
II. Aydınlanmacılık. 

§538 Saf idrak edişin (Aydınlanmacılığın –DG), kavramın gücünü 

yönlendirdiği asıl kendine has nesne, saf bilincin formu olarak kendisinin 

karşısında duran aynı unsura sahip inançtır. Fakat saf idrak edişin aynı 

zamanda dünyayla da ilişkisi vardır, çünkü o, inanç gibi, gerçek dünyayla 

saf bilince geri dönüştür. İlk önce saf idrak edişin gerçek dünyanın dürüst 

olmayan niyetlerine ve çarpık kavrayışlarına karşı kendi etkinliklerinin 

neler olduğuna bakılmalıdır. 

§539 Yukarıda bu kendisini kendi içinde dağıtan ve yeniden yaratan 

tantana karşısında duran sakin bilinçten hâlihazırda bahsedilmiştir; bu, 

saf idrak edişin ve saf maksatın tarafını oluşturmaktadır. Fakat (yukarıda 

–DG) gördüğümüz gibi, bu sakin bilincin payına, oluşum dünyasına dair 

özel kavrayış düşmemektedir; daha çok oluşum dünyasının kendisi 

kendisine dair en çok acı veren duyguya ve kendisine dair en gerçek 

kavrayışa sahiptir; – kendi kendisini sabitleştiren her şeyin çözüldüğüne, 

ölüme mahkûm edilmiş biri gibi tüm uğraklarının baştan sona teker 

altında tamamıyla ezilmişliğine1 ve tüm kemiklerinin kırıldığına dair 

duygu; aynı şekilde oluşum dünyası bu duygunun dilidir ve kendi 

durumunun tüm yanları hakkında değerlendiren espri dolu söylevdir. Bu 

nedenle saf idrak edişin burada kendine has etkinliğe ve içeriğe sahip 

olması mümkün değildir ve o halde yalnızca dünyanın kendisinin 

kendisine dair bu espri dolu idrak edişini ve dilini formel sadık bir 

şekilde kapsayıp kavramaktan başka bir şey yapamaz. Bu dil saçılmış, 

değerlendirme, anlık durumun bir gevezeliği (ki bu kendisini hemen 

yeniden unutur) ve yalnızca üçüncü bir bilinç açısından bütünlük olduğu 

için, böylece bu saf bilinç ondan kendisini yalnızca söz konusu olan 

saçılmış özellikleri genel bir tabloda birleştirmekle farklılaşır ve sonra 

onu herkesin bir kavrayışı yapar. 

§540 Saf idrak ediş, bu basit araç ile bu dünyanın karmaşık durumunu 

çözüme kavuşturur. Zira bu hakikatin özünün, kitleler ve belirli 

kavramlar ve bireysellikler olmadığı, aksine onun kendi tözüne ve 

tutunacağına, yargılayan ve yorumlayan tin olarak var olanda sahip 

olduğu ortaya çıkmıştır; ve bütünü ve uzuvlarının kütlesini muhafaza 

                                                           
1 Burada “ölüme mahkûm edilmiş biri gibi tüm uğraklarının baştan sona teker altında 

tamamıyla ezilmişliğine” olarak betimleyerek çevirdiğim “rädern” fiilidir, yani aslında 

tek bir fiildir. Bu sözcük Almancada Ortaçağda ölüme mahkûm edilenlere nasıl işkence 

edilip öldürüldüğünü anlatan bir kavramdır aslında. “Rad” (teker) sözcüğünden türetilen 

“rädern” fiili, teker ile öldürmek anlamına gelmektedir. Ortaçağda ölüme mahkûm 

edilenler, vücutlarının tüm uzuvları teker ile ezildikten sonra ölü bedenleri tekerin 

kasnağına bağlanırdı. Betimleyerek çevirdiğim “rädern” fiili, bu işkence dolu öldürme 

eylemini anlatmaktadır kısaca. Bu nedenle görüldüğü son derece derin, karmaşık ve 

zengin bir anlamı olan “rädern” fiilini burada tek bir sözcükle çevirmekten kaçındım. 



eden bu bir sonuca varmayan akıl yürütmeye ve gevezeliğe içerik 

kazandırma, yalnızca çıkardır. İdrak edişin bu dilinde özbilinç henüz 

kendi-için-olandır, bu tekil olandır; fakat içeriğin kibirliliği, aynı 

zamanda kendi kendisini kibirli olarak bilen kendinin kibirliliğidir. Ama 

sakin kapsayıp kavrayan bilinç, kibirliliğin bütün bu espri dolu 

gevezeliğinden en isabetli olanı ve eşyayı ortasından kesen kavrayışları 

bir toplama getirdiği için, geride kalan varolanın bütünü hala muhafaza 

eden ruh, espri dolu yargılamanın kibiri çöker. Toplanıp bir araya 

getirilen çoklarına daha iyi veya herkese kendilerinin olandan çok daha 

fazla espriyi ve daha iyi bilgiyi ve genel birşey olarak ve şimdi genel 

olarak bilinen bir yargılama gücünün kendisini gösterir; böylece hala 

varlığını sürdüren tek ilgi de kendi kendisini çökertir ve tekil kavrayış 

kendisini genel kavrayışta çözer. 

§541 Fakat kibirli bilginin üzerinde öz bilgisi hala sabit olarak 

durmaktadır ve saf kavrayış, inanışa karşı ortaya çıktığı zaman kendisini 

ancak kendine has etkinliğinde gösterir. 

§542 Bilincin farklı davranış tarzları, bir yanda şüphecilik, diğer yanda 

teorik ve pratik idealizm, saf idrak edişin ve onun yayılmasının, 

Aydınlanmanın alt şekilleridir; çünkü o, tözden doğmuştur, bilincin saf 

kendini mutlak olarak bilmesidir ve tüm hakikatin mutlak özünün saf 

bilinciyle kavgaya girişir. – İnanç ve idrak ediş aynı saf bilinçtir; fakat 

biçim bakımından birbirlerine zıttırlar; inanç için öz, fikirdir, kavram 

değil ve bu nedenle özbilince kesinlikle bir karşıt olandır; - fakat saf 

idrak ediş için öz kendidir; bunlar birbirleri için biri diğerinin negatif 

öbürüdür. İkisi karşı karşıya geldiklerinde tüm içerik inanca aittir, çünkü 

onun sakin düşünme unsurunda her uğrak varoluş kazanır; - fakat saf 

idrak ediş önce içeriksizdir ve daha çok içeriğin yok olmasıdır; fakat 

kendi negatifine karşı negatif hareketi dolayısıyla kendisini 

gerçekleştirecektir ve kendine bir içerik verecektir. 

§543 Saf idrak ediş inancı kendi, aklın ve gerçekliğin karşıtı olarak 

konmuş olarak bilir. Saf idrak ediş açısından inanç ayrıca bir batıl 

inançlar, önyargılar ve yanılmalar örgüsüdür, böylece onun açısından, bu 

içeriğin bilinci, bir yanılmalar uygarlığı örgütler; bu uygarlıkta bilincin 

genel kitlesi olarak yanlış idrak ediş, dolaysız, utangaç ve kendi içinde 

yansısal düşünümden yoksundur; fakat yansısal düşünmenin veya 

özbilincin uğrağını da, utangaçlıktan bağımsız olarak, geriplanda kalan 

idrak ediş ve kötü niyet olarak kendinde barındırmaktadır –ki genel kitle 

onun tarafından kandırılmaktadır. Söz konusu kitle rahiplerin 

aldatmasının kurbanıdır. Rahipler idrak edişe tek başına sahip olmak için 

kıskanç kibirliliklerini ve başka çıkarlarını çalıştırıp gerçekleştirmektedir; 



ve aynı zamanda kendisini, gerçek ve ideal uygarlığının sentetik, 

kavramsız birliği olan despotizm –tutarsız garip öz– ile birleştirmektedir 

–ki despotizm kitlenin kötü idrak edişi ve rahiplerin kötü niyeti üzerinde 

hakimiyet kurmuştur ve her ikisini de kendi içinde birleştirmektedir; 

rahiplerin aldatması dolayısıyla halkın şaşkınlığından ve aptallığından, 

her ikisini de küçük görerek, kendi hazlarını ve keyfiliğini gerçekleştirme 

imtiyazı kazanmaktadır; fakat aynı zamanda idrak edişin aynı kavrayış 

yoksunluğu, aynı batıl inanç ve yanlış kavrayışıdır. 

§544 Aydınlanmacılık, düşmanın bu üç farklı yanıyla fark gözetmeden 

ilişkilenmez; Aydınlanmacılığın özü, aslında ve kendi için genel olan saf 

kavrayış olduğu için, onun diğer uç noktayla olan gerçek ilişkisi, ikisine 

ortak olana ve aynı olana yönelir. Kendini genel tarafsız bilinçten yalıtan 

teklik, ona doğrudan dokunamayan Aydınlanmacılığa karşıt olandır. Bu 

nedenle aldatan rahiplerin ve baskıcı despotun iradesi Aydınlamacılığın 

edimlerinin doğrudan konusu değildir, tersine, iradesi olmayan, kendisini 

kendisi için olmaya tekleştirmeyen idrak ediş, kitlede kendi varlığına 

sahip olan, fakat onda henüz kavram olarak bulunmayan akıllı özbilincin 

kavramıdır. Fakat saf idrak ediş bu dürüst kavrayışı ve onun tarafsız 

özünü önyargılardan ve hatalardan koparıp kurtarmakla, kötü niyetin 

yalanının elinden hakikatini ve gücünü çekip alır; kötü niyetin uygarlığı, 

genel kitlenin kavramsız bilincinde kendi zeminine ve malzemesine – 

kendi-için-olma bir bütün olarak basit bilinçte kendi tözüne sahiptir. 

§545 Öyleyse saf idrak edişin mutlak varlığın tarafsız bilinciyle ikili bir 

ilişkisi vardır; bir tarafta saf idrak ediş aslında onunla aynıdır; fakat diğer 

taraftan bu tarafsız bilinç, kendi fikrinin basit unsurunda mutlak varlığı 

ve parçalarını serbest bırakır ve kendilerine varlık kazandırırlar ve onları 

yalnızca kendisinin aslında olanı ve bunun için nesnel tarzda geçerli 

kılar, fakat bu aslında olanda onun kendisi için olanını inkâr eder. – Eğer 

ilk açıdan bu aslında inanç saf idrak ediş için saf özbilinç ise ve eğer 

inanç kendisi için olmalıysa, o halde, özbilincin bu kavramında, yanlış 

kavrayış yerine, kendisini gerçekleştirir. 

 


