
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

"Dünyaya nasıl olması gerektiğini öğretme arzusu üzerine bir tek şey daha söylemek
gerekirse, felsefe böyle bir iş için daima çok geç kalır."
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

    
    -  

27 Ağustos 1770’de Stuttgart’da, eski bir ilahiyatçı ve memur ailesinin büyük çocuğu olarak
dünyaya geldi.   
    -  1778’den itibaren Tübingen’de burslu okumaya başladı, Friedrich Hölderlin ve Schelling’le
sıkı dostluk kurdu.   
    -  1790, 1793’te felsefe ve ilahiyat öğrenimini tamamladı.   
    -  Bern (1793-96) ve Frankfurt/Main’da (1797-1800) özel öğretmenlik yaptıktan sonra,
1801’den itibaren Jena Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu.   
    -  Schelling’le birlikte “Kritische Journal der Philosophie”nin editörlüğünü yaptı.   
    -  1807’de Jena’daki savaş nedeniyle orayı terk etmek zorunda kaldı. “Bamberg
Gazetesi”nin redaksiyonunu üstlendi. 1808’den itibaren Nürnberg Egidien Lisesi’nin müdürü
oldu.   
    -  1818’de Berlin Üniversitesi’nde Fichte’nin yerini aldı.   
    -  1826’da “Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik” dergisini kurdu.   
    -  1830’da Berlin Üniversitesi’nin rektörü oldu.   
    -  Hegel 14 Kasım 1831’de Berlin’de öldü.   
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel

      
    -  Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817)  
    -  Wissenschaft der Logik (1812-16)  
    -  Phänomenologie des Geistes (1807)  
    -  Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems (1801)         

  

Etkisi

Alman İdealist felsefesi başka hiçbir isimle (tek savunucusu o olmasa da) Hegel’le olduğu kadar
iç içe olmamıştır. Hegel ismini duyunca insan “spekülasyon” aracılığıyla yapılan sistem
felsefesini anımsar (bu konuda da yalnız değildir). İdealist sistem felsefesi Hegel’le sona ermiştir
ve vicdan rahatlığıyla bir daha ortaya çıkarılamamıştır. Ama Hegel’in etkisi büyüktür.
Küçümseyen takipçileri ile sadık ya da eleştirel takipçileri arasındaki tartışma, Almanya’da
ondokuzuncu yüzyıl felsefe tartışmasının iki cephesini teşkil etmiştir. “Tarih”, “din”, “toplum”,
“ahlak ve töre” gibi merkezi kavramları ve hepsinden çok diyalektik yöntemi uzun zaman
huzursuzluğa neden olmuştur. 

  

Yirminci yüzyılda artık kimse onun “tin”i dünyayla özleştiren sistem kavrayışını kabul etmese de;
diyalektik, toplum eleştirisinin temel bir aracı oldu. Marx’tan Adorno’ya kadar bir dizi filozof,
Hegel’in idealist tasarımını tersine çevirip düzelterek, diyalektik aracılığıyla “gerçekçi” kavramlar
geliştirdiler.
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