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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 anla týmla “nesnel
düþüncenin”çözümlemesidir. Logos fiziksel
olmadýðý gibi tinselde deðildir. Mantýk Bilimi 
bu düzeye dek insandüþüncesininken dini 
nesneldüþünceyapma, ya da Kavramýn 
Kavram ile, bilin ci miz deki öznelKav ramýn 
kendindevarolannesnel Kavram ile 
örtüþme çabasýdýr. 

Logos hiç kuþ kusuz fiziksel-özdeksel
deðildir; ama tinselde deðildir. Yal nýzca 
meta-fiziksel ya da doða-ötesi deðil, ama 
ayrýca meta-tinsel ya da tin-ötesidir. Logos 
vardýr. Ama saltVarlýkne fiziksel, ne de 
tinseldir. Fizik sel olan ve tinsel olan, ya da 
uzaysal ve zamansal olan —ya da kýsaca 
görgülolan —yalnýzcavarolmayan, ama, 
daha yüksek ve daha somut bir belirlenim 
ile, oluþtaolandýr, salt ontolojikdeðil ama 
fenomenolojikdeni len þeydir. Logosun, 
“düþünce öðesin deki arý Ýdea” nýn (A-MB, § 
19) Varlýðýmantýksaldýr. 

Bildiðimiz gibi, Hegel TininGörüngübilimi’ni Varlýk 
ve Kavramýn birliði olarak Saltýk Bilgi ile, bu kurgul-
mantýksalöðeile son  landýrýr. Bunun bir öncül olarak 
alınabildiği düzeye dek, açıktır ki Man týk Bilimi 
yalnýzca biçimsel-kav  ramsal olmak tan çýkar, ayný 
zaman da içerik sel-varlýksal da olur — ya da yapay 
episte moloji ve ontoloji ayrý mý 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 yaban cý bir þey ile deðil, 
ama kendikendisiile, öznel-düþünce nesnel-
düþünce ile kar þýtlýk için dedir. Ama karþýtlýk, salt 
doðasý gereði, birliktir ve karþýtlarýn bu birliði, bu 
gerçek özdeþlik Düþüncenin ve Varlýðýn baðdaþmasý 
ola rak — ya da dilersek Kavramýn Kavram ile 
bað daþmasý olarak — ‘ger çek lik = bilgi’ dediðimiz 
þeydir, tasarýmýn tasarýma karþýlýk düþmesi olarak 
‘doðruluk’ deðil.
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