojik deðil ama
fenomenolojik denilen þeydir. Logosun,
“düþünce öðesindeki arý Ýdea”nýn (A-MB, §
19) Varlýðý mantýksaldýr.

Bildiðimiz gibi, Hegel Tinin Görüngübilimi’ni Varlýk
ve Kavramýn birliði olarak Saltýk Bilgi ile, bu kurgulmantýksal öðe ile sonlandýrýr. Bunun bir öncül olarak
alınabildiği düzeye dek, açıktır ki Mantýk Bilimi
yalnýzca biçimsel-kavramsal olmaktan çýkar, ayný
zamanda içeriksel-varlýksal da olur — ya da yapay
epistemoloji ve ontoloji ayrýmý bu terimlerin ken
dileriyle birlikte bir yana atýlýr. Kavramın o çok merak
edilen içeriği onun kurgul doğasından, kendi ile
olumsuz ilişkisinden başka birşey değildir. Kavram
bağıntısız değil çünkü belirlidir, daha şimdiden
olumsuzu ile yüklüdür ve bu onun diyalektiğidir.
Kavram dýþsal Varlýkta ona yabancý bir þey ile deðil,
ama kendi kendisi ile, öznel-düþünce nesneldüþünce ile karþýtlýk içindedir. Ama karþýtlýk, salt
doðasý gereði, birliktir ve karþýtlarýn bu birliði, bu
gerçek özdeþlik Düþüncenin ve Varlýðýn baðdaþmasý
olarak — ya da dilersek Kavramýn Kavram ile
baðdaþmasý olarak — ‘gerçeklik = bilgi’ dediðimiz
þeydir, tasarýmýn tasarýma karþýlýk düþmesi olarak
‘doðruluk’ deðil.
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