
T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2446  

AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1418

ÇA⁄DAfi FELSEFE-I

Yazar
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ayhan Ç‹T‹L  (Ünite 1-8)

Editör
Prof.Dr. Semiha AKINCI

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹



Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r.

‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t
veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz.

Copyright © 2012 by Anadolu University
All rights reserved

No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without

permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ 

Genel Koordinatör 
Prof.Dr. Levend K›l›ç

Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Doç.Dr. Müjgan Bozkaya

Ö¤retim Tasar›mc›s›
Doç.Dr. T. Volkan Yüzer

Grafik Tasar›m Yönetmenleri
Prof. Tevfik Fikret Uçar 

Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z 
Ö¤r.Gör. Nilgün Salur

Ölçme De¤erlendirme Sorumlusu
Ö¤r.Gör. Atilla Tekin

Dil Yaz›m Dan›flman›
Okt. Kevser Candemir

Kitap Koordinasyon Birimi
Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur

Uzm. Nermin Özgür

Kapak Düzeni
Prof. Tevfik Fikret Uçar

Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z 

Dizgi
Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi 

Ça¤dafl Felsefe-I

ISBN 
978-975-06-1115-8

1. Bask›

Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 7.000 adet bas›lm›flt›r.
ESK‹fiEH‹R, Nisan 2012



‹çindekiler

Önsöz ............................................................................................................ vii

Darwin’in Evrim Kuram›ndan Pragmatizme: Peirce ve 
Dewey ....................................................................................... 2

DARWIN’‹N M‹RASI ...................................................................................... 3
CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914).................................................... 4
‹nanc›n Sabitlenmesi ..................................................................................... 5
‹nanç ve fiüphe ............................................................................................. 7
Do¤ruluk ve Gerçeklik ................................................................................. 8
Anlam ............................................................................................................ 10
‹flaretler .......................................................................................................... 13
JOHN DEWEY (1859-1952) .......................................................................... 14
Darwin’in Etkisi ............................................................................................. 14
Bilgibilimin Do¤allaflt›r›lmas› ........................................................................ 15
Do¤a ve Do¤a Bilimi .................................................................................... 16
De¤erlerin Do¤allaflt›r›lmas›.......................................................................... 17
Özet................................................................................................................ 19
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 21
Okuma Parças› .............................................................................................. 22
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 23
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 24
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 25

Matemati¤in Temellerinden Anlambilime: Frege ............... 26
TAR‹HSEL ARKA PLAN ................................................................................. 27
SENTET‹K A PR‹OR‹ TARTIfiMASI ............................................................... 28
Kant’›n Yarg›lar› S›n›fland›rmas› ................................................................... 28
Euklidesçi Olmayan Geometriler ................................................................. 29
Geometrinin Aksiyomlar›n›n Mahiyeti ......................................................... 31
Aritmeti¤in Mant›¤a ‹ndirgenmesi ................................................................ 33
FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB FREGE (1848 - 1925)............................. 34
Mant›k ve Aritmeti¤in Temelleri................................................................... 34
Russell Paradoksu ......................................................................................... 37
Frege’nin Projesinin Önemi .......................................................................... 38
Frege’nin Dil Felsefesine Katk›lar› ............................................................... 39
Anlam ve Gönderim...................................................................................... 39
SONUÇ........................................................................................................... 40
Özet................................................................................................................ 41
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 43
Okuma Parças› .............................................................................................. 44
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 46
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 46
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 47

‹ ç indek i ler iii

1.  ÜN‹TE

2.  ÜN‹TE

 



Analitik Felsefenin Bafllang›c›: Russell ve Moore.................. 48
Dilsel Felsefeye Sap›fl.................................................................................... 49
MODERN MANTIK ....................................................................................... 50
MOORE (1873 - 1958)................................................................................... 50
Sa¤duyuya Dayal› Felsefe ............................................................................. 51
D›fl Dünyan›n Varl›¤› Sorunu ....................................................................... 52
Ahlâk Felsefesi............................................................................................... 52
Moore Paradoksu ......................................................................................... 54
RUSSELL (1872 - 1970).................................................................................. 54
Russell’›n Felsefî Görüfllerinin Etkisi ............................................................ 57
‹dealizmin Reddiyesi ..................................................................................... 57
Matemati¤in Mant›¤a ‹ndirgenmesi .............................................................. 58
Belirli Betimleyiciler Kuram› ....................................................................... 59
Mant›ksal Atomculuk ................................................................................... 60
Bilgibilim Anlay›fl› ......................................................................................... 61
Bilim Felsefesi................................................................................................ 61
Ahlâk Felsefesi............................................................................................... 62
Özet................................................................................................................ 63
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 65
Okuma Parças› .............................................................................................. 66
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 67
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 67
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 68

Dile Dayal› Yeni Bir A Priori Anlay›fl›: Erken Dönem
Wittgenstein ............................................................................ 70

WITTGENSTEIN (1889-1951)........................................................................ 71
Yaflam, Felsefe ve Konuflma......................................................................... 72
Mant›k ve Dil................................................................................................. 73
Dünya, Dil ve Resmetme.............................................................................. 73
Düflünce ve Dil.............................................................................................. 74
Mant›ksal Do¤ruluk....................................................................................... 76
Söyleme ve Gösterme ................................................................................... 77
Düflüncenin S›n›rlanmas› ............................................................................. 78
Ahlâk Felsefesi............................................................................................... 79
Özet ............................................................................................................... 82
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 84
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 86
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 87
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 87
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 87

‹ ç indek i leriv

4.  ÜN‹TE

3.  ÜN‹TE



Mant›ksal Pozitivizm ve Bilim Felsefesi: Schlick, 
Ayer ve Carnap........................................................................ 88

POZ‹T‹V‹ZM .................................................................................................. 89
V‹YANA ÇEVRES‹.......................................................................................... 89
MORITZ SCHLICK (1882-1936) .................................................................... 90
Bir Anlam Kuram› Olarak Do¤rulanabilirlik .............................................. 91
Do¤rulanabilirli¤in S›n›rlar›........................................................................... 93
Felsefenin Mahiyeti ....................................................................................... 93
A. J. AYER VE DUYGUSALCI AHLÂK KURAMI.......................................... 94
Do¤rulanabilirlik ‹lkesinin Mant›ksal Statüsü .............................................. 95
CARNAP (1891-1970) .................................................................................... 95
Mant›ksal Dizimbilim .................................................................................... 96
TARSKI’N‹N DO⁄RULUK TANIMI ............................................................... 97
B‹L‹M FELSEFES‹ TARTIfiMALARI ................................................................ 98
Özet................................................................................................................ 99
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 101
Okuma Parças› .............................................................................................. 102
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 103
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 103
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 104

Dil Oyunlar›: Geç Dönem Wittgenstein ............................... 106
WITTGENSTEIN (1889-1951)........................................................................ 107
Felsefî Yan›lsama........................................................................................... 108
Dil Oyunlar› ................................................................................................... 110
Örnekleyerek Tan›mlama ............................................................................. 111
Nesneler ve Adlar.......................................................................................... 112
Ailevi Benzerlikler ......................................................................................... 113
Kural ‹zleme ve Kesinlik .............................................................................. 113
Özet................................................................................................................ 115
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 117
Okuma Parças› .............................................................................................. 119
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 120
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 120
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 121

Gündelik Dile Dönüfl: Ryle ve Austin ...................... ............. 122
‹DEAL D‹LDEN GÜNDEL‹K D‹LE ................................................................ 123
RYLE (1900-1976) .......................................................................................... 123
Felsefenin Konusu ....................................................................................... 124
Sistemli Mu¤lakl›k ........................................................................................ 125
Kavramlar, Önermeler ve Anlam ................................................................. 125
Gündelik Dil .................................................................................................. 126
Zihin-Beden Ayr›m› ve Kategori Hatas› ....................................................... 127
AUSTIN (1911-1960)...................................................................................... 128

‹ ç indek i ler v

6.  ÜN‹TE

5.  ÜN‹TE

7.  ÜN‹TE



Austin’in Yöntemi.......................................................................................... 129
Edimsel Sözler ............................................................................................... 130
Duyum ve Duyulurlar ................................................................................... 131
A Priori Kavramlar ve Sözcüklerin Anlamlar›.............................................. 131
Özet ............................................................................................................... 133
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 135
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 136
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 137
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 138
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 138

Bütüncülük (Holizm) ve Do¤al Gerçekçilik: Quine ............. 140
BÜTÜNCÜ VE BÜTÜNLEfi‹K BAKIfi AÇISI ................................................. 141
QUINE (1908 - 2000) .................................................................................... 142
Deneycili¤in ‹ki Dogmas› ............................................................................. 142
Bütüncülük .................................................................................................... 143
Anlam›n Belirsizli¤i ....................................................................................... 145
Varl›kbilimsel Ba¤lanma ............................................................................... 147
Özet................................................................................................................ 149
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 151
Okuma Parças› .............................................................................................. 152
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 153
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 153
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 154

‹ ç indek i lervi

8.  ÜN‹TE



Önsöz

Bu kitap 19. Yüzy›l felsefesine damgas›n› vuran, katk›da bulunan, felsefi görüfl

ve elefltirileri ve bunlar›n felsefi düflünceye etkilerini ele alarak yer vermifltir. Baz›

felsefi görüfl ve elefltirilerin ne gibi yeni felsefelerin ortaya ç›kmas›na veya var

olan felsefi görüflte nas›l de¤iflikliklere neden oldu¤u tarihsel süreç içinde ve

baflka felsefi görüfllere katk›lar›yla ele al›nm›flt›r. Bu ele al›fl biçimi sizlerin felse-

fenin genifl düflünce yelpazesi içinde kaybolman›z›n önüne geçip, elefltirilerin

baflka felsefe görüfllere nas›l katk›da bulundu¤unu aç›k bir biçimde görmenizi

sa¤layacakt›r. 

Birinci bölüm Darwin’in evrim kuram›n›n bat› felsefesinde nas›l bir etki yaratt›¤›

ile bafllay›p Darwin’den Pragmatizme geçifli ele almaktad›r. ‹kinci bölümde sen-

tetik a-priori yarg›lar›n olanakl› l›¤›na yönelik elefltirilerin analitik felsefenin ortaya

ç›k›fl› bak›m›ndan tafl›d›¤› önemi, Frege’nin anlam ve gönderim ayr›m› ile dil felse-

fesinin geliflimine katk›s› izleyecek. Daha sonra 19. Yüzy›la hâkim olan Kantç›

metafizik anlay›fl›n›n elefltirisi ile Analitik felsefenin ortaya ç›k›fl›n›n olanakl› oluflu

ele al›nacak. ‹dealizmin reddiyesi ile analitik felsefenin geliflimi aras›ndaki iliflki

aç›klanacak. Ayr›ca Dilin analitik felsefenin geliflmesiyle felsefenin oda¤›na otur-

mas›, dil-dünya iliflkisi, mant›ksal do¤ruluk, Mant›ksal Pozitivizmin temel nitelik-

leri, Tarski’nin anlam bilimsel do¤ruluk kuram›n›n tarihsel önemi, Wittgenstein’›n

erken ve geç dönemdeki felsefe anlay›fl›, kategori hatas›n›n ne oldu¤u, Austin’›n

kuflkuculu¤u hangi yöntemle elefltirdi¤i, gündelik dile dönüfl, Quine’n›n elefltirdi¤i

deneycili¤in iki dogmas›n›n ne oldu¤u, bütüncülük ve do¤al gerçekçilik bu kitap-

ta üzerinde durulan konular aras›ndad›r. 

Bu kitap sadece felsefe ö¤rencileri için de¤il ayn› zamanda felsefeye ilgi duyan-

lar›n da faydalanaca¤› bir kaynakt›r. Severek, ilgiyle okuyaca¤›n›z› düflündü¤ümüz

bu kitab›n sizlere yol gösterici ve ayd›nlat›c› olmas› dile¤iyle baflar›lar dileriz.

Editör

Prof.Dr. Semiha AKINCI
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Darwin’in evrim kuram›n›n bat› felsefesinde nas›l bir etki yaratt›¤›n› aç›klaya-
bilecek,
Peirce’›n inanc›n sabitlenmesi için hangi yöntemi geçerli kabul etti¤ini aç›k-
layabilecek,
Pragmatizmin bak›fl aç›s›ndan do¤ruluk ve gerçekli¤in ne oldu¤unu aç›klaya-
bilecek,
Peirce’›n anlam kuram›n›n temel kavramlar›n› ifade edebilecek,
Bilgibilimin ve de¤erlerin do¤allaflt›r›lmas› sürecini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Do¤al seçilim kuram›
• Pragmatizm
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Darwin’in Evrim
Kuram›ndan Pragmatizme:
Peirce ve Dewey



DARWIN’‹N M‹RASI
19. yüzy›l, insanl›k tarihinde h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› bir zaman dilimi olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tren yollar›ndan, gazetelere; üretimin fabrikalarda yap›lma-
ya bafllamas›ndan sosyalist fikirlerin ortaya ç›kmas›na; Euklidesçi olmayan geomet-
rilerin keflfinden modern mant›¤›n kurulufluna; enerjinin korunum yasalar›n›n ifa-
de edilmesinden elektromanyetizma kuram›n›n gelifltirilmesine; sömürgecili¤in ya-
y›lmas›ndan tüm Amerikan k›tas›n›n “beyaz adam” taraf›ndan iflgal edilmesine ka-
dar say›s›z olay, bu yüzy›lda vuku bulmufltur. Bilimin ilerlemesi hissedilir hale gel-
mifl, bu ilerlemelerin insanl›¤›n önünde yeni ufuklar açmas›, felsefecileri de derin-
den etkilemifltir.

19. yüzy›lda yaflanan bilimsel geliflmeler aras›nda Bat› Felsefesi’ni derinden
etkileyen en önemli kuramlardan birisi, hiç flüphesiz Darwin’in gelifltirdi¤i ev-
rim kuram›d›r. Baz›lar›, Darwin’in bu kuram›n› Newton’un mekanik kuram› ile
karfl›laflt›rmakta ve Newton’un madde ve kuvvetler hakk›nda gelifltirdi¤i fikirle-
re benzer biçimde, Darwin’in canl›lar›n de¤iflimini ve çeflitlenmesini aç›klad›¤›-
n› iddia etmektedirler. 

Darwin’in gelifltirdi¤i kurama göre genlerde meydana gelen rastlant›sal de¤i-
flimler, bireylere çevreye uyum süreçlerinde farkl› avantajlar sa¤lamakta, bunun
sonucunda da do¤al bir seçilim sürecinde çevreye en iyi uyum gösteren hayatta
kalmaktad›r. Bu suretle, bireyler sahip olduklar› genetik özellikleri sonraki nesille-
re aktarmaktad›rlar. Bu aktar›m süreci de uzun bir zaman dilimi içerisinde türlerin
de¤iflimini ve çeflitlenmesini temin etmektedir. 

Bu kuram›n hem felsefî hem de bilimsel tart›flmalar bak›m›ndan farkl› ve
köktenci sonuçlar› olmufltur. Örne¤in, ‹ngiliz düflünür Herbert Spencer (1820-
1903), bu düflünce biçimini tarihe ve toplumlara uygulam›fl ve toplumsal Dar-
wincilik ad› verilen bir görüfl gelifltirmifltir. Psikoloji alan›nda Amerikal› psiko-
log ve felsefeci William James (1842-1910), ifllevselcilik olarak adland›r›lan ye-
ni bir kuram gelifltirmifltir. 

Darwin’in kuram›n›n psikoloji üzerindeki etkilerini ve ifllevselcili¤e iliflkin ayr›nt›lar› flu
kaynaktan okuyabilirsiniz: Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz. (2007) Modern Psiko-
loji Tarihi. Çeviren : Yasemin Aslay, ikinci bas›m, Kaknüs Yay›nlar›, Ankara.

Darwin’in Evrim
Kuram›ndan Pragmatizme:

Peirce ve Dewey

‹fllevselcilik Darwin’in evrim
kuram›n›n etkisinde
geliflmifl bir psikoloji
kuram›d›r. Zihinsel süreçleri
ve davran›fllar›
organizman›n çevresiyle
uyum süreci içerisinde ele
almay› ön plana ç›kar›r.
Uzun vadede kal›c› bir
psikoloji yaklafl›m› olamasa
da davran›flç›l›¤›n
geliflmesinde belirleyici
etkisi olmufltur.
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20. yüzy›lda gelifltirilen felsefî görüfllere etkisi bak›m›ndan bizim bu bölümde
üzerinde duraca¤›m›z görüfller ise pragmatizm bafll›¤› alt›nda toplanabilir. Bu bö-
lümde, Darwinci yaklafl›mlarla iliflkilerini de kurarak pragmatizmin geliflimine
önemli katk›da bulunan iki düflünürün, Charles Sanders Peirce ve John Dewey’in
görüfllerini sunmaya çal›fl›yoruz. 

CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914)
Peirce, Harvard’l› bir matematikçinin o¤ludur. Genç yafllar›ndan itibaren bilimsel
ve teknik konularda e¤itim alm›flt›r. Kendisinin s›k s›k bir laboratuvarda büyütül-
dü¤ünü söyledi¤i anlat›l›r. Uzun y›llar boyunca yeryüzünün ölçümlenmesine ilifl-
kin mühendislik uygulamalar› konusunda çal›flan United States Coast and Geodetic
Survey’de çal›flm›flt›r. Genel olarak, hassas ölçümleme konusu ile ilgilenmifl, sar-
kaçlar kuram›na baz› katk›larda bulunmufltur. 1886’da mant›ksal ifllemlerin elektrik
devreleri taraf›ndan gerçeklefltirilebilece¤ini iddia etmifl ve bu itibarla modern bil-
gisayarlar›n iflleyiflini öngörmüfltür.

Peirce, erken yafllardan itibaren felsefeye ilgi duyar. Kant ve Hegel’in metinleri
üzerinde çal›fl›r. ‹lgisi özellikle mant›k ve olas›l›k kuram› üzerinde yo¤unlafl›r. 19.
yüzy›la gelene kadar genel olarak Aristoteles’in mant›k kuram› geçerlili¤ini koru-
mufltur. Aristoteles mant›¤›n›n afl›lmas› ve mant›¤›n günümüzdeki biçimiyle geliflti-
rilmesi 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yap›lan çal›flmalar sayesinde mümkün olabil-
mifltir. (Bir sonraki bölümde ele alaca¤›m›z gibi, bu konuda en büyük katk› Alman
matematikçi ve felsefeci Gottlob Frege’ye aittir.) Öte yandan, bu konuda Peirce’in
gelifltirdi¤i orijinal görüfllerin etkisi de tart›flma götürmez. Frege, özellikle tümden-
gelimsel mant›¤›n bugün ayr›lmaz bir parças› olan niceleme mant›¤›n› gelifltir-
mifltir. Tümdengelimsel mant›k üzerinde, Peirce’›n da çal›flmalar› bulunmaktad›r.
Öte yandan, Peirce’›n ilgi alan› bununla s›n›rl› kalmam›fl, bilimlerin geliflimi aç›s›n-
dan son derece önemi olan tümevar›m mant›¤› konusunda da özgün çal›flmalar
yapm›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra, olgulardan bafllayan ve bu olgulardan hareketle, söz
konusu olgular› en iyi biçimde aç›klayan varsay›m› ortaya koymaya çal›flan, ab-
düktif ç›kar›m konusu ile de özellikle ilgilenmifltir. Günümüzde bu ç›kar›m biçimi,
ak›l yürütme ile en iyi aç›klamaya ulaflma (‹ng. inference to the best explanation)
olarak da an›lmaktad›r. 

Bilime ve mant›¤a olan bu ilgisinin yan› s›ra Peirce, metafiziksel bir dizge gelifl-
tirme çabas›ndan da uzak durmam›flt›r. Darwinci evrim kuram›n›n baz› yaklafl›m-
lar›n› Hegel’in düflünce sistemine benzer, mutlak bir idealizm ile birlefltirmeye ça-
l›flm›flt›r. Peirce, gerçekli¤in özü itibariyle zihinsel bir içeri¤i oldu¤unu ve aklî bir
amaca do¤ru devindi¤ini savunmufltur. Ancak Peirce’› günümüzde de tart›flmaya
de¤er k›lan bu metafiziksel yaklafl›mlar› de¤ildir; kendisinin pragmatizm olarak ad-
land›rd›¤› bir düflünce biçimidir. “Pragma” amel ya da fiil (edim) anlamlar›na gelen
Yunanca bir sözcüktür. Peirce, bu sözcü¤ü düflünsel olanla (kavramlar, kan›lar,
kuramlar vb.) k›lg›sal / pratik olan (edimler, eylemler vb.) aras›ndaki s›k› ba¤lar›
ön plana ç›karmak üzere kullanmaktad›r. Peirce, paragmatizim yerine bazen pra-
tikçilik (‹ng. practicalism) ya da elefltirel sa¤duyuculuk (‹ng. critical common sen-
sism) terimlerini de kullanm›flt›r. Bir sonraki alt bölümde John Dewey’in görüflleri-
ni incelerken, Dewey’›n kulland›¤› araçsalc›l›k (‹ng. instrumentalism) teriminin
pragmatizm ile çok yak›n ba¤lar› oldu¤unu görece¤iz. Dewey, kulland›¤›m›z kav-
ramlar›n araçsal bir iflleve sahip olduklar›n› vurgulamak üzere bu terimi kullan-
maktad›r. Bu itibarla Dewey de t›pk› Peirce gibi edimsel olanla düflünsel olan ara-
s›ndaki ba¤lar› ön plana ç›karmaktad›r.
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Günümüzde niceleme
mant›¤›n›n kurucusu Gottlob
Frege olarak kabul
edilmektedir. Öte yandan,
Frege’nin çal›flmalar›ndan
ba¤›ms›z olarak Peirce’›n
niceleme kuram›n›
gelifltirdi¤i ve birinci ve
ikinci düzey niceleyiciler
aras›nda bir ayr›ma gitti¤i
bilinmektedir.



Zaman içerisinde pragmatizm, Peirce’›n kastetti¤inden çok farkl› anlamlarda
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bunun üzerine Peirce, kendi görüfllerini adland›rmak
üzere pragmatisizm sözcü¤ünü ortaya atm›fl ve “çalmay› düflünenlerden emin ola-
cak kadar çirkin” bir sözcük oldu¤unu söylemifltir.

Türkçede Peirce’›n ve Dewey’in eserlerinin çok say›da çevirisi bulunmamaktad›r. ‹lgile-
nenler flu kitaptan yararlanabilirler: Çelik, Sara (çev.). (2008) Peirce -James - Dewey :
Pragmatizm Pratik Bir Felsefe. Çev. Sara Çelik, Doruk Yay›nlar›, Adana. Biz, bu bölümün
yaz›lmas›nda Perice’›n kendi eserlerinin yan› s›ra flu ‹ngilizce kaynaktan yararland›k: Nor-
man Melchert. (2006). The Great Conversation: A Historical Introduction to Philosophy
Volume II: Descartes through Derrida and Quine. Oxford University Press, s.565-592.

‹nanc›n Sabitlenmesi
1870’lerin sonlar›nda Peirce, Popular Science Monthly dergisinde bir dizi makale
yay›mlam›fl ve bu makalelerinde bir konudaki kan›lar›n ya da inançlar›n mu¤lak-
l›klar›n ya da flüphelerin ortadan kald›r›larak sabitlenmesi konusunda dört ayr›
yöntemden söz etmifltir. Bu yöntemler, bir bak›ma, düflüncemizi flüphelerden ar›n-
d›rmak ve do¤ru düflündü¤ümüze karar vermek üzere kulland›¤›m›z yöntemlerdir. 

Bu yöntemlerden ilki, inatç›l›k yöntemidir. E¤er mevzu, bir konudaki kanaati-
mizi sabitlemek ise kendimize, kendi tercih etti¤imiz bir kanaati niye benimseme-
yelim diye sorar, daha sonra da bu kanaatte ›srar edebiliriz. Bu fikrimize karfl› ç›-
kabilecek her fleyi ve herkesi reddeder ve ak›lc› bir tart›flmaya girmekten kaç›n›r›z.
Peirce’a göre, ak›lc›l›ktan ne kadar uzak olursa olsun bu yöntemin kendine özgü
bir avantaj› bulunmaktad›r: Bir kan›ya iliflkin sars›lmaz ve de¤ifltirilemez bir inanç
beraberinde zihinsel bir rahatl›k / huzur getirir. Ancak, elbette ki bu yöntem, ka-
n›lar›n sabitlenmesi için arzu edilir bir yöntem olmaktan uzakt›r. Akla ilk gelebile-
cek itiraz, bu yöntemle bir kiflinin sar›laca¤› görüflün yanl›fl olabilece¤i ve ak›lc› bir
tart›flmadan kaç›nd›¤› için kiflinin söz konusu yanl›fl inanca veya kan›lara sahip ol-
maya devam edece¤i yönündedir. Peirce’›n itiraz› bu yönde de¤ildir. Peirce’›n bu
yöntemi reddederken öne sürdü¤ü ak›l yürütme hayli ilginçtir ve kendi pragmatiz-
mini anlamam›z için bize bir ipucu vermektedir. Peirce, bu yöntemi benimseyen
kiflinin, baflka kiflilerin kendisinden farkl› görüflleri savundu¤unu gözlemleyece¤i-
ni, so¤ukkanl› bir biçimde düflünebildi¤i bir anda, söz konusu bu farkl› görüfllerin
de en az kendisininki kadar iyi oldu¤unu fark edece¤ini ve sonuç olarak kendi ka-
n›s›na ya da inanc›na olan güveninin sars›laca¤›n› öne sürer. Dolay›s›yla, Peirce’a
göre bir kan›da ya da inançta inat etme yöntemine yap›lacak en do¤ru itiraz, bu
yöntemin amac›na hizmet etmeyece¤i, yani flüpheyi ortadan kald›rmayaca¤›d›r. Bu
yöntemde itiraz eden bir kiflinin kendisinden flüphe duymas›na neden olan temel
etken nedir? Peirce’a göre bu “toplumsal bir dürtü”dür. Peirce’a göre bu dürtü, hiç
kimsenin nihaî olarak yok sayamayaca¤› kadar güçlüdür. Bizler, di¤er bireylerin
görüfllerinden etkilenen varl›klar›z. Dolay›s›yla, inançlar›n ya da kan›lar›n sabitlen-
mesi için aranan yöntemin, sadece bireyler için de¤il, içinde bulundu¤umuz top-
lum ya da cemaat düzeyinde de ifle yaramas› gerekir. 

Bu tart›flma bizi, Peirce’›n ele ald›¤› ikinci yönteme, otorite yöntemine getirmekte-
dir. Bu kez, bir toplum ya da cemaat içerisinde, belli kan› ve inançlar› yayan, bu
inançlardan flüphe duyulmas›na engel olmaya çal›flan, karfl› ya da farkl› görüfllerin or-
taya ç›kmas› ihtimali belirirse bunun üzerinde giden ve bast›ran bir kurumun ihdas
edildi¤ini düflünelim. Peirce, bu yöntemin kan›lar›n ve inançlar›n sabitlenmesi konu-
sunda ilkine göre daha etkili olaca¤›n› düflünmektedir. Ancak Peirce’a göre sorulacak
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soru, bu yöntemin istikrarl› olup olmayaca¤›d›r. Peirce’›n bu konudaki yan›t› da olum-
suzdur. Peirce’a göre, her toplumda bir grup insan, farkl› toplumlarda ya da farkl› za-
manlarda, farkl› otoriteler alt›nda farkl› yaklafl›mlar›n ve görüfllerin savunuldu¤unu
görecektir. Kendilerine, kendi inançlar›n›n di¤erlerinden neden daha üstün olmas›
gerekti¤ini soracaklar ve bu da yine flüphelerin do¤mas›na yol açacakt›r. Öyleyse, bu
ikinci yöntem de arzu edilen amaca hizmet etmeyecektir. 

Peirce, üçüncü yöntemi iki farkl› biçimde adland›r›r: do¤al tercihler yöntemi ve-
ya a priori yöntem. Bu yöntemde esas olan, farkl› biçimlerde ifade edilse de aflikâr
olan› kabul etmektir. Söz konusu “aflikâr olan”, “akla uygun - makul”, “aç›k ve se-
çik” gibi ifadelerle anlat›labilir. ‹lk iki yöntemdekinin tersine, burada düflünme, tar-
t›flma ve bu suretle reddedilemez olana ulaflma çabas› ön plana ç›kmaktad›r. Peir-
ce, bu alanda örnek olarak Bat› felsefe tarihinden Platon’dan Hegel’e kadar uza-
nan metafiziksel dizgeleri örnek olarak vermektedir. Ancak bu yöntem de sorun-
suz de¤ildir. Tarih göstermifltir ki bir kifliye apaç›k gelen bir fley bir baflkas› için hiç
de öyle olmayabilir. Bu yöntemde ön plana ç›kar›lan düflünme ve tart›flma, t›pk›
be¤eni kavram›nda oldu¤u gibi bir düflünsel geliflimi var saymakta, bir bak›ma,
herkesin belli bir be¤eni düzeyine ulaflaca¤›n› ve ortak bir noktada buluflaca¤›n›
ummaktad›r. Oysa düflünce tarihi, bunun gerçekleflmedi¤ini bize göstermektedir.
Peirce’›n kendi ifadesiyle, “sarkaç daha maddeci ve daha zihinci felsefeler aras›n-
da ileri geri sal›nma”ya devam etmektedir. 

Tüm bu yöntemler ifle yaramad›¤›na göre ne yapmal›y›z? Peirce’a göre arad›¤›m›z,
inançlar›m›z›n ve kan›lar›m›z›n insanî olmayan, d›flsal olarak kal›c› bir fley taraf›ndan
sabitlenmesidir. Bu d›flsal fley, herkesi farkl› biçimde etkileyebilecek olsa da, herkes bu
etkilenmenin sonucunda bir ve ayn› sonuca ulaflmal›d›r. Peirce’a göre bu yöntem, bi-
lim yöntemidir. Peirce, bu yöntemin ana varsay›m›n› flu flekilde ifade etmektedir:

Özellikleri bizim onlar hakk›ndaki kanaatlerimizden tamamen ba¤›ms›z Gerçek fley-

ler vard›r; bu Gerçekler bizim duyumlar›m›z› düzenli yasalara göre etkilerler ve du-

yumlamalar›m›z, nesnelerde ba¤›nt›lar›m›z kadar farkl› olsalar da alg› yasalar›n-

dan yararlanarak, ak›l yürütme vas›tas›yla fleylerin gerçekte ve hakikaten nas›l ol-

duklar›n› tespit edebiliriz ve herhangi bir insan, yeterince deneyime sahipse ve bu de-

neyim hakk›nda yeterince ak›l yürütürse, yegâne do¤ru sonuca ulaflacakt›r (“The Fi-

xation of Belief”, s.243).

Görüldü¤ü gibi bu dördüncü yöntem, bilim yöntemi, ilk üçünde olmayan baz›
avantajlara sahiptir. Öncelikle, bu yöntem öznel düflüncelerimizin ötesinde, bizden
ba¤›ms›z bir fleye gönderme yapmaktad›r. Dahas›, yöntem kamusal olarak gelifltiri-
lebilecek ve kullan›labilecek bir yöntemdir. ‹lk üç yöntemi afl›nd›ran ve amac›ndan
sapt›ran “toplumsal dürtü”, burada tam tersine bir avantaja dönüflmektedir. 

Öte yandan, bu dördüncü yöntem temel bir varsay›ma, ba¤›ms›z bir gerçekli-
¤in bulundu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r ve söz konusu bu varsay›m›n nas›l te-
mellendirilebilece¤i ayr› bir tart›flma konusudur. Felsefe tarihinden bildi¤imiz gibi,
modern epistemolojinin belki de en temel sorunu, bizim öznel kanaatlerimizden
ba¤›ms›z bir gerçekli¤in bulunup bulunmad›¤› sorusudur. Peirce, bu konuyu nas›l
ele almaktad›r?

Öncelikle, Peirce’a göre, mevcut bilim prati¤i bu varsay›m› sorgulamam›za yol
açmamaktad›r. Bir baflka deyiflle bu yöntem, “kanaatin bir karara ba¤lanmas›nda
en harika zaferleri kazanmakta”d›r (“The Fixation of Belief”, s.249). Bu noktada
Peirce’›n yan›t›, yine pragmatik yaklafl›m›n› örneklemektedir. Ancak Peirce’›n bu

6 Ça¤dafl Felsefe- I



konudaki yaklafl›m›n› daha iyi anlayabilmek için, daha derinlikli bir soru sormal›-
y›z: Bir fleye inanmak ya da ondan flüphe etmek ne anlama gelmektedir? Bu konu-
da Peirce’›n düflüncelerini anlad›¤›m›zda, pragmatizmin neyi içerdi¤ini daha ince-
likli bir biçimde kavram›fl olaca¤›z.

‹nançlar›n ya da da kanaatlerin sabitlenmesinde bilim yöntemini di¤er yöntemlerden fark-
l› ve üstün k›lan vas›flar nelerdir? 

‹nanç ve fiüphe
‹nanmak ne demektir? fiüphe etmek ne demektir? ‹liflkili de olsalar inanmak ve
flüphe etmek edimleri aras›nda farklar bulundu¤u ortadad›r. Bu farklar nelerdir?
Peirce bu konu üzerinde durmufl ve flu farkl›l›klar› tespit etmifltir. Öncelikle, inan-
makla flüphe etmek esnas›nda yaflan›lan duygu farkl›d›r. ‹kinci olarak, genellikle
flüphe etmekten kaç›nmam›za ya da flüpheden kurtulmaya çal›flmam›za ra¤men bir
inanca sahip olmaktan dolay› bir rahats›zl›k duymay›z; ta ki bu inanc›m›z› sarsan
bir fleyle karfl›lafl›ncaya dek. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, inanmak ya da
inanç oluflturmak bir al›flkanl›k iken flüphe etmek böyle bir al›flkanl›¤›n olmamas›
ya da kesintiye u¤ramas› durumuna karfl›l›k gelir. 

fiimdi bir inanç örne¤i alal›m ve bu örnek üzerinden tart›flmam›z› sürdürelim.
Örne¤in, dünyan›n güneflin etraf›nda dönen bir gezegen oldu¤una inand›¤›n›z›
varsayal›m. Bu inanca uzun bir zaman önce varm›fl olabilirsiniz. Bu konuda eliniz-
de kolayl›kla ortaya koyabilece¤iniz deliller de olmayabilir ki biraz düflünürseniz
bunu inanmayan birine kan›tlaman›n o kadar da kolay olmad›¤›n› görürsünüz.
Böyle bir inanca sahip olmak neleri gerektirir? Peirce’a göre bu, geçici bir bilinç
durumu de¤ildir (“What Pragmatism Is”, s.279). Böyle bir inanca sahip olmak, sizi
belli baz› flartlar alt›nda, belli baz› davran›fllar› sergilemeye haz›r ya da yatk›n hale
getirir. Örne¤in, birisi size “‹yi ki evrenin merkezinde dünya var, her fley bizim et-
raf›m›zda dönüyor?” derse, buna karfl› ç›kar ve kendi fikrinizin farkl› oldu¤unu
söylersiniz. Kardefliniz, ye¤eniniz, çocu¤unuz, bir okul projesinde günefli merkez-
de, gezegenleri onun etraf›nda gösteren bir maket yapsa, bu maketin çok güzel ol-
du¤unu ve kendisinin astronomi bilgisinin artmakta oldu¤unu görmekten mem-
nun oldu¤unuzu söylersiniz. Dolay›s›yla, dünyan›n güneflin etraf›nda döndü¤üne
inanmak, belli davran›fllar› sergilemeye e¤ilimli olmak demektir. Bu, tüm di¤er
inançlar için de geçerlidir. Suyun alt›nda atefl yak›nca suyun kaynayaca¤›na, çün-
kü ›s› ile suyun kaynamas› aras›nda bir neden - etki ba¤›nt›s› oldu¤una inan›rs›n›z.
Belli bir süre kaynayan suyun tamamen buharlaflaca¤›na inan›rs›n›z. Su biterse ve
atefl yanmaya devam ederse çaydanl›¤›n zarar görece¤ine inan›rs›n›z. Tüm bu
inançlar›n›z, sizi belli baz› eylemlere e¤ilimli k›lar. Kaynayan suyun üzerine elinizi
uzatmazs›n›z. Çaydanl›ktaki su bitmek üzereyse çaydanl›¤a su ilave eder ya da ate-
fli söndürürsünüz. Bu anlamda, inanmak, bir al›flkanl›¤a sahip olmak demektir. Bu
al›flkanl›klar, yapt›¤›n›z belli eylemlerin belli amaçlara hizmet edece¤ini bekleye-
rek bu dünyada güvenle hareket etmenizi sa¤lar.

Buna karfl›l›k flüphe etmek, bir belirsizlik durumuna iflaret eder. Belirsizlik, bel-
li bir durumda hangi davran›fl› sergileyece¤inizi tam olarak bilememeniz anlam›na
gelir. Bu nedenle, flüpheden kurtulmaya çal›fl›r›z. Peirce flüpheden kurtulma ve
inanc›n o tatmin edici rahatl›¤›na ulaflma sürecini soruflturma (‹ng. inquiry) olarak
adland›r›r. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, bizi flüpheden ar›nd›r›p inançlar›m›-
z› sabit k›lmak konusunda uzun vadede güvenebilece¤imiz tek yöntem, bilimsel
soruflturma yöntemidir. 
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Peirce soruflturman›n üç özsel özelli¤inden söz eder: bir uyaran; bir amaç ya da
sonuç; bir de yöntem. fiu ana kadar söylediklerimizden hareketle, Peirce’›n bu üç
unsurdan neyi anlad›¤›n› ç›karmak zor de¤ildir. Soruflturman›n uyaran› flüphe;
amac› kanaatlerin bir karara ba¤lanmas›; yöntem ise bilimin ta kendisidir. 

Öncelikle, Peirce’›n uyaran olarak flüphe hakk›ndaki düflüncelerini anlamaya
çal›flal›m. Peirce, Descartes’›n sergiledi¤i gibi köktenci bir biçimde her fleyden flüp-
he etme yöntemine karfl›d›r. Peirce’a göre bu tarz bir flüphe, felsefecilerin flüphe-
leniyormufl gibi yapmalar›ndan ibarettir. Bilimsel sorgulama söz konusu oldu¤un-
da ise karfl›m›zda gerçe¤in ve yaflanan›n içinden ç›kan bir flüphe söz konusudur.
Peirce’›n Descartesç› bir flüphe anlay›fl›na neden karfl› oldu¤unu anlamak son de-
rece kolayd›r. Peirce’›n inanmak ile neyi kastetti¤ini hat›rlayal›m. ‹nanmak belli ba-
z› al›flkanl›klara sahip olmakt›r. Birisinin (bir felsefeci)’nin “Ben sorgulamalar›ma
her fleyden flüphe ederek bafll›yorum” demesi ne ölçüde samimi olabilir? Çünkü bu
kifli hâlihaz›rda yenilebilir oldu¤una inand›¤› fleyleri yemekten, karfl› taraf›n anla-
yaca¤›na inand›¤› türde cümleler kurmaktan, bir kâ¤›t üzerine belli bir flekilde bas-
t›r›ld›¤›nda anlafl›l›r izler b›rakaca¤›na inand›¤› biçimde bir kalemi tutmaktan vaz-
geçmekte midir? Peirce’a göre böyle bir durum söz konusu olamaz. Öyleyse, her
fleyden flüphe ederek bir soruflturmaya bafllamak diye bir fley söz konusu olamaz. 

Öte yandan, bizim gerçek flüphelerimiz olabilir. Söz konusu gerçek flüpheler,
bir belirsizlik durumu yaratan ve nas›l davranmam›z gerekti¤ini bilemememize yol
açan flüphelerdir. Descartes gibi felsefecilerin flüphe yöntemini uygulayarak baflar-
maya çal›flt›klar›, bilimsel araflt›rmalara tam bir kesinlikle bafllamakt›r. Oysa Peir-
ce’a göre, böylesi bir tam kesinli¤e zaten ihtiyac›m›z bulunmamaktad›r. Yapmam›z
gereken, sahip oldu¤umuz inançlarla ifle bafllamak ve gerçek flüpheleri gidermek
üzere yola koyulmakt›r. Zaman içerisinde inançlar›m›z› iyilefltirmek ve gerçek flüp-
helerden ar›nd›rmaya çal›flmakt›r. ‹nançlar›m›z bizim için ifl gördükleri sürece on-
lar› sorgulamak için de bir sebebimiz yok demektir. Bu nokta, Peirce’›n düflünsel
konumunun neden “pratik” s›fat›n› tafl›d›¤›n› göstermek bak›m›ndan önemlidir. 

Ancak, burada durup bir noktay› daha ayr›nt›l› düflünmeliyiz. Peirce’›n yaklafl›-
m›na göre sorgulaman›n amac› kanaatleri bir karara ba¤lamak ve sabitlefltirmektir.
Do¤rulu¤a ulaflmak de¤il. Bu itibarla pekâlâ yanl›fl bir inançta da karar k›labiliriz.
Bu Peirce için bir sorun de¤il midir? fiimdi bunu anlamaya çal›flal›m.

Do¤ruluk ve Gerçeklik
Peirce, bir flüphe ortaya ç›kmad›¤› sürece tüm inançlar›m›z›n do¤ru oldu¤unu dü-
flünme e¤iliminde oldu¤umuzu belirtir. E¤er flüphe ortaya ç›karsa, bir sorgulama
bafllar ve inanc›m›z yeniden bir kesinlik / sabitlik kazand›¤›nda da sona erer. Bu an-
dan itibaren inanc›m›z›n gerçekte do¤ru olup olmad›¤› ile ilgilenmeyiz. Bu ba¤lam-
da Peirce “do¤ru” ile neyi kastetti¤imizi tart›flmaya giriflir. Do¤ru ve yanl›fl› inanç ve
flüphe terimlerine dayal› olarak Peirce’›n yapt›¤› gibi tan›mlayabiliriz. Do¤ruyu, mut-
lak bir sabitli¤e gitgide yaklaflan bir inanç olarak düflünülebiliriz. Peirce, e¤er do¤ru-
lu¤u bundan farkl› bir biçimde tan›mlamak istersek varl›klar› hakk›nda hiçbir fley bil-
medi¤imiz fleyler hakk›nda konuflmaya bafllad›¤›m›z› ifade eder. Burada Peirce’›n
neyi kastetti¤ini flöyle anlayabiliriz. Varsayal›m ki tüm pratik yöntemlerle do¤rulu¤u-
na karar verdi¤imiz bir inanc›m›z olsun. Hâla içimizdeki bir flüphe, bu inanc›n ger-
çekli¤e uygun olmayabilece¤ini söyleyebilir. ‹nanc›m›zla gerçeklik aras›nda bir fark
oldu¤u halde, bizim elimizde bunu tespit edecek bir yöntem yoksa, Ockham’›n us-
turas›na baflvururuz. Peirce hakk›nda bir bilgi sahibi olamayaca¤›m›z fleyleri varsa-
yarak düflünmenin bofl yere varl›¤› ço¤altmak oldu¤unu öne sürer. 
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Bir baflka biçimde ifade edersek, Peirce’a göre inançlar›m›z›n do¤rulu¤una, onla-
r› olgularla karfl›laflt›rarak karar vermeyiz. Bunu zaten asla yapamay›z. Sahip oldu¤u-
muz inançlardan ve kavramlardan ba¤›ms›z olarak bir olguyu kendimize sunamay›z.
Dolay›s›yla ancak, mevcut baz› inançlar›m›zla di¤er baz› inançlar›m›z› karfl›laflt›rabi-
liriz. Tüm inançlar›m›z ve kavramlar›m›z, di¤erlerine bir ölçüde ba¤›ml›d›r. Bir bak›-
ma, inançlardan ba¤›ms›z saf ve dolays›z bir olgu yoktur. Bu durumda yapabilece¤i-
miz en iyi fley, kanaatlerimizin olabildi¤ince sabit ve kararl› bir hale gelmesidir. 

Ancak burada, bir baflka soru karfl›m›za ç›kmaktad›r. Peirce’›n savundu¤u bilimsel
yöntemin temel varsay›m›, bizim inançlar›m›zdan ba¤›ms›z, d›fl›m›zda ve kal›c› bir
gerçekli¤in olmas›d›r. Az önce ifade edilen görüfller, bu varsay›mla çelifliyor gözük-
mektedir. Peirce, bu sorunun fark›ndad›r. Bir baflka eserinde flöyle söylemektedir: 

(...) bize göre mevcut olan her fley kendimizin görüngüsel bir d›flavurumu (olmas›na

ra¤men), bu o fleyin biz olmaks›z›n var olan bir fleyin fenomeni olmas›na engel de-

¤ildir, t›pk› bir gökkufla¤›n›n, hem güneflin hem de ya¤murun birlikte bir d›flavuru-

mu olmas› gibi (“Some Consequences of Four Incapacities”, s.169).

Peirce’›n yaklafl›m›, daha önceki yöntemleri tart›fl›rken gördü¤ümüz gibi, di¤er
inançlar›m›zdan etkilenmeyen, saf ve dolays›z bir bilgi türü, saf, duyusal olanla ka-
r›flmam›fl bir görü ortaya koymak de¤ildir. Peirce böylesi bir kesinli¤in olamayaca-
¤›n› düflünmektedir. Onun arad›¤›, inançlar›n kesinli¤inden çok inançlar›n iyileflti-
rilmesi ile ilgilidir. 

Ancak, böyle bir yaklafl›m içerisinde “do¤ruluk”, tam olarak ne anlama gelmek-
tedir. Do¤rulu¤un ne oldu¤una bafltan karar verip inanç ve flüpheyi do¤rulu¤a gö-
re tan›mlayamad›¤›m›za göre, do¤rulu¤u nas›l tan›mlayabiliriz? 

Peirce’›n verdi¤i birkaç tan›m› burada anal›m:

“Tüm araflt›ranlar taraf›ndan nihaî olarak üzerinde anlafl›lma kaderini haiz olan ka-

naat bizim do¤rulukla kastetti¤imiz fleydir.” (“How to Make Our Ideas Clear”, s.268)

[Do¤ru] “... flüphe taraf›ndan sars›lamaz bir inanç halidir.” (“What Pragmatism Is”,

s.279)

Görüldü¤ü gibi Peirce’›n yaklafl›m›nda do¤ruluk, inanç ve flüphe cinsinden ta-
n›mlanmaktad›r. Do¤ru bir inanç, sabitlik kazanm›fl bir inançt›r. Ancak buradaki
sabitlik, geçici bir sabitlik de¤ildir. fiüphe taraf›ndan sars›lamayacak mutlak bir sa-
bitliktir. Herhangi bir konuda araflt›rma yapanlar›n, azimli bir biçimde bilimsel
yöntemi izlerlerse, nihaî olarak üzerinde anlaflacaklar› inançt›r. 

Tüm bu söylenenler itibariyle, do¤rulu¤un bir tür ideal oldu¤u ortaya ç›kmak-
tad›r. Çünkü araflt›rmac›lar, flu an için hangi konuda uzlaflm›fl olurlarsa olsunlar,
bunun de¤iflikli¤e u¤rama olas›l›¤› bulunmaktad›r. Öte yandan, sahip oldu¤umuz
baz› inançlar›n do¤ru olmas› da olanakl›d›r. Hangi inanc›n bu statüye sahip oldu-
¤u ise kesin de¤ildir. 

Do¤rulu¤un bir baflka özelli¤i ise kamusal, yani paylafl›labilir olmas›d›r. Do¤ru-
lu¤u tek tek bireyler de¤il, sorgulama ya da araflt›rmay› yapan toplulu¤un (bilim
cemaatinin) çabas› belirlemektedir. 

Peirce’›n bu yaklafl›m›, pragmatizmin ruhuyla son derece uyumludur. Do¤ruluk
inançlar cinsinden tan›mlanmakta; inançlar ise belli davran›fl e¤ilimlerini gerektirmek-
tedir. Bu durumda do¤ru inanc›n, inançtan hareketle sergiledi¤imiz davran›fl›n, bu
davran›fl›n sonunda arzu etti¤imiz fleye ulaflmam›z› sa¤layan inanç olmas› gerekir. Pe-
irce’›n düflüncesi tam olarak bu yöndedir. Önümdeki bardakta duran s›v›n›n su oldu-
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¤una inan›yorsam, onu içti¤imde belli bir tat hissedece¤imi ve susuzlu¤umu gidere-
ce¤imi beklerim. Barda¤› a¤z›ma götürüp s›v›y› içti¤imde o tad› al›yorsam ve susuz-
lu¤um geçiyorsa, arzum tatmin olmufl demektir. Sonuç olarak, arzular›m› tatmin et-
memi sa¤layan bu inanç, do¤ru bir inançt›r. Öte yandan, genel olarak do¤ruluktan
bahsetti¤imizde, Peirce do¤rulu¤un, araflt›rmac› ve sorgulay›c› cemaatin beklentileri-
ni karfl›layan ve uzun vadede flüphe duyulmayan inanç oldu¤unu söyleyecektir. 

Do¤rulu¤un anlam›n› bu biçimde belirlemek, gerçekli¤in ne oldu¤una dair bir
görüfl belirtmek üzere önümüzü açmaktad›r. Peirce’a göre gerçeklik, herhangi bi-
rinin, onlar›n ne olduklar›n› düflünmesinden ba¤›ms›z olarak fleylerin sahip olduk-
lar› özelliklerdir. 

Bu tan›m “do¤ru” görünmektedir. Öte yandan, bize neyin gerçek olup olmad›¤›
konusunda bir ölçüt vermemektedir. Peirce, az önce ifade etti¤imiz do¤ruluk anla-
y›fl›ndan hareketle, gerçekli¤e iliflkin bir baflka tan›m daha vermektedir. Bu yaklafl›-
ma göre gerçeklik, do¤ru kanaatin öyle oldu¤unu söyledi¤i fleydir. Do¤ru kanaat
ise, daha sonra yap›lan bilimsel araflt›rmalarca de¤iflikli¤e u¤rat›lmayan kanaattir.
Hal böyle ise, birisi ç›k›p, gerçekli¤in kanaatler cinsinden tan›mland›¤›n›, bu du-
rumda ise gerçekli¤in, Peirce’›n oldu¤unu iddia etti¤inin aksine bize ba¤›ml› hale
geldi¤ini öne sürebilir. Peirce, bu elefltiriye flu biçimde yan›t vermeye çal›fl›r. Peir-
ce’a göre gerçeklik, sonlu say›da bireyin sorgulamalar›ndan ba¤›ms›zd›r. Öte yan-
dan, sorgulama bilimsel oldu¤u ve yeterince uzun süre azimle sürdürüldü¤ü süre-
ce sorgulama içerisinde kendisini açar. Peirce’a göre bilim, gerçekli¤in ölçütüdür.
Ancak burada, bilimsel etkinli¤e bafllamadan önce belirlenmifl bir ölçütten söz edil-
memektedir ki böyle bir belirleme, Peirce’a göre olanakl› de¤ildir. Peirce, sadece
söz konusu ölçüte do¤ru ilerlemenin yolunu bildi¤imizi söylemektedir. Ampirik
sorgulama, bizi ideal bir do¤ruluk ve bilgi noktas›na do¤ru götüren yoldur. 

Burada sorulmas› gereken sorulardan birisi, Kant’›n da kastetti¤i biçimiyle bi-
zim bilgimizin d›fl›nda kalan bir kendinde fleyin Peirce için bulunup bulunmad›¤›-
d›r. Peirce, bu konuda Kant’tan farkl› düflünmektedir. fieyler, olduklar› haliyle ken-
dilerini sorgulamaya sunarlar. Bu varl›k anlay›fl›na efllik eden bilgibilim anlay›fl› ise
flu ilke ile ifade edilebilir: E¤er bir hatay› keflfetmek imkâns›z ise, hatan›n oldu¤u-
nu söylemek de imkâns›zd›r. Bu son ilkeyi anlamland›rmak ise Peirce’›n anlam ku-
ram›na girmemizi gerektirmektedir. 

Peirce’›n do¤rulu¤un uygunluk kuram› (‹ng. correspondance theory of truth) hakk›nda-
ki görüflleri ne yönde olabilir? Tart›fl›n›z.

Anlam 
Peirce, daha öncede ifade etti¤imiz gibi, metafizik konusunda görüflleri olan bir
düflünürdür. Ancak kendisi, pragmatizmi bir tür metafizik olarak görmemektedir:

(...) pragmatizm, kendi bafl›na, bir metafizik doktrini, fleylerin hakikatini belirleme

çabas› de¤ildir. Sadece, zor sözcüklerin ve soyut kavramlar›n anlam›n› aç›kl›¤a ka-

vuflturma yöntemidir (“Survey of Pragmatism”, 317).

Peirce’›n bu yöntemi do¤ruluk, inanç, flüphe gibi kavramlar› karfl›l›kl› ba¤›nt›-
lar› içerisinde ele al›rken nas›l kulland›¤›n› yukar›da gördük. Öte yandan, Peirce’›n
bu yöntemi tüm zihinsel içerikler için kulland›¤› söylenemez. Peirce’›n amac›, ken-
di deyifliyle, düflünsel (‹ng. intellectual) kavramlar› aç›kl›¤a kavuflturmakt›r. Dü-
flünsel kavramlar, nesnel olgulara iliflkin kan›tlamalara zemin sa¤lar (“Survey of
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Pragmatism”, 318). Peirce, bu tan›mla neyi kastetmektedir? Bunu anlamak için bir
yol, “nesnel olgulara iliflkin kan›tlamalara zemin sa¤lamayan” zihinsel içeriklerin
neler oldu¤unu anlamaktan geçer. Peirce, düflünsel kavramlara karfl›t olarak yal-
n›zca, öznel duygulan›mlar› koyar. 

Düflünsel kavramlar ile yaln›zca öznel duygulan›mlar aras›ndaki fark› ortaya
koyabilmek üzere Peirce, renk tayf›ndaki renklerin, sabit bir noktaya göre bak›-
fl›ml› (simetrik) olarak yer de¤ifltirdi¤i bir düflünce deneyinden söz eder. Renk tay-
f›, bir çizgi üzerinde renklerin frekanslar›na göre dizilmeleri ile oluflur Bu tayf›n or-
ta noktas›na eflit mesafede (eflit frekans büyüklü¤ünde farkl›laflan) renkler, birbir-
lerine göre simetrik renklerdir. fiimdi varsayal›m ki benim, fizyolojik/zihinsel ya-
p›m ile bir baflkas›n›nki öyle bir biçimde farkl›laflm›fl olsun ki benim belli bir renk-
te bir nesneyle karfl›laflt›¤›mda deneyimledi¤im renk ile di¤er kiflinin deneyimledi-
¤i renk birbirlerine göre simetrik olsun. Bir bak›ma di¤er kifli, benim sahip oldu-
¤um renk tayf›n›n ters çevrilmifline sahip olsun. Öte yandan, her ikimize de renk-
ler, sistemli olarak farkl› görünse de nesnelerin rengi bize soruldu¤unda ikimiz de
ayn› sözcü¤ü kullanmay› ö¤renmiflizdir. Bir baflka deyiflle, renk tayf›n›n bu suretle
tersine çevrilmifl olmas›, her ikimizin sergiledi¤imiz davran›fllarda (konuflmam›z-
dan, bilimsel araflt›rmalar yapmam›za) hiçbir farkl›l›¤a yol açmaz. Böyle bir farkl›-
l›¤›n oldu¤unu tespit edecek davran›flsal bir ölçütümüz yoktur. Peirce, bu biçimde
davran›flsal hiçbir farkl›l›¤a yol açmayan bir tersine çevirmeye olanak verdi¤i için
renkleri yaln›zca öznel duygulan›mlar olarak adland›rmaktad›r. Oysa durum, dü-
flünsel kavramlar için böyle de¤ildir. 

Örne¤in, bir nesnenin uzunlu¤undan, sertli¤inden, kaplad›¤› hacimden bahset-
ti¤imizde ya da bir düflünceye inand›¤›m›z›, savundu¤umuzu söyledi¤imizde kul-
land›¤›m›z “uzunluk”, “sertlik”, “hacim”, “inanmak”, “savunmak” gibi kavramlar bi-
zim davran›fllar›m›z›, kulland›¤›m›z dili, ak›l yürütmelerimizi do¤rudan etkiler. Ör-
ne¤in, “uzunluk” kavram›n› anlay›p anlamamam›z davran›fllar›m›z› belirler. Birisi,
bizden birkaç çubuktan en uzun olan› istedi¤inde hangisini nas›l seçece¤imiz kav-
ram› anlamam›za ba¤l›d›r. “Uzunluk” kavram›n›n içerdi¤i unsurlar, uzun bir nesne-
nin sa¤layaca¤› belli özellikleri belirler. Uzun bir nesneyle yap›labilecek ama k›sa
bir nesneyle yap›lamayacak baz› iflleri birbirinden ay›rt edebiliriz. Bir bak›ma bu
unsurlar, söz konusu nesnenin yatk›nl›klar›n› belirler.

Bu düflünce çizgisini takip ederek flimdi, düflünsel bir kavram›n anlam›n› nas›l
belirleyebilece¤imize bakal›m. Bir baflka deyiflle, düflünsel bir kavram› nas›l aç›kl›-
¤a kavuflturabilece¤imizi soral›m. 

Peirce, fikirlerin aç›kl›¤a kavuflturulmas› söz konusu oldu¤unda, üç düzeyi bir-
birinden ay›rt eder. ‹lk düzeyde bir fikirle aflina oluruz. Bu düzeyde, söz konusu
fikirle karfl›laflt›¤›m›z s›radan durumlarda söz konusu fikri (ya da bu fikrin bir nes-
nede özellenmesini (‹ng. instantiation) tan›r›z. ‹kinci düzey, söz konusu fikrin ta-
n›m›n› ifade edebildi¤imiz düzeydir. Üçüncü düzey ise fikri kavramam›z›n pratik
alanda sonuçlar›n›n/etkilerinin fark›nda olmam›z› içerir. Peirce’a göre bu etkilerin
toplam›, bize aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flt›¤›m›z fikri verir. Üçüncü düzeyde bir
aç›kl›k elde etmek, söz konusu fikrin belirledi¤i nesne ile ilgili bir ifllem gerçeklefl-
tirmemizi ve bunun sonuçlar›n› gözlememizi içerir. Bu yöntemle elde etti¤imiz ta-
n›m genellikle ifllemsel tan›m olarak adland›r›l›r. 

Bu üç düzeyi bir örnekle ele alal›m. Aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flt›¤›m›z fikir
“parlakl›k” olsun. ‹lk aç›kl›¤a kavuflturma düzey, parlak nesneleri di¤er nesneler
aras›nda ay›rt etti¤imiz düzeydir. Birisi “Gidip parlak tafllar› toplay›n” dedi¤inde ya
da bir bijuteri dükkân›nda kendimize parlak tafltan yap›lma bir kolye seçmeye ça-
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l›fl›rken, iyi bir sonuç alabilmemiz, parlakl›k konusunda birinci düzeyde aç›kl›¤a
sahip olmam›z› gerektirir. ‹kinci düzey aç›kl›¤a kavuflturma ise parlakl›¤a iliflkin bir
tür sözlük tan›m› verebilmemizi içerir. Örne¤in parlak, “gözü alacak veya dikkati
çekecek biçimde ›fl›k saçan veya yans›tan” olarak tan›mlanabilir. Üçüncü düzey
aç›kl›k ise parlak nesnelerle ilgili baz› ifllemler düflünüp sonuçlar›n› gözlememizi
gerektirir. Örne¤in, parlak bir cisme el feneri tutarsak, ›fl›¤›n yans›mas› gözümüzü
al›r ya da parlak bir cismin üzerinde di¤er cisimlerin yans›mas› görülebilir vb. Yu-
kar›da da ifade etti¤imiz gibi, Peirce’a göre, aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flt›¤›m›z
“parlakl›k” fikri, tüm bu gözlenen etkilerin ve sonuçlar›n toplam›d›r.

Bir baflka deyiflle, Peirce’›n pragmatizminin tüm amac›n›n, kendi ifadesiyle, zor
sözcükler ve soyut kavramlar hakk›nda bu biçimde bir üçüncü düzey aç›kl›¤a ulafl-
mak oldu¤unu söyleyebiliriz. Bir fleye inanmak, bir fleyden flüphe etmek, bir fleyin
do¤ru ya da gerçek olmas› hep ayn› ifllemi, sonuç yöntemini uygulamam›z› gerek-
tirir. Söz konusu ifllemler, bir toplulu¤a mensup tüm bireyler taraf›ndan gerçeklefl-
tirilebilir ve sonuçlar›, kamusal olarak gözlemlenebilir fleylerdir. Bu, aç›kl›¤a ka-
vuflturulmaya çal›fl›lan terimlerle ilgili öznel duygulan›mlara hiç yer olmad›¤› anla-
m›na gelmez. Öte yandan bu öznel duygulan›mlar, aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flt›-
¤›m›z terimlerin anlamlar›n›n bir parças› de¤ildir. Bu nokta bizi Peirce’›n dil anla-
y›fl›na getirmektedir. Peirce’a göre dil, çocukken ö¤rendi¤imiz ve baflkalar›na ö¤-
retti¤imiz toplumsal bir uzlafl›mdan ibarettir. E¤er anlam, kamusal ve paylafl›labilir
bir fleye dayanmasayd›, dilin ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi olanakl› olmazd›. Bu ba-
k›fl aç›s›na göre, terimlerin anlamlar›n›n “belirlenmifl” ya da “sabitlenmifl” oldu¤u
da söylenemez. Anlamlar ne yapt›¤›m›za, neyi hangi yöntemle ve ne ölçüde aç›k-
l›¤a kavuflturdu¤umuza ba¤l› olarak de¤iflebilir. Bu de¤iflim olgusu, Peirce taraf›n-
dan kabul edilir. Peirce’›n dil anlay›fl› ile Darwin’in evrim kuram› aras›ndaki ba¤ da
tam bu noktada berrak hale gelir. Dil, Peirce’a göre, evrime tâbîdir. 

E¤er gözlemlenebilir ve paylafl›labilir olan etkiler ve sonuçlar anlam için esas
ise flöyle bir soru da akla gelebilir: Birbirinden farkl› biçimde ifade edilen ama
etkileri veya sonuçlar› bak›m›ndan ay›rt edilemeyen iki inanc›n farkl› oldu¤u
söylenebilir mi? Peirce’›n görüfllerini tutarl› bir biçimde takip edersek bu soruya
vermemiz beklenen cevap “hay›r” olmak durumundad›r. Pragmatizmin anlam
kuram›n›n bu yan›n› William James, bir slogan haline getirmifltir: “Her farkl›l›k
bir fark yaratmal›d›r.”

Bu anlam kuram›n›n, Bat› metafizi¤i aç›s›ndan y›k›c› sonuçlar› bulunmaktad›r.
Çünkü söz konusu metafiziksel ifadeler birbirleri cinsinden tan›mlanan ve anlafl›l-
malar›, bilinen bir fark yaratmayan ifadelerdir. Peirce’a göre böyle ifadeler, anlam-
s›z ve saçma olarak kabul edilmelidirler. 

Elbette, bu elefltirinin sonucunda felsefe ad›na yap›labilecek neyin kald›¤› da
sorulabilir. Anlaml› düflünsel etkinlikler, ampirik bilimlerle ve bu bilimlere zemin
sa¤layan anlambilim çal›flmalar› ile s›n›rlanm›fl görünmektedir. 20. yüzy›lda bu so-
nucu aç›k biçimde ç›karan ve ifade eden (mant›ksal pozitivizm gibi) felsefî hare-
ketleri, bu kitap içerisinde ele alaca¤›z. 

Bu noktada, Peirce’›n anlam kuram›n› daha iyi anlayabilmek için anlam fikri-
nin kendisi ile ilgili Peirce’›n ne düflündü¤ü üzerinde biraz daha dural›m. Peir-
ce’a göre anlam, sabit bir olgu de¤ildir. “Düflünsel bir kavram›n anlam› nedir?”
diye sordu¤umuzda, “Bu kavram flu anlama gelir.” deriz. Ancak, burada ifade et-
ti¤imiz anlam›n kendisi de bir baflka anlama gönderme yapmaktad›r. Bu itibarla
anlam, bir iflaret etme ba¤›nt›s› yoluyla anlafl›labilir. Daha do¤rusu, anlam› olan
fleyler iflaretlerdir. 
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‹flaretler
Peirce’a göre iflaretler, canl›lar dünyas›ndaki en ilkel iletiflimden en karmafl›k dille-
re kadar her alanda karfl›m›za ç›kar. ‹flaretlerin ay›rt edici özelli¤i, üçlü bir yap›y› ha-
iz olmalar›d›r. Bir iflaret, bir yorumlayana göre bir nesnenin yerine geçer. Bir iflaret
olmak, bu üç unsuru içerir. “Bir iflaret bir nesneye iflaret eder.” demek, yeterli de-
¤ildir. “Bir iflaret bir yorumlayana göre bir nesneye iflaret eder.” demek daha do¤-
rudur. Bu üçlü yap›y› kullanarak, dil felsefesinin farkl› alt dallar›n› belirlememiz
mümkündür. Burada Peirce, “yorumlayan” terimi ile insanlar›, bilinç sahibi yorum-
layanlar› kastetmemektedir. Örne¤in bir kuflun, bir sürü içerisinde belli bir düzen-
de uçarken, sürü bafl›n›n gagas›ndan ç›kan bir sese tepki vererek belli bir baflka dü-
zene geçmek üzere yer de¤ifltirmesi, söz konusu sesin (iflaretin) yorumlayan›d›r.

‹flaretlerin birbirleriyle olan ba¤›nt›lar›, dizilimleri, hangi dizilimlerin bir dil
oluflturdu¤u vb. konular dizimbilimin (sentaks); iflaretlerin neyin yerine geçtikleri,
neyi temsil ettikleri ve neye iflaret ettikleri anlambilimin (semantik); iflaretlerin o
iflaretleri kullanan ve yorumlayanlar için sonuçlar› ve etkileri ise kullan›mbilimin
(pragmatik) konusunu oluflturur. 

K›saca, Peirce’›n iflaretlerin anlambilimi hakk›ndaki baz› s›n›fland›rmalar›n› ele
alal›m. Peirce bir iflaret ile iflaret edilen nesne aras›nda üç farkl› tür ba¤›nt› bulun-
du¤unu ifade eder. Peirce ilk olarak indekslerden (veya ba¤lamsal göstergelerden)
söz eder. Bu durumda, iflaret ile iflaret edilen aras›nda nedensel bir ba¤›nt› mev-
cuttur. Duman›n atefle, bir yanaktaki k›rm›z› befl parmak izinin at›lm›fl bir tokata
iflaret etmesi gibi. ‹kinci olarak ikonlardan (veya görüntüsel göstergelerden) söz
eder. Bu durumda, iflaret ile iflaret edilen nesne aras›nda bir benzerlik ba¤›nt›s› bu-
lunmaktad›r. Son olarak sembolleri (veya simgesel göstergeleri) ay›rt eder. Bu du-
rumda ise iflaret eden ile iflaret edilen aras›ndaki ba¤›nt›, uzlafl›msal ya da rastlan-
t›sald›r. Örne¤in, “kitap” sözcü¤ünde okumakta oldu¤unuz kitaba iflaret etmesini
gerektirecek hiçbir ba¤›nt› yoktur.

Peirce, yorumlayan olmaks›z›n bir iflaretin bir nesneye iflaret etmeyece¤ini dü-
flünmektedir. Bu noktada da yorumlayanlar›n üç farkl› türünü ay›rt eder. ‹lk ola-
rak, duygusal yorumlayanlar, iflaretlerle karfl›laflt›klar›nda yo¤un baz› duygular
hissederler. Örne¤in, futbol tak›m›n›n renklerini tafl›yan bir nesne görünce çoflku
hisseden bir taraftar. Burada, söz konusu duygunun kendisi de bir iflarettir. Söz ko-
nusu çoflku ya da gurur duygusu, tutulan tak›ma iflaret etmektedir. ‹kinci olarak,
enerjik yorumlayanlar, bir iflaretle karfl›laflt›klar›nda belli bir fiziksel eylemi ger-
çeklefltirirler. Peirce, bunlara bir çavuflun emriyle belli hareketleri yapan askerleri
verir. Üçüncü olarak, mant›ksal yorumlayanlar gelir. Peirce’›n özellikle üzerinde
durdu¤u yorumlayanlar bunlard›r. Öncelikle, mant›ksal yorumlayanlar da iflaretler-
dir. Örne¤in, bir sözcü¤ün sözlükteki karfl›l›¤›, sözcü¤ün (iflaretin) mant›ksal yo-
rumlayan›d›r ve kendisi de bir iflarettir. Ancak, iflaret etme süreci bu noktada son-
lanmaz. Bir baflka deyiflle, sözcü¤ün sözlükteki karfl›l›¤› nihaî veya son yorumlaya-
n› olamaz. Kendisi bir iflaret olmas› itibariyle, baflka yorumlayanlara gönderme ya-
par. Bu iflaret etme sürecinin bir sonu var m›d›r? Baflka bir deyiflle, niha-
î bir yorumlayan var m›d›r? 

Peirce’a göre nihaî yorumlayan, bir al›flkanl›k veya bir yatk›nl›kt›r. Burada, dü-
flünsel kavramlar›n aç›kl›¤a kavuflturulmas› sürecinde karfl›laflt›¤›m›z durumla tu-
tarl› bir cevapla karfl›laflm›fl oluyoruz. Bir iflaretin anlam›n› kuflatmak istedi¤imizde
varaca¤›m›z nihaî yorumlayan, t›pk› bir inanca sahip olman›n belli bir al›flkanl›¤a
ya da yatk›nl›¤a sahip olmam›z anlam›na gelmesi gibi, bir al›flkanl›k ya da yatk›n-
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l›kt›r. Bir düflünsel kavram›n anlam›n› kuflatmak, anlam›na hâkim olmak, mant›k-
sal yorumlayanlar› bilmek ve en sonunda belli bir davran›flsal al›flkanl›k gelifltir-
mekten ibarettir.

Peirce’›n iflaretlere iliflkin çok say›da farkl› ve iç içe geçmifl s›n›fland›rmalar› bulunmakta-
d›r. Bu konuya girifl mahiyetinde bir kaynak kolarak flu internet kayna¤›n› inceleyebilirsi-
niz: “Semiotic elements and classes of signs” (http://en.wikipedia.org/wiki/Semiotic_ele-
ments_and_classes_of_signs_(Peirce))

Tüm bu tart›flman›n önemli bir sonucu, iflaretlerin bir iflaretler dizgesi içerisin-
de bir anlam› haiz olduklar›d›r. Di¤erlerinden yal›t›lm›fl olarak bir iflaretin anlam›n-
dan söz edilemez. Bir di¤er önemli sonuç ise, düflünsel etkinli¤imizin eylemlerle
iliflkili olarak tan›mlanmas› ve düflünsel yaflant›m›z›n amac›n›n ihtiyaçlar›m›za ce-
vap veren al›flkanl›k ve davran›fl biçimlerini gelifltirmekten ibaret olmas›d›r. Dar-
win’in evrim kuram›n›n esas›nda yer alan çevreyle uyum kavram›, Peirce’›n savun-
du¤u biçimiyle pragmatizme de ana rengini vermektedir.

Peirce’a göre dil ne anlamda evrime tâbîdir?

JOHN DEWEY (1859-1952)
Dewey, Vermont’ta Amerikan ‹ç Savafl›’n›n bafllamas›ndan hemen önce dünyaya
gelmifltir. Do¤du¤u y›l, Charles Darwin’in baflyap›t› Türlerin Kökeni’ni yay›mla-
d›¤› y›ld›r. ‹lginç bir biçimde evrim kuram›, Dewey’in felsefî düflüncesine rengi-
ni vermifltir. Dewey, tüm yap›tlar›nda evrim kuram›n›n sonuçlar›n› ortaya koy-
maya çal›flm›flt›r. 

Darwin’in Etkisi
1909 y›l›nda Dewey, “The Influence of Darwinisim on Philosophy” bafll›kl› bir ders
verir. Bu derste, Darwin’in Türlerin Kökeni adl› eserinin do¤a bilimleri üzerindeki
etkilerindense felsefe üzerindeki etkilerini ön plana ç›kar›r. “Tür” ve “köken” te-
rimlerinin eserin ad›nda bir araya getirilmesinin bafll› bafl›na “düflünsel bir devrim”
oldu¤unu öne sürer. 

Bu devrimin mahiyetini anlayabilmek için, Antik Yunan düflüncesinde ortaya
konulan varl›k anlay›fl› hakk›nda birkaç söz söylememiz gerekir. Antik Yunan dü-
flüncesine rengini veren ve Bat› Felsefesi’nin iki önemli figürü, Platon ve Aristoteles
üzerinde derin etkisi olan Parmenides, varl›¤› zaman›n flartlar›na tâbî olmayanla,
bu itibarla da kal›c› olanla özdefllefltirmifltir. Varl›k, özü itibariyle düflünseldir ve du-
yusal olan›n geçicili¤ine ve de¤iflkenli¤ine karfl›t olarak kal›c›d›r. Bu düflünüfl tarz›,
belli farkl›l›klarla Platon’un idea ve Aristoteles’in form (Yun. eidos) anlay›fllar›nda
etkisini sürdürür. Form, bir fleyi kendisi k›lan, o fleye birli¤ini veren ilke olarak ta-
n›mlan›r. Ortaça¤da skolastik düflünce, Aristoteles’in eidos terimini tür (‹ng. speci-
es) sözcü¤ü ile karfl›lar. Do¤ada karfl›m›za ç›kan tüm fleyler, bireyselleflmelerini ait
olduklar› türe borçludurlar ve söz konusu bu türler, Antik Yunan düflüncesini takip
eden bir biçimde sabittirler. Varl›¤›n kal›c›, sabit ve düflünsel olanla özdefllefltirilme-
si, gerek epistemoloji gerekse etik alan›nda felsefenin mahiyetini belirler. Bilmek,
en nihayetinde sabit ve de¤iflmez formlar› bilmek demektir. ahlâk ise kal›c› ve de-
¤iflmez olana kat›lmak ya da ona benzemek üzerinden bir anlam ifade eder. Pla-
ton’da en yüksek form, iyi formudur. Bilgiyi ve ahlâk› bu form olanakl› k›lar. Aris-
toteles’in evrenindeki Tanr› “kendi kendini düflünen düflünce” olarak tan›mlan›r ve
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tüm de¤iflimden azadedir. Tüm di¤er varl›klar, onun bulundu¤u eksiksizlik duru-
muna öykünerek hareket halinde kal›rlar. Kendisi de¤iflmeyen ve tamamen fiilî
olan Tanr›, tüm do¤al tözlerin kendisi hareket etmeyen hareket ettiricisidir. 

Bu tarihsel arka plan› dikkate alan Dewey, Darwin’in eserinin bu çerçeveyi
kökten biçimde de¤ifltirdi¤ini öne sürer. Bu durumda felsefenin mahiyeti de kök-
ten biçimde de¤iflmelidir. Yeni felsefe, mutlak kökenler ya da mutlak gayeler pe-
flinde koflmamal›d›r. Bu dünyada karfl›m›za ç›kan somut sorunlara iliflkin somut
çözümleri olanakl› k›lan bir yönteme yönelmelidir. Dewey, bu yöntem de¤iflikli-
¤inin bir anda olmayaca¤›n› düflünmektedir. Çünkü t›pk› Peirce gibi Dewey de
sahip oldu¤umuz kavramlar›n, soyut mant›ksal formlar ya da kategorilerle s›n›rl›
kalmay›p birtak›m al›flk›nl›klar, yatk›nl›klar ve tav›rlar› içerdi¤ini düflünür (“The
Influence of Darwinisim on Philosophy”,s.14). Ancak, eski yaklafl›mlar›n de¤ifl-
mesi de kaç›n›lmazd›r. Dewey’in bu de¤iflim süreci hakk›ndaki yaklafl›m›, evrim
kuram›n› düflünsel de¤iflim alan›na uygulamas› bak›m›ndan oldukça ilginçtir. Es-
ki yaklafl›mlar bir anda de¤iflmezler. Çünkü onlar belli al›flkanl›klara ve yatk›nl›k-
lara dayan›rlar. Ancak hayatiyetlerini yitirirler, ilgi alanlar› de¤iflir ve zamanla t›p-
k› buharlafl›r gibi ortadan kalkarlar. Yeni sorular ve sorunlara ba¤l› yeni yaklafl›m-
lar onlar›n yerini al›r. 

Dewey’in bu yaklafl›m›, 20. yüzy›ldaki bilimsel kuramlar›n de¤iflim süreci hak-
k›nda yürütülen tart›flmalar› öncelemektedir. Bu tart›flman›n bir taraf›, bilimsel ku-
ramlar›n de¤ifliminin ve gelifliminin mant›ksal bir aç›klamas› oldu¤unu, bunun teo-
rik bir düzlemde ortaya konulabilece¤ini savunurken; di¤er taraf, söz konusu de-
¤iflimin ihtiyaçlara ve bilim cemaatinin de¤erlerine ba¤l› olarak gerçekleflti¤ini sa-
vunmaktad›r. Görüldü¤ü gibi Dewey ,bu tart›flmada ikinci taraf›n yan›nda yer alan
bir görüfl öne sürmektedir. 

Dewey’in felsefenin mahiyetine iliflkin bu görüflleri bir yandan epistemolojinin
bir yandan da de¤erler kuram›n›n do¤allaflt›r›lmas›n› içermektedir. Do¤allaflt›rma
ile burada, do¤an›n ve do¤an›n içerisinde bulundu¤u evrimsel de¤iflimin bir par-
ças› haline getirmek kastedilmektedir. fiimdi, “do¤allaflt›rma”n›n mahiyetine daha
yak›ndan bakal›m.

Bilgibilimin Do¤allaflt›r›lmas›
Dewey, her türlü düflünsel soruflturman›n, eninde sonunda bir tür problem çözme
etkinli¤ine dayand›¤›n› düflünmektedir. Düflünme süreci karmafl›k, flüpheli, mu¤-
lak veya sorunlu bir noktadan kurtulmam›z› içerir. Sonuçta daha basit, kesin, aç›k
ve sorunsuz bir noktaya kendimizi tafl›r›z.

Bu yaklafl›m›n arka plan›nda baz› varsay›mlar yer almaktad›r, öncelikle De-
wey’e göre biz insanlar dünyan›n edilgin izleyicileri de¤ilizdir. Kendimizi dünyaya
kat›lan, onun bir parças› olan ve sürekli dünyayla etkileflen varl›klar olarak düflün-
memiz daha do¤rudur. Klasik felsefe anlay›fllar›, bilen ile bilinen aras›nda keskin
bir ayr›m yapmakta ve bunun sonucunda içinden ç›k›lmaz bilgibilimsel sorunlar
yaratmaktad›r. Dewey, temsile dayal› bilgibilimsel anlay›fllara fliddetle karfl› ç›k-
maktad›r. Bu anlay›fla göre, biz sadece zihnimizde do¤rudan karfl› karfl›ya oldu¤u-
muz içerikleri bilebiliriz ve nesnel olanla do¤rudan karfl› karfl›ya gelme olana¤›m›z
bulunmamaktad›r. Dewey’e göre ise bilen - bilinen ayr›m›, en bafltan do¤ru bir ay-
r›m olmad›¤›ndan, böyle bir varsay›ma dayal› bir bilgi anlay›fl› kabul edilemez. Sa-
dece zihinsel olarak bize temsil olunan› bilebilece¤imize dair bilgibilimsel anlay›-
fl›n yaratt›¤› bir baflka sorun daha bulunmaktad›r. Bu anlay›fl› savunanlar, bize ve-
rilenin ötesinde varsay›mlar öne sürmekten kaç›nmam›z›, savlar›m›z› ve düflünüfl
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biçimlerimizi do¤rudan temas etti¤imiz zihinsel içeriklerle s›n›rlamam›z› sal›k ver-
mektedirler. Dewey, bu tavsiyeye de karfl› ç›kmaktad›r. Dewey’e göre biz insanlar,
do¤a ile etkileflimimiz içerisinde sürekli varsay›mlar oluflturmakta, bunlar› s›na-
makta ve bu varsay›mlar arzu edilir sonuçlar üretti¤i ölçüde onlar› kullanmaya de-
vam etmekteyizdir. Bu noktada afl›r› kuflkucu bir yaklafl›mla varsay›mlar üretmek-
ten kaç›nmak, dünyadaki varolufl biçimimizle ters düflmektedir. Mesele, öne sür-
dü¤ümüz bir varsay›m›n mevcut zihinsel içeriklerle uyumlu olup olmamas› de¤il;
bizim gelecekteki amaçlar›m›z› ulaflt›rmak üzere ifle yaray›p yaramamas›, gelecek-
te karfl›laflt›¤›m›z yeni durumlardaki testlerden geçip geçememesidir. ‹yi bir varsa-
y›m, zaman›n testlerine dayanan ve bu itibarla da ifle yarayan bir varsay›md›r. 

Düflünme etkinli¤ini bu biçimde ele almak, geleneksel bilgi anlay›fl› ile bir kar-
fl›tl›k oluflturmaktad›r. Herhangi bir anda, bilgimizin mutlak anlamda kesin olmas›-
n› istemek anlams›zd›r. Belli bir anda en kesinmifl gibi görünen inançlar›m›z bile,
gelecekte bu kesinliklerini yitirebilir. Kesinli¤e farkl› ve karfl›t yaklafl›mlar› ile bir-
birlerinden ayr›lan ampirisist (deneyci) ve rasyonalist (ak›lc›) felsefe anlay›fllar›n›n
her ikisi de bu itibarla, Dewey’e göre sorunludur. 

Do¤a ve Do¤a Bilimi
Dewey’in bilgi anlay›fl›, klasik felsefeninkinden farkl› bir do¤a bilimi ve do¤a an-
lay›fl›n› da beraberinde getirmektedir. ‹nsanlar› do¤an›n edilgin izleyicileri olarak
almak, beraberinde, zihinsel olarak temas etti¤imiz içeriklerin ötesinde kendi bafl›-
na bir nesnellik oldu¤unu ça¤r›flt›rmaktad›r. Öyleyse, as›l olan, bu nesnelli¤e dair
bilgi sahibi olmakt›r. ‹flte bu nedenle, fizi¤in bir bilim olarak önceli¤i bulunmakta-
d›r. Fizik, do¤an›n “öz”ünü (ki modern felsefeye göre Descartes’tan beri bu öz,
uzamsall›kla iliflkilendirilmektedir) bize sundu¤u ölçüde temel bilim dal›d›r. 

Dewey, bu sonuca ve bu sonucu üreten düflünüfl bilimine karfl›d›r. Dewey’a gö-
re fizik dâhil hiç bir bilim dal› öncelikli de¤ildir. Yukar›da ifade edilen bilim ve do-
¤a anlay›fl›, bilen ile bilinenin ayr›lmas›na dayal› yanl›fl bir bilgibilimsel bak›fl aç›s›na
dayanmaktad›r. Oysa, do¤a ile etkileflim halinde bulunan biz insanlar için esas olan,
karfl›laflt›¤›m›z problemleri çözmektir. Söz konusu problemleri çözmek üzere ne ka-
dar farkl› ifllem türü varsa, o kadar farkl› bilgi anlay›fl› mevcuttur. Farkl› bilim dalla-
r›nda kullan›lan farkl› fikirler, kavramlar ve yöntemler, kendi amaçlar›m›za ulaflmak,
karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› çözmek üzere kulland›¤›m›z araçlardan ibarettir. Çözmeye
çal›flt›¤›m›z problemlere göre bu araçlar, çeflitlilik göstermektedir. Dewey’in bilgiye
ve bilime yönelik bu yaklafl›m›, araçsalc›l›k olarak adland›r›lmaktad›r. 

Fizi¤in (ya da kimyan›n), do¤an›n özünü bize sundu¤unu düflünmek bu itibar-
la yanl›flt›r. Do¤a bilimlerinin kavramlar› da en nihayetinde, belli amaçlara hizmet
eden araçlardan ibarettir. Fizi¤in ya da kimyan›n kavramlar›n› ve kuramlar›n› di-
¤erlerine göre öncelikli ve ayr›cal›kl› k›lacak bir durum yoktur. Fizi¤in veya kim-
yan›n kavramlar› ve kuramlar› ile tasvir edilen do¤ay› birincil olarak almak ve di-
¤er fleyleri ikincil kabul etmek do¤ru de¤ildir:

Ancak eski bilgi ve metafizik kuram› korunursa bilim, bize do¤an›n gerçekte ses,

renk veya kullan›m ve tatminle iliflkili di¤er herhangi bir nitelikten yoksun, hareket

halindeki kütlelerin bir oyunundan ibaret oldu¤unu söyleyecektir. Gerçekte bilimin

yapt›¤› ise ilgilendi¤imiz herhangi bir do¤al nesnenin, oluflunun kendisine dayand›-

¤› ba¤›nt›lar cinsinden ya da bir olay olarak ele al›nabilece¤ini göstermektir. Bu su-

retle ele almakla, do¤rudan deneyim yoluyla bize verilen nesnenin dolays›zca mev-

cut özelliklerinin ötesine geçip, söz konusu nesnenin ortaya ç›kmas› için bizim kon-
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trolümüz d›fl›ndaki baz› flartlar›n oluflmas›n› beklemektense kendimiz meydana gel-

mesini düzenleyebilelim. Deneyimlenen nesnelerin nitel özellikler kadar nötr ba¤›n-

t›lara indirgenmesi, de¤iflimin gidiflat›n› düzenleyebilmek için bir ön flartt›r ki bu sa-

yede, arzu edilen niteliklerde bir nesnenin ortaya ç›kmas› ile söz konusu de¤iflim ni-

hayetlenebilsin (The Quest for Certainty, 104-105).

Dewey’e göre fizik, do¤ay› kendinde oldu¤u haliyle tasvir eden bir temel bilim olarak ka-
bul edilebilir mi? Neden?

De¤erlerin Do¤allaflt›r›lmas›
De¤erin mahiyeti ve kayna¤›, önemli bir felsefî sorun oluflturmaktad›r. Olgulardan
farkl› olarak de¤erlerin bulunup bulunmad›¤›, de¤erlerin olgulara indirgenip indir-
genemeyece¤i, de¤erlerin aflk›n (do¤an›n d›fl›nda ya da ötesinde) olup olmad›¤›
vb. bir grup soru, düflünürlerin zihinlerini hemen her zaman meflgul etmifltir. 

Öte yandan de¤er sorunu, Dewey’a göre modern felsefeyle birlikte farkl› bir bi-
çim alm›flt›r. Do¤a anlay›fl›m›zdan amaçlar›n (ereksel veya gayî nedenlerin) d›fllan-
mas› ve do¤an›n etker (fail) nedenlere dayal› olarak iflleyen mekanik bir düzen
içerisinde alg›lanmas›, de¤erlerin mahiyeti ve mekân› konusunda büyük bir sorun
yaratm›flt›r. Kendisi herhangi bir amaç ya da de¤er içermeyen bir do¤an›n parças›
olan insan, yaflam›n› düzenlemeye çal›flt›¤› de¤erlere nas›l yer açabilecektir? Bu de-
¤erlerin kayna¤› ne olacakt›r?

Söz konusu sorunun çözümünde Dewey’e göre, iki farkl› yol izlenmifltir. Bir
grup düflünür, de¤erleri do¤an›n ötesinde veya üzerinde bir kaynakla (Tanr›, saf
ak›l vb.) özdefllefltirmeye çal›fl›rken; bir ikinci grup, öznel bir zemin (arzular›n tat-
min edilmesi, hazlar vb.) aray›fl›na giriflmifltir. Dewey, her iki yaklafl›m›n da ötesi-
ne geçmeye çal›flmaktad›r. Kendi bak›fl aç›s›yla uyumlu olarak, de¤erleri do¤al bir
biçimde aç›klamaya çal›flmakta ve fakat bireysel öznel tercihlere terk etmek iste-
memektedir. Dewey’in bu konudaki yaklafl›m›, bilimsel varsay›mlara iliflkin yakla-
fl›m›na benzemektedir: Herhangi bir anda, mutlak bir kesinli¤e yer vermemek ve
buna ra¤men ilerlemeyi olanakl› k›lmak. De¤erler söz konusu oldu¤unda bu nas›l
baflar›labilir? Dewey, bu noktada ç›k›fl yolunu, akla dayal› davran›fllarla konuyu
iliflkilendirmekte bulmaktad›r. 

Konuyu flu flekilde özetleyebiliriz: Herhangi bir fleyi deneyimleyip onu tatmin
edici bulmam›z, bir öznellik içerir. Bir fley, bize belli bir haz vermektedir. Söz ko-
nusu bu öznelli¤i afl›p o fleyin tatmin edici oldu¤unu söylemek, bir yarg› edimini
gerektirir. Bir yarg›da bulundu¤umuzda art›k, yaflad›¤›m›z öznel bir deneyimden
de¤il, bir nesnenin kendi bafl›na flöyle ya da böyle oldu¤undan bahsetmifl oluruz.
Bu yarg›y› verebilmemiz ise, söz konusu deneyimledi¤imiz fleyi elde edebilmek
için ödedi¤imiz bedeli, söz konusu hazz› yaflad›ktan sonra oluflan sonuçlar›, ayn›
deneyimi gelecekte yaflay›p yaflayamayaca¤›m›z›, tüm bu unsurlar› birlikte de¤er-
lendirmemizi içerir. Tüm bu de¤erlendirmelerden sonra, belli bir eylemin iyi bir
sonuç verece¤ini söylemek, belli bir öndeyide bulunmak demektir. Görüldü¤ü gi-
bi, de¤erler söz konusu oldu¤unda akl›m›z› kullanarak gerekli de¤erlendirmeleri
yapmak, bilimsel etkinlikte bulunmaktan farkl› de¤ildir. Bu itibarla bilimin ve de-
¤erlerin alan›, birbirleriyle iç içedir. En nihayetinde, belli bir yöntemle bir fleyin tat-
min edici olup olmad›¤›n› de¤erlendirip gelece¤e yönelik bir öndeyide bulunmak-
tay›zd›r. Bir fleyin de¤erli oldu¤unu söylemek, mevcut nedenler ve sonuçlar ba¤-
lam›nda hofllan›labilir, tatmin edici oldu¤unu ve böyle olmaya devam edece¤ini
söylemektir. Bu itibarla de¤er yarg›lar›, do¤ru ya da yanl›fl olabilece¤i gibi, olufltu-
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Modern fizi¤in belki de en
temel ilkesi, eylemsizlik
ilkesidir. Bu ilkeye göre
madde, kendi hareket
ilkesini kendisinde
bar›nd›rmaz. Sadece d›flsal
kuvvetlerin etkisinde hareket
eder. Bu itibarla, do¤ay›
oluflturan unsurlar›n
hareketini belirleyen ereksel
veya gayî nedenlerden söz
edilemez. Bu itibarla,
do¤an›n kendisinde
Aristotelesçi anlam›yla
formlar›n ya da
organizmalara birli¤ini
veren ruhlar›n varl›¤›ndan
söz edilemez. Dewey’e göre
do¤a ve fizik anlay›fl›m›zdaki
bu de¤iflim do¤adan
amaçlar›n ve sonuçta da
de¤erlerin giderilmesine yol
açm›flt›r.



rulmalar› da t›pk› bilimsel kavramlarda ve kuramlarda oldu¤u gibi, akl›n belli bir
yöntem dâhilinde kullan›lmas›n› içermektedir.

Bu noktada, Dewey’in yaklafl›m›na flöyle bir itiraz gelebilir: Bu yaklafl›m, insan-
lar›n neye de¤er verdiklerini aç›klayabilir ama kendisi gerçekten de¤erli ya da ken-
dinde de¤erli bir fleyin olup olmad›¤›n› söyleyemez. Dewey’›n bu itiraza cevab› ne
olabilir? 

Dewey’a göre, mutlak anlamda de¤erli olan bir fleyden, akla dayal› bir sorgula-
madan ba¤›ms›z olarak söz etmek mümkün de¤ildir. Bu konudaki yaklafl›m›n›, Pe-
irce’›n yaklafl›m› ile iliflkilendirebiliriz. Kendinde iyi olana en yak›n düflen fley, bi-
lim toplulu¤unun arzu edilir ve iyi oldu¤u konusunda uzlaflt›¤› fleydir. 

Bu itibarla, insanlar›n etkinlikleri ile düflünceleri ya da sahip olduklar› de¤er-
ler aras›nda, karfl›l›kl› bir etkileflim ve ba¤›ml›l›k söz konusudur. Bu etkileflimler-
den ba¤›ms›z kesinlikler ve de¤erler aramak, pragmatizmin ruhuna tamamen ters
düflmektedir.

18 Ça¤dafl Felsefe- I



191.  Ünite  -  Darwin’ in  Evr im Kuram›ndan Pragmatizme:  Pei rce  ve  Dewey

Darwin’in evrim kuram›n›n bat› felsefesinde na-

s›l bir etki yaratt›¤›n› aç›klamak.

19. yüzy›lda yaflanan bilimsel geliflmeler aras›n-
da, Bat› Felsefesi’ni derinden etkileyen en önem-
li kuramlardan birisi, hiç flüphesiz, Darwin’in ge-
lifltirdi¤i evrim kuram›d›r. Baz›lar›, Darwin’in bu
kuram›n› Newton’un mekanik kuram› ile karfl›lafl-
t›rmakta ve Newton’un madde ve kuvvetler hak-
k›nda gelifltirdi¤i fikirlere benzer biçimde, Dar-
win’in canl›lar›n de¤iflimi ve çeflitlenmesini aç›k-
lad›¤›n› iddia etmektedirler. Darwin’in gelifltirdi¤i
kurama göre, genlerde meydana gelen rastlant›-
sal de¤iflimler, bireylere çevreye uyum süreçle-
rinde farkl› avantajlar sa¤lamakta, bunun sonu-
cunda da do¤al bir seçilim sürecinde çevreye en
iyi uyum gösteren hayatta kalmaktad›r. Bu suret-
le, bireyler sahip olduklar› genetik özellikleri son-
raki nesillere aktarmaktad›rlar. Bu aktar›m süreci
de uzun bir zaman dilimi içerisinde türlerin de¤i-
flimini ve çeflitlenmesini temin etmektedir. 
Evrim kuram›n›n beraberinde getirdi¤i de¤iflim
olgusunu Peirce, dile uygulam›flt›r. ‹nsan, hayat-
ta kalma sürecinde çevresiyle sürekli etkileflim
halindedir. Bu süreç içerisinde anlamlar, ne yap-
t›¤›m›za, neyi hangi yöntemle ve ne ölçüde aç›k-
l›¤a kavuflturdu¤umuza ba¤l› olarak de¤iflebilir.
Bu de¤iflim olgusu, Peirce taraf›ndan kabul edi-
lir. Peirce’›n dil anlay›fl› ile Darwin’in evrim kura-
m› aras›ndaki ba¤ da tam bu noktada berrak ha-
le gelir. Dil, Peirce’a göre, evrime tâbîdir. 
Dewey’e göre ise Darwin’in eserinin bafll›¤›nda
ki “tür” ve “köken” terimlerinin, eserin ad›nda
bir araya getirilmesi bile, bafll› bafl›na “düflünsel
bir devrim”dir. Dewey, Darwin’in eserinin, Antik
Yunan’dan beri Bat› düflüncesine hâkim olan çer-
çeveyi kökten biçimde de¤ifltirdi¤ini öne sürer.
Yeni felsefe mutlak kökenler ya da mutlak gaye-
ler peflinde koflmamal›d›r. Bu dünyada karfl›m›za
ç›kan somut sorunlara iliflkin somut çözümleri
olanakl› k›lan bir yönteme yönelmelidir. Dewey,
bu yöntem de¤iflikli¤inin bir anda olmayaca¤›n›
düflünmektedir. Çünkü, t›pk› Peirce gibi Dewey
de sahip oldu¤umuz kavramlar›n soyut mant›k-
sal formlarla ya da kategorilerle s›n›rl› kalmay›p
birtak›m al›flk›nl›klar›, yatk›nl›klar› ve tav›rlar›
içerdi¤ini düflünür.

Peirce’›n, inanc›n sabitlenmesi için hangi yönte-

mi geçerli kabul etti¤ini aç›klamak.

Peirce’a göre, inançlar›n sabitlenmesi sürecinde
arad›¤›m›z yöntem, inanç ve kan›lar›m›z›n insani
olmayan d›flsal olarak kal›c› bir fley taraf›ndan sa-
bitlenmelidir. Bu d›flsal fley, herkesi farkl› biçim-
de etkileyebilecek olsa da herkes, bu etkilenme-
nin sonucunda bir ve ayn› sonuca ulaflmal›d›r.
Peirce’a göre bu yöntem, bilim yöntemidir. Bilim
yöntemi, ilk üçünde olmayan baz› avantajlara sa-
hiptir. Öncelikle, bu yöntem öznel düflünceleri-
mizin ötesinde, bizden ba¤›ms›z bir fleye gön-
derme yapmaktad›r. Yöntem, kamusal olarak ge-
lifltirilebilecek ve kullan›labilecek bir yöntemdir.
Dahas›, ilk üç yöntemi afl›nd›ran ve amac›ndan
sapt›ran “toplumsal dürtü”, burada tam tersine
bir avantaja dönüflmektedir. 

Pragmatizmin bak›fl aç›s›ndan do¤ruluk ve ger-

çekli¤in ne oldu¤unu aç›klamak.

Peirce’›n yaklafl›m›nda do¤ruluk, inanç ve flüphe
cinsinden tan›mlanmaktad›r. Do¤ru bir inanç, sa-
bitlik kazanm›fl bir inançt›r. Ancak, buradaki sa-
bitlik, geçici bir sabitlik de¤ildir. fiüphe taraf›n-
dan sars›lamayacak, mutlak bir sabitliktir. Her-
hangi bir konuda araflt›rma yapanlar›n, azimli bir
biçimde bilimsel yöntemi izlerlerse nihaî olarak
üzerinde anlaflacaklar› inançt›r. 
Bu itibarla, do¤rulu¤un bir tür ideal oldu¤u orta-
ya ç›kmaktad›r. Çünkü araflt›rmac›lar, flu an için
hangi konuda uzlaflm›fl olurlarsa olsunlar, bunun
de¤iflikli¤e u¤rama olas›l›¤› bulunmaktad›r. Öte
yandan, sahip oldu¤umuz baz› inançlar›n do¤ru
olmas› da olanakl›d›r. Hangi inanc›n bu statüye
sahip oldu¤u ise kesin de¤ildir. Peirce, bu do¤-
ruluk anlay›fl›ndan hareketle, gerçekli¤e iliflkin
bir baflka tan›m daha vermektedir. Bu yaklafl›ma
göre gerçeklik, do¤ru kanaatin öyle oldu¤unu
söyledi¤i fleydir. Do¤ru kanaat ise, daha sonra
yap›lan bilimsel araflt›rmalarca de¤iflikli¤e u¤ra-
t›lmayan kanaattir. 
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Peirce’›n anlam kuram›n›n temel kavramlar›n›

ifade etmek.

Peirce’a göre dil, çocukken ö¤rendi¤imiz ve bafl-
kalar›na ö¤retti¤imiz toplumsal bir uzlafl›mdan
ibarettir. E¤er anlam, kamusal ve paylafl›labilir
bir fleye dayanmasayd›, dilin ö¤renilmesi ve ö¤-
retilmesi olanakl› olmazd›. Bu bak›fl aç›s›na göre,
terimlerin anlamlar›n›n “belirlenmifl” ya da “sa-
bitlenmifl” oldu¤u da söylenemez. Anlamlar ne
yapt›¤›m›za, neyi hangi yöntemle ve ne ölçüde
aç›kl›¤a kavuflturdu¤umuza ba¤l› olarak de¤ifle-
bilir. Öte yandan, gözlemlenebilir ve paylafl›labi-
lir olan etkiler ve sonuçlar, anlam için esast›r.
Birbirinden farkl› biçimde ifade edilen ama etki-
leri veya sonuçlar› bak›m›ndan ay›rt edilemeyen
iki inanc›n farkl› oldu¤u söylenemez. Bu anlam
kuram›n›n, Bat› metafizi¤i aç›s›ndan y›k›c› so-
nuçlar› bulunmaktad›r. Çünkü, söz konusu me-
tafiziksel ifadeler, birbirleri cinsinden tan›mlanan
ve anlafl›lmalar›, bilinen bir fark yaratmayan ifa-
delerdir. Peirce’a göre böyle ifadeler, anlams›z
ve saçma olarak kabul edilmelidir.

Bilgibilimin ve de¤erlerin do¤allaflt›r›lmas› süre-

cini aç›klamak.

Dewey’in felsefenin mahiyetine iliflkin görüflleri
bir yandan epistemolojinin bir yandan da de¤er-
ler kuram›n›n do¤allaflt›r›lmas›n› içermektedir.
Do¤allaflt›rma ile burada, do¤an›n ve do¤an›n
içerisinde bulundu¤u evrimsel de¤iflimin bir par-
ças› haline getirmek kastedilmektedir. 
Do¤a ile etkileflim halinde bulunan biz insanlar
için esas olan, karfl›laflt›¤›m›z problemleri çöz-
mektir. Söz konusu problemleri çözmek üzere
ne kadar farkl› ifllem türü varsa, o kadar farkl›
bilgi anlay›fl› mevcuttur. Farkl› bilim dallar›nda
kullan›lan farkl› fikirler, kavramlar ve yöntemler,
kendi amaçlar›m›za ulaflmak, karfl›laflt›¤›m›z so-
runlar› çözmek üzere kulland›¤›m›z araçlardan
ibarettir. Çözmeye çal›flt›¤›m›z problemlere göre
bu araçlar çeflitlilik göstermektedir. Dewey’in bil-
giye ve bilime yönelik bu yaklafl›m›, araçsalc›l›k
olarak adland›r›lmaktad›r.
De¤erler sorunu söz konusu oldu¤unda ise De-
wey’e göre, geçmiflte iki farkl› yol izlenmifltir. Bir
grup düflünür, de¤erleri do¤an›n ötesinde veya
üzerinde bir kaynakla (Tanr›, saf ak›l v.b.) özdefl-
lefltirmeye çal›fl›rken, bir ikinci grup, öznel bir ze-
min (arzular›n tatmin edilmesi, hazlar vb.) aray›-

fl›na giriflmifltir. Dewey, her iki yaklafl›m›n da öte-
sine geçmeye çal›flmaktad›r. Kendi bak›fl aç›s›yla
uyumlu olarak, de¤erleri do¤al bir biçimde aç›k-
lamaya çal›flmakta bununla birlikte bireysel ya da
öznel tercihlere terk etmek istememektedir. De-
wey’in bu konudaki yaklafl›m›, bilimsel varsay›m-
lara iliflkin yaklafl›m›na benzemektedir. Herhangi
bir anda mutlak bir kesinli¤e yer vermemek buna
ra¤men ilerlemeyi olanakl› k›lmak. Dewey’a gö-
re, mutlak anlamda de¤erli olan bir fleyden, akla
dayal› bir sorgulamadan ba¤›ms›z olarak söz et-
mek mümkün de¤ildir. Bu konudaki yaklafl›m›n›,
Peirce’›n yaklafl›m› ile iliflkilendirebiliriz. Kendin-
de iyi olana en yak›n düflen fley, bilim toplulu¤u-
nun arzu edilir ve iyi oldu¤u konusunda uzlaflt›¤›
fleydir. Bu itibarla, insanlar›n etkinlikleri ile dü-
flünceleri ya da sahip olduklar› de¤erler aras›nda,
karfl›l›kl› bir etkileflim ve ba¤›ml›l›k söz konusu-
dur. Bu etkileflimlerden ba¤›ms›z kesinlikler ve
de¤erler aramak, pragmatizmin ruhuna tamamen
ters düflmektedir.
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1. Afla¤›daki kuramlardan hangisi, pragmatizmin geli-
fliminde belirleyici rol oynam›flt›r?

a. Cantor’un kümeler kuram›
b. Frege’nin niceleme kuram›
c. Darwin’in evrim kuram›
d. Maxwell’in elektromanyetizma kuram›
e. Marx’›n iktisat kuram›

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Peirce’a göre inançlar›n sa-
bitlenmesi için kullan›lan yöntemlerden biri de¤ildir?

a. Bilim yöntemi
b. Otorite yöntemi
c. Araçsalc› yöntem
d. ‹natç›l›k yöntemi
e. Do¤al tercihler yöntemi

3. Afla¤›dakilerden hangisi, Peirce’›n inanç ve flüphe
aras›nda karfl›laflt›rma yaparken vurgulad›¤› noktalar-
dan biri de¤ildir?

a. ‹nanca ve flüpheye sahip oldu¤umuz durumlar-
da yaflad›¤›m›z duygular farkl›lafl›r.

b. Bir inanca sahip olmak, belli bir al›flkanl›k ka-
zanmak anlam›na gelir.

c. fiüphe, bir al›flkanl›¤›n olmamas› veya kesintiye
u¤ramas› durumu ile iliflkilendirilebilir.

d. fiüphe duydu¤umuzda, bu durumdan kurtulmak
için bir çaba gösteririz. 

e. fiüphe duymak, bir konuya iliflkin yeni bir al›fl-
kanl›k kazand›¤›m›z› gösterir.

4. Peirce, Descartesç› bir flüphe yöntemini geçerli ka-
bul etmemektedir. Peirce’›n bu yaklafl›m›n›n gerekçesi
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Descartesç› flüphe yöntemi, bizi kesin bir bilgi-
ye ulaflt›ramamaktad›r.

b. ‹nançlar›m›z, al›flkanl›klar›m›z› belirler ve tüm
al›flkanl›klar›m›zdan, kökten bir biçimde vaz geç-
mek olanakl› de¤ildir.

c. Descartesç› flüphe yöntemi, do¤a ile etkileflimi
olmayan bir özne anlay›fl› ile neticelenmektedir
ve bu kabul edilemez. 

d. Descartesç› flüphe yöntemi, temsile dayal› bir
bilgibilim anlay›fl›na dayanmaktad›r.

e. Sadece inançlar›m›z› sarsacak olaylarla karfl›lafl-
t›¤›m›zda flüphe duymaya bafllar›z.

5. Bir kifli, yaflad›¤› bir deneyimin “manyetik alan” kav-
ram›yla iliflkili oldu¤unu bilmesine ra¤men, bu kavra-
m›n kuramsal olarak ne anlama geldi¤ini bilmemekte-
dir. Peirce’›n bir fikrin aç›kl›¤a kavuflturulmas›n›n dü-
zeyleri hakk›ndaki görüflleri dikkate al›nd›¤›nda, bu ki-
fli hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

a. Birinci düzeydedir ve fikirle bir aflinal›¤› bulun-
maktad›r.

b. Üçüncü düzeydedir ve fikrin pratik alandaki so-
nuçlar›n›n k›smen fark›ndad›r.

c. Üçüncü düzeydedir ve fikrin pratik alandaki so-
nuçlar›n›n tamamen fark›ndad›r.

d. ‹kinci düzeydedir ve fikrin tan›m›n› verebilmek-
tedir.

e. ‹kinci düzeydedir ve fikrin pratik alandaki so-
nuçlar›n›n k›smen fark›ndad›r.

6. Bir iflaret olarak al›nd›¤›nda, bir kiflinin foto¤raf› hak-
k›nda afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Sadece bir indekstir.
b. Sadece bir ikondur.
c. Sadece bir semboldür. 
d. Hem bir indeks hem de bir ikon olarak al›nabilir.
e. Hem bir indeks hem de bir sembol olarak al›-

nabilir.

7. Eski bir dostundan kalan bir eflyay› gören bir kiflinin
gözlerinin yaflarmas›, söz konusu eflyan›n, o eski dosta
ya da yaflanan an›lara iflaret etmesi olarak yorumlanabi-
lir. Gözlerin yaflarmas› bu ba¤lamda afla¤›daki hangi tür
yorumlayana bir örnek olabilir?

a. Duygusal yorumlayan
b. Enerjik yorumlayan
c. Mant›ksal yorumlayan
d. Hem duygusal hem de enerjik yorumlayan
e. Hem enerjik hem de mant›ksal yorumlayan

8. Dewey’e göre, Darwin’in evrim kuram›n›n felsefe tari-
hi bak›m›ndan önemini afla¤›dakilerden hangisi ifade eder?

a. Türlerin mutlak kökeninin bulunabilmesi için
bir yöntem önermifl olmas›

b. Çevreye uyum süreçlerinin, türlerin gelifliminde-
ki belirleyici rolünü ortaya koymas›

c. Biyolojinin bir bilim haline gelmesine katk› sa¤-
lamas›

d. ‹nsan›, bir canl› türü olarak ele almas›
e. Tür ve köken kavramlar›n› iliflkilendirerek, türlerin

ve formlar›n mutlakl›¤›na iliflkin inanc› sarsmas›

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi, Dewey’e göre, temsile daya-
l› bilgibilimsel anlay›fl›n sak›ncalar›ndan biri de¤ildir?

a. Bilen ve bilinen aras›nda keskin bir ayr›m yap-
mas›

b. Sadece do¤rudan ulafl›m›m›z olan zihinsel içe-
rikleri bilebilece¤imizi öne sürmesi

c. Kendi bafl›na olan ve bizim do¤rudan ulaflama-
yaca¤›m›z bir gerçeklik anlay›fl›na yol açmas›

d. Zihinsel içerikler yoluyla verilenin ötesinde
varsay›mlar öne sürmekten kaç›nmam›z› sal›k
vermesi

e. Bilgibilimin do¤allaflt›r›lmas›n›n önünü açmas›

10. Dewey’e göre, bilimin ve de¤erlerin alanlar›n›n iç
içe olmas›n›n temel nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. De¤erler do¤ada mevcuttur ve bilimsel araflt›r-
man›n konusunu olufltururlar.

b. Bir fleyin de¤erli oldu¤unu söylemek, mevcut
nedenler ve sonuçlar ba¤lam›nda hofllan›labilir,
tatmin edici oldu¤unu ve böyle olmaya devam
edece¤ini söylemektir; bu da akl›n, bilimlere
benzer biçimde kullan›m›n› gerektirir.

c. De¤erler, olgulara indirgenebilirler.
d. De¤erler, arzular›n tatmin edilmesi ve haz elde

edilmesiyle iliflkili olarak kurulabilir. 
e. De¤erlerin kayna¤› aflk›nd›r ve bilimlerin nihaî

amac› da aflk›n bir gerçekli¤in bilgisine ulaflabil-
mektir. 

E¤itimle Ba¤›nt›l› Olarak Matemati¤in Mant›¤›

§1 Genelde matematik üzerine
[1] Say›n›n ne oldu¤unu anlamak için öncelikle, say›n›n
içinde kullan›ld›¤› matematik iflinin do¤as›yla ilgili bir
tan›fl›kl›¤a sahip olmak zorunludur.
(...)
[6] (19. yüzy›l›n) sonlar›ndaki ony›llarda felsefeci mate-
matikçiler, kendi ifllerinin do¤as›na dair, oldukça adil
bir kavray›fla sahip olmufllard›r. Benjamin Peirce, 1870’te
matemati¤in “zorunlu sonuçlar ç›karma bilimi” oldu¤u-
nu iddia etmifl ve matemati¤in “nesnel olarak” de¤il,
“öznel olarak” tan›mlanmas› gerekti¤ini eklemifltir. Bu
görüflle uyum halinde olan, ama gereksiz derecede kar-
mafl›k bir makale de Encyclopedia Britannica’da orta-
ya konulmufltur. 
Yazar, Prof. George Chrystal, matemati¤in özünün saf
varsay›mlar yapmakta ve yapt›¤› varsay›mlar›n karakte-
rinde yatt›¤›n› savunmufltur. Matematikçilerin “varsa-
y›mlar”la kastettikleri fleylerin, ideal haliyle ilgili s›k› bir
biçimde do¤ru oldu¤u hayal edilen bir önermedir. Bu
anlamda, sadece varsay›mlarla iliflkili olarak zorunlu
ak›l yürütmenin bir uygulamas› olabilir; çünkü gerçek
dünyayla iliflkili olarak, herhangi bir verili makul öner-
menin mutlak s›k›l›kta do¤ru oldu¤unu farz etmeye
hakk›m›z yoktur. Öte yandan, olas›l›¤a dayal› ak›l yü-
rütme, deneyimin s›radan ak›fl› ile ilgilidir; flimdi, ideal
varsay›mlar için deneyimin s›radan ak›fl› gibi bir fley
söz konusu olamaz. Dolay›s›yla, matemati¤in zorunlu
sonuçlar ç›karmakla meflgul oldu¤unu söylemek ve ma-
temati¤in varsay›mlarla meflgul oldu¤unu söylemek
mant›kç›n›n ayn› fleye karfl›l›k geldi¤ini düflündü¤ü iki
ifadedir. 
[7] Matematikçinin ifline iliflkin do¤ru bir kavray›fla ulafl-
man›n en kolay yolu, herhangi bir bilimsel veya di¤er
soruflturmada hangi hizmeti sunmak üzere davet edildi-
¤ini dikkate almaktan geçer. Matematik, daima üç afla-
¤› befl yukar› bir ticaret olmufltur. Bir mühendis, veya ti-
cari bir flirket (mesela, bir sigorta flirketi) veya bir sat›n
almac› (mesela, arazi sat›n alan birisi) veya bir fizikçi,
olanakl› baz› olgular›n zorunlu sonuçlar›n›n ne oldu¤u-
nu netlefltirmenin kendi amac›na uygun oldu¤unu dü-
flünür; ancak olgular o kadar kar›fl›kt›r ki onlarla ola¤an
yöntemlerle bafla ç›kamaz. Bir matematikçiyi ça¤›r›r ve
ona bir soru sorar. fiimdi matematikçi, ifade edilen ol-
gular› do¤rulaman›n kendi iflinin bir parças› oldu¤unu
düflünmez. Onlar› sorgulamaks›z›n mutlak surette ka-
bul eder. Onlar›n do¤ru ve yanl›fl olmalar›n› hiç mi hiç

Okuma Parças›
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dikkate almaz. Ancak, hemen hemen her durumda ifa-
de edilenin uygunsuz bir yan› oldu¤unu ve pek çok
durumda bir ikinci yan› daha oldu¤unu belirler. ‹lk uy-
gunsuzluk, ifade ilk bak›flta çok karmafl›k görünmese
de, hassas bir biçimde çözümlendi¤inde fleylerin öyle
anlafl›lmas› güç bir durumunu içerebilir ki bu durumun
sonucunun ne olaca¤›n› kesin olarak söylemek mate-
matikçinin gücünü aflar. Ayn› zamanda, s›k s›k flöyle bir
durumla da karfl›lafl›l›r: ‹fade edilen olgular, ortaya ko-
nulan soruyu cevaplamak için yetersizdir. Dolay›s›yla,
matematikçinin ilk ifli, ki bu s›kl›kla çok zor bir ifltir, çö-
zümü kendi gücünün s›n›rlar› içerisinde olan (belki farz
edilen bir unsurla desteklenmifl) daha basit fakat haya-
li bir problem oluflturmakt›r ki bu problem cevap ver-
mesi beklenen probleme, iyi veya kötü, yerine geçmek
üzere yeterince benzemelidir. ‹kame edilen bu prob-
lem matematikçinin önüne koyulan problemden bir
baflka aç›ndan da farkl›d›r: yani,bu yeni problem ol-
dukça soyuttur. Problemin öncüllerle sonuç aras›ndaki
ba¤›nt›lara bir etkisi olmayan tüm cihetleri giderilir ve
ortadan kald›r›l›r. Problemin iskeletinin ç›kar›lmas› ve-
ya diyagram›n›n çizilmesi, birden fazla amaca hizmet
eder; ancak onun birincil amac›, önemli ba¤›nt›lar›n ör-
tülerini kald›rmak ve aç›¤a ç›karmakt›r. Sadece bir tür
somut örtünün kalmas›na izin verilir yani, al›flkanl›ktan
ya da zihnin kuruluflundan dolay› aflina oldu¤umuz ve
varsay›m›n sonuçlar›n› izlemek konusunda ciddi an-
lamda bize yard›mc› olan örtünün [yani, söz konusu in-
fla edilen diyagram›n veya iskeletin (Çevirenin notu)].
Böylece, matematikçi iki farkl› fley yapm›fl olur. ‹lk ola-
rak, saf bir hipotezden sonuçlar ç›karmas›yla iliflkili ol-
mayan tüm cihetleri soyarak saf bir varsay›m ortaya ko-
yar ve bunu söz konusu varsay›m olgular›n kendileriy-
le uyumlu olup olmad›¤›n› soruflturmaks›z›n ve dikkate
almaks›z›n yapar; ve, ikinci olarak, bu varsay›mdan zo-
runlu sonuçlar› ç›karmak üzere ilerler.
[8] Kant, bu sonuçlar›n ç›kar›lmas›nda matematikçinin,
geometri de “infla” veya genel olarak diyagram veya ka-
rakterlerin ve sat›rlar›n görsel dizisi olarak adland›r›lan-
lar› kulland›¤›n› söylerken hakl›d›r. Böyle bir infla var-
say›m›n belirledi¤i bir yönergeye göre biçimlendirilir.
Bu suretle biçimlendirilen infla, gözlemin incelemesine
sunulur ve parçalar› aras›nda, inflan›n kendisine göre
yap›ld›¤› yönergede belirtilmeyen yeni ba¤›nt›lar keflfe-
dilir ve küçük bir zihinsel deneyle, bu ba¤›nt›lar›n bu
tür bir inflada daima mevcut olaca¤› tespit edilir. Böyle-
ce, matemati¤in zorunlu ak›l yürütmesi, gözlem ve de-
neyle gerçeklefltirilmifl olur ve onun zorunlu karakteri-
nin kayna¤›nda, gözlem ve deneyin nesnesi olan fleyin,

varl›¤›n›n flartlar›n› tamamen bildi¤imiz, kendi yarat›m›-
m›z olan bir diyagram olmas› yatar.
[9] Ancak Kant, kendi zaman›nda biçimsel mant›k çok
az miktarda geliflmifl bulundu¤u için, mant›¤›n tamam›-
na ›fl›k tutan ba¤›nt›lar mant›¤› hakk›ndaki mutlak bilgi-
sizli¤i nedeniyle, matemati¤in ve felsefenin zorunlu ak›l
yürütmelerinin bunlardan ilkinin inflaya dayanmas› ne-
deniyle farkl› oldu¤unu düflünmüfltür. Bu do¤ru de¤il-
dir. Tüm zorunlu ak›l yürütmeler her ne olurlarsa ol-
sunlar inflaya dayal› olarak yürürler. Matemati¤in ve fel-
sefenin zorunlu ç›kar›mlar› aras›ndaki tek fark bunlar›n
ikincisi afl›r› derecede basit oldu¤u için söz konusu in-
fla dikkati çekmez ve gözden kaç›verir. ‹nfla en basit k›-
yas biçimi olan Barbara’da bile mevcuttur. (...)

Kaynak: Charles Sanders Peirce (1898) “The Logic of
Mathematics in Relation to Education”, Educational Re-

view (William Ewald, From Kant to Hilbert: A Source

Book in the Foundations of Mathematics, vol.1, Oxford
University Press, Oxford, 1996. s. 632-7).
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S›ra Sizde 1

Bilim yöntemi, öznel düflüncelerimizin ötesinde, biz-
den ba¤›ms›z bir fleye gönderme yapmaktad›r. Dahas›
yöntem, kamusal olarak gelifltirilebilecek ve kullan›la-
bilecek bir yöntemdir. ‹lk üç yöntemi afl›nd›ran ve ama-
c›nda sapt›ran “toplumsal dürtü”, burada tam tersine bir
avantaja dönüflmektedir. Öte yandan bu dördüncü yön-
tem, temel bir varsay›ma, ba¤›ms›z bir gerçekli¤in bu-
lundu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r ve söz konusu bu
varsay›m›n nas›l temellendirilebilece¤i, ayr› bir tart›flma
konusu teflkil etmektedir. 

S›ra Sizde 2 

Peirce’›n, do¤rulu¤un uygunluk kuram›n› kabul etmesi-
ni bekleyemeyiz. Peirce’›n yaklafl›m›na göre sorgulama-
n›n amac›, kanaatleri bir karara ba¤lamak ve sabitlefltir-
mektir. Do¤rulu¤a ulaflmak de¤ildir. Do¤ruyu ve yanl›-
fl›, inanç ve flüphe terimlerine dayal› olarak Peirce’›n
yapt›¤› gibi tan›mlayabiliriz. Do¤ruyu, mutlak bir sabit-
li¤e gitgide yaklaflan bir inanç olarak düflünülebiliriz.
Peirce’a göre inançlar›m›z›n do¤rulu¤una, onlar› olgu-
larla karfl›laflt›rarak karar vermeyiz. Çünkü Peirce’a gö-
re sahip oldu¤umuz inançlardan ve kavramlardan ba-
¤›ms›z olarak bir olguyu kendimize sunamay›z. Dolay›-
s›yla, ancak mevcut baz› inançlar›m›zla di¤er baz› inanç-
lar›m›z› karfl›laflt›rabiliriz. Tüm inançlar›m›z ve kavram-
lar›m›z di¤erlerine bir ölçüde ba¤›ml›d›r. Bir bak›ma,
inançlardan ba¤›ms›z saf ve dolays›z bir olgu yoktur.
Bu durumda yapabilece¤imiz en iyi fley, kanaatlerimi-
zin olabildi¤ince sabit ve kararl› bir hale gelmesidir. 

S›ra Sizde 3 

Peirce, pragmatizmin tüm amac›n›n, zor sözcükler ve
soyut kavramlar hakk›nda aç›kl›¤a ulaflmak oldu¤unu
ifade eder. Bir fleye inanmak, bir fleyden flüphe etmek,
bir fleyin do¤ru ya da gerçek olmas› hep ayn› ifllemi so-
nuç yöntemini uygulamam›z› gerektirir. Söz konusu ifl-
lemler, bir toplulu¤a mensup tüm bireyler taraf›ndan
gerçeklefltirilebilir ve sonuçlar› kamusal olarak gözlem-
lenebilir fleylerdir. Bu, aç›kl›¤a kavuflturulmaya çal›fl›lan
terimlerle ilgili öznel duygulan›mlara hiç yer olmad›¤›
anlam›na gelmez. Öte yandan, bu öznel duygulan›mlar,
aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flt›¤›m›z terimlerin anlamlar›-
n›n bir parças› de¤ildir. Bu nokta bizi, Peirce’›n dil an-
lay›fl›na getirmektedir. Peirce’a göre dil, çocukken ö¤-
rendi¤imiz ve baflkalar›na ö¤retti¤imiz toplumsal bir
uzlafl›mdan ibarettir. E¤er anlam, kamusal ve paylafl›la-

bilir bir fleye dayanmasayd›, dilin ö¤renilmesi ve ö¤re-
tilmesi olanakl› olmazd›. Bu bak›fl aç›s›na göre, terimle-
rin anlamlar›n›n “belirlenmifl” ya da “sabitlenmifl” oldu-
¤u da söylenemez. Anlamlar ne yapt›¤›m›za, neyi han-
gi yöntemle ve ne ölçüde aç›kl›¤a kavuflturdu¤umuza
ba¤l› olarak de¤iflebilir. Bu de¤iflim olgusu, Peirce tara-
f›ndan kabul edilir. Peirce’›n dil anlay›fl› bu itibarla ev-
rime tâbîdir. 

S›ra Sizde 4

Al›fl›lagelmifl felsefe anlay›fllar›, temsile dayal› bir bilgi
anlay›fl›na sahip olduklar›ndan, zihinsel olarak temas
etti¤imiz içeriklerin ötesinde kendi bafl›na bir nesnellik
oldu¤unu varsaymaktad›r. Bu anlay›fllara göre as›l olan,
bu nesnelli¤e dair bilgi sahibi olmakt›r. ‹flte bu neden-
le, fizi¤in bir bilim olarak önceli¤i oldu¤u düflünülmek-
tedir. Fizik, do¤an›n “öz”ünü (ki modern felsefeye göre
Descartes’tan beri bu öz uzamsall›kla iliflkilendirilmek-
tedir) bize sundu¤u ölçüde temel bilim dal›d›r. Oysa
Dewey, insanlar› do¤an›n edilgin izleyicileri olarak gör-
mez. Dewey’a göre fizik dâhil hiçbir bilim dal› öncelik-
li de¤ildir. Yukar›da ifade edilen bilim ve do¤a anlay›-
fl›, bilen ile bilinenin ayr›lmas›na dayal› yanl›fl bir bilgi-
bilimsel bak›fl aç›s›na dayanmaktad›r. Oysa, do¤a ile et-
kileflim halinde bulunan biz insanlar için esas olan kar-
fl›laflt›¤›m›z problemleri çözmektir. Söz konusu prob-
lemleri çözmek üzere ne kadar farkl› ifllem türü varsa,
o kadar farkl› bilgi anlay›fl› mevcuttur. Farkl› bilim dal-
lar›nda kullan›lan farkl› fikirler, kavramlar ve yöntem-
ler, kendi amaçlar›m›za ulaflmak, karfl›laflt›¤›m›z sorun-
lar› çözmek üzere kulland›¤›m›z araçlardan ibarettir. Fi-
zi¤in (ya da kimyan›n) do¤an›n özünü bize sundu¤unu
düflünmek, bu itibarla yanl›flt›r. Do¤a bilimlerinin kav-
ramlar› da en nihayetinde, belli amaçlara hizmet eden
araçlardan ibarettir. Fizi¤in ya da kimyan›n kavramlar›-
n› ve kuramlar›n› di¤erlerine göre öncelikli ve ayr›cal›k-
l› k›lacak bir durum yoktur. Fizi¤in veya kimyan›n kav-
ramlar› ve kuramlar› ile tasvir edilen do¤ay› birincil ola-
rak almak ve di¤er fleyleri ikincil kabul etmek do¤ru
de¤ildir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sentetik a priori yarg›lar›n olanakl›l›¤›na yönelik elefltirilerin, analitik felsefe-
nin ortaya ç›k›fl› bak›m›ndan tafl›d›¤› önemi aç›klayabilecek,
Analitik felsefenin ortaya ç›k›fl sürecinde, Euklidesçi olmayan geometrilerin
keflfinin oynad›¤› rolü ay›rtedebilecek,
Aritmeti¤in mant›¤a indirgenmesi ile neyin kastedildi¤ini aç›klayabilecek,
Frege’nin anlam ve gönderim ayr›m› ile dil felsefesinin geliflimine katk›s›n›
aç›klayabilecek,
Russell Paradoksu’nu ve önemini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Sentetik a priori
• Analitik a priori
• Euklidesfli olmayan geometriler
• Aritmeti¤in mant›¤a indirgenmesi
• Niceleme

• Russell Paradoksu
• Anlambilim
• Anlam 
• Gönderim
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TAR‹HSEL ARKA PLAN
Analitik felsefenin ortaya ç›k›fl›, her fleyden önce 19. yüzy›lda hâkim olan Kantç›
metafizik anlay›fl›n›n elefltirisi ile olanakl› olmufltur. Bilindi¤i gibi Kant kendi tran-
sandantal felsefesinde metafizi¤in olana¤›n› sorgulam›fl ve spekülatif metafizi¤i k›-
yas›ya elefltirmiflti. Kant’›n elefltirisinin sonras›nda ruhun ölümsüz bir töz olup ol-
mad›¤›, Tanr›’n›n bir ispat›n›n verilip verilemeyece¤i ya da evrenin genel vas›flar›
hakk›ndaki ak›l yürütmelerin bir tür yan›lsama içerdi¤i genel olarak kabul görmüfl-
tü. Öte yandan Kant, akl›n s›n›rlar› içerisinde bir tür metafizi¤in olanakl› oldu¤unu
düflünüyordu. Kantç› metafizi¤in merkezinde ise Kant’›n sentetik a priori olarak
adland›rd›¤› yarg›lar yer al›yordu. Kant’a göre matemati¤in yarg›lar› (“3 ile 5’in top-
lam› 8’dir.” veya “Bir üçgenin iç aç›lar›n›n toplam› 180 derecedir.” gibi), ve kuram-
sal fizi¤in temelinde yer alan yarg›lar (“Tüm olaylar bir nedene göre gerçekleflir.”
gibi) evrensel zorunlulu¤a ve nesnel geçerlili¤e sahip sentetik a priori yarg›lard›.
Kantç› metafizi¤in elefltirisi üzerinden dilin ve dilin mant›¤›n›n felsefenin oda¤›na
yerleflmesi süreci, analitik felsefenin do¤du¤u süreç olarak kabul edilebilir.

Bir bak›ma, Kant’›n elefltirileri üzerinden bir tür metafizi¤in elenmesinin ard›n-
dan Kant’›n savundu¤u biçimiyle metafizi¤in elenmesi, analitik felsefenin geliflimi
aç›s›ndan belirleyici olmufltur. Metafizi¤in bu ikinci versiyonunun elenmesi süreci
nas›l gerçekleflmifltir? Bunu anlayabilmek için, 19. yüzy›lda ve 20. yüzy›l›n baflla-
r›nda, matematik ve bilim alanlar›nda yaflanan çarp›c› geliflmelere göz atmam›z uy-
gun olacakt›r. Anmak istedi¤imiz geliflmelerden ilki, Euklidesçi olmayan geometri-
lerin keflfedilmesidir. Söz konusu keflif, o dönemde etkili olan Kantç› matematik
anlay›fl›n› derinden etkilemifltir. Bu tart›flmalar aç›s›ndan son derece önemli bir
baflka geliflme ise Einstein’›n özel ve genel görelik kuram›n› ortaya koymas›d›r. Bu
geliflmeler, geometrinin yarg›lar›n›n sentetik ve a priori oldu¤una iliflkin düflünce-
yi temelinden sarsm›flt›r. Bu geliflmelere paralel bir baflka geliflme ise matematik-
sel mant›k alan›nda gerçekleflmifltir. Matemati¤in mant›¤a indirgenebilece¤i ve bu
itibarla da matemati¤in önermelerinin analitik oldu¤unun gösterilmesi, özellikle
Gottlob Frege’nin çal›flmalar› ile ivme kazanm›flt›r. 

Bu bölümde, tüm bu geliflmelerin felsefe üzerindeki etkilerini anlamaya
çal›fl›yoruz.

Matemati¤in 
Temellerinden

Anlambilime: Frege

Ünlü Alman felsefecisi Kant
1781 y›l›nda yay›mlad›¤›
Kritik der reinen Vernunft
adl› eserinde, metafizi¤in
olanakl› olup olmad›¤›n›
sorgulam›fl ve akl›n kendi
s›n›rlar› içerisinde neyi bilip
bilemeyece¤i sorusuna bir
yan›t aram›flt›r. “Kritik”
terimi, Antik Yunanca’da
“s›n›r çizmek” kökünden
türemifl bir sözcüktür. Bir
anlamda Kant akla, akl›n
içinden bir s›n›r çizmeye
çal›flm›flt›r. 



SENTET‹K A PR‹OR‹ TARTIfiMASI

Kant’›n Yarg›lar› S›n›fland›rmas›
Öncelikle belirtmemiz gereken nokta, Kant’›n kendi dizgesi içerisinde önermelerin
de¤il, yarg›lar›n s›n›fland›r›lmas›ndan söz etti¤idir. Kant’a göre yarg›, düflünme ye-
tisinin bir edimidir. Dil felsefesinin geliflim süreci içerisinde Kant’›n yarg›lara iliflkin
s›n›fland›rmas›, önermelere uygulanm›flt›r. Baz›lar›, önerme ile haber tümcelerini
kast ederken; baz›lar›, farkl› biçimlerde ya da farkl› dillerde ifade edilen nesnel içe-
ri¤in kendisine, önerme ad›n› vermifltir. Bu düzey farkl›l›klar›, yap›lan tart›flmalar›
okurken gözden kaç›r›lmamal›d›r.

Hat›rlanaca¤› üzere Hume, bilgimizin s›n›fland›r›lmas›ndan söz ederken fikirle-
rin ba¤›nt›lar›na dayal› do¤rular (‹ng. relations of ideas) ile olgular› ifade eden
do¤rular (‹ng. matters of fact) aras›nda bir ayr›m yapm›flt›r. Tüm anlaml› önerme-
leri ya da yarg›lar›, bu ikili s›n›fland›rman›n kuflatt›¤›n›, bunun d›fl›nda kalan her-
hangi bir ifadenin ise anlams›z oldu¤unu öne sürmüfltür. Kant, kendi s›n›fland›r-
mas›n› iki farkl› boyutta gerçeklefltirmifltir. Birinci boyut, bilgibilimle; ikinci boyut
ise anlambilimle ilgili olarak görülebilir. Birinci boyuta göre, bir yarg›n›n do¤rulu-
¤una karar verebilmek için ampirik deneyime ihtiyaç yoksa bu yarg›, a priori; e¤er
ihtiyaç varsa, a posteriori olarak adland›r›l›r. ‹kinci boyuta göre ise yarg›da, özne
konumunda olan kavram içerisinde yüklem konumunda olan kavram içeriliyorsa
söz konusu yarg›, analitik; içerilmiyorsa, sentetik olarak adland›r›l›r. Kant, bu ikili
s›n›fland›rmadan hareketle dört farkl› yarg› türü belirlemifltir. Öte yandan, analitik
ve a posteriori yarg›lar bulunmamaktad›r. Geriye analitik a priori, sentetik a poste-
riori ve sentetik a priori yarg›lar kalmaktad›r. Hume’un fikirlerin ba¤›nt›lar›na da-
yal› do¤rular›, Kant’a göre analitik a priori yarg›larca karfl›lanmaktad›r. Bunlar, ge-
nel mant›ksal yarg›lard›r. Hume’un olgular› ifade eden do¤rular› ise sentetik a pos-
teriori yarg›lara karfl›l›k gelmektedir. Ampirik içeri¤i olan tüm yarg›lar ise sentetik
a posteriori yarg›lard›r. 

Kant’›n analitik a priori yarg›lara “Tüm cisimler uzaml›d›r” yarg›s›n› örnek ver-
mektedir. Cisim kavram›n› düflündü¤ümüzde, k›smî bir kavram olarak uzaml›l›¤›
da düflünürüz. Bu nedenle, “cisim” kavram› içerisinde düflünülen “uzaml›l›k” kav-
ram›, bu yarg›da “cisim”e atfedilmektedir. Bu itibarla da bu yarg›, analitiktir. Ana-
litik olan bir yarg›n›n do¤rulanmas› için, deneyime baflvurmam›za ihtiyaç yoktur.
Dolay›s›yla, bilgibilimsel aç›dan bu yarg›, a priori’dir. Burada dikkat edilmesi ge-
reken nokta, Kant’a göre herhangi bir yarg›n›n analitik ve a priori olabilmesi, ad›
üstünde bir yarg› olabilmesine, yani bir yarg› edimi ile kavran›lmas›na ba¤l›d›r. An-
lambilimi esas alan bir felsefe anlay›fl›n›n geliflmesi, Kant’›n anlambiliminin dayan-
d›¤› bu edimlerin elefltirilmesini gerektirmifltir. 

Analitik felsefenin merkezînde yer ald›¤› biçimiyle anlambilim, psikolojist yak-
lafl›mlar›n bir elefltirisine dayanmaktad›r. Psikolojist yaklafl›mlar, öznel psikolojik
edimlerden ba¤›ms›z nesnel içeriklerin bulunmad›¤›n› savunur. Ancak burada psi-
kolojik olan› günümüzdeki ça¤dafl psikoloji bilimi ile ilgili olarak de¤il, metafizik-
sel bir ba¤lamda ele almak daha do¤ru olacakt›r. Psikolojik edimlerden burada ka-
s›t, Kant’›n da kendi felsefesinde s›kça gönderme yapt›¤› biçimiyle, deneyimi ku-
ran ruha ait (düflünme, duyumlama, imgelem gibi) yetilerin edimleridir. Bu anla-
m›yla psikolojik yarg› edimlerinin eleflitirildi¤i süreci, afla¤›da bir Okuma Parças›
ile sunmaya çal›fl›yoruz. Bu bölümde ise özellikle, Kant’›n sentetik a priori yarg›
anlay›fl›n›n elefltirisine odaklanaca¤›z.
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Kant’›n transandantal felsefesi dâhilinde ilginç ve yeni olan, sentetik ve a prio-
ri yarg›lard›r. Kant’a göre analitik yarg›lar, sahip oldu¤umuz bir kavramda içerilen
bilgiyi aç›klay›c› bir özelliktedir. Sentetik yarg›lar ise bilgimizi geniflletir. Sentetik a
priori yarg›lar, hem bilgimizi geniflletmekte hem de duyu deneyimine ihtiyaç gös-
termeksizin do¤ru olabilmektedir. 

Kant’a göre, öncelikle matemati¤in yarg›lar› sentetik ve a priori’dir. Sentetik a
posteriori yarg›lar›n do¤ru olabilmesi için, özne ve yüklem konumundaki kavram-
lar› birbirine ba¤layan üçüncü bir fleye, deneyimde mevcut bir nesneye ihtiyaç var-
d›r. Sentetik a priori yarg›lar söz konusu oldu¤unda ise bu üçüncü fley, uzay ve za-
man›n saf görüsüne dayanarak infla edilen a priori nesnelerdir. Söz konusu infla, a
priori bir zemine dayand›¤› için, matemati¤in sentetik yarg›lar›, a priori olarak
do¤rudur. Kant’a göre, geometrinin (o dönemde sadece Euklides geometrisi kefl-
fedilmifl bulundu¤u için Euklides geometrisinin) aksiyomlar›, bu itibarla sentetik
ve a priori’dir. Sentetik ve a priori olmalar› itibariyle de evrensel zorunlulu¤a ve
nesnel geçerlili¤e sahiptir. 

Kant’›n bu kuram›n›n genel kabul gördü¤ü 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, bu kuram›
sarsacak bir geliflme yaflan›r. Euklidesçi olmayan geometriler keflfedilir. fiimdi bu
kefliflerin mahiyetini ve Kantç› metafizik üzerindeki etkilerini anlamaya çal›flal›m.

Analitik - sentetik yarg› / önerme ayr›m›na iliflkin tart›flmalar›n seyri için, flu kitab› okuya-
bilirsiniz: Dursun, Y. (2004) Felsefe ve Matematikte Analitik - Sentetik Ayr›m›. Elips Kitap.

Euklidesçi Olmayan Geometriler
Euklides, Unsurlar (‹ng. Elements) adl› eserini, M.Ö. 300 y›llar›nda yazd›. ‹nsanl›k
tarihinin en ünlü ve belki de en çok okunan kitaplar›ndan birisi olan bu kitap, befl
aksiyoma dayanarak pek çok geometri teoreminin ispat edilmesini içeriyordu. 

1. Bir noktadan bir baflka noktaya do¤ru bir çizgi çizilebilir (veya iki noktadan
bir do¤ru geçer).

2. Bir do¤ru çizgi üzerinde sonlu ve sürekli bir do¤ru parças› çizilebilir (veya
iki nokta aras›ndaki sürekli do¤ru sonludur).

3. Belli bir noktay› merkez ve herhangi bir uzunlu¤u yar›çap olarak alarak bir
çember çizilebilir (veya bir noktadan eflit uzakl›ktaki noktalar›n geometrik
yeri, bir çemberdir).

4. Tüm dik aç›lar birbirine eflittir.
5. ‹ki do¤ru bir do¤ru ile kesildi¤inde, kesenin bir taraf›nda oluflan iki iç aç›-

n›n toplam› 180 dereceden küçükse, bu iki do¤ru bu 180 dereceden küçük
aç›lar›n bulundu¤u tarafta kesiflir.

Bunlara ek olarak, Euklides ve onu izleyen geometriciler, do¤ru çizgilerin son-
suz oldu¤unu ya da iki yönde de sonsuzca uzat›labilece¤ini düflünüyorlard›. Bu-
nun beflinci aksiyom ile bir ilgisi olabilece¤ini düflünmüyorlard›. Görüldü¤ü gibi,
ilk dört aksiyomun basitli¤i ve aç›kl›¤›na karfl›n beflinci aksiyom daha karmafl›k du-
ruyordu. Belki, Euklides’in kendisi de beflinci aksiyom ile ilgili belli kayg›lar tafl›-
yordu. Verdi¤i ilk 28 ispatta, bu beflinci aksiyomu kullanmad›. 

Proclus (410-485), Unsurlar üzerine bir flerh kaleme ald› ve beflinci aksiyomun
ilk dördünden türetilmesine iliflkin çabalara yer verdi. Ptolemy’nin (Batlamyus) yan-
l›fl bir ispat verdi¤ini de belirtti. Kendisi de bir ispat vermeye çal›flt› fakat bu ispat
da yanl›flt›. Öte yandan, beflinci aksiyoma eflde¤er bir baflka aksiyom öne sürdü:

Bir do¤ru ve bu do¤ru üzerinde olmayan bir nokta verildi¤inde, bu noktadan
geçen ve do¤ruya paralel olan bir ve yaln›z bir do¤ru çizilebilir. 
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kabuller olarak
postülalardan söz etmifltir.
Biz burada, genel bir
teamülü izleyerek “aksiyom”
terimini kullanaca¤›z.



Proclus’un bu postülas›, 1795’te John Playfair’in yazd›¤› bir flerhten sonra, Play-
fair’in aksiyomu olarak an›l›r oldu. Playfair, kendi flerhinde beflinci aksiyomun
kendi aksiyomu ile de¤ifltirilmesini öneriyordu. 

Tarihsel bak›mdan önem atfedilen bir ispat giriflimi, 1697 y›l›nda Girolomo
Saccheri taraf›ndan gerçeklefltirildi. Saccheri’yi önemli k›lan, yaklafl›m›ndaki farkl›-
l›kt›. Saccheri, beflinci aksiyomun yanl›fl oldu¤unu varsay›p buradan hareketle bir
çeliflki türetmeye çal›flm›flt›. Paralel iki do¤ruyu kesen do¤runun 90 dereceden az
bir aç› yapt›¤› varsay›m› alt›nda, Euklidesçi geometriye ait olmayan birçok teoremi
ispatlad›. Sonuçta, bir çeliflki buldu¤unu da iddia etti. Bir düzlem üzerinde sonsuz
uzakl›kta bir nokta bulundu¤u varsay›m› alt›nda; dar aç› varsay›m› bir çeliflkiye yol
aç›yordu. 

1766 y›l›nda Lambert, Saccheri’ye benzer bir yöntem izledi. Ancak onun amac›,
bir çeliflki ortaya koymak de¤ildi. Lambert, dar aç› varsay›m› alt›nda, bir üçgenin
alan› azald›kça iç aç›lar toplam›n›n artt›¤›n› gösterdi. 

Legendre yaflam›n›n neredeyse 40 y›l›n› paralel aksiyomuna iliflkin araflt›rmala-
ra vakfetti. Eléments de Géométrie adl› kitab›n›n ekinde, Euklides’in beflinci aksiyo-
mun “Bir üçgenin iç aç›lar› toplam› iki dik aç›s›n toplam›na eflittir.” aksiyomuna efl-
de¤er oldu¤unu gösteren bir ispat verdi. Legendre’in ispat›, t›pk› Saccheri’nin ispa-
t› gibi, do¤ru çizgilerin sonsuz oldu¤u varsay›m›na dayan›yordu ancak bu yanl›fll›-
¤› Legendre fark etmemiflti. 

Tüm bu sonuçsuz çabalar karfl›s›nda D’Alembert, paralel aksiyomuna iliflkin so-
runlar› “temel geometrinin skandal” olarak adland›rd›. Belki de paralel aksiyomu-
nun ard›nda yatan sorunu ilk anlayan matematikçi, Gauss olmufltu. Gauss, 1792 y›-
l›ndan itibaren paralel aksiyomu üzerinde çal›flmaya bafllam›flt›. 1813 y›l›nda “Para-
leller kuram› konusunda flu anda bile Euklides’ten ileride de¤iliz. Bu matemati¤in
utanç verici bir k›sm›d›r...” demek zorunda kald›. 

1817’ye gelene kadar Gauss, beflinci aksiyomun di¤er dördünden ba¤›ms›z ol-
du¤una kani olmufltu. Bir do¤ruya kendi d›fl›ndaki bir noktadan birden fazla para-
lel çizilmesine izin veren bir geometri fikrinin sonuçlar› üzerinde çal›flmaya baflla-
d›. Ancak, Gauss bu çal›flmalar›n› yay›mlamad› ve gizli tuttu. O y›llarda Kant’›n
sentetik a priori anlay›fl› hâkimdi ve Euklidesçi geometrinin saf görünün bir zorun-
lulu¤u oldu¤u fikri yayg›nd›. Tarihçilerin belirttiklerine göre ise Gauss, bu tür ko-
nularda çat›flmaya girmekten hofllanan bir akademisyen de¤ildi. 

Gauss, paralel aksiyomu üzerinde meslektafl› Farkas Bolyai ile görüfl al›flveriflin-
de bulunurdu. Farkas Bolyai de geçmiflte, sonradan yanl›fl oldu¤u ortaya ç›kan is-
patlar yapm›flt›. Konunun ne denli zor oldu¤unu ve bunu tak›nt› haline getirmenin
zararlar›n› biliyordu. Bolyai, matematikçi olarak yetifltirdi¤i o¤lu János Bolyai’ye,
beflinci aksiyom problemi üzerine bir saat bile harcamamas›n› sal›k veriyordu. An-
cak János Bolyai babas›n› dinlemedi. Yapt›¤› çal›flmalar›n sonucunu babas›na bildir-
mek üzere 1823’te babas›na yazd›¤› mektupta, “Keflfetti¤im fleyler o kadar harika ki
flaflk›na döndüm.. Hiçlikten bafllayarak acayip yeni bir dünya yaratt›m.” yaz›yordu.
O¤ul Bolyai’nin, bu acayip yeni dünyay› anlatt›¤› çal›flmas›n› yazarak tamamlamas›
iki y›l daha ald› ve çal›flmas›n› babas›n›n geometri kitab›n›n ekinde yay›mlad›. 

Bolyai’nin gerçeklefltirdi¤i s›çrama, yeni bir geometrinin olanakl› olmas›yd›.
Gauss bu çal›flmay› okudu ve bir arkadafl›na yazd›¤› bir mektupta Bolyai’yi bir da-
hi olarak and›. Öte yandan, Bolyai’nin flevkini k›racak biçimde, kendisinin de bu-
nu daha önce keflfetti¤ini ama yay›nlamad›¤›n› söyledi. 

Bu geliflmelere paralel olarak bir Rus matematikçi Lobachevsky, Gauss’un ve
Bolyai’nin çal›flmalar›ndan habersiz olarak 1829’da, Euklidesçi olmayan geometriler
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üzerine bir çal›flma yay›mlad›. Çal›flma, Rusça yaz›ld›¤› ve yerel bir üniversitenin
dergisinde yay›mland›¤› için genifl bir okur kitlesine ulaflamad›. Lobachevsky, daha
sonra 1837 y›l›nda, çal›flmas›n› Frans›zca olarak Crelle’s Journal’da yay›mlad›. Daha
sonra da 1840 y›l›nda çal›flmas›n› ayr›nt›l› olarak anlatan bir kitapç›k kaleme ald› ve
burada Euklides’in paralel aksiyomunu flu flekilde de¤ifltirdi: Bir do¤ru üzerinde ol-
mayan bir noktadan o çizgiye iki paralel çizilebilir. Lobachevsky, bu aksiyomdan
hareketle, trigonometrik özdefllikler üzerinde çal›flt› ve üçgenler küçüldükçe trigo-
nometrik özdeflliklerin Euklides geometrisinde olan biçime yak›nsad›¤›n› gösterdi. 

Gauss’un doktora ö¤rencilerinde olan Riemann, 10 Haziran 1854 tarihinde ver-
di¤i aç›l›fl dersinde, yeni bir geometri anlay›fl›ndan söz etti. Riemann bu konuflma-
s›nda, bir do¤ruya kendi d›fl›ndaki bir noktadan hiçbir paralelin çizilemeyece¤i
“küresel” geometriyi anlatt›.  

Bolyai ve Lobachevsky’nin ortaya koydu¤u geometrilerin, tutarl› oldu¤una da-
ir bir ispat verilmemiflti. Bir teoremin hem kendisinin hem de de¤illemesinin ispa-
t›n›n verilemeyece¤i henüz gösterilememiflti. Öte yandan, Euklidesçi geometri
hakk›nda da bu biçimde verilmifl bir ispat yoktu. Yüzy›llard›r yap›lan ispatlarda bir
tutars›zl›k ortaya ç›kmam›flt›. Daha sonra Riemann, Euklidesçi olmayan geometri-
lerin göreli olarak tutarl› oldu¤unu gösterdi: Euklidesçi olmayan geometriler, an-
cak ve ancak Euklidesçi geometri tutarl› ise tutarl›d›r.

Euklidesçi olmayan geometrilerin bir modele sahip olabilece¤ini ilk kez Euge-
nio Beltrami (1835 - 1900) ortaya koydu. 1868 y›l›nda yazd›¤›, Essay on the inter-
pretation of non-euclidean geometry adl› eserinde Beltrami 3 boyutlu Euklides
geometrisi içerisinde, 2 boyutlu Euklidesçi olmayan geometri için bir model orta-
ya koydu. Bu model, sahte küre ad› da verilen ve bir traktriksin asimptotu üzerin-
de döndürülmesi ile elde edilen bir yüzeydi.

Daha sonra Klein, 1871 y›l›nda Riemann’›n, Euklidesçi olmayan geometrisi de
dâhil olmak üzere tüm Euklidesçi olmayan geometriler için birer model ortaya
koydu. Klein, temel olarak üç farkl› geometri oldu¤unu gösterdi: Bolyai, Lobac-
hevsky geometrisinde do¤ru çizgiler iki sonsuz uzakl›kta noktaya sahiptir. Rie-
mann geometrisinde böyle sonsuz uzakl›kta bir nokta bulunmamaktad›r. Eukli-
des geometrisinde ise her bir çizgi için üst üste çak›flan iki sonsuz uzakl›kta nok-
ta vard›r.

fiimdi, bu tarihsel arka plan› dikkate alarak geometrinin aksiyomlar›n›n mahi-
yeti hakk›ndaki felsefî tart›flmalar› ele alal›m.

Geometrinin Aksiyomlar›n›n Mahiyeti
Bir önceki altbölümde özetledi¤imiz sürece, 19.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve 20. yüz-
y›l›n bafllar›nda, sentetik a priori yarg›lar›n mahiyetine iliflkin felsefî bir tart›flma efl-
lik etmifltir. Euklidesçi olmayan geometrilerin keflfedilmesi, beraberinde flu soruyu
getirmifltir: Söz konusu geometriler özellikle beflinci aksiyom dikkate al›nd›¤›nda
birbiriyle çeliflik ifadeler içermektedir. Bir geometri, tek bir paralelden söz ederken
bir di¤eri, hiçbir paralelin çizilemeyece¤inden ya da birden fazla (hatta sonsuz sa-
y›da) paralelin çizilebilmesinden söz etmektedir. Dolay›s›yla bu geometriler birbir-
leriyle tutarl› olmayan, ayn› yorum alt›nda do¤ru olamayacak, önermeler içermek-
tedir. E¤er Kant’›n iddia etti¤i gibi, geometrinin aksiyomlar› evrensel zorunlulu¤a
ve nesnel gerçerlili¤e sahip ise bunlar›n hepsinin ayn› anda zorunlu ve nesnel ge-
çerli olmas› gerekir. Ancak, birbiriyle çeliflik iki önerme bir ve ayn› anda zorunlu
ve nesnel geçerli olamaz. Bunun fark›nda olan Kantç› felsefeciler, Euklidesçi olma-
yan geometrilerden haberdar olduklar›nda iki tür tepki vermifllerdir: Öncelikle bu
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geometrilerin düflünsel aç›dan olanakl›l›¤›n› kabul etmifl ancak, sadece Euklidesçi
geometrinin görünün biçimini belirledi¤ini ve dolay›s›yla, nesnel geçerlili¤e sahip
oldu¤unu öne sürmüfllerdir. ‹kinci olarak da Euklidesçi olmayan geometrilerin tu-
tarl› olmayabilece¤ini yani, zaman içerisinde çeliflkiler bar›nd›rd›¤›n›n gösterilebi-
lece¤ini savunmufllard›r. 

Ancak tarihsel geliflmeler, bu iki sav›n da geçersizli¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Ön-
celikle Riemann’›n verdi¤i göreli tutarl›l›k ispat›, Euklidesçi geometrilerin Euklides
geometrisi kadar tutarl› oldu¤unu ortaya koyarak ikinci elefltiriyi ortadan kald›r-
m›flt›r. ‹lk elefltirinin bertaraf edilmesi ise iki aflamada gerçeklemifltir. ‹lk aflamada,
Euklidesçi olmayan geometrilerin modelleri bulunmufl ve söz konusu geometrile-
rin de matematiksel alanda nesnel bir geçerlili¤i oldu¤u görülmüfltür. Ancak, Kant-
ç› düflüncenin savunucular›, yine de Euklidesçi geometrinin uzay›n geometrisi ol-
du¤unu öne sürmüfllerdir. ‹kinci aflama ise Einstein’›n genel görelilik kuram›n› or-
taya koymas› ile gerçekleflmifltir. Einstein, fizik yasalar›n›n betimlenmesinde Eukli-
desçi olmayan bir geometrinin daha uygun oldu¤unu ifade etmifltir.

Tüm bu geliflmelerin sonucunda, geometrinin aksiyomlar›n›n, sentetik a priori
yarg›lar oldu¤u düflüncesi savunulamaz bir hale gelmifltir. Öyleyse, geometrinin
aksiyomlar›n›n anlambilimsel ve bilgibilimsel statüsü hakk›nda ne söylenecektir?
Nas›l bir felsefî çerçeve içerisinde bu soru yan›tlanabilecektir?

Bu konuda yürütülen bir tart›flma, geometrinin aksiyomlar› içerinde ad› geçen
“nokta”, “düz çizgi” gibi temel terimlerin mahiyeti ile ilgilidir. Bir yandan Frege ve
matematikçi ve felsefeci David Hilbert (1854 - 1912), di¤er yandan da Russell ve
Frans›z fizikçi ve felsefeci Henry Poincaré (1862 - 1943), bu konu etraf›nda bir tar-
t›flmaya giriflmifller ve mektuplaflm›fllard›r. Poincaré, 1880’lerden itibaren geometri-
nin aksiyomlar›n›n ne olgusal bir içeri¤e sahip oldu¤unu ne mant›ksal bir zorun-
lulu¤u ifade etti¤ini ne de sentetik a priori yarg›lara dayanmakta oldu¤unu ve fa-
kat “örtük tan›mlar” oldu¤unu savunmufltur. Hilbert’te benzer bir biçimde, geomet-
rinin aksiyomlar›n›n tan›mlar oldu¤unu ifade etmifltir. ‹lginçtir ki matemati¤in man-
t›¤a indirgenmesini savunan iki önemli ad, Russell ve Frege, bu yaklafl›mlara karfl›
ç›km›fllar ve uzun bir süre geometrinin aksiyomlar›n›n tan›msal olmayaca¤› konu-
sunda, s›ras›yla Poincaré ve Russell’› ikna etmeye çal›flm›fllard›r. 

Söz konusu bu tart›flmalar› ve bu tart›flmalar›n anlambilimi merkeze alan bir felsefe gele-
ne¤inin oluflmas›na etkilerini Alberto Coffa ayr›nt›l› olarak ele alm›flt›r: Coffa, A. (1991)
The Semantic Tradition from Kant to Carnap: to the Vienna Station. Cambridge Univer-
sity Press. Cambridge. Chapter 7: Logic in transition: s.113-140.

Bu tart›flmalarda Hilbert ve Poincaré’nin savundu¤u görüfl, söz konusu terimle-
rin aksiyomlar içerisinde tan›mland›¤› ve bu tan›mlar›n d›fl›nda bir anlamlar› ve
gönderimleri bulunmad›¤›d›r. Poincaré bu görüflü, geometrinin aksiyomlar›n›n
önermesel bir içeri¤i bulunmad›¤› ve fakat “örtük tan›mlar” (‹ng. definitions in dis-
guse) olarak düflünülmeleri gerekti¤i biçiminde ifade etmifltir. Tan›msal olmalar›
itibariyle de geometrinin aksiyomlar›, analitik olmak durumundad›r.

Geometrinin aksiyomlar›nda söz, geçen basit ve tan›ms›z kabul edilen terimle-
rin mahiyeti üzerine yürütülen tart›flmalar, genelde dilin ve mant›¤›n mahiyetinin
belli bir biçimde anlafl›lmas› için anahtar rolü oynam›flt›r. Bir bak›ma, analitik felse-
fe gelene¤i kendi mant›k ve a priori anlay›fl›n›, bu tart›flmalar içerisinde netlefltirmifl-
tir. Konunun geliflimini flu flekilde özetleyebiliriz: Kant, kendi düflüncesi içerisinde
Platoncu idealar›n ve söz konusu bu idealara iliflkin bilgi sahibi olmam›z›n arac› ola-
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rak entelektüel görünün bir elefltirisini sunmufltur. Kant’›n metafizi¤in olanakl›l›¤›-
na iliflkin elefltirisinin merkezinde, Platonculu¤un bir elefltirisi yer almaktad›r. 

Öte yandan Kant, matematiksel yarg›lar› temellendirmeye çal›fl›rken, kavramsal
bilgiye karfl›t olarak yine görüsel bilgiden yararlanm›fl ve matemati¤in saf görüye
dayand›¤›n› savunmufltur. Netice olarak, sentetik a priori yarg›lar, saf görüde infla
olunan nesnelerin dolays›z bilgisine dayanmaktad›r. Ancak, yukar›da da ifade etti-
¤imiz gibi, geometrinin sentetik a priori yarg›lara dayand›¤› görüflü, Euklidesçi
geometrilerin ortaya ç›k›fl›yla art›k savunulamaz hale gelmifltir. Dolay›s›yla, özelde
aritmeti¤in, genelde de matemati¤in analitik olana (mant›ksal olana) indirgenme-
sine yönelik bir e¤ilim ortaya ç›km›flt›r. Ancak burada sorulmas› gereken bir soru,
mant›ksal olan›n bilgisinin nereden kaynakland›¤›d›r. Mant›ksal biçimler (mant›k-
sal do¤ru önermelerin ve geçerli ç›kar›mlar›n biçimleri), e¤er olgular olarak görü-
lürse kendileri hakk›nda kavramsal bir bilgiye sahip oldu¤umuzdan söz edebiliriz.
Lakin bu takdirde, mant›ksal olan a posteriori bir statüye sahip olacakt›r ki bu, çok
kolayl›kla savunulabilir bir görüfl de¤ildir. E¤er, mant›ksal olan hakk›ndaki bilgi-
miz kavramsal de¤ilse, geriye kalan bir seçenek, söz konusu bilginin görüsel oldu-
¤udur. Ancak bu suretle, Kant’›n elefltirdi¤i ve afl›lmas›na katk›da bulundu¤u bir
bilgi türü olarak, entelektüel görü, tekrar devreye sokulmaktad›r. Bu da eflit ölçü-
de kabul edilemez bir durumdur. ‹flte bu ba¤lamda, geometrinin aksiyomlar›n›n
örtük tan›mlar oldu¤unun ortaya konulmas›, iki bak›mdan çok önemlidir: Bu yak-
lafl›m, bir yandan matemati¤in mant›ksal olana indirgenmesi bak›m›ndan büyük
önem tafl›maktad›r; öte yandan da bu indirgeme esnas›nda, görüsel bir bilgiye
gönderme yap›lmam›fl olmaktad›r. A priori olan›n temellendirilmesi sadece ve sa-
dece dilin s›n›rlar› içerisinde kuflat›labilmektedir. 

Felsefenin dilin s›n›rlar› içerisine çekilmesi sürecine son noktay› ise Wittgenste-
in Tractatus adl› eserinde koyacakt›r. Mant›ksal biçimlerin, Platoncu bir tarzda an-
lafl›lmas›na yönelik elefltirilerin genel tarz› olumsuzlay›c›d›r. Yani, onlar›n ne olma-
d›¤›n› ortaya koymaya yöneliktir. Wittgenstein, onlar›n ne olduklar›n› dilin s›n›rla-
r› içerisinde ortaya koymay› denemifltir. Wittgenstein’›n bu görüfllerini Ünite 4’te
ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›z. 

Frege ve Hilbert’in bu konudaki tart›flmalar› için flu kayna¤› okuyabilirsiniz: “The Frege-
Hilbert Controversy”: (http://plato.stanford.edu/entries/frege-hilbert/).

Sentetik a priori yarg›lar›n olanakl›l›¤›n›n elefltirilmesi ile dilin ve dilsel olan›n felsefenin
oda¤›na yerleflmesi aras›ndaki ba¤›nt›y› aç›klay›n›z. 

Aritmeti¤in Mant›¤a ‹ndirgenmesi
Matemati¤in sentetik a priori yarg›lara dayand›¤› düflüncesinin elefltirisinin bir di-
¤er ciheti ise aritmeti¤in önermelerinin analitik a priori oldu¤unun gösterilmesini
içermektedir. Bu önemli ad›m›n at›lmas› ve bir bak›ma aritmeti¤in dilsel - mant›k-
sal olana indirgenmesi sürecinde en önemli katk› hiç flüphesiz Gottlob Frege’den
gelmifltir. Afla¤›da, Frege’nin çal›flmalar›n› sundu¤umuzda, kendisinin baz›lar›nca
neden analitik felsefenin büyükbabas› olarak an›ld›¤› daha iyi anlafl›lacakt›r.
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Görü ile nesneler ile dolays›z
olarak (kavramlar›n dolay›m›
olmaks›z›n) temas etti¤imiz
bir mekân ya da ara yüz kast
edilmektedir. Söz konusu
nesnelerin (Platoncu
nesneler ya da idealar gibi)
duyusal alanda mevcut
olmamalar› durumunda söz
konusu görü “entellektüel”
(“aklî”) s›fat›n› almaktad›r. 



FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB FREGE (1848 - 1925)
Frege, çal›flmalar›n›n oda¤›n›, mant›¤a ve bununla ba¤lant›l› olarak felsefeye kay-
d›rm›fl bir matematikçidir. Baz›lar›, kendisini analitik felsefenin kurucusu olarak
kabul eder. Yaflad›¤› süre içerisinde yapt›¤› çal›flmalar, dar bir çevre d›fl›nda tan›n-
mam›flt›r. Matemati¤in temelleri ve mant›k üzerine yapt›¤› çal›flmalar, Giuseppe
Peano (1858-1932) ve Bertrand Russell (1872-1970) taraf›ndan gelecek nesillere
aktar›lm›flt›r. Wittgenstein, Tractatus’ta Frege’nin çal›flmalar›ndan övgüyle söz et-
mifltir. Öte yandan, Frege’nin en önemli çal›flmalar›ndan biri olan Grundlagen der
Arithmetik, ancak 1950’de ‹ngilizce’ye çevrilmifltir. Frege’nin çal›flmalar›na olan il-
gi 1960’larda artm›fl, 1970’lerden sonra ise Frege’nin baz› çal›flmalar›, analitik felse-
fe çal›flan bir ö¤rencinin standart okuma metinleri aras›na girmifltir. 

Frege, 1848 y›l›nda Mecklenburg-Schwerin’de (bugün Almanya’ya ba¤l› Meck-
lenburg-Vorpommern Federe Devleti’nde) yer alan Wismar’da do¤du. Babas›, bir
k›z lisesinin kurucusu ve yöneticisiydi. Babas›n›n ölümünden sonra annesi ayn› ifli
sürdürdü. Çocukluktan itibaren dille ve mant›kla ilgili konularla karfl›laflma f›rsat›
buldu. Bunun önemli nedenlerinden birisi, babas›n›n 9 - 13 yafl aras›ndaki çocuk-
lar için Alman dili üzerine yazd›¤› bir ders kitab›yd›. Bu kitab›n girifl bölümü, dilin
mant›¤› ile ilgiliydi. 

Frege 1869’da Jena Üniversitesi’nde ö¤renime bafllad›. ‹lk dört dönemde, özel-
likle fizik ve matematikle ilgili yaklafl›k 20 kadar derse devam etti. Ald›¤› dersler
aras›nda felsefe dersleri de vard›. 1871’den itibaren Frege, çal›flmalar›na Göttin-
gen’de devam etme karar› ald›. 1873 y›l›nda Ernst Schering’in yan›nda doktora ça-
l›flmas›n› tamamlad›. Doktora tezi Über eine geometrische Darstellung der ima-
ginären Gebilde in der Ebene (Düzlemde ‹majiner Biçimlerin Geometrik Temsili)
bafll›¤›n› tafl›yordu. Bu çal›flmas›nda Frege, projektif geometrideki bir problemi
çözmeye çal›fl›yordu. Problem, sonsuz mesafedeki noktalar›n temsil edilebilmesi
ile ilgiliydi. Frege, doktora derecesini ald›ktan sonra matematik dersleri vermeye
bafllad›. Matematik alan›nda 1879’da doçent ve 1896’da profesör oldu. Frege 1887
y›l›nda Margarete Katharina Sophia Anna Lieseberg ile evlendi. Akademik çal›flma-
lar›n› 1918’e de¤in sürdürdü. 1925’te Bad Kleinen’de öldü.

Frege, 1874’ten 1918’e kadar süren akademik çal›flmalar›n›n büyük bir bölümü-
nü tek bir amaca hasretmifltir. Aritmeti¤i mant›¤a indirgeyerek sa¤lam bir temele
oturtmak. 1879 y›l›nda yay›mlad›¤› Begriffsschrift (Kavram Yaz›s›) adl› eserinden
1906 y›l›nda Russell’›n kendisine gönderdi¤i ve kurdu¤u sistemin bir paradoks
içerdi¤ini gösteren mektuba kadar, neredeyse tamamen bu amaç için çaba sarf et-
mifltir. fiimdi Frege’nin neyi amaçlad›¤›n› ve bunun nas›l olup da kendisini analitik
felsefenin kurucusu haline getirdi¤ini anlamaya çal›flal›m.

Frege’nin Türkçe’ye çevrilen kitap ve makalalerine iliflkin bilgileri, bu bölümün sonunda-
ki Yararlan›lan Kaynaklar k›sm›nda bulabilirsiniz.

Mant›k ve Aritmeti¤in Temelleri
Frege’nin, aritmeti¤i mant›ksal olana indirgeme projesi, hem say›lar›n tek tek ta-
n›mlanmas›n› hem de say›lar›n s›ras›n›n yakalanmas›n› içermektedir. Frege, 1884
tarihli aritmeti¤in temelleri üzerine yazd›¤› eserinde (Die Grundlagen der Arithme-
tik, eine logisch-matematische Untersuchung über den Begriff der Zahl) ve 1893 y›-
l›nda ilk ve tek cildini yay›mlad›¤› aritmeti¤in temel yasalar› hakk›nda yazd›¤› ese-
rinde de (Die Grundgeseztze der Arithmetik) tek tek (sayal; ‹ng. cardinal) say›la-
r›n, saf mant›ktan nas›l türetilebilece¤ini ortaya koymaya çal›flm›flt›r. 
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Ancak, say›lar›n tek tek tan›mlanmas› çabas›na öncelikli bir biçimde 1879 tarih-
li eserinde (Begriffsschrift) bir dizideki s›ra kavram›n›n mant›ksal sonuç kavram›na
indirgenebilece¤ini göstermeye çal›flm›flt›r. Frege’nin bu eseriyle gelifltirmeye bafl-
lad›¤› ideografi fikri, biçimsel mant›¤›n gelifliminde de bir dönüm noktas› olmufl-
tur. Begriffsschrift, fonksiyonlar ve de¤iflkenlerin biçimsel bir dil içerisinde temsil
edilebilmesini sa¤l›yordu. Frege, matemati¤in mant›¤a dayand›¤›n› ve mant›¤›n
içerisinden geliflti¤ini göstermeye çal›fl›yordu. Bunun gösterilebilmesi için mant›¤›n
o günkü halinden çok ileriye görütülmesi icap ediyordu. Ne Aristoteles’in k›yas
kuram› ne Stoac› önermeler mant›¤› önermelerin ve ç›kar›mlar›n temsil edilebilme-
si için yeterliydi. Örne¤in, Euklides geometrisinin ç›kar›mlar›, klasik mant›k içeri-
sinde ele al›nam›yordu. 

Klasik mant›k, mant›k de¤iflmezleri ile ilgili bir ilerleme sa¤lam›fl olsa da özel-
likle “tüm” ve “baz›” gibi ifadeleri içeren önermelerin ele al›n›fl›, yeterince ayr›nt›l›
de¤ildi. Frege’nin gelifltirdi¤i niceleme mant›¤›, tüm bu sorunlar› kökünden hallet-
mifl ve modern mant›¤›n gelifliminde yeni bir bafllang›ç olmufltur. Frege’nin gelifl-
tirdi¤i mant›k içerisinde en karmafl›k matematiksel ifadeler temsil edilebilmifl, is-
patlar kendi ifade etti¤i anlamda görüsel herhangi bir unsurun s›zmas›na izin ver-
meyen bir biçimde mant›ksal araçlarla ele al›nabilmifltir. 

Frege, Begriffsschrift adl› eserindeki amac›n›, önsözde flu flekilde ifade etmifltir:

...do¤rulanmay› gerektiren tüm do¤rular› sadece mant›k vas›tas›yla bir ispat› verile-
bilenler ve deneyimin olgular› ile desteklenmek durumunda olanlar olmak üzere iki-
ye ay›r›yoruz. Ancak, bir önermenin ilk türde olabilmesi, flüphesiz ki söz konusu
önermenin duyular›n eflli¤i olmaks›z›n insan zihninde beliremeyece¤i gerçe¤i ile
uyumludur. Dolay›s›yla, psikolojik kayna¤›n ne oldu¤undan ziyade en iyi ispat yön-
temi, bu s›n›fland›rman›n temelinde yer almaktad›r. fiimdi ben, aritmeti¤in yarg›la-
r›n›n bu türlerin hangisine ait oldu¤u sorusunu ele almak istersem, öncelikle, arit-
metikte yaln›zca, tüm tikelleri aflan düflünce yasalar›n›n deste¤iyle, yani yaln›zca ç›-
kar›mlar yoluyla ne kadar ilerleyebilece¤imi kesinlefltirmek durumunday›m demek-
tir. Benim ilk ad›m›m, bir dizideki s›ra kavram›n› mant›ksal sonuç kavram›na indir-
geme ve buradan da say› kavram›na ulaflma çabas› olacakt›r. Görüsel olan herhan-
gi bir fleyin gözden kaçarak buraya s›zmas›n› önlemek için, ç›kar›m zincirlerinin
boflluksuz olmas› için her türlü gayreti göstermek durumundayd›m. Bu gereksinime
mümkün olan en s›k› biçimde uyma çabas›n› gösterirken dilin yetersizli¤ini bir en-
gel olarak karfl›mda buldum... Dile ait söz konusu eksiklik beni bu ideografi fikrine
itti (Begriffsschrift, s.1). 

Bu al›nt›dan anlafl›ld›¤› üzere Frege, ç›kar›mlar›n temsil edilmesinde tamamen man-
t›ksal bir dizge oluflturmay› hedeflemektedir. Bu dizge içine görüsel olan hiçbir unsu-
run s›zmas›na izin vermeyecektir. Frege’nin daha genifl ba¤lamdaki amac› ise aritmeti-
¤in mant›¤›n bir alt dal› oldu¤unu göstermektir. Aritmeti¤in do¤ru önermeleri, birer
mant›k teoremi olarak ve mant›ksal bir dizgenin olanaklar› içerisinde ispatlanabilir. 

Frege’nin baflard›¤› de¤iflimi anlayabilmek için kendisinin kavram, nesne ve ni-
celeyiciler ile ilgili gelifltirdi¤i bak›fl aç›s›n›n ayr›nt›lar›na girmemiz gerekmektedir.
Öncelikle say› ifade eden bir önermeyi dikkate alal›m. Frege’nin bu tür önermeler-
le ilgili yapt›¤› ilk tespit, bu önermelerin “kavramlarla ilgili” bir fley söyledi¤idir. Bir
nesnenin herhangi bir sayal say› kadar oldu¤unu söylemek, esasen belli bir kavra-
m›n alt›na düflen belli bir say›da nesne oldu¤unu söylemektir. Bir baflka deyiflle,
bu tür önermeleri “n tane F vard›r” biçimindedir. Dolay›s›yla, say›sal önermelerin
çözümlenmesi, kavramlar›n mant›k içerisinde nas›l ele al›nabilece¤ini aç›klamam›-
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z› gerektirir. Frege bu noktada, fonksiyonlardan yararlan›r. Bir örnek olmak üzere,
toplama fonksiyonunu ele alal›m. Toplama fonksiyonu s›ral› üçlülerden oluflur. S›-
ral› üçlünün ilk iki s›ras›ndaki say›lar, fonksiyonun tan›m kümesini, üçüncü s›rada-
ki say› ise de¤er kümesini teflkil eder. Örne¤in 1, 3, 4 s›ral› üçlüsü, toplama fonk-
siyonunun bir özellemesidir. Çünkü “1 + 3 = 4” önermesi do¤ru bir önermedir.
fiimdi toplama fonksiyonu ile oluflturdu¤umuz basit bir denklemi ele alal›m: x + 3
= 4. Bu denklem, bir önerme ifade etmez. Belli bir do¤ruluk de¤eri yoktur. Günü-
müzde mant›kta bu tür ifadelere, önermelerden farklar›n› belirtmek için aç›k öner-
me ad›n› veriyoruz. Söz konusu aç›k önerme, bir de¤iflken (“x”) içermektedir. Bu
de¤iflken, do¤al say›lar kümesinden de¤erler al›yor olsun. Örne¤in “1” say›s› bu
denklemi sa¤lar. “1”in söz konusu denklemi sa¤lamas› demek, “x” yerine 1 koydu-
¤umuzda do¤ru bir önerme elde ederiz demektir. Böyle bir aç›k önermeye gerçek-
lenebilir bir önerme diyoruz. 

Frege, kavramlar› t›pk› yukar›da ifade etti¤imiz denklemdeki gibi aç›k önerme-
ler cinsinden ele almakta ve onlara “tamamlanmam›fl simgeler” ad›n› vermektedir.
Bir bak›ma kavramlar, kendilerini sa¤layan nesneler taraf›ndan doldurulacak bofl-
luk veya (ya da ikili ve daha çoklu ba¤›nt›lar söz konusu oldu¤unda) boflluklar içe-
rirler. Örne¤in “dünyan›n uydusu” kavram›n› “x dünyan›n uydusudur” biçiminde
bir aç›k önermeyle ifade edebiliriz. Söz konusu aç›k önermeyi, dünyan›n uydusu
oldu¤u için “ay” sa¤lamaktad›r.

Aç›k önermeleri kapal› hale getirmenin bir yolu, görüldü¤ü gibi, bir nesneyi
(daha do¤rusu nesneye iflaret eden bir terimi), söz konusu de¤iflkenin yerine koy-
makt›r. Ancak tek yol bu de¤ildir. Frege’nin devrim niteli¤indeki buluflu flu flekil-
de ifade edilebilir: Niceleme, aç›k önermeleri kapal› hale getirme, yani aç›k öner-
meleri do¤ruluk de¤eri tafl›yan önermelere dönüfltürme ifllemidir. Yine “dünyan›n
uydusu” kavram›n› ele alal›m. Fx: x dünyan›n uydusudur olarak tan›mlans›n.

(I) Tüm x’ler için Fx’tir.
(II) Baz› x’ler için Fx’tir.
Yukar›daki önerme biçimlerinden (I), tümel bir önerme biçimi olup tümel bir

niceleyici (tüm) içermektedir. (II) önermesi ise tikel bir önerme biçimi olup tikel
bir niceleyici (baz›) içermektedir. Her iki önerme de söz konusu de¤iflken “x”in
de¤er ald›¤› alana ba¤l› olarak belli bir do¤ruluk de¤eri tafl›maktad›r. Örne¤in, tüm
fleyleri de¤er alan› olarak belirlersek (I) yanl›fl, (II) ise do¤ru olacakt›r. 

Ayn› önerme “Gxy: x, y’nin uydusudur” yüklemini kullanarak ve dünya yerine
bir sabit terim koyarak da ifade edilebilir. “a” sabit bir terim olarak dünyan›n yeri-
ne geçsin:

(III) Tüm x’ler için Gxa’d›r.
(IV) Baz› x’ler için Gxa’d›r.
Görüldü¤ü gibi, niceleyici içeren tüm önermeler içerdikleri birli, ikili, n’li ba-

¤›nt›lar uygun önerme eklemlerini de tan›mlayarak biçimsel mant›k içerisinde tem-
sil edilebilir hale gelmifltir. Niceleyicilerin bu flekilde ele al›nmas›n›n bir di¤er
avantaj› da klasik mant›kta mümkün olmayan bir biçimde say›sal ifadelerin temsil
edilebilmesidir. Örne¤in, “Dünyan›n bir ve yaln›z bir uydusu vard›r.” ifadesini,
mant›¤›m›za özdefllik simgesini (“=”) katarak kolayca ifade edebiliriz: En az bir x
vard›r ki Gxa’d›r ve e¤er herhangi bir y için Gya ise x=y’dir.

Benzer biçimde tüm di¤er say›sal ifadeler, “tam olarak iki”, “en az iki”, “en faz-
la bir”, “en az iki” vb. herhangi bir mu¤lakl›¤a yol açmaks›z›n Frege’nin gelifltirdi-
¤i mant›k içerisinde temsil edilebilir. 
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Frege, gelifltirdi¤i niceleme mant›¤› içerisinde karmafl›k matematiksel önerme-
leri ve bu önermeleri içeren mant›ksal ç›kar›mlar› temsil edebilme olana¤›na sahip
olmufltur. Dolay›s›yla s›ra, tek tek say›lar›n tan›mlanmas›na gelmifltir. Projesinin bu
k›sm›na girifl olarak Frege, 1884 y›l›nda Die Grundlagen der Aritmetik’i (Aritmeti-
¤in Temelleri) yay›mlar. Bu kitap, ilki gibi teknik notasyonlar› içermez. Birçok fel-
sefe tarihçisine göre Grundlagen yaz›l›fl biçimi, kan›tlamalar›n sunuluflu vb. itiba-
riyle felsefe tarihinde yaz›lm›fl en baflar›l› analitik metinlerden birisidir. Frege, ön-
celikle aritmetiksel önermelerin statüsü ve sayal say›n›n mahiyetine iliflkin mevcut
kuramlar› elefltirel bir biçimde ele al›r. Bunlar›n her birinin neden kabul edilemez
oldu¤unu ayr›nt›l› kan›tlamalar vererek gösterir. Ta ki kendi önerdi¤inin haricinde
aritmeti¤in ve sayal say›n›n aç›klanmas›nda geçerli baflka bir kuram kalmay›ncaya
kadar. Daha sonra bir süre, ilk iki kitab›nda öne sürdü¤ü kavram ve nesne anlay›-
fl›n› netlefltirmek üzere çal›fl›r. Bu çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› 1891 y›l›nda verdi¤i
Funktion und Begriff (Fonksiyon ve Kavram) bafll›kl› derste sunar. Aritmeti¤in te-
mellerine iliflkin yaklafl›m›n›n art›k olgunlaflt›¤›na ikna oldu¤undan, söz konusu te-
mellerin biçimsel bir sunumunu yapmaya karar verir ve Grundgesetze der Aritme-
tik’in (Aritmeti¤in Temel Yasalar›) ilk cildini 1893 y›l›nda yay›mlar. Grundgesetze
biçimsel ve teknik bir metindir. Felsefî tart›flmalar ve temellendirmeler yoktur. Bi-
rinci k›s›mda, sadece kulland›¤› biçimsel dilin anlambilimine iliflkin bir sunum bu-
lunmaktad›r. ‹kinci k›s›m ise ayr›nt›l› türetimleri içerir. Sonlu sayal say›lar olarak
do¤al say›lar›n inflas› gerçeklefltirilir. Grundgesetze’nin ikinci cildi, on y›l sonra
1903’te yay›mlan›r. ‹kinci k›sm›n sonu, ikinci ciltte sunulur. Üçüncü k›s›mda gerçel
say›lar›n inflas›na iliflkin tart›flmalar bafllar. Bu tart›flmalar, Grundlagen’de sayal sa-
y›lara iliflkin tart›flman›n bir benzeridir. Bu kez gerçel say›lara iliflkin farkl› kuram-
lar elefltiriye tâbî tutulur. Fakat ikinci cildin sonunda tamamlanmaz. Bir üçüncü cilt
ise hiçbir zaman yay›mlanmam›flt›r. 

Sonuçta Frege, sayal say›y› nas›l ele almakta ve nas›l tan›mlamaktad›r? Bunu an-
layabilmek için öncelikle birinci düzey ve ikinci düzey biçimsel mant›k aras›ndaki
ayr›ma dikkat etmemiz gerekir. Birinci düzey niceleme mant›¤›nda, niceleyiciler
de¤iflkenleri nicelerler. Bir baflka deyiflle, “tüm x’ler için” ya da “baz› x’ler için” bi-
çimindeki ifadelerden baflka niceleyiciler birinci düzey mant›kta yer almaz. ‹kinci
düzey niceleme mant›¤›nda ise yüklemlerin de nicelenebildi¤ini görürüz. Bir bak›-
ma ikinci düzey mant›k, sadece yüklemlerin kaplamlar›ndaki nesneler hakk›nda
de¤il bizatihi yüklemlerin kendileri hakk›nda konuflabildi¤imiz bir mant›kt›r. 

Frege sayal say›lar› ikinci düzey yüklemler mant›¤›nda tan›mlamaktad›r. Biraz ön-
ce “Belli bir yüklemi sa¤layan bir ve yaln›z bir nesne vard›r.” önermesinin biçimini ifa-
de etmifltik. fiimdi bu önerme biçimini sa¤layan yüklemleri dikkate alal›m. Bu yük-
lemlerin kaplamlar›nda sadece bir birey bulunmaktad›r. Frege’ye göre Bir say›s›, ikin-
ci derece yüklemler mant›¤›nda, birinci derece yüklemler mant›¤›ndaki söz konusu
ifadeyi sa¤layan tüm yüklemlerin kavram›d›r. Bir bak›ma Bir say›s›n›n kendisi kapla-
m›nda bir birey bulunan yüklemlerin kümesidir. S›f›r say›s› kaplam›nda hiçbir birey
bulunmayan (bu itibarla da çeliflik olan) yüklemlerin kavram›d›r. Benzer biçimde, di-
¤er tüm say›lar da ikinci derece yüklemler mant›¤›nda art›k tan›mlanabilmektedir. 

Russell Paradoksu
Frege’nin projesinin son aflamas›, Frege’nin mant›ksal olarak kabul etti¤i aksiyom-
lardan aritmeti¤in yasalar›n›n türetilmesini içermektedir. Frege söz konusu bu tü-
retimleri yaparken, kendisinin Temel Yasa V olarak adland›rd›¤› bir yasaya müra-
caat etmifltir. Bu yasay› flu flekilde ifade edebiliriz:
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Bir f(x) fonksiyonunun ve bir di¤er g(x) fonksiyonunun de¤er-alanlar› bir ve
ayn›d›r ancak ve ancak tüm x’ler için f(x) = g(x) ise.

Temel Yasa V’in özel bir durumu yüklemlere ve yüklemlerin kaplamlar›na uy-
gulanabilir. E¤er {x|Fx} kümesi F yükleminin kaplam›n› belirtiyor olsun, yani F
yüklemini sa¤layan tüm fleyleri içeriyor olsun. Bu durumda Temel Yasa V flu flekil-
de yeniden ifade edilebilir: “F ve G yüklemleri ayn› kaplama sahiptirler ancak ve
ancak tüm x’ler için Fx ↔ Gx ise” (Burada “↔” simgesi karfl›l›kl› koflulu göster-
mektedir). Bir baflka deyiflle, “F’lerin kümesi ve G’lerin kümesi ile bir ve ayn›d›r
ancak ve ancak her F, G ise ve her G, F ise”. 

Frege, bu yasay› mant›ksal ve aflikâr kabul etmifl ve bu yasadan Hume’un eflsa-
y›l›l›k ilkesinin ve Peano’nun aritmetiksel aksiyomlar›n›n türetilebilece¤ini göster-
meye çal›flm›flt›r. Temel Yasa V’ten aritmeti¤in aksiyomlar›n›n türetilmesi bugün
Frege’nin Teoremi olarak an›lmaktad›r. 

Frege, Grundgesetze’nin ikinci cildini yay›mlamaya haz›rlan›rken Russell, ken-
disine bir mektup yazar ve Temel Yasa V’ten bir paradoksun türetilebildi¤ini ifade
eder. Russell, “kendi kendisinin eleman› olmayan kümelerin kümesi”nin Frege’nin
dizgesi içerisinde tan›mlanabilece¤ini, ancak böyle bir kümenin kendisinin hem
eleman› olaca¤›n›n hem de eleman› olamayaca¤›n›n gösterilebildi¤ini, dolay›s›yla
bir çeliflkinin ortaya ç›kt›¤›n› gösterir. Bu durumda Frege’nin dizgesi bir çeliflkiye
yer vermekte ve tutars›z olmaktad›r. Frege sorunu kabul eder ve bir çözüm olmak
üzere bir Ek bölüm kaleme al›r. Çözüm Temel Yasa V’te bir de¤ifliklik önermekte-
dir. Frege söz konusu ek bölümüne flu sat›rlarla bafllar: “Bilim üzerine yazan biri-
sinin bafl›na, çal›flmas›n›n tamamlanmas›ndan sonra eserinin temellerinden birisi-
nin sars›lmas›ndan daha talihsiz bir olay zor gelir. Bu cildin bas›m› tamamlanmak
üzereyken Bay Bertrand Russell’›n bir mektubu ile benim içine düfltü¤üm durum
iflte budur.” (Russell’›n mektubu ve Frege’nin cevab› Heijenoort (1967) içerisinde
yay›mlanm›flt›r.) Frege’nin önerdi¤i çözümün yeterli olmad›¤› daha sonra anlafl›l›r. 

Frege’nin mant›k üzerine çal›flmalar› Bertrand Russell (1872 - 1970), Rudolf Car-
nap (1891-1970) ve Ludwig Wittgenstein’›n (1889-1951) yap›tlar›ndaki gönderme-
lerle zaman içerisinde tan›n›r. 

Günümüzde Frege’nin Grundgesetze’de baflarmaya çal›flt›¤› türetimlerin büyük k›sm›n›n,
Russell Paradoksu’na yol açmaks›z›n kurtar›labilece¤i düflünülmektedir. Bu konudaki ça-
l›flmalara iliflkin bilgiler için lütfen flu ba¤lant›y› inceleyiniz: “Frege’s Logic, Theorem, and
Foundations for Arithmetic” (http://plato.stanford.edu/entries/frege-logic/)

Frege’nin Projesinin Önemi
Neden Frege analitik felsefenin kurucusu kabul edilir? Aritmeti¤in mant›¤a indir-
genmesi projesinin analitik felsefenin geliflim seyri bak›m›ndan önemi nedir? Ön-
celikle, analitik felsefenin temel vas›flar›n› hat›rlayal›m: Dili ve dilin mant›¤›n› mer-
keze almak; metafizi¤i elemek; felsefî söylemi mu¤lakl›klardan ve kar›fl›kl›klardan
ar›nd›rmak. Frege, gelifltirdi¤i kavram yaz›s› ve niceleme kuram›yla modern man-
t›¤›n kurucusudur. Bu itibarla, analitik felsefe üzerindeki etkisi tart›flma götürmez.
Kendisi, yazd›¤› metinlerde son derece kan›tlamac› bir üslup kullanm›fl ve analitik
felsefe metinlerinin ilk örneklerini vermifltir. Bu bak›mdan da etkisi son derece
önemlidir. Analitik felsefe, felsefî aç›dan önemli konular›n dilin ve dilin mant›¤›n›n
s›n›rlar› içerisinde çözümlenebilece¤ini; bu sayede anlafl›l›r k›l›naca¤›n› ve çözüle-
bilece¤ini düflünmek demektir. Bu, ayn› zamanda dili aflan, dilin ve dilin mant›¤›-
n›n d›fl›nda kalan metafiziksel bir içeri¤in de reddedilmesi anlam›na gelmektedir.
Bu itibarla Frege’nin sayal say›lar›n mahiyeti konusunda yapt›¤› çal›flma analitik
felsefe bak›m›ndan yaflamsal önemdedir. 
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Analitik felsefenin özellikle sentetik a priori yarg›lar›n ve bu yarg›lar› olanakl›
k›lan saf görünün elefltirisi üzerinden flekillendi¤ini bir kez daha ifade edelim. Ne-
den? Görü, ister Platoncu ve Plotinosçu biçimiyle idealarla karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
ve onlara temas etti¤imiz bir arayüz olarak, ister Kantç› biçimiyle matematiksel
nesneleri infla etti¤imiz mekân olarak anlafl›ls›n, dilsel ve mant›ksal olan›n d›fl›nda
kalan, dilsel - mant›ksal olana önceli¤i olan bir nesnellik alan›na gönderme yap-
maktad›r. Bir bak›ma, görü ve görüye dayal› felsefe hâkim oldu¤u sürece gönül ra-
hatl›¤›yla felsefenin merkezine dili ve dilin mant›¤›n› yerlefltirmek söz konusu ola-
maz. Öte yandan, felsefenin oda¤›na metafiziksel olan› yerlefltirmek isteyen he-
men her düflünürün kan›tlamalar›n›n bir yerinde, matematiksel olan›n mahiyetine
gönderme yapt›¤›n› da hat›rlamal›y›z. Platon, idealar›n bilgisinden söz etmek iste-
di¤inde öncelikle, örneklerini matematiksel bilgiden ve bu bilgiyi olanakl› k›lan
matematiksel nesnelerden seçmektedir. Keza Kant, her ne kadar Platoncu bir me-
tafizi¤e karfl› ç›ksa da, kendi transandantal metafizi¤inin oda¤›na matematiksel
nesneleri ve onlar›n infla mekân› olan saf görüyü yerlefltirmektedir. Oysa Frege’nin
projesinin temel mesaj›, say›n›n bu anlamlarda bir nesne olmay›p, ikinci derece
yüklemler mant›¤›nda tan›mlanabilen bir kavram oldu¤udur. Say›ya, metafizi¤e de
kap› açacak bir biçimde nesnellik atfetmek, dilin mant›¤›n› yanl›fl anlam›fl olmak-
tan kaynaklanmaktad›r. Aritmetik, mant›¤a dayanmaktad›r ve aritmetiksel önerme-
ler, analitik önermelerdir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, analitik felsefenin ç›k›fl noktas›-
n› Frege’nin projesinin oluflturmas› anlafl›l›r olmaktad›r. Frege’nin çal›flmalar›n› bi-
len ve onu yak›ndan tan›yan düflünürler, art›k kendilerine flu soruyu sormaya bafl-
lam›fllard›r: Acaba Frege’nin say›lar ve aritmetik söz konusu oldu¤unda baflard›¤›-
na benzer bir proje di¤er felsefî konular için de söz konusu olabilir mi? Belki de
dili ve dilin mant›¤›n› do¤ru anlamad›¤›m›z için u¤rafl›p durdu¤umuz ve içinden ç›-
kamad›¤›m›z felsefî sorunlar mevcuttur. ‹flte bu sorular ve bu sorulara aranan ce-
vaplar, bizim bugün sonuçlar›n› gördü¤ümüz analitik felsefe gelene¤inin ç›k›fl
noktas›n› oluflturmaktad›r. 

Öte yandan Frege, aritmeti¤e iliflkin projesini gerçeklefltirme sürecinde sadece
modern mant›¤›n kuruluflunu gerçeklefltirmemifltir. Günümüz dil felsefesinin temel
kavramlar›n› da yapt›¤› yan çal›flmalarda oluflturmay› baflarm›flt›r. fiimdi; Frege’nin
bu katk›lar›ndan da k›saca söz edelim.

Frege, neden analitik felsefenin kurucusu olarak kabul edilmektedir? Aç›klay›n›z.

Frege’nin Dil Felsefesine Katk›lar›
Daha önce de ifade etti¤imiz gibi Frege’nin amac›, kapsaml› bir anlam kuram› ge-
lifltirmek de¤ildir. Dil felsefesine iliflkin konulara, ana projesinin ilgilendirdi¤i ölçü-
de girmifl ancak bu alanlarda yapt›¤› çal›flmalar, dil felsefesinin geliflimi bak›m›n-
dan son derece önemli olmufltur.

Frege’nin kavramlar›, fonksiyonlara benzer biçimde ele al›fl›ndan daha önce söz et-
mifltik. Nesne ile kavram aras›nda Frege’nin yapt›¤› ayr›m, özellikle niceleme mant›¤›-
n›n kuruluflunda esas teflkil etmifltir. Ancak, Frege’nin dil felsefesinin geliflimi bak›m›n-
dan belki de en önemli etkisi, Sinn (“anlam”) ve Bedeutung (“gönderim”; “gönderge”
ya da “yönletim” biçiminde çevirileri de mevcuttur) aras›nda yapt›¤› ayr›m olmufltur. 

Anlam ve Gönderim
Frege’nin konuyla ilgilenmesinin temel nedeni, cebirsel özdeflliklerin ifade edili-
flindeki sorunlar› ele almakt›r. “a=a” gibi bir özdefllik ifadesinde bir sorun yoktur.
Ancak, “a=b” biçiminde yaz›lan bir özdeflli¤in nas›l olup da do¤ru kabul edilebile-
ce¤i bir sorun teflkil etmektedir. 

392.  Ünite  -  Matemati¤in  Temel ler inden Anlambi l ime:  Frege

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



1892 y›l›nda yazd›¤› “Über Sinn und Bedeutung” bafll›kl› makalesinde Frege,
anlam ve gönderimi, bir ifadenin iflaret etme biçiminde belirleyici olan iki farkl› ci-
het olarak sunmufltur. Frege, ilk aflamada özel adlar›n gönderiminden söz etmifltir.
Söz konusu ad› tafl›yan nesnenin kendisi, ad›n gönderimini oluflturur. Ancak daha
sonra , gönderimi ad d›fl›ndaki ifadeler için de kullanm›flt›r. Örne¤in, Frege’ye gö-
re bir önermenin (haber tümcesinin) gönderimi, söz konusu önermenin do¤ruluk
de¤eridir. Önermenin anlam› ise söz konusu önermenin aç›klad›¤› düflüncedir. Bir
ifadenin anlam› ise gönderim yap›lan nesnenin sunum biçimi olmaktad›r. 

Frege’nin de tart›flt›¤› bir örne¤i ele alal›m: Sabah Y›ld›z›, Akflam Y›ld›z›’d›r. Bu-
rada sabah ve akflam saatlerinde gö¤ün belli bir bölgesinde gözlemlenen gök cis-
minin s›ras›yla Sabah Y›ld›z› ve Akflam Y›ld›z› olarak adland›r›lmas› ve daha sonra
astronomlar›n bu cismin bir ve ayn› cisim olan Venüs gezegeni oldu¤unu keflfet-
melerine gönderme yap›lmaktad›r. Sabah Y›ld›z› ve Akflam Y›ld›z› farkl› ifadeler ol-
malar› itibariyle farkl› anlamlara sahiptir. Oysa her ikisinin de gönderimi bir ve ay-
n›d›r. “Sabah Y›ld›z›, Akflam Y›ld›z›’d›r.” önermesi, farkl› anlamlara sahip iki ifade-
nin gönderimleri ayn› oldu¤u için do¤ru olmaktad›r. Burada da tart›fl›lan “Sabah
Y›ld›z›” ve “Akflam Y›ld›z›” ifadeleri belirli betimleyiciler olarak da an›lmaktad›r. 

Belirli betimleyicilerin, özel adlara benzer flekilde gönderimlerinin bulunup bu-
lunmad›¤›; gönderimin anlama dayal› olmas›n›n gerekip gerekmedi¤i; bir baflka
deyiflle, adlar›n ve ifadelerin do¤rudan gönderim yap›p yapmad›¤›; dilden ba¤›m-
s›z anlamlar›n bulunup bulunmad›¤›; Frege’nin ele ald›¤› türde özdeflliklerin zo-
runlu olup olmad›¤› vb. konular Russell’dan Wittgenstein’a, Quine’dan Kripke’ye
pek çok analitik felsefeci taraf›ndan tart›fl›lm›flt›r. Bu tart›flmalar›n bir k›sm›n› tarih-
sel seyri içerisinde kitab›n ilerleyen bölümlerinde sunmaya çal›flaca¤›z. 

Bölümün sonunda yer alan Okuma Parças›’n› okuyunuz. Kant’›n anlambilim anlay›fl›na
iliflkin ifade edilen sorunlar› belirleyiniz.

SONUÇ
‹lk iki bölümde, bir yandan Peirce ve Dewey’in; di¤er yandan da Frege’nin görüfl-
lerini ön plana ç›karmam›z sebepsiz de¤ildir. Metafizi¤in elendi¤i, bilimin mahiye-
ti, yöntemi ve s›n›rlar› konusundaki tart›flmalar›n odakta yer ald›¤› ve hepsinden
önemlisi, dilin ve anlam›n, felsefenin merkezine yerleflti¤i analitik gelenek içerisin-
de bu felsefecilerin yaklafl›mlar›nca örneklenen bir gerilim, en bafl›ndan beri var
olmufltur. Frege’nin gerçeklik anlay›fl›n›n merkezinde, bizim inançlar›m›zdan ve
kanaatlerimizden ba¤›ms›z düflünceler yer almaktad›r. Söz konusu bu düflüceler,
dilde önermelerle ifade edilir. Söz konusu bu önermelerin mant›ksal bir biçimi bu-
lunmaktad›r ve bu biçim, nesnel bir biçimde unsurlar›na ayr›labilir, yani çözümle-
nebilir. Buna karfl›l›k Peirce, bizden ba¤›ms›z bir gerçekli¤e vurgu yapmakla bera-
ber, bu gerçekli¤i inançlar›m›za ve kanaatlerimize göreli bir ideal olarak ortaya
koymaktad›r. Mant›k ya da matemati¤in esas itibariyle di¤er bilimlerden bir fark›
yoktur. Mant›ksal ve nesnel bak›mdan nihaî bir çözümlemeden ancak bir ideal ola-
rak ve bir bilimsel cemaatin de¤erlerine ve çabas›na göreli olarak söz edebiliriz.
Do¤al olarak, bu iki yaklafl›m aras›ndaki farkl›l›k, kendisini tüm felsefî tart›flmalar-
da göstermektedir 

Analitik felsefenin tarihi seyrini inceledi¤imiz bu çal›flmam›zda ilk olarak, ana-
litik felsefenin kurucular› ya da bafllat›c›lar› olarak görülen Moore ve Russell’›n gö-
rüfllerini, flu ana kadar sunmaya çal›flt›¤›m›z bu arka planda ele almaya çal›flaca¤›z. 
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412.  Ünite  -  Matemati¤in  Temel ler inden Anlambi l ime:  Frege

Sentetik a priori yarg›lar›n olanakl›l›¤›na yöne-

lik elefltirilerin, analitik felsefenin ortaya ç›k›fl›

bak›m›ndan tafl›d›¤› önemi aç›klamak.

Analitik felsefe, özellikle sentetik a priori yarg›la-
r›n ve bu yarg›lar› olanakl› k›lan saf görünün elefl-
tirisi üzerinden flekillenmifltir. Görü, ister Platon-
cu ve Plotinosçu biçimiyle idealarla karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z ve onlara temas etti¤imiz bir ara yüz
olarak, ister Kantç› biçimiyle matematiksel nesne-
leri infla etti¤imiz mekân olarak anlafl›ls›n, dilsel -
mant›ksal olan›n d›fl›nda kalan, dilsel - mant›ksal
olana önceli¤i olan bir nesnellik alan›na gönder-
me yapmaktad›r. Bir bak›ma, görü ve görüye da-
yal› felsefe kaim oldu¤u sürece, gönül rahatl›¤›y-
la felsefenin merkezine dili ve dilin mant›¤›n› yer-
lefltirmek söz konusu olamaz. Öte yandan, felse-
fenin oda¤›na metafiziksel olan› yerlefltirmek is-
teyen hemen her düflünürün kan›tlamalar›n›n bir
yerinde, matematiksel olan›n mahiyetine gönder-
me yapt›¤›n› da hat›rlamal›y›z. Platon, idealar›n
bilgisinden söz etmek istedi¤inde öncelikle ör-
neklerini matematiksel bilgiden ve bu bilgiyi ola-
nakl› k›lan matematiksel nesnelerden seçmekte-
dir. Keza Kant, her ne kadar Platoncu bir metafi-
zi¤e karfl› ç›ksa da kendi transandantal metafizi-
¤inin oda¤›na, matematiksel nesneleri ve onlar›n
infla mekân› olan saf görüyü yerlefltirmektedir. 

Analitik felsefenin ortaya ç›k›fl sürecinde, Eukli-

desçi olmayan geometrilerin keflfinin oynad›¤›

rolü ay›rtetmek.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve 20. yüzy›l›n baflla-
r›nda, sentetik a priori yarg›lar›n mahiyetine ilifl-
kin felsefî bir tart›flma efllik etmifltir. Euklidesçi
olmayan geometrilerin keflfedilmesi, beraberin-
de flu soruyu getirmifltir: Söz konusu geometri-
ler, özellikle beflinci aksiyom dikkate al›nd›¤›n-
da, birbiriyle çeliflik ifadeler içermektedir. Bir
geometri, tek bir paralelden söz ederken bir di-
¤eri, hiç bir paralelin çizilemeyece¤inden ya da
birden fazla (hatta sonsuz say›da) paralelin çizi-
lebilmesinden söz etmektedir. Dolay›s›yla, bu
geometriler, birbirleriyle tutarl› olmayan, ayn› yo-

rum alt›nda do¤ru olamayacak önermeler içer-
mektedir. E¤er Kant’›n iddia etti¤i gibi, geometri-
nin aksiyomlar› evrensel zorunlulu¤a ve nesnel
geçerlili¤e sahip ise bunlar›n hepsinin ayn› anda
zorunlu ve nesnel geçerli olmas› gerekir. Ancak,
birbiriyle çeliflik iki önerme bir ve ayn› anda zo-
runlu ve nesnel geçerli olamaz. Bunun fark›nda
olan Kantç› felsefeciler, Euklidesçi olmayan geo-
metrilerden haberdar olduklar›nda iki tür tepki
vermifllerdir: ‹lk olarak, bu geometrilerin düflün-
sel olarak olanakl› oldu¤unu ve ancak sadece
Euklidesçi geometrinin görünün biçimini belirle-
di¤ini ve dolay›s›yla, nesnel geçerlili¤e sahip ol-
du¤unu öne sürmüfllerdir. ‹kinci olarak da Eukli-
desçi olmayan geometrilerin tutarl› olmayabile-
ce¤ini, yani zaman içerisinde çeliflkiler bar›nd›r-
d›¤›n›n gösterilebilece¤ini savunmufllard›r. 
Ancak, tarihsel geliflmeler bu iki sav›n da geçer-
sizli¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Öncelikle Riemann’›n
verdi¤i göreli tutarl›l›k ispat›, Euklidesçi geomet-
rilerin Euklides geometrisi kadar tutarl› oldu¤u-
nu ortaya koyarak ikinci elefltiriyi ortadan kald›r-
m›flt›r. ‹lk elefltirinin bertaraf edilmesi ise iki afla-
mada gerçeklemifltir. ‹lk aflamada, Euklidesçi ol-
mayan geometrilerin modelleri bulunmufl ve söz
konusu geometrilerin de matematiksel alanda
nesnel bir geçerlili¤i oldu¤u görülmüfltür. Ancak,
Kantç› düflüncenin savunucular› yine de Eukli-
desçi geometrinin uzay›n geometrisi oldu¤unu
öne sürmüfllerdir. ‹kinci aflama ise Einstein’›n ge-
nel görelilik kuram›n› ortaya koymas› ile gerçek-
leflmifltir. Einstein, fizik yasalar›n›n betimlenme-
sinde Euklidesçi olmayan bir geometrinin daha
uygun oldu¤unu ifade etmifltir.
Tüm bu geliflmelerin sonucunda, geometrinin
aksiyomlar›n›n sentetik a priori yarg›lar oldu¤u
düflüncesi savunulamaz bir hale gelmifltir. Bu du-
rumda, geometrinin aksiyomlar›n›n anlambilim-
sel ve bilgibilimsel statüsü hakk›nda bir tart›flma
bafllam›flt›r. 
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Aritmeti¤in mant›¤a indirgenmesi ile neyin kas-

tedildi¤ini aç›klamak.

Frege, 1874’ten 1918’e kadar süren akademik ça-
l›flmalar›n›n büyük bir bölümünü tek bir amaca
hasretmifltir: Aritmeti¤i mant›¤a indirgeyerek sa¤-
lam bir temele oturtmak. Frege’nin aritmeti¤i
mant›ksal olana indirgeme projesi, hem say›lar›n
tek tek tan›mlanmas›n› hem de say›lar›n s›ras›n›n
yakalanmas›n› içermektedir. Frege, 1884 tarihli
aritmeti¤in temelleri üzerine yazd›¤› eserinde,
(Die Grundlagen der Arithmetik, eine logisch-

matematische Untersuchung über den Begriff der

Zahl ) ve 1893 y›l›nda ilk ve tek cildini yay›mla-
d›¤› aritmeti¤in temel yasalar› hakk›nda yazd›¤›
eserinde de (Die Grundgeseztze der Arithmetik)

tek tek (sayal; ‹ng. cardinal) say›lar›n saf man-
t›ktan nas›l türetilebilece¤ini ortaya koymaya ça-
l›flm›flt›r. Frege, bu çal›flmalar›n›n sonucunda arit-
meti¤e iliflkin tüm do¤ru önermeleri biçimsel bir
dizge içerisinde temsil etmeye çal›flm›flt›r. 

Frege’nin anlam ve gönderim ayr›m› ile dil felse-

fesinin geliflimine katk›s›n› aç›klamak.

Frege’nin dil felsefesinin geliflimi bak›m›ndan bel-
ki de en önemli etkisi Sinn (“anlam”) ve Bedeu-
tung (“gönderim”; “gönderge” ya da “yönletim”
biçiminde çevirileri de mevcuttur) aras›nda yapt›-
¤› ayr›m olmufltur. 1892 y›l›nda yazd›¤› “Über Sinn
und Bedeutung” bafll›kl› makalesinde Frege, an-
lam› ve gönderimi bir ifadenin iflaret etme biçi-
minde belirleyici olan iki farkl› cihet olarak sun-
mufltur. Frege, ilk aflamada özel adlar›n gönderi-
minden söz etmifltir. Söz konusu ad› tafl›yan nes-
nenin kendisi, ad›n gönderimini oluflturur. Ancak
daha sonra, gönderimi ad d›fl›ndaki ifadeler için
de kullanm›flt›r. Örne¤in, Frege’ye göre bir öner-
menin (haber tümcesinin) gönderimi, söz konu-
su önermenin do¤ruluk de¤eridir. Önermenin an-
lam› ise söz konusu önermenin aç›klad›¤› düflün-
cedir. Bir ifadenin anlam› ise gönderim yap›lan
nesnenin sunum biçimi olmaktad›r. 
Belirli betimleyicilerin, özel adlara benzer flekil-
de gönderimlerinin bulunup bulunmad›¤›; gön-
derimin anlama dayal› olmas›n›n gerekip gerek-

medi¤i; bir baflka deyiflle, adlar›n ve ifadelerin
do¤rudan gönderim yap›p yapmad›¤›; dilden ba-
¤›ms›z anlamlar›n bulunup bulunmad›¤›; Fre-
ge’nin ele ald›¤› türde özdeflliklerin zorunlu olup
olmad›¤› vb. konular Russell’dan Wittgenstein’a,
Quine’dan Kripke’ye pek çok analitik felsefeci
taraf›ndan tart›fl›lm›flt›r.

Russell Paradoksu’nu ve önemini aç›klamak.

Frege, Grundgesetze’nin ikinci cildini yay›mla-
maya haz›rlan›rken Russell, kendisine bir mek-
tup yazar ve Temel Yasa V’ten bir paradoksun
türetilebildi¤ini ifade eder. Russell “kendi kendi-
sinin eleman› olmayan kümelerin kümesi”nin
Frege’nin dizgesi içerisinde tan›mlanabilece¤ini,
ancak böyle bir kümenin kendisinin hem elema-
n› olaca¤›n›n hem de eleman› olamayaca¤›n›n
gösterilebildi¤ini, dolay›s›yla bir çeliflkinin ortaya
ç›kt›¤›n› gösterir. Bu durumda Frege’nin dizgesi
bir çeliflkiye yer vermekte ve tutars›z olmaktad›r.
Frege, sorunu kabul eder ve bir çözüm olmak
üzere bir Ek bölüm kaleme al›r. Frege’nin öner-
di¤i çözümün yeterli olmad›¤› daha sonra anlafl›-
l›r. Daha sonra, baflta olmak üzere pek çok ma-
tematikçi ve felsefeci Russell Paradoksu’na bir
çözüm getirmeye yahut söz konusu paradoksun
ortaya ç›kmayaca¤› aksiyomatik küme kuramlar›
gelifltirmeye yönelirler. Söz konusu bu çaba, mo-
dern matematik felsefesinin ana tart›flma konula-
r›ndan birisini oluflturur.
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1. Matemati¤in yarg›lar›n›n sentetik a priori oldu¤unu
savunan felsefeci afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kant
b. Frege
c. Hilbert
d. Hume 
e. Russell

2. Sentetik a priori yarg›lar bilgimizi geniflleten yarg›lar
oldu¤undan, özne ile yüklemi birbirine ba¤layan üçün-
cü bir nesneye gereksinim duyar. Bu nesne, Kant’a gö-
re afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ampirik deneyimde verili nesneler
b. Saf görüde infla edilen nesneler
c. Platoncu matematiksel nesneler
d. Duyusal nesnelerden soyutlama yoluyla elde

edilen nesneler
e. Fikirler aras› ba¤›nt›lar

3. Euklides’in beflinci aksiyomunun, di¤erlerinden ba-
¤›ms›z olmas› gerekti¤ini düflünerek bu yönde ilk çal›fl-
malar› yapan matematikçi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. D’Alembert
b. Gauss
c. János Bolyai
d. Lobachevsky
e. Riemann

4. Geometrinin aksiyomlar›n›n önermesel bir içeri¤e
sahip olmay›p “örtük tan›mlar” oldu¤unu ifade eden
düflünür afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Frege
b. Hilbert
c. Russell
d. Riemann 
e. Poincaré

5. Frege’nin sayal say›lara iliflkin görüflü afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Sayal say›lar, Platoncu nesneler olarak mevcuttur.
b. Sayal say›lar, ikinci derece niceleme mant›¤›nda

kaplamlar›nda birinci derece kavramlar› bar›nd›-
ran kavramlard›r.

c. Sayal say›lar, saf görüde infla edilir.
d. Sayal say›lar, birinci derece niceleme mant›¤›n-

da yer alan kavramlard›r. 
e. Sayal say›lar, görüde mevcut nesne topluluklar›

yard›m›yla tan›mlanabilir. 

6. Afla¤›dakilerden hangisi, Frege’nin eserlerinden biri
de¤ildir?

a. Begriffsschrift
b. Die Grundlagen der Aritmetik
c. Grundgesetze der Aritmetik
d. “Über Sinn und Bedeutung”
e. Die Grundlagen der Geometrie

7. Frege’nin Begriffsschrift adl› eseri yazmas›ndaki te-

mel amaç afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Aristoteles mant›¤›n› elefltirmek
b. Sayal say›lar› tan›mlamak
c. Say›lar›n s›ras›n› mant›ksal sonuca indirgemek

üzere, görüsel olan herhangi bir unsuru içerme-
yen bir ideografi gelifltirmek

d. Düzlemde imajiner biçimleri geometrik olarak
temsil etmek 

e. Anlam ve gönderim aras›ndaki ba¤›nt›y› aç›klamak

8. Frege’nin Teoremi, afla¤›dakilerden hangisine karfl›-
l›k gelemektedir?

a. Frege’nin Temel Yasa V’ten aritmeti¤in aksiyom-
lar›n› türetmesi

b. Frege’nin Temel Yasa V Hume’un eflsay›l›l›k il-
kesini türetmesi

c. Frege’nin sayal say›lar› ikinci derece niceleme
mant›¤› içerisinde tan›mlamas›

d. Frege’nin düzlemde imajiner biçimlerin geomet-
rik olarak nas›l temsil edilece¤ini göstermesi

e. Frege’nin sürey varsay›m››n bir ispat›n› vermesi

Kendimizi S›nayal›m



44 Ça¤dafl Felsefe- I

9. Russell Paradoksu’nun Frege’nin projesine etkisini
en iyi aç›klayan ifade afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Frege’nin gelifltirdi¤i mant›ksal dizgenin bir çe-
liflki içerdi¤ini göstermifltir.

b. Say›lar›n kümeler yoluyla tan›mlanamayaca¤›n›
göstermifltir. 

c. Temel Yasa V’ten aritmeti¤in aksiyomlar›n›n tü-
retilemeyece¤ini göstermifltir. 

d. Temel Yasa V’ten Hume’un eflsay›l›l›k ilkesinin
türetilemeyece¤ini göstermifltir.

e. Küme kuram›n›n genel anlamda tutars›z oldu-
¤unu göstermifltir. 

10. Afla¤›dakilerden hangisi, Frege’nin analitik felsefe-
nin kurucusu olarak kabul edilmesinin nedenlerinden
biri de¤ildir? 

a. Mu¤lakl›¤a yer vermeyen, kan›tlamalara dayal›
bir yaz›m tarz›na sahip olmas›.

b. Aritmeti¤i mant›¤a indirgeyerek, matemati¤in
mant›ksal - dilsel olanda temellendirilebilece¤i-
ni göstermeye çal›flmas›.

c. Say›sal ifadelerin mant›ksal bir dizge içerisinde
temsil edilebilmesini sa¤layarak modern mant›¤›
kurmas›.

d. Dil felsefesinin temel kavramlar›na iliflkin öncü
çal›flmalar yapm›fl olmas›.

e. Akademik olarak öncelikle matematik çal›flm›fl
olmas›.

Bölüm 1: Kant, Çözümleme ve Saf Görü
(...)
Kant’›n saf görü doktrinin birden fazla kayna¤› vard›r.
Biz bunlar›n iki tanesini belirlemifl bulunuyoruz: Sente-
tik yarg›lar›n ilkesi ve sentetik a priori bilgi. Ak›l yürüt-
me flu biçimde ifllemektedir: En bafl›nda, aç›kt›r ki “çö-
zümleme”nin nominal anlam›nda çok az kiflinin a pos-
teriori olarak kabul edebilece¤i pek çok sentetik yarg›
bulunmaktad›r. Kant’› izleyerek aritmeti¤in ve geomet-
rinin yarg›lar› bunlar aras›nda say›labilir ama daha s›ra-
dan örnekler de mevcuttur, örne¤in “Bu k›rm›z› ise ma-
vi de¤ildir”, “E¤er bu bir metre uzunlu¤undaysa, iki
metre uzunlu¤unda de¤ildir” ve “E¤er a b’den uzunsa
ve b c’den uzunsa a c’den uzundur” gibi. Bu yarg›lar›n
hiç birisinde özne yüklemi (yüklemleri) içermemekte-
dir. Ancak bunlar, flüphesiz zorunludurlar ve dolay›s›y-
la, Kant’a göre, a priori’dirler. Üstelik, Kant’›n ölçütüne
göre, basit bir kavram içeren her yarg› sentetiktir ve
flüphesiz bu yarg›lar›n baz›lar› zorunludur. Böylece, sö-
zel tan›m› kullan›rsak, Kant sentetik a priori yarg›lar›
tespit etmekte bir güçlük yaflamamaktad›r. Esasen,
Kant’›n yaz›lar›nda sentetik a priori yarg›lar›n varl›¤›na
iliflkin kan›tlamaya benzer yegâne mülahazalar Kant’›n
yapt›¤› ayr›m›n nominal versiyonuna gönderme yap-
maktad›r - bu ya da flu yüklem kavram› “aç›kça görül-
dü¤ü gibi” flu ya da bu özne kavram›n›n bir bilefleni de-
¤ildir veya söz konusu özne kavram›n›n içinde düflü-
nülmemektedir. 
Bu noktaya kadar, Kant’a istedi¤i her fleyi kendisine
bahfledebiliriz. Ancak kendi ak›l yürütmesindeki ikinci
ad›m, sözel anlamda sentetik yarg›lara saf anlamda kav-
ramsal bir zemin tayin edilemeyece¤ini varsayarak, no-
minal anlamda senteti¤i bilgimizi geniflletici anlamda
sentetikle kar›flt›rmaktad›r. Bu hatan›n sebepleri daha
sonra çözümlenecektir, ancak Kant’›n treninin nas›l bir
yol izledi¤ini flimdi ifade edebiliriz: Sentetik yarg›lar
bir fleye dayanmal›d›rlar ve bu fley kavramlar olamaz;
dolay›s›yla, bu fley, Hume’un da hofluna gidecek bir bi-
çimde ampirik görülere benzer görüler olmal›d›r. An-
cak biz flu anda keflfetmifl bulunuyoruz ki baz› sentetik
yarg›lar a priori’dir ve dolay›s›yla ampirik bir görüye
dayanarak temellendirilemezler. Dolay›s›yla, çok özel
ve ampirik olmayan bir tür görü olmal›d›r - iflte bu gö-
rüyü “saf görü” olarak adland›ral›m. 
Daha önce Kant’›n saf görüye baflvurmas›n›n kökenin-
de kötü bir anlambilim yatt›¤›n› ifade etmifltik. “Anali-
tik”in iki farkl› anlam›n› birbirine kar›flt›rmas›n›n arka-
s›ndaki güdüleri inceledikten sonra flimdi problemi da-
ha net biçimde, anlambilimin psikolojik bir kavran›fl›n-
dan kaynakland›¤›n› teflhis etmemiz olanakl›d›r. Örnek
olarak, “Tüm bekârlar evlidir” yarg›s›n›n zeminini anla-
yabilmek için bekâr kavram›n› anlamam›z›n gerekip ge-
rekmedi¤i sorusunu dikkate alal›m. Kant’›n düflünüfl
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çizgisinin flu hatt› izledi¤ini hayal edebiliriz: Bekâr kav-
ram›n› anlamak bir çözümlemeye (analize) giriflmemiz
için flüphesiz zorunludur; ancak analitik yarg›lar söz
konusu çözümlemenin sonucundan baflka bir fley de-
¤ildirler. Dolay›s›yla, - ve mant›ksal kuruluflunu ve ya-
p›sal cihetlerini de¤il de - kavram› anlamak analitik yar-
g›lar›n temellendirilebilmesi için lüzumlu olmal›d›r ve-
ya Kant flunu (da) öne sürebilir: Bir kavram› bilmek ve-
ya anlamak onun tan›m›n› bilmek veya anlamakt›r; do-
lay›s›yla, kavramsal bilgi tan›mlar vas›tas›yla bilgidir.
Analitik bilgi, tam olarak (k›smi) tan›mlar yoluyla bilgi
oldu¤una göre, tüm saf olarak kavramsal bilgi analitik
olmal›d›r. 
Bu çekici fakat mant›ksal bir yanl›fll›k içeren ak›l yürüt-
meler edim - içerik fark›n› dikkate ald›¤›m›zda tüm çe-
kiciliklerini kaybeder. Yeniden bakal›m:
(*) Tüm bekârlar evlenmemifl olanlard›r.
Bir önceki alt bölümde yapt›¤›m›z bir ayr›ma göre, kök-
ten bir biçimde birbirinden farkl› iki yarg› edimi bu
cümleye karfl›l›k gelmektedir; (*) cümlesi ile bunlardan
birini ya da ötekini iliflkilendirip iliflkilendirmeyece¤i-
miz bekâr (erkek) (‹ng. bachelor; Çevirenin notu: ‹ngi-
lizce’de “bachelor” sadece erkekler için kullan›lmakta-
d›r) iliflkin temsilimizin ne kadar seçik (‹ng. distinct) ol-
du¤una ba¤l›d›r. E¤er temsilimiz tamamen seçikse (ve
e¤er evlenmemifl ve erkek ve yetiflkin, bekâr’›n tam bir
çözümlemesi ise) (*) ile ifade etti¤imiz öznel yarg› - da-
ha da aç›k bir surette - flu biçimde de iletilebilir:
(**) Tüm evlenmemifl erkek yetiflkinler evlenmemifllerdir.
Ancak e¤er, bekâr’› temsil etmemiz seçik de¤ilse, (*)
cümlesi ile ifade etti¤imiz yarg›, genel olarak, (**) cüm-
lesi ile ifade etti¤imizden oldukça farkl› olacakt›r. Sonuç
olarak e¤er bekâr’a iliflkin kavray›fl›m›z seçik de¤ilse, (*)
cümlesi ile ifade edilen zihinsel durumlar farkl› olacak-
t›r ve çözümlemenin bir amac› (*) cümlesi ile ilgili zihin-
sel hallerden (**) cümlesi ile ilgili zihinsel hallere bizi
yönlendirmek olacakt›r. Ancak flu da ayn› oranda aç›k-
t›r ki psikoloji bir yana b›rak›l›rsa, (*) cümlesi ile (**)cüm-
lesinin içerikleri, Kant’›n kendi koydu¤u ölçütlerle, öz-
defltir, çünkü aksi takdirde, Kant’›n yapt›¤› gibi, çözüm-
leme süreci s›ras›nda, kavram› kulland›¤›m›zda onu söy-
leyerek neyi kastetti¤imiz de¤il, sadece kavram› kavra-
y›fl›m›z›n de¤iflti¤inde ›srar etmek anlams›z olacakt›r. 
fiimdi (*)’deki özne kavram›n›n unsurlar› hakk›ndaki
kavramsal bilgimizin yarg›n›n analitik olarak temellen-
dirilmesinde ne ölçüde belirleyici oldu¤unu incelemeye
haz›r›z. (*) cümlesi bekâr’› seçik olmayan bir biçimde
anlad›¤›m›zda üretilen yarg›n›n bir ifadesi oldu¤u za-
man, söz konusu kavram› anlay›fl›m›z›n iyilefltirilmesi-
nin, “bekâr”›n anlam›n› kavramam›z›n (*) cümlesinin te-
mellendirilmesi için, (*) cümlesinin do¤ru oldu¤u kan›-
s›na ulaflabilmemiz için özsel oldu¤unu söylemek ma-
kul karfl›lanabilir. Ancak flimdi (*) cümlesinin bekâra yö-
nelik seçik haldeki bir yarg›m›z› ifade etti¤ini veya (*)
cümlesinin içeri¤ini dikkate alal›m. Kavramlar› kavray›-

fl›m›z ne ölçüde söz konusu cümlenin temellendirilme-
sinde bir rol oynamaktad›r? Veya soruyu baflak bir bi-
çimde sorarsak, ilgili kavramlar›n tümünü kavramaks›-
z›n (*) cümlesinin içeri¤ini - yani, (**)’nin içeri¤ini - te-
mellendirebilir miyiz? (**) cümlesine bakt›¤›m›zda cevap
aç›kt›r: Elbette! (**) cümlesine bir zemin sa¤layabilmek
üzere gerçekten anlamam›z gereken tümel evetleme ve
yüklemlemenin anlamlar›d›r. Sonuç olarak, (*) cümlesi-
nin, seçik olmayan öznel bir yarg› itibariyle, kavramsal
çözümleme yoluyla temellendirilmesi içerilen tüm kav-
ramlar› kavr›yor olmam›z› gerektirirken, (*) cümlesinin
ne söyledi¤inin temellendirilmesi bunu gerektirmez. 
fiimdi, Kant’›n anlambilimin psikolojik olmayan boyu-
tunu ihmal etmesinin kendisini analitik ve saf olarak
kavramsal olan› kar›flt›rmas›na nas›l yol açt›¤›n› görebi-
liyoruz; Kant (psikolojik anlamda) çözümlemenin tüm
kavramlar›n kavran›lmas›nda özsel oldu¤unu ve anali-
tik yarg›lar›n çözümlemenin bir sonucu oldu¤unu dü-
flünmekte hakl› olabilirdi. Psikolojiden anlambilime kay-
mak kendi ak›l yürütmesi için ölümcül olmufltur. Bir
kavram›n çözümlenmesi elbette ki onun kavran›lmas›n›
gerektirir; ancak içeri¤i itibariyle analitik bir yarg›n›n te-
mellendirilmesi daha öncede ifade etti¤imiz gibi sadece
yap›s›n›n kavran›lmas›n› gerektirir. 
Kant’›n sorununu ifade etmenin bir baflka yolu da kav-
ramsal bilgi ile tan›msal bilgiyi kar›flt›rm›fl olmas›d›r.
Yani kavramlara dayal› olarak temellendirilebilir olanla
daha küçük bir öbek olan tan›mlar yoluyla temellendi-
rilebilir olan› kar›flt›rmas›d›r. Kant’›n gördü¤ü biçimiyle
analitik bilgi sadece kavramsal karmafl›kl›¤›n mevcudi-
yeti ile olanakl›d›r; ancak görüden yard›m almaks›z›n
basit kavramlar›n, daha karmafl›k eflleri gibi a priori bil-
ginin temelinde yer almak için uygun olduklar› art›k
aç›k olmal›d›r. (...)
Neredeyse 19. yüzy›l›n tamam›na yay›lan, karmafl›k ve
zahmetli bir sürecin sonucunda Kantç› kar›fl›kl›klar be-
lirlemifl ve zarars›z hale getirilebilmifltir. Kitab›n birinci
k›sm›nda bu sürecin merkezi aflamalar›na göz ataca¤›z.
Bu süreç en basit biçimiyle saf görünün inifle geçmesi
ve gözden düflmesi süreci olarak adland›r›labilir. ‹nce-
lememize konu olan Kantç›l›k karfl›t› gelene¤in önde
gelen mensuplar› özgül baz› konularda anlaflamamakla
beraber Kant’›n dizgesinin anlambilimsel bir batakl›k
üzerinde kurulu oldu¤u kanaatini paylafl›yorlard›. Ben-
zer bir kaderden sak›nmak için anlam kuram›n›, yani
kavramlar, yarg›lar ve önermeler hakk›ndaki kuram›
felsefî kayg›lar›n› içeren listenin en tepesine yerlefltir-
mek konusunda da anlafl›yorlard›. Anlambilim, Kant’›n
a priori kuram›ndan sak›nma çabas›n›n sonucunda do¤-
mufltur. (...)

Kaynak: J.Alberto Koffa (1991) The Semantic Traditi-
on from Kant to Carnap: To the Vienna Station. Cam-
bridge University Press. s.18-21.
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kant’›n Yarg›lar› S›n›flan-
d›rmas›” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kant’›n Yarg›lar› S›n›flan-
d›rmas›” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Euklidesçi Olmayan Geo-
metriler” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geometrinin Aksiyomlar›-
n›n Mahiyeti” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mant›k ve Aritmeti¤in Te-
melleri” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Friedrich Ludwig Gottlob
Frege (1848 - 1925)” bafll›kl› k›sm› tekrar oku-
yunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mant›k ve Aritmeti¤in Te-
melleri” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Russell Paradoksu” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Russell Paradoksu” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frege’nin Projesinin Öne-
mi” ve “Frege’nin Dil Felsefesine Katk›lar›” bafl-
l›kl› k›s›mlar› tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Sentetik a priori yarg›lar›n olnakl›l›¤›na iliflkin sorgula-
malar öncelikle, geometri ve aritmetik alanlar›nda ger-
çekleflmifltir. Euklidesçi omayan geometrilerin keflfedil-
mesi ile geometrinin aksiyomlar›n›n sentetik a priori

yarg›lar oldu¤u düflüncesi savunulamaz bir hale gelmifl-
tir. Bu durumda, geometrinin aksiyomlar›n›n anlambi-
limsel ve bilgibilimsel statüsü hakk›nda bir tart›flma bafl-
lam›flt›r. Geometrinin aksiyomlar›nda söz geçen basit
ve tan›ms›z kabul edilen terimlerin mahiyeti üzerine
yürütülen tart›flmalar genelde dilin ve mant›¤›n mahiye-
tinin belli bir biçimde anlafl›lmas› için anahtar rolü oy-
nam›flt›r. Bu konuda yürütülen bir tart›flma geometrinin
aksiyomlar› içerinde ad› geçen “nokta”, “düz çizgi” gibi
temel terimlerin mahiyeti ile ilgilidir. Geometrinin aksi-
yomlar›nda söz geçen basit ve tan›ms›z kabul edilen te-
rimlerin mahiyeti üzerine yürütülen tart›flmalar genelde
dilin ve mant›¤›n mahiyetinin belli bir biçimde anlafl›l-
mas› için anahtar rolü oynam›flt›r. Bir bak›ma analitik
felsefe gelene¤i kendi mant›k ve a priori anlay›fl›n› bu
tart›flmalar içerisinde netlefltirmifltir.

Öte yandan, aritmeti¤in önermelerinin sentetik ve a priori

olmay›p analitik oldu¤una dair bir elefltiri de Frege’den
gelmifltir. Frege’nin projesinin temel mesaj› da say›n›n
bir tür görü üzerinden temas etti¤imiz bir nesne olma-
y›p, ikinci derece yüklemler mant›¤›nda tan›mlanabilen
bir kavram oldu¤udur. Say›ya, metafizi¤e de kap› aça-
cak bir biçimde nesnellik atfetmek, dilin mant›¤›n› yan-
l›fl anlam›fl olmaktan kaynaklanmaktad›r. Aritmetik,
mant›¤a dayanmaktad›r ve aritmetiksel önermeler ana-
litik önermelerdir. Frege’nin çal›flmalar›n› bilen ve onu
yak›ndan tan›yan düflünürler art›k kendilerine flu so-
ruyu sormaya bafllam›fllard›r: Acaba Frege’nin say›lar
ve aritmetik söz konusu oldu¤unda baflard›¤›na ben-
zer bir proje di¤er felsefî konular için de söz konusu
olabilir mi? Belki de dili ve dilin mant›¤›n› do¤ru anla-
mad›¤›m›z içim u¤rafl›p durdu¤umuz ve içinden ç›ka-
mad›¤›m›z felsefî sorunlar mevcuttur. ‹flte bu sorular
ve bu sorulara aranan cevaplar bizim bugün sonuçla-
r›n› gördü¤ümüz analitik felsefe gelene¤inin ç›k›fl nok-
tas›n› oluflturmaktad›r. 

S›ra Sizde 2

Analitik felsefenin temel nitelikleri aras›nda, dilin ve di-
lin mant›¤›n›n merkeze al›nmas›; metafizi¤in olanakl›l›-
¤›n›n ortadan kald›r›lmas›; felsefî söylemin mu¤lakl›k-
lardan ve kar›fl›kl›klardan ar›nd›r›lmas› yer almaktad›r.
Frege’nin çal›flmalar› tüm bu aç›lardan öncü bir ifllev
görmüfltür. Frege gelifltirdi¤i kavram yaz›s› ve niceleme
kuram›yla modern mant›¤›n kurucusudur. Bu itibarla,
analitik felsefe üzerindeki etkisi tart›flma götürmez. Ken-
disi, yazd›¤› metinlerde son derece kan›tlamac› bir üs-
lup kullanm›fl ve analitik felsefe metinlerinin ilk örnek-
lerini vermifltir. Bu bak›mdan da etkisi son derece önem-
lidir. Analitik felsefe, felsefî aç›dan önemli konular›n di-
lin ve dilin mant›¤›n›n s›n›rlar› içerisinde çözümlenebi-
lece¤ini; bu sayede anlafl›l›r k›l›nacaklar›n› ve çözülebi-
leceklerini düflünmek demektir. Bu, ayn› zamanda dili
aflan, dilin ve dilin mant›¤›n›n d›fl›nda kalan metafizik-
sel bir içeri¤in de reddedilmesi anlam›na gelmektedir.
Bu itibarla, Frege’nin sayal say›lar›n mahiyetleri konu-
sunda yapt›¤› çal›flma analitik felsefe bak›m›ndan ya-
flamsal önemdedir. Frege’nin projesinin temel mesaj›
say›n›n metafiziksel gönderimleri olan bir nesne olma-
y›p, ikinci derece yüklemler mant›¤›nda tan›mlanabilen
bir kavram oldu¤udur. Say›ya, metafizi¤e de kap› aça-
cak bir biçimde nesnellik atfetmek, dilin mant›¤›n› yan-
l›fl anlam›fl olmaktan kaynaklanmaktad›r. Aritmetik man-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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t›¤a dayanmaktad›r ve aritmetiksel önermeler analitik
önermelerdir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, analitik felsefe-
nin ç›k›fl noktas›n› Frege’nin projesinin oluflturmas› an-
lafl›l›r olmaktad›r. Frege’nin çal›flmalar›n› bilen ve onu
yak›ndan tan›yan düflünürler art›k kendilerine flu soru-
yu sormaya bafllam›fllard›r: Acaba, Frege’nin say›lar ve
aritmetik söz konusu oldu¤unda baflard›¤›na benzer bir
proje di¤er felsefî konular için de söz konusu olabilir
mi? Belki de dili ve dilin mant›¤›n› do¤ru anlamad›¤›-
m›z içim u¤rafl›p durdu¤umuz ve içinden ç›kamad›¤›-
m›z felsefî sorunlar mevcuttur. ‹flte bu sorular ve bu so-
rulara aranan cevaplar bizim, bugün sonuçlar›n› gördü-
¤ümüz analitik felsefe gelene¤inin ç›k›fl noktas›n› olufl-
turmaktad›r. 

S›ra Sizde 3 

Kant’›n anlambilim anlay›fl›n›n en önemli sorunu, an-
lambilimin psikolojik olmayan boyutunu ihmal etmesi-
dir. Kant, analitik ve saf olarak kavramsal olan› birbiri-
ne kar›flt›rmaktad›r. Psikolojik anlamda çözümlemenin
tüm kavramlar›n kavran›lmas›nda özsel oldu¤unu ve
analitik yarg›lar›n çözümlemenin bir sonucu oldu¤unu
düflünmektedir. Ancak, bir kavram›n çözümlenmesi el-
bette ki onun kavran›lmas›n› gerektirir; ancak içeri¤i iti-
bariyle analitik bir yarg›n›n temellendirilmesi sadece
yap›s›n›n kavran›lmas›n› gerektirir. 
Kant’›n anlambilim anlay›fl›ndaki sorun, bir baflka ifa-
deyle, kavramsal bilgi ile tan›msal bilgi aras›ndaki ay-
r›m› göz ard› etmesidir. Kant, kavramlara dayal› olarak
temellendirilebilir olanla (daha küçük bir öbek olan)
tan›mlar yoluyla temellendirilebilir olan› bir ve ayn›
kabul etmektedir. Kant’›n gördü¤ü biçimiyle analitik
bilgi sadece kavramsal karmafl›kl›¤a dayanmaktad›r.
Oysa basit kavramlar da a priori bilginin temelinde
yer alabilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹dealizmin reddiyesi ile analitik felsefenin geliflimi aras›ndaki iliflkiyi aç›kla-
yabilecek,
Sa¤duyuya dayal› felsefe anlay›fl›n› tan›mlayabilecek,
Moore’un ahlâk felsefesinin ana hatlar›n› s›ralayabilecek,
Russell’›n belirli betimleme kuram›n›n ç›kt›¤› tarihsel ba¤lam› ortaya koyabi-
lecek ve analitik felsefenin geliflimi bak›m›ndan önemini aç›klayabilecek,
Russell’›n kendisinden sonraki matematik ve bilim felsefesi tart›flmalar› bak›-
m›ndan önemli katk›lar›n› aç›klayabileceksiniz.
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Dilsel Felsefeye Sap›fl
Bir önceki bölümde dilin, felsefenin oda¤›na nas›l yerleflti¤ine iliflkin ipuçlar›n›
sunmaya çal›flt›k. Dilin, felsefenin oda¤›na yerleflti¤i bu süreç, özellikle Kant’tan
bafllayarak ayn› zamanda dilin ne kadar yan›lt›c› olabilece¤ini de ö¤rendi¤imiz sü-
reçtir. Kant, özellikle birinci elefltirisinin diyalektik bölümünde, yüzy›llard›r felse-
fecilerin üzerinde söz söylemekten çekinmedikleri pek çok konunun nas›l olup da
akl›n s›n›rlar›n› aflt›¤›n›, bir baflka deyiflle metafizik yaparken kulland›¤›m›z dilin ne
kadar yan›lsamal› olabilece¤ini göstermifltir. Frege’nin çal›flmalar›, say›larla ilgili
kulland›¤›m›z dilin, say›lar› dil d›fl› bir varl›km›fl gibi ele almam›za yol açt›¤›n›, oy-
sa dilin mant›¤›n› yeterince çözümledi¤imizde say›lara iliflkin do¤ru önermelerin
nas›l olup da dil içerisinde ele al›nabilece¤ini ö¤retmifltir. Ayr›ca, Russell Paradok-
su, sözel ifadelerle kümelerin tan›mlanmas›n›n çeliflkilere yol açabilece¤ini, dola-
y›s›yla, dilin kullan›m›nda baz› s›n›rlamalar›n getirilmesinin gerekli oldu¤unu orta-
ya koymufltur. K›sacas›, dil bizi yan›ltabilir. Dolay›s›yla felsefenin birincil ilgi alan›
dilin iflleyiflinin anlafl›lmas›, hata ve yan›lsamalardan kendimizi koruyacak biçimde
kullan›m›n›n s›n›rland›r›lmas›d›r. Neyin var oldu¤u ya da olmad›¤›, neyi bilip neyi
bilmeyece¤imiz gibi sorulardan önce, neyi ne ölçüde ifade edebilece¤imiz sorusu
felsefenin aslî konusu haline gelmifltir. Felsefedeki bu odak kaymas› “dilsel felse-
feye sap›fl” (‹ng. “turn to lingusitic philosophy” veya “lingusitic turn”) olarak da
adland›r›lmaktad›r.

20. yüzy›l, söz konusu dil felsefesinin iki ayr› safhas›na, iki ayr› yap›l›fl biçimi-
ne arka arkaya tan›kl›k etmifltir. Bu safhalardan ilkinde dilin, Frege sonras›nda ge-
liflmeye bafllayan mant›¤a dayal› olarak çözümlenmesi, anlaml› olan ve olmayan
aras›ndaki ayr›m›n bu çözümlemelere dayanarak yap›lmas› ön plana ç›km›flt›r Bu
ilk safhada da birisi mant›ksal atomculuk bir di¤eri ise mant›ksal pozitivizm olarak
adland›r›labilecek iki yaklafl›m› birbirinden ay›rt etmemiz gerekmektedir. ‹kinci
safha ise felsefeciler, ideal - biçimsel bir dil olarak mant›¤› esas almaktansa günde-
lik yaflamda kulland›¤›m›z biçimiyle dilin kendisine yönelmifllerdir. Mant›ksal
atomculuk söz konusu oldu¤unda, Moore ve Russell’›n; mant›ksal pozitivizm söz
konusu oldu¤unda Schlick, Carnap ve Ayer’›n; gündelik dilin felsefesi söz konusu
oldu¤unda ise Ryle ve Austin’in göüfllerini bu çal›flmam›zda tan›tmaya çal›flaca¤›z.
Öte yandan her iki safhada da kendi görüflleriyle öne ç›kan ve tüm bu felsefeciler
üzerinde büyük etkisi bulunan bir felsefeci olarak, Wittgenstein’›n görüfllerine özel
bir yer ay›raca¤›z. Dilin mant›¤a dayal› çözümlenmesi üzerinde etkili olan eserleri
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bak›m›ndan erken dönem Wittgenstein’dan, Ünite 4’te; gündelik dilin felsefeye ko-
nu edilmesi üzerinde etkili olan eserleri bak›m›ndan geç dönem Wittgenstein’dan,
Ünite 6’da söz edece¤iz. 

MODERN MANTIK 
Analitik felsefenin, özellikle de yukar›da ifade etti¤imiz ilk safhas›n›n mahiyetini
hakk›yla anlayabilmemiz, modern mant›¤›n geliflimi ve gücü hakk›nda bir fikir sa-
hibi olmam›z› gerektirir. Modern mant›kta önermeler, biçimsel bir dil içerisinde
temsil edilir. Biçimsel dil, sadece iflaret dizilerinden oluflur. Biçimsel bir dizge, söz
konusu bu biçimsel dile iflaret dizileri aras›ndaki dönüfltürme kurallar›n›n eklen-
mesi ile elde edilir. Söz konusu iflaretlerin ve iflaret dizilerinin, neye iflaret ettikle-
ri ya da ne anlama geldikleri dikkate al›nmaz. Bu itibarla gündelik dilden kaynak-
lanan mu¤lakl›klar, vurgu ya da tonlamaya ba¤l› belirsizlikler, hemen tamamen
afl›lm›fl olur.

Analitik felsefenin kuruluflunda ve gelifliminde büyük katk›s› bulunan Bertrand
Russell, Alfred North Whitehead ile birlikte 1910 - 1913 y›llar› aras›nda kaleme al-
d›¤› Principia Mathematica adl› eserinde, modern mant›¤›n o ana kadar ulaflt›¤›
sonuçlar› baflar›yla ifade etmifltir. 

Bu ölçüde geliflmifl ve temsil gücü yüksek bir mant›¤›n felsefenin önünde yeni
ufuklar açm›fl olmas› da gayet beklenebilir bir sonuçtur. Burada sunulan yaklafl›m
içerisinde, gündelik dilin bar›nd›rd›¤› mu¤lakl›klar ve belirsizlikler elefltirilmekte-
dir. Bu sorunlardan ar›nm›fl mant›ksal bak›mdan mükemmel bir dilin pefline düflül-
melidir. Ancak konu, sadece böylesi mükemmel bir dilin kurulmas› de¤ildir. Belki
de gündelik dil, bar›nd›rd›¤› sorunlar nedeniyle biz fark›nda olmadan karfl›m›za
birtak›m felsefî sorunlar ç›karmaktad›r. Dilin kendisinden bu sorunlar› ay›klad›¤›-
m›zda, belki de bu felsefî sorunlardan kurtulmam›z da mümkün olacakt›r.

MOORE (1873 - 1958)
George Edward Moore, 1873 y›l›nda bir doktorun o¤lu olarak Londra’n›n banliyö-
sünde do¤du. Dullwich College’da ve 1892’den itibaren Cambridge’de Trinity Col-
lege’da ö¤renim gördü. 1898’de Tirinity College’da akademi üyesi (‹ng.fellow) ün-
van› ald›. Cambridge’deki ilk y›l›n›n sonunda, kendisinden iki s›n›f ileride bulunan
Bertrand Russell ile tan›flt›. Russell, kendisini felsefe okumas› için teflvik etti. Moo-
re, 1925 - 1939 y›llar› aras›nda, Cambridge Üniversitesi’nde zihin felsefesi ve man-
t›k profesörü olarak akademik çal›flmalar›n› sürdürdü. Moore, sa¤duyuya dayal›
felsefe anlay›fl›n›n önde gelen savunucusudur. Ahlâk felsefesi alan›nda do¤alc›l›k
karfl›t› anlay›fl› savunmufltur. Kendi ad›yla an›lan bir paradoksu ortaya koymufltur.
Yaflad›¤› dönemde, felsefe camias›nda oldukça etkili olmufltur. Mind dergisinin
editörlü¤ünü üstlenmifltir. 1918 ve 1919 y›llar›nda Aristotelian Society’nin baflkan-
l›¤›n› üstlenmifltir. 1958 y›l›nda hayata veda etmifltir.

Gottlob Frege, Bertrand Russell ve Ludwig Wittgenstein ile birlikte, ad› analitik
felsefe gelene¤inin kurucular› aras›nda yer al›r. ‹ngiliz felsefesinde idealist yakla-
fl›mlar›n etkisinin ortadan kald›r›lmas› sürecinde, son derece etkili ve belirleyici ol-
mufltur. Çok aç›k ve konular› kuflatan bir yaz› dili gelifltirmifltir. Genel olarak felse-
fenin, bilimlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda yeterince ilerlemeci olmad›¤›ndan yak›nm›flt›r. 

Ahlâk felsefesi üzerine görüfllerini ifade etti¤i Principia Ethica bafll›kl› kitab› ile
“The Refutation of Idealism”, “A Defence of Common Sense” ve “A Proof of the
External World” bafll›kl› makaleleri en etkili eserleri say›lmaktad›r. 
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Sa¤duyuya Dayal› Felsefe
Moore, “sa¤duyuya dayal›” önermeler olarak adland›rd›¤› bir grup önermeyi
ay›rt eder. Bunlar› iki grupta ele al›r. ‹lk grupta yer alan önermelere örnek ola-
rak flunlar› verebiliriz:

Moore, bir insan bedenine sahiptir. Bedeni belli bir zaman önce do¤mufl ve o
zamandan bu zamana kesintisiz olarak yerkürenin üzerinde varl›¤›n› sürdürmüfl-
tür. Zaman içerisinde de¤iflimlere u¤ram›flt›r. Di¤er birtak›m üçboyutlu, hacme ve
biçime sahip nesnelerle farkl› zamanlarda, belli mesafelerde birlikte var olmufltur.
Bu önermeler, yaflayan baflka insan bedenleri için de söylenebilir. Dünya, benim
bedenimim var olmas›ndan çok uzun zaman öncesinden beri vard›r. Üzerinde,
pek çok insan bedeni yaflam›fl ve ölmüfltür. Bedenim farkl› türlerde deneyimlere
(çevremdeki nesneler ve di¤er bedenlerle ilgili alg›lara) sahip olmufltur. Farkl› be-
denlere sahip insanlar da bu tür deneyimlere sahip olmufltur. 

Moore, ayr›ca bu önermelere flu ikinci önermeyi (ya da önerme grubunu da ek-
ler): Di¤er insanlar da Moore’un kendisi ve çevresi ile ilgili bildi¤i önermeleri, ken-
di deneyimleri dahilinde bilirler. ‹flte bu iki grupta yer alan önermeler bir araya ge-
tirildi¤inde “sa¤duyuya dayal› dünya görüflünü” oluflturur (“A Defense of Common
Sense”, s.32-45). 

Moore bu önermeleri (burada sözcük süzcük çevirmedi¤imiz biçimde) ayr›nt›l›
olarak ifade eder. Bunlar›n aras›na Tanr›’yla, evrenin oluflumuyla ilgili birtak›m
önermeleri, ne kadar çok insan bunlara inan›yorsa inans›n, katmaz. Moore’a göre
ben bu önermelere sadece inanmakla kalmam, belli bir kesinlikle do¤ru oldukla-
r›n› da bilirim. Söz konusu önermeleri reddetmek, bir çeliflki içermez. Bu itibarla
da bu önermeler, bir zorunluluk içermez. Ancak Moore’a göre, bu tür sa¤duyuya
dayal› önermeler, felsefeye bafllamak için varsay›lan önermelerdir. Bunun anlam›,
hiçbir felsefecinin bunlar› inkâr etmedi¤i de¤ildir. Nitekim felsefe tarihinde, bu
önermeleri reddeden felsefeciler de olmufltur. Ancak Moore’a göre, bu önermele-
ri reddetmeleri o felsefecilerin kendi görüfllerini kabul edilmez k›lar. Örne¤in, söz
konusu bu önermeler hakk›nda kuflkucu bir yaklafl›m sergileyen, bu konuda kitap-
lar veya makaleler yazan bir felsefeci, bu söylediklerini di¤er insanlar›n okumas›
ve elefltirmesi için söylemektedir. Baflkalar›n›n do¤ru kabul etti¤i baz› önermelerin
oldu¤unu ancak, bunlardan flüphe duyduklar›n› ifade etmektedirler. Bu durumda,
asl›nda, kuflkucu yaklafl›mlar›n›n redetti¤i baz› düflünceleri, bafltan kabul etmeksi-
zin bu yapt›klar›n› yapamazlar.

Kuflkucu yaklafl›m› savunan bir felsefeci, bizim felsefe öncesi birtak›m bilgileri-
mizi sorgulamakta ve e¤er kendisine yeterli delili sunamazsak, bu bildi¤imizi iddia
ettiklerimizi asl›nda bilmedi¤imiz bize söylemek için haz›r beklemektedir. Moo-
re’un bu noktadaki bak›fl aç›s›, bir seçimle karfl› karfl›ya oldu¤umuzdur. Felsefe ön-
cesi sa¤duyuya dayal› kannatlerimizle felsefî kuflkuculu¤un bir ilkesi aras›nda,
hangisine daha fazla güven duyaca¤›m›z konusunda bir seçimdir bu. Moore’un bu
konudaki tavr› ise aç›kt›r. Sa¤guyuya dayal› kanaatlerimize güvenimiz, asla bir fel-
sefî ilkeye olan güvenimizle k›yaslanamaz. Çünkü felsefecilerin sa¤duyuya dayal›
bilgilerimize önceli¤i olan ve daha güvenilir bir bilgi türüne sahip olduklar›n› dü-
flünmek için geçerli bir sebebimiz yoktur.

Moore, neden bu nokta üzerinde bu kadar durmaktad›r? Moore’un mücadele
etti¤i ve karfl› ç›kt›¤› felsefe gelene¤i, söz konusu sa¤duyuya dayal› önermeleri sor-
gulayan bir tür idealist felsefedir. Moore’un, Cambridge’te ö¤renim gördü¤ü dö-
nemde hakîm olan felsefe anlay›fl› budur. En az›ndan Moore’un bu felsefe gelene-
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¤ini anlay›fl biçimi böyledir. Felsefe, bu tür önermeleri sorgulayarak ifle bafllama-
mal›d›r. Felsefe, söz konusu önermeleri nas›l olup da bildi¤imizi aç›klamal›d›r. Bu-
nu yapabilmenin ilk aflamas› ise bu tür önermeleri bildi¤imizi iddia etti¤imizde, bil-
di¤imizin asl›nda ne oldu¤unu ortaya koymakt›r. 

Moore, bu noktadan hareketle felsefî çözümleme yöntemini iki konuya, eti¤e
(ahlâk felsefesine) ve d›fl dünyan›n bilinmesine yönlendirmifltir. 

D›fl Dünyan›n Varl›¤› Sorunu
Moore’un ve Russell’›n 20.yüzy›l›n bafllar›nda, kendilerini içinde bulduklar› ve kar-
fl› ç›kt›klar› felesefi yaklafl›mlar, genel olarak, idealizm olarak adland›r›labilir. 19.
yüzy›l›n sonlar›nda ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda, özellikle ‹ngiltere’de, F.H.Bradley
veya John Mc Taggart gibi Leibniz ve Hegel’den etkilenmifl idealist metafizikçilerin
görüflleri hâkimdir. Gerek Moore gerekse Russell, bu tür bir idealizmi reddederek
bugün, analitik felsefe gelene¤i olarak adland›r›lan felsefe gelene¤inin kurucusu
olmufllard›r. Moore’un savundu¤u pozisyon, genel olarak sa¤duyuya dayal› ger-
çekçilik olarak adland›r›l›r. 

Moore’un çözmeye çal›flt›¤› sorun flu biçimde ifade edilebilir: D›fl dünyayla ilgi-
li bilgimiz, duyumlara ve duyumsal deneyimlere dayan›r. Ancak duyusal deneyim-
ler, alg›layan›n bilincinde ortaya ç›kan özel olaylard›r. Buna karfl›l›k bizim d›fl dün-
yayla ilgili bilgimiz, kamusal olarak di¤er alg›layanlar için de mevcut olan nesne-
lere iliflkin bir bilgidir. Dolay›s›yla, duyusal deneyimin özelli¤i (deneyimleyene öz-
gülü¤ü) ile bu özel kan›ta dayal› olarak sahip oldu¤umuz bilginin kamusall›¤› (de-
neyimleyenden ba¤›ms›zl›¤›) aras›nda bir boflluk (bir uçurum) bulunmaktad›r. Bu
boflluk nas›l afl›lacakt›r?

Moore, 1925 tarihinde yay›mlanan “A Defence of Common Sense” bafll›kl› ma-
kalesinde, duyusal deneyimin özel oluflundan hareketle gelifltirilen kuflkucu yakla-
fl›mlar› elefltirir. Bu makalesinde Moore’un genel stratejisi, d›fl dünyan›n varl›¤› ko-
nusunda kuflkucu yaklafl›mlar› ve idealist görüflleri savunan felsefecilerin sundu¤u
sebeplerin veya gerekçelerin, sa¤duyuya dayal› bir gerçekçili¤in sunduklar›yla k›-
yasland›¤›nda daha az güvenilir ve inan›l›r oldu¤u yönündedir.

Moore daha sonra, 1939 y›l›nda “Proof of an External World” bafll›kl› makale-
sinde, sa¤duyuya dayal› bu tavr›n› sürdürür. Bu makalesinde sundu¤u bir kan›t-
lama, özellikle ilginçtir. Moore, sa¤ elini kald›rarak “‹flte bir el.” ve sol elini kald›-
rarak “Ve iflte bir baflka el.” diyebilece¤ini ve buradan hareketle de dünya da en
az›ndan iki tane benim d›fl›mda var olan nesne bulundu¤u sonucuna varabilece-
¤ini söyler. Dolay›s›yla d›fl dünya vard›r. Kuflkucular böyle bir kan›tlamay› çok ik-
na edici bulmasalar da Moore, kuflkucular›n felsefî varsay›mlar›n› desteklemek
üzere sunduklar› kan›tlamalar›n, kendi kan›tlamas›na göre daha zay›f temellere
dayand›¤›n› ifade eder. 

Ahlâk Felsefesi
Moore, Principa Ethica adl› eserinde, ahlâk felsefesinde do¤alc› yaklafl›mlara kar-
fl› ç›kar ve kendisinden sonra gelen meta-etik tart›flmalar›nda belirleyici olur. 

Moore, felsefî kan›tlamalar›n, kendisinin do¤alc› yan›lsama olarak adland›rd›¤›
bir sorunla malul oldu¤unu ifade eder. Bu sorunun kayna¤›nda, bir terimin belli
bir kan›tlama dâhilindeki kullan›m›n›n, söz konusu terimin tan›m› ile kar›flt›r›lmas›
yatar. Ahlâk felsefesi tart›flmalar›nda bu sorunla, özellikle iyi teriminin tan›mlanma-
s›nda karfl›lafl›l›r. Ahlâki kan›tlamalar genellikle flu flekilde ifade edilir. Bir fley bel-
li baz› özellikleri haiz ise iyi oldu¤u kabul edilmelidir. Farkl› ahlâkî anlay›fllar› sa-
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vunan düflünürlere göre bu özellikler farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in, hazc› yaklafl›-
m›n savunucular›na göre hofl, haz veren fleyler iyidir. Moore, bu kan›tlamalar›n bir
geçerlili¤i olsa dahi bize, “iyi”nin tan›m›n› vermediklerini öne sürer. Bir özellik ola-
rak “iyi”, Moore’a göre tan›mlanamaz. Sadece ne oldu¤u gösterilebilir ve bu gös-
terme üzerinden kavran›labilir. “A iyidir e¤er B özelli¤ine sahipse” biçimindeki ifa-
deler, B özelli¤inin neden iyi kabul edildi¤ini aç›klayamad›¤› için sadece “iyi”nin
tan›mlanmas›n› ertelemifl olur. 

Moore’un “iyi”nin tan›mlanamaz oldu¤una dair kan›tlamas›, genellikle aç›k so-
ru kan›tlamas› olarak an›l›r. Moore, bu kan›tlamas›n› Principia Ethica’n›n on
üçüncü bölümünde sunar. Moore “Haz veren bir fley ayn› zamanda iyidir.” biçi-
mindeki bir ifadeyi ele al›r. E¤er bu ifade “iyi”nin tan›m›n› içeriyorsa “Bir fleyin haz
verici olmas› iyi midir?” sorusu ile “Bir fleyin haz verici olmas› haz verici omas› m›-
d›r?” sorusunun ayn› anlama gelmesi ve anlamca eflde¤er olmas› gerekir. Oysa,
Moore’a göre ilk soru gayet anlaml›d›r, bir içeri¤i vard›r; öte yandan ikinci soruya
kolayca “evet” cevab› verilebilir. ‹lk biçimdeki sorular aç›k sorulard›r. “Haz veren”
yerine hangi özellik konulursa konulsun bu durum de¤iflmez. Moore bu kan›tla-
mas›n›n sonucunda, de¤er kavram›n›n çözümlenmesine yönelik tüm giriflimlerin
baflar›s›zl›¤a mahkûm oldu¤unu ifade eder. E¤er, de¤er kavram›n›n çözümlemesi
olanakl› olacaksa, yukar›da sözü geçen soru ve ifadelerin aflikâr olmas› beklenir ki
böyle bir durum, söz konusu de¤ildir. Bir baflka biçimde ifade edersek, e¤er iyi
kavram› baflka baz› kavramlara çözümlenebiliyor olsa, iyi kavram›n› içeren anali-
tik ifadelerin bulunmas› gerekir ki Moore, tam olarak böyle analitik ifadelerin bu-
lunmad›¤›n› iddia etmektedir: 

‹yi olan fleylerin ayn› zamanda baflka bir fley de oldu¤u do¤ru olabilir, t›pk› sar› olan

tüm fleylerin ›fl›¤›n belli bir tür titreflim üretmesinde oldu¤u gibi. Ahlâk Felsefesinin,

iyi tüm fleylere ait olan di¤er özellikleri keflfetmeyi amaçlad›¤› da bir olgudur. Ancak

pek çok filozof, bu di¤er özellikleri adland›r›rken asl›nda iyiyi tan›mlad›klar›n› dü-

flündüler. Bu özellikler, asl›nda basit olarak ifade edilirse, “di¤er” özellikler de¤il,

mutlak olarak ve tamam›yla iyilikle ayn›yd›lar (Principia Ethica, §10).

Sonuç olarak “iyi”yi di¤er sözcükleri kullanarak tan›mlayamay›z. Sadece bir ey-
leme veya bir fleye iflaret ederek “‹flte bu iyidir.” diyebiliriz. Bu durum, görme
özürlü bir kifliye sar› rengini betimleyemememize benzemektedir. Biz, ancak göre-
bilen bir kifliye sar› bir nesne gösterip “‹flte bu sar›d›r.” diyebiliriz. 

Moore’un bu kan›tlamas›, sadece de¤er kavram›yla s›n›rl› tutulmayabilir. Baz›
düflünürler, Moore’un burada alt›n› çizdi¤i sorunun baflka çözümlemeler için de
geçerli olaca¤›n› söylemektedirler. Dolay›s›yla tart›flma, ahlâk felsefesi alan›yla s›-
n›rl› olmay›p çözümlemenin olana¤›na dair bir tart›flmaya dönüflmektedir.

E¤er Moore hakl› ise ve iyi kavram› di¤er baz› özellikler cinsinden aç›klanam›-
yorsa iyi hakk›nda ne söyleyebiliriz? Moore’a göre iyi, do¤al olmayan bir özellik-
tir. Bunun anlam›, iyinin ampirik veya bilimsel olarak test edilemeyece¤i veya do¤-
rulanamayaca¤›d›r. ‹yi kavram›, do¤a bilimlerinin s›n›rlar›n›n d›fl›nda kalmaktad›r.
Hal böyle ise iyi ile ilgili bilgimizin kayna¤›, bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. ‹yi, duyusal deneyimin s›n›rlar› içerisinde alg›lay›p kavrayabilece¤imiz bir
özellik de¤il ise bir fleyin iyi olup olmad›¤›n› iddia ederken neye dayanmaktay›z?
Moore, bu noktada dolays›z bir bilgi edinme biçimi olarak ahlâkî bir görüden söz
eder. Ahlâki bilgiler, kendili¤inden aflikâr önermelerdir ki ispatlar› ya da de¤ille-
melerinin ispatlar› söz konusu de¤ildir. 
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Öte yandan Moore, kendi yaklafl›m›n›n ahlâkî görüselcilik olarak görülmesine de

karfl› ç›kmaktad›r. Ahlâki görüselci yaklafl›mlar, bir eylemin sonuçlar›ndan ba¤›m-

s›z olarak iyi olup olmad›¤›n›n görüsel olarak bilinebilece¤ini savunmaktad›r. Moo-

re ise, sadece baz› amaçlar›n kendi bafl›na iyi olup olmad›¤›n› ahlâkî görü vas›tas›y-

la bilebildi¤imizi, öte yandan eylemler söz konusu oldu¤unda, eylemlerin iyi olup ol-

mad›¤› için eylemlerin sonuçlar›n› dikkate almam›z gerekti¤ini savunur. Bu itibar-

la Moore’un ahlâk felsefesi ödevbilimsel (‹ng. deontological) de¤il, sonuçcudur (‹ng.

consequentialist) ve eylemleri sonuçlar›na göre yarg›lar (Principia Ethica, §89-90).

Moore’a göre de¤er, ahlâki bir senaryo içerisinde ortaya ç›kar. Belli bir de¤eri
deneyimleyen bir bilinçten söz etmeksizin, de¤erin ortaya ç›kmas›ndan söz edile-
mez. Moore bu konuda, güzel bir nesnenin güzelli¤ini fark eden bir bilinci verir.
Burada de¤er, ne tek bafl›na bilincin ne de güzel oldu¤u söylenen nesnenin varl›-
¤› ile aç›klanabilir. De¤er, “güzelli¤in fark›na varan bilinç”te ortaya ç›kar. Bu ne-
denle Moore, bir bütünün de¤erinin onu oluflturan parçalar›n toplam›ndan fazla
oldu¤unu savunur (Principia Ethica, §18). Moore’un de¤erlere yönelik bu görüflü,
organik bütün yaklafl›m› olarak an›l›r. 

Moore Paradoksu 
Moore’un görüflleri aras›nda, Wittgenstein’›n özellikle etkilendi¤i bir baflkas› ise
bugün, Moore Paradoksu olarak an›lmaktad›r. Wittgenstein, bu paradoksun Moo-
re’un ifade etti¤i en etkileyici felsefî görüfl oldu¤unu söylemifltir. Hatta rivayete gö-
re Wittgenstein, Moore’un bu paradoksu bir dersinde ifade etti¤ini duymufl ve
Moore’un evine giderek kendisini yataktan kald›rarak Moore’un verdi¤i dersi ken-
disine tekrar etmesini söylemifltir. 

Paradoks, “Ya¤mur ya¤›yor ama ben ya¤mur ya¤d›¤›na inanm›yorum.” biçimin-
deki bir ifadenin bar›nd›rd›¤› çeliflki ile ilgilidir. Sorun, herhangi bir kiflinin tutarl›
bir biçimde böyle bir ifadede bulunmas›n›n beklenmemesine ra¤men, önermenin
kendisinin mant›ksal bir çeliflki olmamas›d›r. 

Sa¤duyuya dayal› önermelerin, Moore’un felsefî yöntemi aç›s›ndan tafl›d›¤› önemi aç›kla-
y›n›z.

RUSSELL (1872 - 1970)
Bertrand Russell, 1872 y›l›nda Galler’de Ravenscroft’ta, aristokrat bir ailenin mensu-
bu olarak dünyaya geldi. Russell ailesi, birkaç yüzy›l boyunca ‹ngiltere’nin siyasî ya-
flam›nda etkili olmufltu. Büyükbabas›, Kraliçe Viktorya döneminde 1840’lar ile 1860’lar
aras›nda baflbakanl›k görevinde bulunmufltu. Bertrand Russell’›n annesi, Cambrid-
ge’teki Girton College’›n kurucular› aras›ndayd›. Russell’›n ailesi, o zamanlar için ra-
dikal kabul edilebilecek siyasî görüflleri savunuyorlard›. Russell’›n babas› John Rus-
sell, ateistti ve hem annesi hem de babas›, do¤um kontrolünün savunucusuydular.
John Russell, felsefeci John Stuart Mill’den Bertrand Russell’›n seküler “vaftiz babas›”
olmas›n› istemiflti. Mill, Russell’›n do¤umundan bir y›l kadar sonra öldü. Ancak Mill’in
Russell üzerindeki etkisi, yap›tlar›n› daha sonra okumas›yla yaflam boyu devam etti. 

Russell’›n bir abisi ve bir ablas› vard›. Russell iki yafl›ndayken annesini ve daha
sonra da ablas›n› kaybetti. Dört yafl›ndayken de babas› bronflitten vefat etti. Rus-
sell’›n ve abisinin bak›m›n›, baflbakanl›k yapm›fl olan büyükbabas› ve efli üstlendi.
Russell, alt› yafl›ndayken de büyükbabas›n› kaybetti. Çocuklu¤u ve gençli¤i boyun-
ca Russell’›n yaflam›ndaki merkezî figür, büyükannesi Kontes Russell oldu. Rus-
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sell’›n büyükannesi, dinsel aç›dan bir muhafazakâr olmakla beraber Darwincilik’i
benimseyen ve toplumsal adalete önem veren ilerici görüfllere de sahipti. Bu gö-
rüfller, Russell’›n yetiflmesinde belirleyici oldu. 

Russell’›n gençlik y›llar›, yaln›z ve s›k›nt›l› geçti. Otobiyografisinde intihar etme-
yi düflündü¤ünü ancak, daha fazla matematik ö¤renme iste¤inin kendisini intihar
etmekten vazgeçirdi¤ini yazm›flt›r. 

Genelde, evde özel dersler alarak ö¤renim görmüfltür. Abisi Frank, kendisini
Euklides’in geometrisi ile tan›flt›rm›flt›r ve geometri çal›flmalar›, Russell’›n ilgi alan-
lar›n› belirlemifltir. Russell, 15 yafl›ndan itibaren Hristiyan inanc›na ait dogmalar›
sorgulad›¤›n› ve 18 yafl›nda ise bu dogmalar› tamamen terk etti¤ini ifade etmifltir. 

Russell, Cambridge Trinity College’da matematik okumak üzere burs kazan›r ve
buradaki ö¤renimine 1890 y›l›nda bafllar. Burada, kendisinden bir yafl genç Moore
ile tan›fl›r. Alfred North Whitehead’den özellikle etkilenir. Russell, matematik ve
felsefe alanlar›nda çok baflar›l› olur ve 1893 y›l›nda mezun olur. 1895 y›l›nda, aka-
demik üye ünvan›n› al›r. 

1893 y›l›nda ilk evlili¤ini yapar. Evlili¤i, 1901 y›l›ndan itibaren da¤›l›r. Ancak
boflanmas› 1921 y›l›n› bulur. 

1896 y›l›nda German Social Democracy bafll›kl› eserini yay›mlar. Bu konuda,
London School of Economics’te bir ders verir. Politika ile ilgisi bu tarihten itibaren
etkin olarak hep devam eder. Bu y›llarda, matemati¤in temellerine iliflkin konula-
ra ilgi duymaya bafllar. 

Gottlob Frege’nin çal›flmalar›n› incelerken, kendi ad›yla an›lan Russell Paradok-
su’nu bulur ve bunu bir mektupla Frege’ye bildirir. 1903 y›l›nda, matematiksel
mant›k alan›ndaki ilk önemli eseri olan The Principles of Mathematics’i yay›mlar.
Bu çal›flmas›ndaki amac›, az say›da temel ilkeden hareketle, matemati¤in yap›labi-
lece¤ini göstererek mant›kç› yaklafl›ma destek olmakt›r. 1905 y›l›nda Mind dergi-
sinde yay›mlad›¤› “On Denoting” adl› makale, analitik felsefenin kuruluflu bak›-
m›ndan çok önemlidir. Bu çal›flmas›nda Russell, belirli betimleyicilerin tekil adlar
gibi bir bireye gönderim yapmas›n›n gerekmedi¤ini, bu düflüncenin dilin mant›¤›-
n›n yanl›fl anlafl›lmas›ndan kaynakland›¤›n› gösterir. 1910 y›l›nda Alfred North
Whitehead ile birlikte haz›rlad›klar› Principia Mathematica’n›n ilk cildi yay›mlan›r.
Ayn› y›l Cambridge Üniversitesi’nde ders vermeye bafllar. Ludwig Wittgenstein, bu-
rada kendisi ile tan›fl›r ve Russell’›n doktora ö¤rencisi olur. Russell, Wittgenstein’›n
psikolojik sorunlar› ile ilgilenir ve bu konular, onun ciddi anlamda zaman›n› ve
enerjisini al›r. Fakat Wittgenstein’›n yeteneklerini takdir eder ve kendisini akade-
mik bir kariyer yapmas› için teflvik etmekten geri durmaz. 1922 y›l›nda, Tracta-
tus’un yay›mlanmas›na yard›mc› olur ve bir önsöz kaleme al›r. (Wittgenstein dana
sonra bu önsözde yer alan görüfllerin kendi fikirlerine uygun olmad›¤›n› düflüne-
rek Almanca bask›s›nda yer vermez.) Russell, 1918 y›l›nda, Birinci Dünya Savafl›
sona ermeden, mant›ksal atomculu¤a iliflkin fikirlerini anlatt›¤› bir ders verir.

Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Russell, pasifist bir görüflü benimser. 1916 y›l›nda
Trinity College’dan uzaklaflt›r›l›r ve 100 ‹ngiliz Sterlini cezaya çarpt›r›l›r. Russell, bu ce-
zay› ödemez ve hapse gönderilmeyi tercih eder. Ancak kitaplar› aç›k art›rma yoluyla
sat›larak bu para tahsil edilir. Kitaplar›, Russell’›n arkadafllar› taraf›ndan sat›n al›n›r.
ABD’nin ‹ngiltere’nin yan›nda savafla girmek üzere davet edilmesine karfl› yapt›¤› bir
konuflma nedeniyle, alt› ay hapis cezas› al›r ve 1918 y›l›nda, bu cezas›n› çeker. 

1920 y›l›nda, devrimin etkilerini incelemek üzere hükümetin görevlendirdi¤i
bir heyetle birlikte, Rusya’ya gider. Lenin’le tan›flma ve konuflma f›rsat› bulur. Ge-
nel olarak, Rusya’daki rejimle ilgili olumsuz izlenimlerle Rusya’dan ayr›l›r ve bu iz-
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lenimleri üzerine bir kitap yazar. Daha sonra, bir y›l süreyle Pekin’de felsefe ders-
leri verir. 1921 y›l›nda ‹ngiltere’ye döner. O s›radaki sevgilisi hamile oldu¤u için
efliyle h›zl› bir süreçte boflan›r ve ikinci evlili¤ini yapar. Bu evlilikten üç çocu¤u
olur. Russell bu dönemde geçimini fizik, ahlâk felsefesi vb. konularda yazd›¤› po-
püler kitaplarla sa¤lar. 

1927 y›l›nda, ikinci efliyle birlikte, Becaon Hill School adl› deneysel bir ö¤renim
yöntemi benimseyen bir okul açar. 1931 y›l›nda a¤abeyi Frank’i kaybeder. 1932’de
bu okuldaki çal›flmalar›n› sonland›r›r ve sonras›nda ikinci eflinden de boflan›r. Efli
okulla ilgili çal›flmalar›n› 1943’e kadar sürdürür. 1936 y›l›nda üçüncü evlili¤ini ya-
par. Bu evlili¤inden de bir o¤lu olur. 

‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda önce Nazi Almanya’ya karfl› silahlanmaya karfl›
ç›ksa da Nazi iflgalini uzun vadede demokrasinin aleyhine bir tehdit olarak görür
ve pasifist görüfllerini k›smen yumuflat›r. Savafl›n fler oldu¤unu, ama baz› daha bü-
yük tehlikeler karfl›s›nda ehveni fler olabilece¤ini söyler. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n
öncesinde Russell, Chicago Üniversitesi’nde ve daha sonra Los Angeles’taki Kali-
forniya Üniversitesi’nde dersler verir. 1940’ta City College of New York’ta felsefe
profesörü olarak atan›r. Ancak özelikle Marriage and Morals bafll›kl› kitab›nda sa-
vundu¤u baz› aç›k fikirli görüfller nedeniyle, kolejde e¤itim vermesine iliflkin tep-
kiler al›r ve bu atamas›, bir mahkeme karar›yla iptal edilir. John Dewey baflta ol-
mak üzere bir grup ayd›n, bu muameleyi protesto ederler. Albert Einstein, Russell’›
desteklemek üzere kamuya aç›k bir mektup yazar. 

Russell daha sonra Barnes Foundation’a kat›l›r ve felsefe tarihi üzerine konufl-
malar yapar. Russell’›n bu konuflmalar›, daha sonra A History of Western Philo-
sophy bafll›¤›yla yay›mlan›r ve 1945’ten itibaren çok satan bir eser olarak Russell’a
düzenli bir gelir sa¤lar. 

Russell, 1944’te Trinity College’a geri döner. 1940’lara ve 1950’lere gelindi¤inde
Russell, art›k akademi d›fl›nda da tan›nan bir kifliliktir. BBC’nin pek çok program›-
na kat›l›r. Bu programlarda yapt›¤› konuflmalar ve verdi¤i dersler kamuoyunda tar-
t›flmalara yol açar.

Russell, Erns Gellner’in geç dönem Wittgenstein’›n görüfllerini sert bir biçimde
elefltiren kitab› Words and Things’e bir önsöz yazar. Gilbert Ryle bu kitaba iliflkin
bir tan›t›m metninin, editörlü¤ünü yapt›¤› Mind dergisinde yay›mlanmas›na izin
vermez. Bunun üzerine Russell the Times’da bir yaz› yazar. Bu yaz›, yaklafl›k bir ay
süreyle the Times’da gündelik dile dayal› felsefe anlay›fl›na iliflkin bir münazaraya
yol açar. Tart›flma, the Times’›n editoryal bir yaz› ile her iki taraf› da elefltirmesi ile
sona erer. Öte yandan editoryal yaz›, gündelik dile dayal› felsefeyi elefltirenlerden
yana ç›karak son bulur. 

1950 y›l›nda Russell, insanc›l idealleri ve düflünce özgürlü¤ünü savunan yaz›la-
r› dolay›s›yla Nobel Edebiyat Ödülü’nü lay›k görülür. 1952 y›l›nda üçüncü eflinden
boflan›r ve ayn› y›l dördüncü evlili¤ini yapar. Russell’›n en büyük o¤lu ve efli psi-
kiyatrik rahats›zl›klar› nedeniyle kendi k›zlar›na bakamad›klar› için Russell ve dör-
düncü efli, bu üç k›z›n yasal koruyucusu olurlar. Bu üç torunun ikisine de daha
sonra flizofreni teflhisi konur.

Russell, 1950’li ve 1960’l› y›llarda nükleer silahs›zlanmadan, Vietnam Savafl› kar-
fl›tl›¤›na kadar pek çok politik mücadele içerisinde yer al›r. 1967, 1968 ve 1969’da
otobiyografisini üç cilt halinde yay›mlar. 31 Ocak 1970’te ‹srail’in Ortado¤u’daki
sald›rgan politikalar›n› elefltiren bir bildiri yazar. 2 fiubat 1970’te hayata gözlerini
yumar. Yazd›¤› son bildiri, Kahire’de toplanan Uluslararas› Parlamenterler Konfe-
rans›’nda okunur. 1980 y›l›nda, Londra’daki bir meydana Russell’›n büstü dikilir. 
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Russell’›n Felsefî Görüfllerinin Etkisi
Bertrand Russell, Gottlob Frege, G.E. Moore ve Ludwig Wittgenstein ile birlikte ana-
litik felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Russell felsefî çözümlemeyi, akademik
felsefenin temel yöntemi haline getirmifltir. Analitik felsefe alan›nda çal›flmalar ya-
pan hemen her felsefecinin, Russell’dan bir ölçüde etkilendi¤i söylenebilir. 

Russell, akademik yaflam› boyunca mant›ktan matematik felsefesine, metafizik-
ten ahlâk felsefesine, bilgibilimden felsefe tarihine hemen her alanda çal›flmalar
yapm›flt›r. Bu çal›flmalar› içerisinde farkl› felsefî pozisyonlar› savundu¤u, zaman
içerisinde ilk baflta savundu¤u görüflleri de¤ifltirdi¤i de olmufltur. Russell’›n en
önemli özelliklerinden birisi, yapt›¤› çal›flmalar›n yeni tart›flma alanlar› oluflturma-
s›d›r. Russell’›n hemen her özgün çal›flmas›, baflka felsefecilerin ilgi gösterdi¤i ve
genellikle Russell’› elefltirerek de olsa yeni tart›flmalar bafllatt›¤› konular içermekte-
dir. 20. yüzy›l›n en önemli filozoflar›ndan birisi kabul edilen Ludwig Wittgenstein,
1911-1914 y›llar› aras›nda Cambrigde Üniversitesi’nde Russell’›n ö¤rencisi olmufl-
tur. Alfred J. Ayer’dan Rudolf Carnap’a; Alonzo Church’ten Kurt Gödel’e; David
Kaplan’dan Saul Kripke’ye; Karl Popper’dan W. V. Quine’a pek çok mant›kç› ve
felsefeci, Russell’›n çal›flmalar›ndan yararlanm›fl ve kendisinden etkilenmifllerdir.
Bu itibarla, Russell’›n özellikle 20. yüzy›l felsefe tarihinin en etkili simalar›ndan bi-
risi oldu¤u söylenebilir. 

Russell’›n, Frege’nin matemati¤i mant›¤a indirgeme projesinde kendi ad›yla an›-
lan paradoksu keflfetmesi, matematik felsefesinde yeni bir dönemi bafllatm›flt›r. Bu
paradoksu ve küme kuram›nda yer alan di¤er baz› paradokslar› çözmek üzere Al-
fred North Whitehead’le, Principia Mathematica’da gelifltirdi¤i tipler kuram›, daha
sonraki matematik felsefesinin geliflim seyri üzerinde belirleyici olmufltur. 

‹dealizmin Reddiyesi
Russell, felsefe alan›nda e¤itim gördü¤ü dönemde, Leibniz’in ve Hegel’in metafizik-
sel görüfllerinden etkilenen bir idealizm anlay›fl› ‹ngiliz akademisinde hakîm konum-
dayd›. Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz bafll›kl› doktora te-
zinde Leibniz’in mant›k ve dil felsefesinin benimsenmesi, metaizi¤inin ise reddedil-
mesi gerekti¤ini savunmufltu. 1900 y›l›nda yay›mlanan tezinde, Leibniz’in characte-
ristica universalis olarak adland›r›lan projesinden söz etmifl, felsefî sorunlar›n Leib-
niz’in hayalini kurdu¤u bu ideal dil içerisinde çözümlenebilece¤ini düflünmüfltü. 

Russell, elefltirdi¤i idealist anlay›fl› içsel ba¤›nt›lar doktrini olarak adland›r›yor-
du. En uç noktas›nda al›nd›¤›nda bu yaklafl›ma göre gerçeklik, tek bir birleflik nes-
ne olarak tasarlan›yordu. Tüm nesneler birbirlerine do¤alar› ve varolufllar› itibariy-
le ba¤l›yd›. E¤er herhangi bir nesne, tek bir özelli¤ine bile hâlihaz›rda sahip oldu-
¤u gibi sahip olmasa, bu tüm evrenin varl›¤›n› ortadan kald›r›rd›. Her fley zorunlu-
lukla ve bir bütün olarak mevcuttu.

Bu yaklafl›ma öncelikle Moore karfl› ç›kt›. “Refutation of Idealism” ve “External
and Internal Relations” bafll›kl› makalelerinde, bu doktrine yönelik elefltirilerini
sundu. Bu yaklafl›mla ilgili olarak Russell da benzer bir sorun görüyordu. Sorun,
bir nesnenin bilinebilmesinin nesnenin sahip oldu¤u tüm ba¤›nt›lar›n bilinmesini
gerektirmesiydi. Russell’a göre bu durumda uzay, zaman, say› ve genel olarak bi-
limin konusunu teflkil eden nesneler, tam olarak bilinemez hale geliyorlard›. 

Bu doktrinin yerine Russell ve Moore, farkl› biçimleriyle de olsa gerçekçili¤i
koyuyorlard›. D›fl dünyan›n, bizden ba¤›ms›z varl›¤›n› savunmaks›z›n, bilimden ve
bilimsel ilerlemeden söz edilemeyece¤ini düflünüyorlard›. Russell, felsefenin man-
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t›¤› ve bilimi kullanarak karmafl›k felsefî sorunlar› basit bileflenlerine ay›rmas› ge-
rekti¤ini savunuyordu. Genel olarak, metafiziksel önermeler bilgimize yeni bir fley
katmamaktad›r. Öyleyse, Ockham’›n usturas›n› kullanarak metafiziksel olan kesip
at›lmal›yd›.

Erken dönem gerçekçi yaklafl›mlar›nda gerek Moore, gerekse Russell, gündelik
yaflamda karfl›m›za ç›kan nesnelerin varl›¤›na inanmam›z gerekti¤ini düflünüyor-
lard›. Bunun yan› s›ra, soyut nesneler olarak adland›rabilece¤imiz say›lar, kümeler,
ba¤›nt›lar da var kabul edilmeliydi. Son olarak da, düflüncemize konu etti¤imiz
herhangi bir nesnenin bir tür varl›¤› olmas› gerekti¤ini düflünüyorlard›. Bu tür nes-
neler aras›nda Pegasus, Fransa’n›n günümüzdeki kral› gibi, gerçekte mevcut olma-
yan nesneler de vard›. 

Russell ilk dönemlerde savundu¤u bu çokçu ve afl›r› gerçekçi yaklafl›m›, zaman
içerisinde terk etmifltir. Gündelik yaflamda karfl›m›za ç›kan nesnelerin kurucu un-
surlar›na iliflkin görüfllerini, mant›ksal atomculuk olarak adland›r›lan bir kuram da-
hilinde ele alm›flt›r. Matemati¤in mant›¤a indirgenmesi projesinde, Peano’nun ve
Frege’nin çal›flmalar›n› ilerletmifltir. Mevcut olmayan nesnelere bir tür varl›k atfet-
me zorunlulu¤unun, dilin mant›¤›n›n do¤ru bir biçimde konulamamas›ndan kay-
nakland›¤›n› düflünmüfl ve kendisinden sonraki analitik gelenek üzerinde, olduk-
ça etkili olan belirli betimleyiciler kuram›n› gelifltirmifltir. Bu bölümde, Russell’›n
bu görüfllerini matematikle ilgili çal›flmalar›ndan bafllayarak sunmaya çal›flaca¤›z. 

Russell’›, gençlik y›llar›nda afl›r› gerçekçi bir konuma iten nedenleri aç›klay›n›z. 

Matemati¤in Mant›¤a ‹ndirgenmesi
Russell’›n matematik felsefesi üzerine ilk çal›flmas›, 1897 tarihli An Essay on the Fo-
undations of Geometry olmufltur. Bu eseri, genelde Kantç› bir çizgide yaz›lm›flt›r.
Russell, daha sonra bu yaklafl›m›n›n Albert Einstein’›n uzay-zaman anlay›fl› ile ters
düfltü¤ünü düflünmüfl ve burada savundu¤u görüflleri tamamen terk etmifltir. 

Russell’›n ilgi alan›, izleyen dönemde say›n›n tan›m›na kaym›fl ve bu alanda Ge-
orge Boole, Georg Cantor ve Augustus De Morgan gibi matematikçi ve felsefecile-
rin görüfllerini incelemifltir. Ayn› dönemde Charles Sanders Peirce’›n ve Ernst Shrö-
der’in çal›flmalar› hakk›nda fikir sahibi oldu¤u da tarihçilerin araflt›rmalar› ile belir-
lenmifltir. 1900 y›l›nda Paris’te kat›ld›¤› bir kongrede, ‹talyan matematikçi Giusep-
pe Peano (1858 - 1932) ile tan›fl›r. Peano, o s›ralarda aritmeti¤i aksiyomatik bir diz-
ge içerisinde ele almak üzere çal›flmalar›n› sürdürmektedir. “S›f›r”, “say›” ve “ard›-
fl›kl›k ba¤›nt›s›” terimlerini ve ‹ngilizcedeki “the” belirtecini basit (tan›ms›z) olarak
kabul edip say›lara iliflkin tüm aksiyomlar› ve bunlara da dayanarak aritmeti¤in
teoremlerini, bir dizge içerisinde ele almay› hedefliyordu. Russell, bu temel terim-
lerin de mant›ksal olarak tan›mlan›p tan›mlanamayaca¤›n› merak ediyordu ve ça-
l›flmalar›n› bu konuda yo¤unlaflt›rd›. 1903 y›l›na kadar, bu konulardaki çal›flmala-
r›n› sürdürdü. 1897’den 1903’e kadar üç ayr› çal›flmas›n› yay›mlad›: On the Notion
of Order, Sur la logique des relations avec les applications à la théorie des séries ve
On Cardinal Numbers.

Russell, matemati¤in temellerinin günümüzde yüksek düzey (birinci düzeyden
daha yüksek) mant›k olarak adland›r›lan bir mant›ksal dizge içerisinde ele al›nabi-
lece¤ini düflünüyordu. Russell, bu dönemde Frege’nin çal›flmalar› ile karfl›laflt› ve
kendininkilere benzer kayg›larla Frege’nin say›y› tan›mlamaya çal›flt›¤›n› gördü.
Daha önce de ifade etti¤imiz gibi Frege’nin dizgesinde bir paradoks keflfetti ve bu-
nu bir mektupla Frege’ye bildirdi. Öte yandan, o s›rada kendi sürdürdü¤ü çal›flma-
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s›n›, The Principles of Mathematics’in ekinde bu paradoksu sundu ve bir çözüm
önerisi kaleme ald›. Ayn› dönemde Russell, Georg Cantor’un bir baflka ispat› üze-
rinde de çal›fl›yordu. Cantor, en büyük sayal say›n›n bulunmad›¤›na dair bir ispat
vermiflti ve bu teorem, Cantor Paradoksu olarak an›l›r olmufltu. ‹lk baflta Russell,
bu ispat›n hatal› oldu¤unu düflünüyordu. Daha sonra bu paradoksun, Russell Pa-
radoksu’nun özel bir durumu oldu¤u anlafl›ld›. Bunun üzerine Russell, kümeler ve
öbekler (‹ng. class) üzerine çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rd›. Söz konusu ek bölümünde
Russell’›n önerdi¤i çözüm, Russell’›n öbekler konusundaki görüfllerine dayan›yor-
du. Russell daha sonra bu fikirlerini gelifltirerek bugün, tipler kuram› olarak adlan-
d›r›lan kuram›n› gelifltirdi. Bu kuram›n as›l amac›, küme kuram›n› söz konusu pa-
radokslar›n ç›kmas›na engel olacak biçimde aksiyomatiklefltirmekti.

Russell tipler kuram›nda elde etti¤i sonuçlar› da kullanarak, Alfred North Whi-
tehead ile birlikte, ünlü Principia Mathematica adl› eseri kaleme ald›. ‹lk cildi
1910 y›l›nda yay›mlanan bu eser, dört ciltten oluflmak ve dördüncü cildinde geo-
metrinin temellerini de içermek üzere tasarlanm›flt› ancak, dördüncü cilt hiçbir za-
man yay›mlanmad›.

Russell’›n matematik felsefesi alan›ndaki son önemli çal›flmas›, Birinci Dünya
Savafl› s›ras›nda sergiledi¤i savafl karfl›t› tutum nedeniyle çarpt›r›ld›¤› hapis cezas›-
n› çekerken yazd›¤›, Introduction to Mathematical Philosophy bafll›kl› kitab›d›r. Bu
çal›flmas›nda Russell, o ana kadar bu alanda yapt›¤› çal›flmalar› ve felsefî sonuçla-
r›n› sunmufltur.

Belirli Betimleyiciler Kuram› 
Russell, dili nas›l kulland›¤›m›za dair tart›flmalar›, felsefî tart›flmalar›n oda¤›na yer-
lefltirmifltir. Russell’›n gelifltirdi¤i baz› yöntemler, kendisinden sonraki felsefeciler
taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Russell’›n etkili olan çözümlemelerinin bafl›nda, belirli be-
timleyiciler kuram› gelir. Russell 1905 y›l›nda yazd›¤› “On Denoting” bafll›kl› ma-
kalesiyle bir bak›ma, analitik felsefenin ifl yap›fl biçimini belirlemifltir. 

Russell bu çal›flmas›nda, belirli betimleyicileri içeren önermelerin, nas›l do¤ru-
luk de¤eri alabilece¤i üzerinde durmufltur. Belirli betimleyiciler tek bir nesneyi be-
timleyen sözcük gruplar› olarak tan›mlanabilir. “Görelilik kuram›n› gelifltiren fizik-
çi”, “Türkiye’nin sekizinci cumhurbaflkan›” vb. ifadeler belirli betimleyicilerdir. Bu
tür ifadelerin felsefî bir sorun teflkil etmesinin nedeni, belli bir gönderimlerinin bu-
lunmad›¤› durumlarda ortaya ç›kar. Görünüflte anlaml› bir sözcük grubuna, dünya-
da karfl›l›k gelen bir birey olmad›¤›nda söz konusu sözcük grubunu içeren öner-
menin do¤ru veya yanl›fl olup olmad›¤›na nas›l karar verilecektir? 

Russell’›n kendi verdi¤i bir örne¤i inceleyelim “Fransa’n›n günümüzdeki kral›
keldir.” önermesi görünüflte “Fransa’n›n günümüzdeki kral›” betimleyicisinin gön-
derim yapt›¤› kifli hakk›nda bir hüküm içermektedir. Oysa böyle bir birey mevcut
de¤ildir. Bu durumda, önermenin nas›l olup da bir do¤ruluk de¤eri alaca¤› tart›fl-
mal›d›r. Frege, kendi çal›flmalar›nda bu soruna e¤ilmifl ve söz konusu önermeleri
anlaml› fakat ne do¤ru ne de yanl›fl olarak kabul etmifltir. 

Russell, Frege’nin bu çözümünü kabul etmez. Russell’›n kendi yaklafl›m›, gün-
delik dilde görünüflte belirli betimleyicilerin bir bireye gönderim yapt›klar›n›, oysa
söz konusu ifadelerin mant›¤› çözümlendi¤inde, bu sorunun ortadan kald›r›labile-
ce¤i yönündedir. Russell söz konusu önerme biçimini Frege’nin gelifltirdi¤i nicele-
me mant›¤›n›n araçlar›n› kullanarak flu fleklide çözümler: “Bir x vard›r öyle ki x
Fransa’n›n günümüzdeki kral›d›r ve x’ten baflkas› Fransa’n›n günümüzdeki kral›

593.  Ünite  -  Anal i t ik   Fe lsefenin Bafllang›c › :  Russel l  ve  Moore

Günümüzde matematiksel
mant›¤›n ve hesap
kuram›n›n kendisine
dayand›¤› ünlü Gödel
Tamamlanamazl›k
Teoremleri (1931), Principia
Mathematica’da sunulan
biçimsel dizgeyi
varsaymaktad›r. Gödel, bu
teoremlerin ilki aritmetiksel
önermeleri temsil edebilecek
kadar güçlü bir biçimsel
dizge içerisinde ne
kendisinin ne de de¤ilinin
ispat› verilemeyecek do¤ru
önermeler bulundu¤unu, bu
itibarla da biçimsel
dizgelerin aritmeti¤in do¤ru
önermelerini temsil etmek
konusundan bir eksiklik
bar›nd›rd›¤›n› göstermifltir.
‹kinci teorem ise
aritmetiksel önermeleri
temsil edebilecek kadar
güçlü bir biçimsel dizgenin
tutarl›l›¤›n›n dizge içerisinde
verilemeyece¤ini ifade
etmifltir.



de¤ildir ve x keldir.” Görüldü¤ü gibi bu ifade, bir tikel niceleyicinin etki alan›nda
bulunan tümel evetlemeli bir önerme biçimidir. Önermenin ilk bölümü, “Bir x var-
d›r öyle ki x Fransa’n›n günümüzdeki kral›d›r ve x’ten baflkas› Fransa’n›n günü-
müzdeki kral› de¤ildir.” bir varl›k ve biriciklik flart›n› içermektedir. Söz konusu var-
l›k flart›n›n sa¤lan›p sa¤lanmamas›na ba¤l› olarak art›k, bu önermenin do¤ru olup
olmad›¤›na karar verilebilir. Nitekim Russell, bu önerme biçiminin anlaml› fakat
yanl›fl oldu¤una karar vermifltir. 

Russell’›n bu çözümlemesi, Platon’un dikkat çekti¤i var olmayandan bahseder-
ken, var olmayan›n var oldu¤una gönderme yapman›n zorunlulu¤undan kaynak-
lanan paradoksa da bir çözüm getirmektedir. ‹leride, Quine’›n bu çözümden yarar-
lanarak kendi varl›kbilimsel görelilik kuram›n› nas›l gelifltirdi¤ini ele al›yoruz. 

Russell, bu çözümlemesinin tekil adlar için de geçerli oldu¤unu öne sürer. Tekil
adlar da esasen belirli betimleyiciler yerine kullan›lan k›saltmalar olarak düflünüle-
bilir. Örne¤in, “Albert Einstein” ad› “görelilik kuram›n› gelifltiren fizikçi” gibi belirli
betimlemeler yerine kullan›lan bir k›saltma gibidir. Dolay›s›yla, adlar›n gönderimle-
rinin bulunmad›¤› durumlarda da önermelerin do¤ruluk de¤eri almalar› ile ilgili bir
sorun olmayacakt›r. Russell bireylere meflru olarak gönderim yapan yegâne sözcük-
lerin iflaret zamirleri (bu, flu, o v.b.) ve ba¤lamsal ifadeler (flimdi, burada, ben vb.)
oldu¤unu öne sürer. Bu ifadelerin gönderimde bulundu¤u nesneler, bizatihi mev-
cut olmak durumunda oldu¤undan içinde bulunduklar› önermelerin do¤ruluk de-
¤eri al›p almamas› bak›m›ndan bir sorun yaratmazlar. Russell’›n belirli betimleyi-
cilerle ilgili çözümlemesi, genel olarak kabul görse de adlar›n belirli betimleyiciler
olarak yorumlanmas›, tart›flmalara yol açm›flt›r.  

Russell’›n belirli betimleyicilere iliflkin kuram›n›n, analitik felsefenin geliflimi bak›m›n-
dan önemini tart›fl›n›z.

Mant›ksal Atomculuk 
Mant›ksal atomculuk, deneycilikle mant›kç›l›¤› mezceden bir yaklafl›m olarak, Rus-
sell’›n felsefe anlay›fl›n›n temelinde yer al›r. Russell bu yaklafl›m› 1918 y›l›nda ver-
di¤i, “The Philosophy of Logical Atomism” bafll›kl› derste sunar. Russell bu dersin-
de, dünyay› bir ayna gibi yans›tan (temsil eden) ideal ve dünyayla eflbiçimli bir dil-
den söz eder. Bu itibarla bilgimiz, temel atomsal önermeler ve bu önermelerin
do¤ruluk fonksiyonlar›n›n bir araya getirilmesiyle oluflan bileflik önermelerden
ibarettir. Russell’a göre her anlaml› önerme, duyu deneyiminde do¤rudan bir kar-
fl›l›¤› (gönderimi) bulunan terimlerden oluflmal›d›r. Kendi bilgi anlay›fl›nda yer alan
bir ayr›ma dayanarak Russell, terimlerin gönderimlerini ya tan›fl›kl›k yoluyla bilme-
miz ya da bildi¤imiz terimlerden mant›ksal olarak türetebilmemiz gerekti¤ini söy-
ler. Bu biçimiyle mant›ksal atomculuk uç noktada deneyci bir felsefî konumdur. 

Russell’›n ideal dili içerisinde “tüm”, “baz›”, “d›r” gibi yard›mc› terimler yer al-
maz. Russell’›n dünyas›, birbirinden ba¤›ms›z olgular›n çoklu¤undan oluflur. Bu
dünya hakk›ndaki bilgimiz ise dünyadaki olgularla duyu deneyimi yoluyla do¤ru-
dan karfl› karfl›ya gelmemize ba¤l›d›r. 

Russell, yaflam›n›n ilerleyen y›llar›nda mant›ksal atomculu¤un baz› yönlerine
iliflkin güvensizli¤ini ifade etmifltir. Özellikle, söz konusu dilin eflbiçimlili¤ini sor-
gulam›flt›r. Atomsal olgulara ulaflmak üzere, çözümleme yönteminin izlenmesi ge-
rekti¤i düflüncesinden vazgeçmese de söz konusu atomsal olgulara nihaî olarak
ulafl›l›p ulafl›lamayaca¤› konusunda flüphelerini ifade etmifltir. 
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Bilgibilim Anlay›fl›
Russell, akademik kariyeri boyunca farkl› bilgibilim anlay›fllar›n› savunmufltur.
Gençken, bir dönem Hegel’in görüfllerinden etkilenmifl olsa da bu görüfllerden vaz
geçti¤i andan itibaren, gerçekçi bir yaklafl›m› savunmufltur. Bu yaklafl›m›n›n bir
baflka unsuru ise bilgimizin kayna¤›n›n do¤rudan, duyu deneyimi olmas›d›r. 

Russell nesnelere iliflkin bilgi edinme kaynaklar›m›z ile ilgili ikili bir ayr›m ya-
par: Tan›fl›kl›k yoluyla bilgi ve betimleme yoluyla bilgi.

Russell, bir süre tan›fl›kl›k yoluyla edindi¤imiz bilginin duyu verileri ile s›n›rl›
oldu¤unu, kalan tüm bilgilerimizin, fiziksel nesneler hakk›ndaki bilgilerimiz dâhil,
dolayl› yoldan ç›kar›mlara ihtiyaç duydu¤unu, bu nedenle de betimleme yoluyla
bilgi s›n›f›na girdi¤ini düflündü. Russell’›n bu ayr›m› oldukça etkili oldu ve yayg›n
bir kabul gördü. Ancak Russell, daha sonra tan›fl›kl›k yoluyla edindi¤imiz bilginin
arac› olarak duyusal veriye ihtiyaç duymad›¤›n› iddia etti. 

Daha sonraki y›llarda Russell, maddî ve zihinsel alanlar aras›ndaki ikinci görüfl-
lerinden vazgeçti ve hem maddî hem de zihinsel olan›n yans›z (‹ng. neutral) bir
özelli¤e indirgenebilece¤ini, dolay›s›yla yap›lan ayr›m›n rastlant›sal oldu¤unu iddi-
a etti. Bu konumu, yans›z bircilik olarak adland›r›ld›. Russell’›n bu görüflleri Willi-
am James’in saf deneyim kavram›n› and›r›yordu. Ancak Russell, alg›m›z›n birincil
hallerinin “nesneler” ya da “özellikler” olarak ele al›namayaca¤›n› fakat “olaylar”
oldu¤unu savundu.

Bilim Felsefesi
Russell, kendi felsefe yapma biçiminden emin oldu¤u kadar, elde etti¤i sonuçlar-
dan emin olmad›¤›n› söyler. Kendi çözümleme yönteminin aslî bir bilefleni de bi-
limin kendisidir. Bu itibarla Russell, bilimin buldu¤u yan›tlar›n geçici oldu¤unu
(mutlak olmad›¤›n›), bilimin küçük ilerlemeler kaydetti¤ini, her fleyi içine alan or-
ganik bir kavray›fla ulaflamayaca¤›n› düflünür. 

Bir bak›ma bilim ve felsefe, yöntemleri ve ilerleme biçimleri bak›m›ndan birbir-
lerine benzemektedirler. Her ikisinin de gerçekli¤i anlamakla ilgili bir amaçlar› var-
d›r. Dolay›s›yla, bilimin de yegâne amac› öndeyilerde bulunmak de¤ildir. Rus-
sell’›n 1914 y›l›nda yay›mlad›¤› ve bilimin yöntemi üzerine görüfllerini ifade etti¤i
kitab›, Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Phi-
losophy, mant›ksal pozitivistler ve daha sonra geliflen bilim felsefesi gelene¤i üze-
rinde etkili olmufltur. 

Russell’a göre, fiziksel dünyan›n sadece soyut yap›s› hakk›nda bilgi sahibi ola-
biliriz. ‹çsel karakteri hakk›nda bilgi sahibi olamay›z. Bunun belki tek istisnas›, ifl-
leyifline do¤rudan temas edebildi¤imiz beynimizdir. Alg›sal olanla (‹ng.percepts)
alg›sal olmayan aras›nda bir üst üste çak›flma (‹ng. copunctuality) oldu¤unu var-
sayar›z. Söz konusu alg›sal olanlar da d›fl dünyan›n bir parças›d›r fakat bunlar›n iç-
kin (‹ng. intrinsic) karakteri konusunda do¤rudan bilgi sahibi oluruz. Bu itibarla
da salt yap›sal bilginin ötesine bu noktada geçebiliriz. Russell’›n bu görüflleri, da-
ha sonra yap›sal gerçekçilik olarak adland›r›lm›fl ve ça¤dafl bilim felsefesi tart›flma-
lar›n›n bir parças› olmufltur.

Russell bu çal›flmalar›n›n yan› s›ra The ABC of Atoms (1923) ve The ABC of Re-
lativity (1925) gibi kitaplar›n da bulundu¤u popüler bilim kitaplar› da yazm›flt›r. 
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Ahlâk Felsefesi
Russell, ahlâk felsefesi üzerine yazmakla beraber, ahlâka iliflkin konular›n kendi
anlad›¤› anlamda bizatihi felsefenin alan›na girdi¤ini düflünmüyordu. Russell, ilk
bafllarda Moore’un Principia Ethica adl› eserinden etkilenmiflti. Ahlâki olgular›n
nesnel olduklar›n› ve bir tür görü yoluyla bilinebildiklerini düflünüyordu. T›pk›
Moore gibi, ahlâki terimlerin (iyinin) do¤al özelliklere indirgenemeyece¤ini, böyle
yapmaya çal›flman›n bir yan›lsama içerdi¤ini savunuyordu.

Zamanla, bu konudaki fikirleri de¤iflti. Hume’un bu konudaki görüfllerine hak
vermeye bafllad›. Ahlâkî terimlerin öznel de¤erlerle ilgili oldu¤unu ve bu nedenle,
olgulara iliflkin do¤rular gibi do¤rulanamayacaklar›n› düflünmeye bafllad›. Rus-
sell’›n bu konudaki görüflleri, mant›ksal pozitivistlerin baz›lar›n›n ahlâk felsefesine
iliflkin görüfllerini etkiledi. Özellikle Ayer’›n duygusalc› ve biliflselci karfl›t› görüfller
gelifltirmesinde belirleyici oldu. (Ayer’›n bu görüfllerini Ünite 5’te ele al›yoruz.) Öte
yandan, Russell’›n kendi görüflleri, mant›kç› pozitivistlerden biraz daha farkl› bir
seyir izledi. Russell, ahlâkî mülahazalar›n anlaml› oldu¤unu ve Ayer’›n düflündü¤ü-
nün aksine kamusal anlamda tart›flmaya aç›k oldu¤unu düflündü. Hume’a benzer
bir biçimde, akl›n ahlâkî de¤erlendirmelere tâbî olmas› gerekti¤ini savundu. 
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‹dealizmin reddiyesi ile analitik felsefenin gelifli-

mi aras›ndaki iliflkiyi aç›klamak.

Analitik felsefenin kurucular› olarak kabul edilen
Russell ve Moore, felsefî görüfllerini idealizmin
reddiyesi ekseninde gelifltirmifllerdir. Russell ve
Moore’un felsefe alan›nda e¤itim gördü¤ü dö-
nemde, Leibniz’in ve Hegel’in metafiziksel görüfl-
lerinden etkilenmifl bir idealizm anlay›fl› ‹ngiliz
akademisinde hâkim konumdayd›. Gerek Russell
gerekse Moore, bu yaklafl›m› sorunlu görüyorlar-
d›. Sorun, bir nesnenin bilinebilmesinin nesnenin
sahip oldu¤u tüm ba¤›nt›lar›n bilinmesini gerek-
tirmesiydi. Russell’a göre bu durumda uzay, za-
man, say› ve genel olarak bilimin konusunu tefl-
kil eden nesneler tam olarak bilinemez hale geli-
yorlard›. Bu durumda, bilimlerin metafiziksel bir
zeminden ba¤›ms›zl›k kazanmalar› mümkün ola-
mazd›. Moore ve Russell, gençlik dönemlerinde
bu idealist yaklafl›ma karfl› afl›r› gerçekçi bir ko-
numu savunmufllard›r. Daha sonraki y›llarda ise
Moore, sa¤duyuya dayal› bir gerçekçili¤i savun-
maya bafllad›. Russell ise ilk dönemlerde savun-
du¤u bu afl›r› gerçekçi yaklafl›m› zaman içerisin-
de terk etti. Gündelik yaflamda karfl›m›za ç›kan
nesnelerin kurucu unsurlar›na iliflkin görüfllerini
mant›ksal atomculuk olarak adland›r›lan bir ku-
ram dahilinde ele ald›. Matemati¤in mant›¤a in-

dirgenmesi projesinde Peano’nun ve Frege’nin
çal›flmalar›n› ilerletti. Mevcut olmayan nesnelere
bir tür varl›k atfetme zorunlulu¤unun, dilin man-
t›¤›n›n do¤ru bir biçimde anlafl›lamamas›ndan
kaynakland›¤›n› düflündü ve kendisinden sonraki
analitik gelenek üzerinde oldukça etkili olan be-

lirli betimleyiciler kuram›n› gelifltirdi. Moore’un
ve Russell’›n düflünce çizgilerindeki bu de¤iflim,
daha sonra geliflen analitik felsefe gelene¤inin
ana tart›flma konular›n› oluflturdu.

Sa¤duyuya dayal› felsefe anlay›fl›n› tan›mlamak.

Sa¤duyuya dayal› felsefe anlay›fl›n› gelifltiren fel-
sefeci Moore, öncelikle “sa¤duyuya dayal›” öner-
meler olarak adland›rd›¤› bir grup önermeyi ay›rt
eder. Moore’a göre, ben bu önermelere sadece
inanmakla kalmam belli bir kesinlikle do¤ru ol-
duklar›n› da bilirim. Söz konusu önermeleri red-
detmek bir çeliflki içermez. Bu itibarla da bu

önermler bir zorunluluk içermez. Ancak Moore’a
göre, bu tür sa¤duyuya dayal› önermeler felsefe-
ye bafllamak için varsay›lan önermelerdir. Bunun
anlam›, hiçbir felsefecinin bunlar› inkâr etmedi¤i
de¤ildir. Nitekim felsefe tarihinde bu önermeleri
reddeden felsefeciler de olmufltur. Ancak Moo-
re’a göre bu önermeleri reddetmeleri o felsefeci-
lerin kendi görüfllerini kabul edilmez k›lar. Ör-
ne¤in, söz konusu bu önermeler hakk›nda kufl-
kucu bir yaklafl›m sergileyen, bu konuda kitaplar
veya makaleler yazan bir felsefeci, bu söyledik-
lerini di¤er insanlar›n okumas› ve elefltirmesi için
söylemektedir. Baflkalar›n›n do¤ru kabul etti¤i
baz› önermelerin oldu¤unu ve ancak bunlardan
flüphe duyduklar›n› ifade etmektedirler. Bu du-
rumda, asl›nda kendi kuflkucu yaklafl›mlar›n›n
reddetti¤i baz› düflünceleri, bafltan kabul etmek-
sizin bu yapt›klar›n› yapamazlar.

Moore’un ahlâk felsefesinin ana hatlar›n› s›rala-

mak.

Moore, Principa Ethica adl› eserinde ahlâk felse-
fesinde do¤alc› yaklafl›mlara karfl› ç›kar ve kendi-
sinden sonra gelen meta-etik tart›flmalar›nda be-
lirleyici olur. Moore felsefî kan›tlamalar›n, kendi-
sinin do¤alc› yan›lsama olarak adland›rd›¤› bir
sorunla malul oldu¤unu ifade eder. Bu sorunun
kayna¤›nda bir terimin belli bir kan›tlama dâhi-
lindeki kullan›m›n›n, söz konusu terimin tan›m›
ile kar›flt›r›lmas› yatar. Ahlâk felsefesi tart›flmala-
r›nda bu sorunla, özellikle iyi teriminin tan›mlan-
mas›nda karfl›lafl›l›r. Moore’un “iyi”nin tan›mlana-
maz oldu¤una dair kan›tlamas›, genellikle aç›k

soru kan›tlamas› olarak an›l›r. Moore bu kan›tla-
mas›n›, Principia Ethica’n›n on üçüncü bölümün-
de sunar. Moore “Haz veren bir fley ayn› zaman-
da iyidir.” biçimindeki bir ifadeyi ele al›r. E¤er bu
ifade “iyi”nin tan›m›n› içeriyorsa “Bir fleyin haz
verici olmas› iyi midir?” sorusu ile “”Bir fleyin haz
verici olmas› haz verici olmas› m›d›r?” sorusunun
ayn› anlama gelmesi ve anlamca eflde¤er olmas›
gerekir. Oysa, Moore’a göre ilk soru gayet an-

laml›d›r, bir içeri¤i vard›r, öte yandan ikinci soru-
ya kolayca “evet” cevab› verilebilir. ‹lk biçimdeki
sorular aç›k sorulard›r. “Haz veren” yerine hangi
özellik konulursa konulsun bu durum de¤iflmez.
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Moore bu kan›tlamas›n›n sonucunda, de¤er kav-
ram›n›n çözümlenmesine yönelik tüm giriflimle-
rin baflar›s›zl›¤a mahkûm oldu¤unu ifade eder.
E¤er de¤er kavram›n›n çözümlemesi olanakl› ola-
caksa, yukar›da sözü geçen soru ve ifadelerin afli-
kâr olmas› beklenir ki böyle bir durum söz konu-
su de¤ildir. Bir baflka biçimde ifade edersek, e¤er
iyi kavram› baflka baz› kavramlara çözümlenebi-
liyor olsa, iyi kavram›n› içeren analitik ifadelerin
bulunmas› gerekir ki Moore’da tam olarak böyle
analitik ifadelerin bulunmad›¤›n› iddia etmekte-
dir. Sonuç olarak “iyi”yi di¤er sözcükleri kullana-
rak tan›mlayamay›z. Sadece bir eyleme veya bir
fleye iflaret ederek “‹flte bu iyidir.” diyebiliriz. Moo-
re göre iyi, do¤al olmayan bir özelliktir. Bunun
anlam›, iyinin ampirik veya bilimsel olarak test
edilemeyece¤i veya do¤rulanamayaca¤›d›r. ‹yi
kavram›, do¤a bilimlerinin s›n›rlar›n›n d›fl›nda kal-
maktad›r. Hal böyle ise iyi ile ilgili bilgimizin kay-
na¤›, bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹yi,
duyusal deneyimin s›n›rlar› içerisinde alg›lay›p
kavrayabilece¤imiz bir özellik de¤il ise bir fleyin
iyi olup olmad›¤›n› iddia ederken neye dayan-
maktay›z? Moore bu noktada dolays›z bir bilgi
edinme biçimi olarak ahlâkî bir görüden söz eder.
Ahlâki bilgiler kendili¤inden aflikâr önermelerdir
ki ispatlar› ya da de¤illemelerinin ispatlar› söz ko-
nusu de¤ildir. 

Russell’›n belirli betimleme kuram›n›n ç›kt›¤› ta-

rihsel ba¤lam› ortaya koymak ve analitik felsefe-

nin geliflimi bak›m›ndan önemini aç›klamak.

Russell gençlik y›llar›nda, afl›r› gerçekçi bir ko-
numu savunuyordu. Bunun nedeni ise o dönem-
de geçerli olan idealist felsefe anlay›fllar›na karfl›
ç›kmas›yd›. Daha sonra, mevcut olmayan nesne-
lere bir tür varl›k atfetme zorunlulu¤unun, dilin
mant›¤›n›n do¤ru bir biçimde anlafl›lamamas›n-
dan kaynakland›¤›n› düflündü ve kendisinden
sonraki analitik gelenek üzerinde oldukça etkili
olan belirli betimleyiciler kuram›n› gelifltirdi.
1905 y›l›nda yazd›¤› “On Denoting” bafll›kl› ma-
kalesiyle bir bak›ma, analitik felsefenin ifl yap›fl
biçimini belirledi. 

Russell’›n kendisinden sonraki matematik ve bi-

lim felsefesi tart›flmalar› bak›m›ndan önemli kat-

k›lar›n› aç›klamak.

Russell’›n Frege’ye yazd›¤› bir mektupla bugün,
Russell Paradoksu olarak an›lan çeliflkiyi ifade
etmesi, matematik felsefesi tart›flmalar› bak›m›n-
dan bir dönüm noktas›d›r. Sonraki y›llarda, kü-
me kuram›n› paradokslar› d›flar›da b›rakacak bir
biçimde gelifltirmek matematik felsefesi alan›n-
da çal›flan matematikçi ve felsefecilerin temel
araflt›rma konular›ndan birisi olmufltur. Bu tart›fl-
malar içerisinde, Russell’›n gelifltirdi¤i tipler ku-
ram›n›n da özel bir yeri vard›r. Öte yandan, Rus-
sell’›n Alfred North Whitehead ile birlikte kale-
me ald›¤› Principia Mathematica, biçimsel man-
t›¤›n geliflimi aç›s›ndan bir kilometre tafl›d›r. Bu
eserde, o ana kadar modern mant›kta elde edi-
len geliflmeler kapsaml› bir dizge içerisinde su-
nulmufltur. Kurt Gödel, ünlü matemati¤in ta-
mamlanamazl›¤› teoremlerini, Principia’da ge-
lifltirilen biçimsel dizge içerisinde ispatlam›flt›r.
Russell’›n 1914 y›l›nda yay›mlad›¤› ve bilimin
yöntemi üzerine görüfllerini ifade etti¤i kitab›,
Our Knowledge of the External World as a Field

for Scientific Method in Philosophy, mant›ksal
pozitivistler ve daha sonra geliflen bilim felsefe-
si gelene¤i üzerinde etkili olmufltur.
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1. “Dilsel felsefeye sap›fl” tabirini ilk kulland›¤› düflü-
nülen felsefeci afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Russell
b. Moore
c. Frege
d. Rorty
e. Bergman

2. Felsefî sorunlar›, kendi içerisinde rahatça çözüme
kavuflturabilece¤imiz ideal bir biçimsel dil fikrini, cha-

racteristica universalis ad›yla ilk olarak ortaya atan fel-
sefeci afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Descartes
b. Malebranche
c. Hume 
d. Leibniz
e. Frege

3. Afla¤›dakilerden hangisi Moore’nin eserlerinden biri
de¤ildir?

a. Our Knowledge of the External World 
b. Principia Ethica
c. “The Refutation of Idealism”
d. “A Defence of Common Sense”
e. “A Proof of the External World”

4. Moore’un bir terimin belli bir kan›tlama dâhilindeki
kullan›m›n›n, söz konusu terimin tan›m› ile kar›flt›r›lma-
s› sonucu ortaya ç›kt›¤›n› iddia etti¤i sorun, afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Sa¤duyuya dayal› gerçekçilik
b. Kuflkuculuk
c. Do¤alc› yan›lsama
d. Moore Paradoksu
e. Aç›k soru

5. Afla¤›dakilerden hangisi, Russell’in eserlerinden biri
de¤ildir?

a. Principia Mathematica
b. A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
c. An Essay on the Foundations of Geometry
d. “External and Internal Relations”
e. “The Philosophy of Logical Atomism”

6. Russell’›n küme kuram›n›, paradokslar›n ç›kmas›na
engel olacak biçimde aksiyomatiklefltirmek üzere gelifl-
tirdi¤i kuram, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Belirli betimleyiciler kuram›
b. Mant›ksal atomculuk kuram› 
c. Yans›z bircilik kuram›
d. ‹çsel ba¤›nt›lar kuram›
e. Tipler kuram›

7. Afla¤›dakilerden hangisi, Russell’›n savundu¤u biçi-
miyle mant›ksal atomculu¤un savlar›ndan biri de¤ildir?

a. Mant›ksal atomculuk, mant›ksal bir inflay› ön
plana ç›karmas› nedeniyle ak›lc› (rasyonalist) bir
felsefe anlay›fl›d›r. 

b. Mant›ksal atomculu¤a göre her anlaml› önerme,
duyu deneyiminde do¤rudan bir karfl›l›¤› (gön-
derimi) bulunan terimlerden oluflmal›d›r.

c. Mant›ksal atomculu¤a göre bilgimiz, temel atom-
sal önermeler ve bu önermelerin do¤ruluk fonk-
siyonlar› ile bir araya getirilmesiyle oluflan bile-
flik önermelerden ibarettir.

d. Mant›ksal atomculuk, dünyay› bir ayna gibi yan-
s›tan (temsil eden) ideal ve dünyayla eflbiçimli
bir dil fikrine dayan›r.

e. Mant›ksal atomculuk, deneycilikle mant›kç›l›¤›
mezceden bir yaklafl›md›r.

8. Russell’›n, Principia Mathematica’y› birlikte kaleme
ald›¤› felsefeci afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Frege
b. Moore
c. Whitehead 
d. Bradley
e. Peano

9. I. Adlar
II. ‹flaret zamirleri
III. Ba¤lamsal ifadeler 
IV. Belirli betimleyiciler
Russell’›n, belirli betimleyicilere iliflkin görüflleri dikka-
te al›nd›¤›nda yukar›dakilerden hangilerinin bir gönde-
rimi bulunmaktad›r?

a. Yaln›z II
b. II ve III
c. I, II ve III
d. II, III ve IV
e. I, II, III ve IV

Kendimizi S›nayal›m
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10. Afla¤›dakilerden hangisi, gerek Russell gerekse Moo-
re’un karfl› olduklar› içsel ba¤›nt›lar doktrinin temel

savlar›ndan biri de¤ildir?

a. Gerçeklik, tek bir birleflik nesne olarak tasarla-
nabilir.

b. Herhangi bir olgunun var olmas› ya da olmama-
s›, bir di¤erinin varl›¤›n› etkilemez.

c. Tüm nesneler, birbirlerine do¤alar› ve varoluflla-
r› itibariyle ba¤l›d›r.

d. Herhangi bir nesne, tek bir özelli¤ine bile hali-
haz›rda sahip oldu¤u gibi sahip olmasa bu tüm
evrenin varl›¤›n› ortadan kald›r›r.

e. Her fley zorunlulukla ve bir bütün olarak mev-
cuttur. 

Tümeller Sorunu

(...)
Esasen, e¤er birisi tümellerin gibi fleylerin var oldu¤u-
nu tamamen inkâr etmek için çabal›yorsa, flunu kabul
etmeliyiz ki nitelikler gibi fleylerin, yani, s›fatlar ve ma-
hiyetlerle temsil edilen tümellerin var oldu¤unu s›k› bir
biçimde ispatlayamayaca¤›m›z›, ancak ba¤›nt›lar›n, ya-
ni genel olarak fiiller ve edatlar taraf›ndan temsil edilen
tümel türünün var oldu¤unu ispatlayabilece¤imizi ka-
bul etmemiz gerekir. Bir örnek olarak beyazl›k tümeli-
ni ele alal›m. E¤er böyle bir tümelin var oldu¤una ina-
n›yorsak, fleylerin beyaz niteli¤ine sahip olduklar› için
beyaz olduklar›n› söyleriz. Öte yandan, bu görüfl Ber-
keley ve Hume taraf›ndan büyük bir gayretle reddedil-
mifltir ve daha sonraki deneyciler kendilerini bu redde-
difllerinde takip etmifllerdir. Onlar›n reddiyelerinin ald›-
¤› biçim “soyut fikirler” gibi fleylerin var oldu¤unu red-
detmektir. Onlara göre, beyazl›¤› düflünmek istedi¤i-
mizde tikel beyaz bir fleye iliflkin bir imge olufltururuz
ve bu tikel hakk›nda ak›l yürütürüz. Baflka bir beyaz
fley için eflit ölçüde do¤ru oldu¤unu görmedi¤imiz hiç-
bir fleyi bu imgeden ç›kar›m yoluyla elde etmemeye
özen gösteririz. Zihinsel süreçlerimizin gerçekte nas›l
iflledi¤i konusunda bu, flüphesiz, büyük ölçüde do¤ru-
dur. Geometride, örne¤in, tüm üçgenlerle ilgili bir fley
ispat etmek istedi¤imizde, tikel bir üçgen çizeriz ve
onunla ilgili ak›l yürütürüz ve di¤er üçgenlerle bu üç-
genin paylaflmad›¤› özelli¤i kullanmamaya özen göste-
ririz. Bu tür bir ifle yeni giriflen biri, bir hata yapmaktan
sak›nmak için, ak›l yürütmesinin tüm üçgenlere eflit
oranda uygulanabilece¤inden emin olmak üzere birbi-
rine mümkün oldu¤unca benzemeyen birkaç üçgen çi-
zer. Ancak kendimize, bir fleyin nas›l olup da beyaz ve-
ya üçgen oldu¤unu sordu¤umuzda, bir güçlükle karfl›-
lafl›r›z. E¤er tümellere baflvurmaktan sak›nmak istiyor-
sak, tikel bir beyaz yüzey parças› veya tikel bir üçgen
al›p, herhangi bir fley bizim seçti¤imiz tikel belli bir
benzerli¤e sahipse beyaz veya üçgendir deriz. Ancak o
zaman ihtiyaç duyulan benzerli¤in bir tümel olmas› ge-
rekecektir. Çünkü çok say›da beyaz fley vard›r, benzer-
lik çok say›da tikel beyaz fley çifti aras›nda geçerli ol-
mal›d›r ve bu da bir tümel olman›n özelli¤idir. Her bir
çift için farkl› bir benzerli¤in oldu¤unu söylemek bir ifle
yaramayacakt›r, çünkü o zaman da bu benzerliklerin
birbirine benzedi¤ini söylemek durumunda kal›r›z ve
sonunda, benzerli¤in bir tümel oldu¤unu kabul etmeye
zorlanm›fl oluruz. Benzerlik ba¤›nt›s›, dolay›s›yla, ger-

Okuma Parças›
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çek bir tümel olmal›d›r ve bu tümeli kabul etmeye zor-
lanm›fl oldu¤umuzdan, beyazl›k veya üçgenli¤in tümel
olduklar›n› kabul etmekten sak›nmak üzere farkl› ve
zorlama kuramlar icat etmek için u¤raflmaya de¤meye-
ce¤ini fark ederiz. 
Berkeley ve Hume “soyut fikirler”i reddiyelerinin [bura-
da sunuldu¤u biçimiyle] reddedilmesini fark edeme-
mifllerdir. Çünkü t›pk› kendilerini izleyenler gibi, sade-
ce nitelikleri düflünmüfller, tümeller olarak ba¤›nt›lar›

tamamen ihmal etmifllerdir. (...)
fiimdi tümeller gibi fleyler oldu¤unu gördü¤ümüze gö-
re, ispat edilecek bir sonraki nokta onlar›n sadece zi-
hinsel olmad›klar›n› göstermektir. Bununla kastedilen
her nas›l bir varl›klar› var ise bunun onlar›n düflünül-
müfl olmas›ndan veya bir biçimde zihinler taraf›ndan
kavran›lm›fl olmalar›ndan ba¤›ms›z oldu¤udur. (...)
“Edinburgh Londra’n›n kuzeyindedir.” gibi bir önerme-
yi dikkate alal›m. Burada biz, iki yer aras›ndaki bir ba-
¤›nt›ya sahibiz ve aç›kça görünmektedir ki bu ba¤›nt›,
bizim onun hakk›ndaki bilgimizden ba¤›ms›z olarak
mevcuttur. Bizim Edinburgh’un Londra’n›n kuzeyinde
oldu¤unu bilmemiz söz konusu olursa, bizim sadece
Edinburgh’la ve Londra’yla ilgili olan bir fleyi bilmemiz
söz konusu olur. Biz söz konusu önermeyi bilmekle bu
önermenin do¤ru olmas›na neden olmay›z. Tam tersi-
ne, bizim onu bilmemizden önce orada olan bir olguyu
kavram›fl oluruz. 
Dünya yüzeyinin Edinburgh’un bulundu¤u parças›, ku-
zey ve güneyin ne oldu¤unu bilen hiçbir insan olmasa
da ve hatta evrende hiçbir zihin olmasa da, Londra’n›n
bulundu¤u parças›n›n kuzeyinde yer al›r. Bu düflünce,
flüphesiz, Berkeley’in veya Kant’›n sundu¤u gerekçeler
nedeniyle pek çok felsefeci taraf›ndan inkâr edilir. An-
cak biz bu sebepleri daha önce ele ald›k ve yetersiz ol-
duklar›na karar verdik. Dolay›s›yla flimdi, Edinburgh’un
Londra’n›n kuzeyinde yer ald›¤› olgusunda zihinsel hiç-
bir fleyin varsay›lmad›¤›n› varsay›yoruz. (...) Sonuç ola-
rak ba¤›nt›, ba¤›nt›land›rd›¤› terimler gibi, düflünceye
ba¤›ml› de¤ildir, fakat düflüncenin var k›lmad›¤› ve sa-
dece kavrad›¤› ba¤›ms›z dünyaya aittir.

Kaynak: Bertrand Russell (1912) The Problem of Uni-

versals. Clarendon Press. s.91-100.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dilsel Felsefeye Sap›fl” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Mant›k” bafll›kl› k›s-
m› tekrar okuyunuz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Moore (1873 - 1958)” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ahlâk Felsefesi” bafll›kl› k›s-
m› tekrar okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Russell (1872 - 1970)” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Matemati¤in Mant›¤a ‹ndir-
genmesi” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mant›ksal Atomculuk” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Russell (1872 - 1970)” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Belirli Betimleyiciler Kura-
m›” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dealizmin Reddiyesi” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Moore’un mücadele etti¤i ve karfl› ç›kt›¤› felsefe gelene-
¤i, söz konusu sa¤duyuya dayal› önermeleri sorgulayan
bir tür idealist felsefedir. Moore’un Cambridge’de ö¤re-
nim gördü¤ü dönemde hâkim olan felsefe anlay›fl› bu-
dur. En az›ndan Moore’un bu felsefe gelene¤ini anlay›fl
biçimi böyledir. Felsefe, bu tür önermeleri sorgulayarak
ifle bafllamamal›d›r. Felsefe, söz konusu önermeleri na-
s›l olup da bildi¤imizi aç›klamal›d›r. Bunu yapabilmenin
ilk aflamas› ise bu tür önermeleri bildi¤imizi iddia etti¤i-
mizde bildi¤imizin asl›nda ne oldu¤unu ortaya koymak-
t›r. Moore, bu noktadan hareketle felsefî çözümleme
yöntemini iki konuya, eti¤e (ahlâk felsefesine) ve d›fl
dünyan›n bilinmesine yönlendirmifltir. 

S›ra Sizde 2 

Russell, felsefe alan›nda e¤itim gördü¤ü dönemde Le-
ibniz’in ve Hegel’in metafiziksel görüfllerinden etki-
lenmifl bir idealizm anlay›fl› ‹ngiliz akademisinde ha-
kîm konumdayd›. 
Russell, elefltirdi¤i idealist anlay›fl›, içsel ba¤›nt›lar dok-

trini olarak adland›r›yordu. En uç noktas›nda al›nd›¤›n-
da bu yaklafl›ma göre gerçeklik, tek bir birleflik nesne
olarak tasarlan›yordu. Tüm nesneler birbirlerine do¤a-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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lar› ve varolufllar› itibariyle ba¤l›yd›. E¤er herhangi bir
nesne, tek bir özelli¤ine bile halihaz›rda sahip oldu¤u
gibi sahip olmasa, bu tüm evrenin varl›¤›n› ortadan
kald›r›rd›. Her fley zorunlulukla ve bir bütün olarak
mevcuttu.
Bu doktrinin yerine Russell ve Moore, farkl› biçimleriy-
le de olsa gerçekçili¤i koyuyorlard›. Erken dönem ger-
çekçi yaklafl›mlar›nda gerek Moore, gerekse Russell,
gündelik yaflamda karfl›m›za ç›kan nesnelerin varl›¤›na
inanmam›z gerekti¤ini düflünüyorlard›. Bunun yan› s›ra
soyut nesneler olarak adland›rabilece¤imiz say›lar, kü-
meler, ba¤›nt›lar da var kabul edilmeliydi. Son olarak
da, düflüncemize konu etti¤imiz herhangi bir nesnenin
bir tür varl›¤› olmas› gerekti¤ini düflünüyorlard›. Bu tür
nesneler aras›nda Pegasus, Fransa’n›n günümüzdeki
kral› gibi, gerçekte mevcut olmayan nesneler de vard›. 

S›ra Sizde 3

Russell, belirli betimleyicilere iliflkin çözümlemesinin
tekil adlar için de geçerli oldu¤unu öne sürer. Tekil ad-
lar da esasen belirli betimleyiciler yerine kullan›lan k›-
saltmalar olarak düflünülebilir. Dolay›s›yla, adlar›n gön-
derimlerinin bulunmad›¤› durumlarda da önermelerin
do¤ruluk de¤eri almalar› ile ilgili bir sorun olmayacak-
t›r. Russell bireylere meflru olarak gönderim yapan ye-
gâne sözcüklerin iflaret zamirleri (bu, flu, o vb.) ve ba¤-
lamsal ifadeler (flimdi, burada, ben vb.) oldu¤unu öne
sürer. Bu ifadelerin gönderimde bulundu¤u nesneler,
bizatihi mevcut olmak durumunda oldu¤undan içinde
bulunduklar› önermelerin do¤ruluk de¤eri al›p alma-
mas› bak›m›ndan bir sorun yaratmazlar. Russell’›n belir-
li betimleyicilerle ilgili çözümlemesi, genel olarak ka-
bul görse de adlar›n belirli betimleyiciler olarak yorum-
lanmas› tart›flmalara ve farkl› kuramlar›n gelifltirilmesine
yol açm›flt›r. 
Öte yandan, Russell’›n belirli betimleyiciler kuram›, Pla-
ton’un dikkat çekti¤i var olmayandan bahsederken var
olmayan›n var oldu¤una gönderme yapman›n zorunlu-
lu¤undan kaynaklanan paradoksa da bir çözüm getir-
mektedir. Daha sonra Quine, bu çözümden yararlana-
rak kendi varl›kbilimsel görelilik kuram›n› gelifltirmifltir.

Moore’un afla¤›daki eseleri internet ortam›nda mevcut-
tur: http://fair-use.org/.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Wittgenstein’›n dil - dünya iliflkisini nas›l kurdu¤unu aç›klayabilecek,
Mant›ksal do¤rulu¤u tan›mlayabilecek,
Söyleme ile gösterme aras›ndaki farkl›l›¤› ay›rtedebilecek,
Wittgenstein’›n düflünceye ne anlamda ve nas›l s›n›r getirdi¤ini aç›klayabi-
lecek,
Wittgenstein’›n ahlâk felsefesine bak›fl aç›s›n› ana hatlar›yla aç›klayabilecek.

‹çindekiler

• Dil
• Resmetme
• Olgu durumu
• Mant›ksal uzay

• Mant›ksal do¤ruluk
• Söyleme
• Gösterme
• Düflüncenin s›n›rlanmas›
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WITTGENSTEIN (1889-1951)
Ludwig Wittgenstein, 1889 y›l›nda Viyana’da zengin bir ailenin çocu¤u olarak dün-
yaya geldi. O dönem Viyana’s›, kültürel aç›dan son derece canl›yd› ve dönemin ya-
zarlar› ve sanatç›lar›, Ludwig’in büyüdü¤ü evin ziyaretçileri aras›ndayd›. Ludwig’in
babas›, mühendis ve sanayiciydi. Annesi müzi¤e çok merakl›yd›. Ludwig’de müzik
dâhil pek çok alanda sahip oldu¤u yeteneklerini gelifltirme f›rsat› buldu. Öte yan-
dan, ailenin geçmiflinde psikolojik sorunlar› olan ve bu nedenle intihar eden kifli-
ler de vard›. Ludwig’in kendisi de yaflam› boyunca birtak›m psikolojik sorunlarla
bo¤uflmak durumunda kald›. 

Üniversite ça¤›na gelince Wittgenstein, mühendislik okumak üzere önce Ber-
lin’e, daha sonra da Manchester’a gitti. Bir süre uçurtmalar ve uçak pervanesi tasa-
r›m› üzerine çal›flt›. ‹lgisi zamanla matemati¤e ve daha sonra matemati¤in temelle-
rine iliflkin sorunlara kayd›. 

Frege ile bir görüflme yapt› ve Frege kendisine Cambridge’e gidip Russell ile ça-
l›flmas›n› önerdi. Wittgenstein, Frege’nin bu tavsiyesini tuttu ve 1911’de Cambrid-
ge’e gitti. Russell, Wittgenstein’›n Cambridge’de geçirdi¤i ilk dönemin sonunda,
kendisini ziyaret ediflini ve felsefeye devam edip etmemek konusunda fikrini sor-
mas›n› flöyle anlat›r:

Cambridge’deki birinci döneminin sonunda bana geldi ve konufltu: “Lütfen ba-
na tam bir aptal olup olmad›¤›m› söyler misiniz?” Ben de cevap verdim: “Sevgili
dostum, bilmiyorum. Niçin bana soruyorsun?” Dedi ki “Çünkü tam bir aptalsam gi-
dip pilot olaca¤›m, e¤er de¤ilsem bir filozof olaca¤›m.” Ona tatilde felsefî bir ko-
nu üzerine bir fley yazmas›n› ve o zaman kendisine tam bir aptal olup olmad›¤›n›
söyleyebilece¤imi söyledim. ‹kinci dönemin bafl›nda bana önerdi¤i fleyi tamamla-
m›fl olarak getirdi. Sadece bir cümleyi okuduktan sonra ona dedim ki: “Hay›r, sen
bir pilot olmamal›s›n”. (“Philosophers and Idiots”, s.26-27)

Birinci Dünya Savafl› bafllad›¤›nda Wittgenstein Tractatus Logic-Philosophicus
üzerinde çal›fl›yordu. Wittgenstein, Avusturya ordusuna yaz›ld›. Savafl s›ras›nda,
yaklafl›k bir y›l›n› savafl esiri olarak bir ‹talyan esir kamp›nda geçirdi. Bu esirlik dö-
neminde, Tractatus’u tamamlad›. Bu eserinde, dil, mant›k, mutluluk vb. pek çok
konuyu ele ald› ve eseri tamamlad›¤›nda, ele ald›¤› konular› nihaî olarak çözdü¤ü-
ne ikna olarak felsefeyi b›rakt› ve Avusturya köylerinde ö¤retmenlik yapmaya bafl-
lad›. Bu dönemde bir manast›rda bahç›vanl›k yapmaktan, bir k›z kardefli için bir ev
tasarlay›p infla etmeye kadar muhtelif ifllerle u¤raflt›. 

Dile Dayal› Yeni Bir A Priori
Anlay›fl›: Erken Dönem

Wittgenstein



Daha sonra Moris Schlick’in ve Friedrich Waismann’›n davetiyle Viyana Çevre-
si olarak an›lan bir grup bilim adam› ve felsefeci ile 1924 - 1932 y›llar› aras›nda tar-
t›flmalarda bulundu. (Viyana Çevresi’nin çal›flmalar›n›n tarihsel seyrini ve önemini
bir sonraki bölümde ele al›yoruz.)

Dostlar›yla bu dönemde giriflti¤i tart›flmalar sonucunda, felsefe alan›nda yap›la-
cak bir fley kalmad›¤›na dair fikrini de¤ifltirdi. 1929 y›l›nda Cambridge’den ald›¤›
davet üzerine, daha önce yay›mlanm›fl olan Tractatus’u doktora tezi olarak sundu
ve akademik hayata geri döndü. 

‹kinci Dünya Savafl› s›ras›ndaki bir dönem hariç, hayat›n›n geri kalan›n› Cam-
bridge’de geçirdi. Bu dönemde hiçbir yay›n yapmad›. Baz› çal›flmalar›, gayr› resmi
olarak felsefe çevrelerinde okundu. Tractatus’tan sonra ikinci büyük eseri olan
Philosophical Investigations ölmünden sonra1953’te yay›mland›. 

Yaflam, Felsefe ve Konuflma
Wittgenstein’›n felsefe çal›flmalar› boyunca etkili olan temel kayg›s›n›n “Nas›l yafla-
mal›y›z?” sorusuna bir cevap bulmak oldu¤u söylenebilir. Wittgenste’›n, imparator-
luklar›n tasfiye oldu¤u, eski düzenlerin y›k›ld›¤› ancak yenisinin kurulamad›¤›,
sahte, ikiyüzlü, yapay vb. yaklafl›mlar›n kültürel ve politik yaflamda etkili oldu¤u
bir dönemde yaflad›¤› düflünülürse, kendisinin bu kayg›s› daha iyi anlafl›labilir.
Wittgenstein, yaflam› boyunca yal›nl›k ve uç noktada bir dürüstlük de¤erlerini ser-
gilemifl, belki de bu de¤erler sayesinde ça¤›n karmaflas›ndan kendisini koruyabil-
mifltir. Wittgenstein’›n nas›l yaflamam›z gerekti¤i konusunda ortaya koydu¤u bir
doktrin ya da sistem oldu¤u söylenemez. Bu konuda ne kadar konuflabilece¤imiz
de tart›flmal›d›r. Wittgenstein’›n konuya yaklafl›m›n›n daha çok neyin söyleneme-
yece¤ini aç›¤a ç›karmak oldu¤u söylenebilir. Söylenebilir olan› söylenemez olan-
dan ay›rmak, Wittgenstein’›n felsefî projesine ana rengini vermektedir, diyebiliriz. 

Wittgenstein’›n bu yaklafl›m›, Kant’›n metafizik elefltirisini hat›rlatmaktad›r. Kant,
Kritik der reinen Vernunft adl› eserinde akl›n kendi s›n›rlar› içersinde neyi bile-
bilece¤ini ortaya koyarak, bilinemez ve üzerinde söz söylenilemez olan› aç›¤a ç›-
karmaya çal›flm›flt›r. Kant’a göre bizim bilgimiz, görüngüsel olanla s›n›rl›d›r; kendi
bafl›na olan› düflünebilmekle beraber onun hakk›nda bir bilgi sahibi olmam›z ola-
naks›zd›r. Ayr›ca Tanr›, ruh ya da evrenin tamam› gibi, görümüzde temsil edeme-
yece¤imiz idealar hakk›nda ak›l yürütmemiz ve do¤ru bir tak›m sonuçlara ulaflma-
m›z da olanaks›zd›r. Wittgenstein da benzer bir çizgide ilerlemektedir. Ancak, bel-
ki de onun projesi daha da köktencidir. Wittgenstein, neyin düflünülemez oldu¤u-
nu dilin s›n›rlar› içerisinde belirlemeye çal›flmaktad›r. 

Ancak burada, bir sorun mevcuttur. S›n›r çizmek, akla öncelikle co¤rafî bir res-
mi getirmektedir. Bu ba¤lamda çizilen bir s›n›r, belli bir bölgeyi s›n›r›n içi ve d›fl›
olarak ikiye ay›r›r. Dolay›s›yla, s›n›r›n içi kadar d›fl›na da bir varl›k atfedilmifl olur.
Nas›l olur da s›n›r›n d›fl›ndaki bölgeye varl›k atfetmeksizin bir s›n›r çizilebilir? Witt-
genstein bu ifli dilin içerisinden ve yine dil vas›tas›yla baflarmaya çal›flmaktad›r.
fiimdi, Wittgenstein’›n Tractatus’ta bu amaca ulaflmak üzere izledi¤i yolu anlama-
ya çal›flal›m.

Tractatus’un Türkçe çevirisi mevcuttur: Wittgenstein, L. (2011) Tractatus Logico-Philo-
sophicus. Çev. Oruç Ar›oba. Metis Yay›nlar›. 6. Bas›m. ‹stanbul.
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Mant›k ve Dil
Wittgenstein, içinde yaflad›¤› ça¤›n ve geçmifl ça¤lardan o güne aktar›lan felsefî so-
runlar›n çözümü için anahtar› mant›kta görmektedir. Felsefenin sorunlar›n›n orta-
ya konulmas›n›n kendisi felsefî bir sorundur ve bu sorunlar›n ortaya ç›kmas›n›n
nedeni, dilin mant›¤›n›n yanl›fl anlafl›lmas›d›r (Tractatus, Önsöz, 3). Tractatus’un
yaz›l›fl amac› da bu ba¤lamda ortaya konulur:

“Kitab›n tüm anlam› flu sözcüklerle ifade edilebilir: Söylenilebilecek her fley aç›kça

söylenilmelidir, konuflamayaca¤›m›z hakk›nda ise sessizli¤imizi korumal›y›z” (Trac-
tatus, Önsöz, 3). 

E¤er dilin mant›¤›n› aç›kl›¤a kavuflturabilirsek, dilin s›n›rlar›n› da görmüfl olu-
ruz. Felsefecilerin ne zaman bu s›n›rlar› geçtiklerini ve felsefî olarak addettikleri
sorunlar› ortaya koyduklar›n› da görmüfl oluruz. 

Dünya, Dil ve Resmetme
Tractatus k›sa, numaraland›r›lm›fl aforizmalardan oluflur. Yedi temel aforizma
1’den 7’ye kadar numaralarla sunulur. Her bir aforizman›n alt›ndaki aç›klama ve
yorumlar 1.1, 3.1 biçiminde, söz konusu aç›klamaya dair görüfller 1.11, 3.11 biçi-
minde numaraland›r›lm›flt›r.

fiimdi Tractatus’un aç›l›fl cümlelerini görelim: 

1. Dünya oldu¤u gibi oland›r.
1.1 Dünya fleylerin de¤il olgular›n bir toplam›d›r.
Dünya hakk›nda fikirlerini bu biçimde ifade eden Wittgenstein, daha sonra dilin ne-
li¤ine yönelir. Bir olgu durumunu resmeden bir çizim düflünelim. Olgu, gerçekte
olup biten fleyin kendisidir. Çizim ise olanakl› bir olgu durumunu resmeder. 

2.1 Biz olgular› kendimize resmederiz.
2.12 Bir resim gerçekli¤in bir modelidir.
2.131 Bir resimde resmin unsurlar› nesnelerin temsilcileridir.
2.14 Bir resmi oluflturan fley, unsurlar›n›n bir di¤eriyle belirli bir ba¤›nt› içerisinde
olmalar›d›r. 
2.141 Bir resim bir olgudur.

Çizim örne¤ini ele al›rsak çizimdeki unsurlar (çizgiler, flekiller, belki renkler),
gerçekte mevcutturlar. Her bir resmin belirli bir yap›s› vard›r. Yap› ile kastedilen,
resmi oluflturan unsurlar›n birbirleriyle belirli ba¤›nt›lar içerisinde olmalar›d›r. ‹ki
farkl› resim, benzer bir yap›ya sahip olabilir. ‹ki resim benzer yap›lar› haiz olmala-
r›n›n ötesinde, ortak bir resimsel biçime sahiptirler. Burada resimsel biçimle kaste-
dilen ne resimlerdeki unsurlardan birisi ne de resimlerin yap›s›d›r. Resimsel biçim,
bir olanakl›l›k olarak düflünülmelidir. Birtak›m unsurlar›n böyle bir yap› içerisinde
düzenlenebilme olanakl›l›¤› bize, resimsel biçimi verir. Resimsel biçim varl›¤›n› bir
olguya ya da o olguyu temsil eden bir resme ba¤l› de¤ildir. Söz konusu olanakl›-
l›k, bir resimde fiilî hale gelebilece¤i gibi çok farkl› resimlerde de fiilî hale gelebi-
lir. Tüm bu resimlerin, ayn› resimsel biçime sahip oldu¤unu söyleriz.

Resimler ve resmedilenler aras›ndaki resmetme ba¤›nt›s›ndan söz edilebilmesi,
resim ile resmedilen aras›nda ortak bir fleyin olmas›na ba¤l›d›r. Resim, ister resmet-
ti¤i gerçekli¤i do¤ru biçimde resmetsin, ister etmesin, resimle gerçeklik aras›ndaki
bu ortak fley, resimsel biçimdir. 

734.  Ünite  -  Di le  Dayal ›  Yeni  Bi r  A  Pr ior i  Anlay ›fl › :  Erken Dönem Wittgenste in



Wittgenstein, resim terimini çok genifl bir anlamda kullanmaktad›r. Resim, sa-
dece iki boyutlu bir çizim olmak durumunda de¤ildir. Nerede olgular›n, olgular›n
içerisinde yer alan nesnelerin temsil edilmesi söz konusu ise bir resmetme ba¤›n-
t›s›ndan söz edilebilir. Wittgenstein’a göre, her bir resim mant›ksal bir resimdir.
Mant›ksal resimler, dünyay› do¤ru ya da yanl›fl resmedebilir. 

Wittgenstein tüm olanakl› olgular›n ya da olanakl› tüm nesnelerin, olanakl› tüm
ba¤›nt›lar›n›n mevcut oldu¤u bir mekândan söz eder ve bu mekâna mant›ksal uzay
ad›n› verir. Mant›ksal uzay sadece fiilî olgu durumlar›n› de¤il, tüm olanakl› olgu
durumlar›n› da kapsar. Mant›ksal uzay› bu flekilde ortaya koyan Wittgenstein, re-
simlerin neli¤ini flu flekilde ortaya koyar:

2.202  Bir resim mant›ksal uzayda olanakl› bir durumu temsil eder. 
Bu görüfllerden hareket ederek bir resmin do¤ru ya da yanl›fl olmas›ndan nas›l söz
edilebilir?
2.22 Bir resim temsil etti¤ini do¤rulu¤undan veya yanl›fll›¤›ndan ba¤›ms›z olarak,
resimsel biçimi vas›tas›yla temsil eder.
2.223 Bir resmin do¤ru veya yanl›fl oldu¤unu söyleyebilmek için onu gerçeklikle kar-
fl›laflt›rmal›y›z.
2.224 Sadece resme bakarak resmin do¤ru veya yanl›fl olup olmad›¤›n› söylememiz
mümkün de¤ildir.
2.225 A priori olarak do¤ru olan resimler yoktur. 

Bir resmin do¤ru olmas›, resmetti¤i olgunun fiilî olmas›n› gerektirir. Bunu anla-
yabilmek için ise resmin olgu ile karfl›laflt›r›lmas› zorunludur. E¤er Wittgenstein
hakl› ise bu, ak›lc› tüm epistemoloji anlay›fllar›n›n yanl›fl yolda oldu¤unu gösterir.
Herhangi bir resim ne kadar aç›k ve seçik olursa olsun, olgulardan ba¤›ms›z ola-
rak do¤ru ya da yanl›fl olamaz. 

Wittgenstein’› Tractatus’u yazmaya iten felsefî kayg›lar hakk›nda neler söylenebilir? 

Düflünce ve Dil
Wittgenstein mant›ksal resimlerin bir çeflidi üzerinde  özellikle durur ki bunlar, dü-
flüncelerdir. 

3. Olgular›n mant›ksal resmi bir düflüncedir.

3.001 “Bir olgu durumu düflünülebilirdir”: Bunun anlam› onu kendimize resmede-

bilmemizdir.

3.01 Do¤ru düflüncelerin toplam› dünyan›n bir resmidir.

3.02 Bir düflünce hakk›nda oldu¤u durumun olana¤›n› içerir. 

Görüldü¤ü gibi düflüncelerimiz de Wittgenstein’a göre resimlerdir. Bu itibarla
resimlerin sahip oldu¤u tüm özellikleri haizdirler: Belli bir düzenlemeye sahip un-
surlar› içerirler; dolay›s›yla belli bir yap›lar› ve resimsel bir biçimler vard›r ve ola-
nakl› olgu durumlar›n› resmederler. 

Bu durumda sorulacak bir soru fludur: Düflünceler nas›l iletilebilir? Wittgenste-
in bunun cevab›n› flu flekilde vermektedir:

3.1 Bir önermede bir düflünce duyular taraf›ndan alg›lanacak surette d›flavurulur.

3.11 Biz bir önermenin (sözlü veya yaz›l› vb.) alg›lanabilir iflaretini olanakl› bir du-

rumun izdüflümü olarak kullan›r›z. 
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Dolay›s›yla, düflünceler ifadelerini alg›lanabilir iflaretlerde, dilde, bulur. Bu
noktada, Wittgenstein’›n dilin s›n›rlar›n› çizerek düflünceye nas›l s›n›r çekebilece¤i
anlafl›l›r hale gelir. 

Önermesel bir iflaret yani, bir cümle, belli nesnelerin bir düzenleniflinden ibaret-
tir. Ancak dilin yap›s›, oldukça karmafl›kt›r. Dilin düflünceleri nas›l temsil etti¤i ko-
layca gözden kaçabilir. Wittgenstein, dille karfl›laflt›¤›m›zda, dilin mant›¤›n› kolayca
çözemeyebilece¤imizi ve bu nedenle dilin düflünceyi gizledi¤ini öne sürer (4.002).

Dilin özü, bu itibarla sakl› olabilir ama bu onun aç›l›p, aflikâr hale getirilemeye-
ce¤i ve teflhir edilemeyece¤i anlam›na gelmez. Dilin sakl› özünü aç›¤a ç›karan,
mant›ktan baflka bir fley de¤ildir. Wittgensten, hocas› Russell’› izleyerek dilin yü-
zeysel grameri ile dilin mant›¤›n› birbirinden ay›r›r. Frege, Russell, Whitehead gibi
mant›kç›lar›n çal›flmalar› ile geliflmekte olan modern mant›¤›n, dilin içsel yap›s›n›
yans›tmakta yetkin oldu¤unu savunur. Bunun anlam›, gündelik dillerin d›fllanmas›
ya da ideal - mant›ksal bir dile do¤ru evrilmelerinin talep edilmesi de¤ildir. Witt-
genstein’a göre gündelik diller dil olmalar› itibariyle, her ne kadar mu¤lakl›klar,
kar›fl›kl›klar ve belirsizlikler içerseler de dilin özünü haizdirler. Yap›lmas› gereken
onlardan kurtulmak de¤il, onlar› anlamakt›r. 

Dilin saklad›¤› düflünceyi aç›¤a ç›karmak, bir çözümlemeyi gerektirir. Dil, bir
resim oldu¤una göre, belli unsurlar› ve bu unsurlar›n belli bir düzenleniflini içer-
melidir. Bir önermeyi dikkate ald›¤›m›zda, önermeyi oluflturan unsurlar nelerdir?
Wittgenstein, söz konusu bu temel unsurlar›n adlar oldu¤unu söyler. Gündelik dil-
de karfl›m›za ç›kan di¤er sözcükler, önermenin aslî unsurlar› de¤ildirler. Önerme-
ler, adlardan ve onlar›n belli ba¤›nt›lar içerisinde yer almalar›ndan ibarettir. ‹simle-
rin kendileri daha basit unsurlara indirgenemez. Kendileri basit iflaretlerdir. ‹sim-
ler, nesnelere iflaret ederler. Bir baflka ifadeyle, adlar›n anlamlar› nesnelerdir.
Önermelerin yap›s›n›n bu biçimde ortaya konulmas› Tractatus’un giriflindeki afo-
rizmalar› anlafl›l›r k›lmaktad›r. 

Cümleler (baz› felsefeciler, önermelerle haber cümlelerini özdefllefltirirken; ba-
z›lar›, önermeleri birden fazla cümlenin ortak içeri¤i olabilen daha soyut bir fley
olarak tan›mlar. Burada iki terimi eflanlaml› olarak kullan›yoruz.) olanakl› olgu du-
rumlar›n› resmederler. Do¤ru cümleler olgular› temsil eder. Cümleler, belli bir ba-
¤›nt› içerisindeki adlardan oluflur. Bu cümlelerdeki adlar, nesnelere karfl›l›k gelir.
Ancak cümleler adlar›n bir y›¤›n› de¤ildir. ‹simler, belli bir yap› içerisinde yer al›r
ve olgular› temsil eder. Bu durumda dünya, do¤ru cümlelerin bütünü taraf›ndan
temsil edildi¤ine göre, nesnelerin bir y›¤›n› olamaz. Dünya, nesnelerin de¤il, olgu-
lar›n bir toplam›d›r. Mant›ksal uzaydaki olgular, dünyay› oluflturur ve bu itibarla,
dünya oldu¤u gibi olanlar›n tümüdür.

fiimdi karmafl›k ya da bileflik önermeleri, yani birden fazla basit önermeyi içe-
ren önermeleri dikkate alal›m. Wittgenstein, bu tür önermelerin çözümlenmesi so-
nucu atomsal ya da temel önermelere varaca¤›m›z› söyler. Temel önermeler, adla-
r›n dolays›zca iliflkilendirildi¤i basit önermelerdir. Temel önermelerin önemli bir
özelli¤i ise do¤ruluk de¤erlerinin bir baflka önermeden türetilememesidir. Bir bafl-
ka deyiflle, temel önermelerin do¤ruluk de¤erleri birbirlerinden ba¤›ms›zd›r (2.061).
Temel önermeler olgu durumlar›n› temsil ettiklerine göre olgu durumlar›, birbirle-
rinden ba¤›ms›zd›r. Bir olgu durumundan bir di¤eri türetilemeyece¤ine göre, bir
olgu durumunun varl›¤› ya da yoklu¤undan bir baflka olgu durumunun varl›¤› ya
da yoklu¤u türetilemez (2.062).

Bu aç›klamalar Tractatus’un giriflindeki baz› önermeleri anlamam›za yard›mc›
olmaktad›r:
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1.2 Dünya olgulara bölünmüfltür.

1.3 Herhangi bir fley di¤er her fley ayn› kalmak üzere olabilir de olmayabilir de.

‹flte bu önermeler, mant›ksal atomculukun tam bir tarifini içerir. Atomsal olgu-
lar aras›nda, mant›ksal - zorunlu ba¤lar bulunmamaktad›r. Öte yandan bileflik
önermeler aras›nda mant›ksal - zorunlu ba¤lar olabilir. Bileflik önermeler aras›nda-
ki mant›ksal ba¤lar› göstermek üzere Wittgenstein, bugün, önermeler mant›¤›nda
s›kl›kla kullan›lan do¤ruluk tablolar›n› infla etmifltir. 

Bileflik önermelerin do¤ruluk de¤erlerinin, temel önermelerin do¤ruluk de¤er-
lerine dayanarak belirlenebilmesi, önerme eklemlerinin do¤ruluk fonksiyonlar›
olarak ele al›nmalar› sayesinde olmaktad›r.

Mant›ksal Do¤ruluk
Bir önceki bölümde alt›n› çizdi¤imiz gibi, Wittgenstein’a göre hiçbir resim, a prio-
ri olarak do¤ru olamaz. Bu itibarla temel önermelerin her biri olumsald›r; yani
do¤ru da yanl›fl da olabilirler. Bir baflka deyiflle, resimler neyi resmederlerse etsin-
ler, olgular›n bu resmedilenden farkl› olabilece¤i düflünülebilir. Basit (temel) öner-
meler söz konusu oldu¤unda, iki ayr› olanakl›l›k vard›r: Önerme do¤ru olabilir ve-
ya önerme yanl›fl olabilir. 

Bileflik önermeler söz konusu oldu¤unda, basit önermelerin ald›klar› farkl›
do¤ruluk de¤erleri, bir do¤ruluk tablosunun farkl› sat›rlar›n› oluflturur. Bu flekilde
oluflturulan her bir sat›r, bize olanakl› bir dünya verir. Tablo 4.1’de p ve q iki fark-
l› temel önermeye karfl›l›k gelsin. Tablonun ilk sat›r›nda p önermesi do¤ru, q öner-
mesi de do¤ru de¤erini alm›flt›r ve bu, olanakl› bir dünyaya karfl›l›k gelir. Bu du-
rum di¤er üç sat›r için de geçerlidir. fiimdi, di¤er üç sütunda verilen bileflik öner-
meleri inceleyelim. Burada “V” simgesi tikel evetleme eklemine “ Λ” simgesi ise tü-
mel evetleme eklemine karfl›l›k gelmektedir. Bileflik önermelerin kuruluflunda kul-
lan›lan önerme eklemleri, önermelerin içeri¤ine ait de¤ildir; önermelerin yap›lar›-
n›n bir parças›d›r. 

Tablo 4.1’de üç ayr› bileflik önermenin bileflenlerinin ald›¤› farkl› do¤ruluk de-
¤erlerine göre do¤ruluk de¤erleri belirlenmifltir. Birinci bileflik önerme, tüm ola-
nakl› dünyalarda do¤rudur. Bir baflka deyiflle bu önerme biçimi, zorunlu olarak
do¤rudur ve mant›ksal bir do¤rudur. Böyle bir önermeye (önerme biçimine) Witt-
genstein, totoloji ad›n› verir. ‹kinci bileflik önerme ise tüm olanakl› dünyalarda
yanl›fl de¤erini alm›flt›r. Bir baflka deyiflle bu önerme biçimi, zorunlu olarak yanl›fl-
t›r ve mant›ksal bir yanl›fll›kt›r. Bu önerme biçimine, çeliflki ad› verilir. Sonuncu bi-
leflik önerme ise en az bir olanakl› dünyada do¤ru, en az bir olanakl› dünyada yan-
l›fl de¤erini alm›flt›r. Bu bileflik önerme biçimi ise olumsal olarak adland›r›l›r.

Bu de¤erlendirmelerden ç›kacak bir sonuç fludur: Mant›ksal do¤ru ve mant›k-
sal yanl›fl önermeler, bileflik önermeler olmak durumundad›r. Basit (temel) öner-
meler, olgular› resmettikleri için olumsald›r ve mant›ksal olarak do¤ru ya da yan-
l›fl olamaz. 

p q p V ~p p Λ ~p p V q

D D D Y D

D Y D Y D

Y D D Y D

Y Y D Y Y
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Totolojiler ve çeliflkiler, bir olguyu resmetmez. Temel önermeler, bir olgu du-
rumunun olup olmad›¤›n› söyledi¤i için içeri¤i olan bir fley söylemekte, bu itibar-
la da bir olguyu resmetmektedir. Oysa totolojiler ve çeliflkiler için böyle bir durum
söz konusu de¤ildir. “P” yerine neyi seçersek seçelim, tüm olanakl› dünyalarda
do¤ru veya yanl›fl olan birer önerme biçimi elde ederiz ki bu durumda resmedilen
bir olgu bulunmamaktad›r (4.461 ve 4.462).

Önerme eklemleri, do¤ruluk fonksiyonlar› olarak ele al›nd›¤›nda kaç tane farkl› birli ve
ikili önerme ekleminden söz edilebilir?

Söyleme ve Gösterme
Wittgenstein’a göre önermeler bir fley söyler ve gösterir. 

4.022 Bir önerme anlam›n› (‹ng. sense) gösterir.

Bir önerme, e¤er do¤ru ise fleylerin nas›l oldu¤unu gösterir ve fleylerin öyle oldu¤unu

söyler. 

“Tüm ku¤ular beyazd›r.” önermesi kendi anlam›n› gösterir. Önermenin ne an-
lama geldi¤ini görmek istersek, önermeyi anlamam›z için neyin gerekli oldu¤unu
sorar›z. Önermeyi anlamak, onun anlam›n› kavramakt›r. Önermenin anlam›n› kav-
ramak ise e¤er önerme do¤ru ise fleylerin nas›l olmas› gerekti¤ini anlamakt›r. Bu
önermeyi anlad›¤›m›zda, rastlayaca¤›m›z her bir ku¤unun beyaz olaca¤›n› bilmek
demektir. (Önermeyi anlamam›z›n onun do¤ru olmas›n› gerektirmedi¤ine dikkat
ediniz.) Tekrarlarsak, bir önerme kendi anlam›n› bu itibarla gösterir. 

Öte yandan, ayn› önerme tüm ku¤ular›n beyaz oldu¤unu da söyler. Bu itibarla
do¤ru ya da yanl›fl olabilir. Bu bak›mdan, tüm önermelerin genel bir önerme biçi-
mi bulunmaktad›r:

4.5 ‹flte fleyler böyledir.

Totolojilerde ve çeliflkilerde ise bir s›n›r durumu söz konusudur: Totolojiler ve
çeliflkiler, hiçbir fley söylemedi¤ini gösterir. E¤er bir fley söylemediklerini gösteri-
yorlarsa totolojilerin ve çeliflkilerin herhangi bir önemi var m›d›r? Onlar, mant›ksal
uzay›n yap›s›n› aç›¤a ç›kar›rlar. Neyin olanakl› neyin olanaks›z oldu¤unu ortaya
koyarlar. Ayn› zamanda totolojiler, mant›ksal (zorunlu) önermelerdir. Tractatus’a
göre, tüm mant›ksal ç›kar›m kurallar›, bir totoloji biçiminde ifade edilebilir. 

Bu, flüphesiz, önermeler mant›¤› için do¤rudur ancak, yüklemler mant›¤›nda
durum farkl›d›r. Öte yandan daha sonraki y›llarda Wittgenstein niceleyici içeren tü-
mel ya da tikel önermelerin de basit önermelere çözümlenebilece¤ini savunmufl-
tur. Örne¤in “∀x Fx” (Tüm x’ler için x F’tir) biçimindeki bir önerme “(Fa ve Fb ve
Fc ve...)” bileflik önermesine, “]x Fx” (Baz› x’ler için x F’tir) biçimindeki bir öner-
me ise “(Fa veya Fb veya Fc veya...)” bileflik önermesine çözümlenebilir. Ancak,
önermeler mant›¤›nda bir ç›kar›m›n geçerli olup olmad›¤›n› kontrol etmek için
do¤ruluk tablosu gibi mekanik karar verme yöntemleri varken, yüklemler mant›-
¤›nda de¤iflkenlerin de¤er ald›klar› tan›m kümeleri sonsuz oldu¤unda, böyle bir
karar verme yöntemi bulunmamaktad›r.

Mant›ksal önermelerin do¤rulu¤una, sadece iflaretlerin dizilimine (sentaksa)
bakarak karar verilebilir. Bu itibarla da mant›ksal önermeler a priori önermelerdir.
Do¤ruluklar›na karar vermek için, gerçeklikle bir karfl›laflt›rma yapmak gereksiz-
dir. Bu itibarla mant›ksal uzay›n yap›s›, mant›ksal do¤ruluk üzerinden tam olarak
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bilinebilirdir. Wittgenstein bunu, “Mant›kta asla sürprizlere yer yoktur.” sözleriyle
ifade eder (6.1251). 

Düflüncenin S›n›rlanmas› 
Elimizde, tüm temel önermelerin bulundu¤unu varsayal›m. Olanakl› tüm birli ve
ikili do¤ruluk fonksiyonlar› da tan›mlanm›fl olsun. (S›ra sizde 2 numaral› sorunun
cevab›nda belirtildi¤i gibi 4 adet birli 16 adet ikili do¤ruluk fonksiyonu bulunmak-
tad›r.) Bu durumda, olanakl› tüm önermeleri içeren bir küme oluflturabiliriz. Bu
kümenin bir k›s›m elemanlar›, totolojiler ve çeliflkiler olacakt›r. Geriye kalan öner-
meler ise olanakl› tüm olgular› temsil edebileceklerdir. Bir baflka deyiflle, mant›k-
sal uzay›n tamam›n› temsil edebileceklerdir. Bu olanakl› önermelerin d›fl›nda ka-
lan, sadece anlams›z oland›r. Dolay›s›yla, düflünülebilir olan›n s›n›r› dilin içerisin-
den çizilmifl olmaktad›r. Söylenemez bir fleyi söylemeye kalkt›¤›m›zda bu s›n›r,
kendini gösterecektir. 

6.5 Cevap sözcüklere dökülemedi¤inde, soru da sözcüklere dökülemez. 

Bilmece yoktur.

E¤er bir soru ifade edilebiliyorsa, cevap verilmesi de mümkündür.

Örne¤in, “Dünya gerçekten var m›?”, “Dünya niçin var?”, “Tanr› var m›?” gibi so-
rular asl›nda birer soru de¤ildir. Bunlara cevap olarak verilebilecek ve bir olguyu
temsil eden bir önerme bulunmamaktad›r. 

Öte yandan:

6.522 Esasen sözcüklere dökülemeyecek fleyler vard›r. Bunlar kendilerini aflikâr k›-

larlar. Bunlar mistik olanlard›r. 

Totolojiler ve çeliflkiler bir yana b›rak›l›rsa söylenilebilir olan, olgular› resme-
dendir. Bu durumda, olgular› resmeden do¤ru önermelerin toplam› bize, bilim de-
di¤imiz etkinli¤in alan›n› verir. Bu durumda, felsefe hakk›nda ne söyleyebiliriz? 

4.111 Felsefe do¤a bilimlerinden birisi de¤ildir. 

(“Felsefe” sözcü¤ü do¤a bilimlerinin üstünde ya da alt›nda bir yerde bulunan bir fle-

ye karfl›l›k gelir ama, bilimlerin yan›nda yer almaz.)

Felsefe, düflüncelerin mant›ksal olarak aç›kl›¤a kavuflturulmas›n› amaçlar.

Felsefe, bir doktrin de¤il, bir etkinliktir.

Felsefî, bir çal›flma, tariflerden/aç›klamalardan oluflur.

Felsefe, “felsefî önermeler”le de¤il, önermelerin aç›kl›¤a kavuflturulmas› ile nihayet

bulur.

Felsefe olmaks›z›n düflünceler kapal› ve mu¤lakt›r. Felsefenin görevi, onlar› aç›kl›¤a

kavuflturmak ve onlara keskin s›n›rlar kazand›rmakt›r.

4.003 Felsefî çal›flmalarda bulunan sorular›n ve önermelerin ço¤u yanl›fl de¤il, fakat

anlams›zd›r.

Sonuç olarak, biz bu çeflit sorulara cevap veremeyiz, sadece anlams›zl›klar›n› ortaya

koyar›z.

Felsefecilerin sorular›n›n ve önermelerinin ço¤u, dilimizin mant›¤›n› anlamakta 

baflar›s›z olmam›zdan kaynaklan›r. 

(Bu sorular ve önermeler, iyiye güzele göre daha az m› daha çok mu özdeflli¤e sahip-

tir gibi sorularla ayn› öbe¤e aittirler.)

En derin sorunlar›n asl›nda hiç sorun olmamalar› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. 
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6.53 Felsefede do¤ru yöntem gerçekten de flu olmal›d›r: söylenilebilir olandan (yani,

do¤a bilimlerinin önermelerinden yani, felsefe ile hiçbir ilgisi olmayan fleylerden)

gayr› bir fley söylememek ve sonra, e¤er birisi metafiziksel bir fley söylemek isterse, ona

önermelerindeki baz› iflaretlere bir anlam vermekte baflar›s›z oldu¤unu göstermek...

E¤er Wittgenstein’›n bu görüflleri do¤ruysa, felsefe tarihi sahte baz› sorulara ve-
rilmifl sahte baz› cevaplarla dolu olacakt›r. Wittgenstein’›n bu görüfllerini, Tracta-
tus’taki önermelere uygularsak nas›l bir sonuç elde edebilece¤imizi de sorabiliriz.
Mant›k, dil, felsefe, bilimler, hayat, mistisizm vb. hakk›nda Wittgenstein’›n tüm
söyledikleri, kendi ortaya koydu¤u testi geçebilmekte midir? Wittgenstein’›n bu so-
ruya verdi¤i bir yan›t mevcuttur:

6.54 Benim önermelerim flu anlamda tarifler olarak ifl görürler: Beni anlayan kifli -

onlar› basamaklar olarak kulland›¤›nda ve onlar›n ötesine t›rmand›¤›nda - sonun-

da onlar›n anlams›zl›¤›n› fark eder. (O, laf›n gelifli, tepesine t›rmand›ktan sonra

merdiveni atmal›d›r.) O bu önermeleri aflmal›d›r ve o zaman, dünyay› dosdo¤ru gö-

recektir.

Buradan anlafl›lan, Wittgenstein’›n yapt›¤› felsefenin ötesinde, felsefî aray›fllar›-
m›z bak›m›ndan daha önemli bir alan var gibi görünmektedir. Bu alanla ilgili ne
söyleyebiliriz?

Ahlâk Felsefesi
Wittgenstein’›n gençli¤inden itibaren eti¤e (ahlâk felsefesine) iliflkin konularla ilgi-
lendi¤i bilinmektedir. Öte yandan, Tractatus’un büyük ço¤unlu¤u dille ve dilin
mant›¤› ile ilgili tart›flmalar› içermektedir. Wittgenstein’›n aslî kayg›lar›na iliflkin ne-
ler söyleyebiliriz? Wittgenstein, Tractatus’u yay›mlatma aflamas›nda bir yay›nc›ya
yazd›¤› mektupta, bu konuda ne yaz›p ne yazmad›¤›n› flu flekilde aç›klar:

Kitab›n temel noktas›, etikle ilgilidir. Bir ara önsöze, flimdi orada olmayan bir
cümle katmak istemifltim, ama flimdi burada sizin için yaz›yorum, çünkü bu cümle,
sizin çal›flmay› anlaman›z için bir anahtar olacakt›r. O zaman yazmaya niyetlendi-
¤im fley fluydu: Çal›flmam iki k›s›mdan olufluyor: Burada sunulan tüm yazmad›kla-
r›m ve (iflte bu ikinci k›s›m as›l önemli oland›r). Benim kitab›m ahlâk felsefesi ile
ilgili olana kendi içinden bir s›n›r çekmektedir ve fluna kaniyim ki bu söz konusu
s›n›rlar› çizmenin kar›fl›kl›k ve mu¤lakl›k içermeyen (‹ng. rigorous) yegâne yolu-
dur. K›sacas›, inan›yorum ki günümüzde di¤erleri sadece gaz ç›karmaktad›r. Ben
kitab›mda onun (eti¤in) hakk›nda sessiz kalarak her fleyi tam olarak yerli yerine
yerlefltirmeyi baflard›m (Letters from Ludwig Wittgenstein, s.143-4).

Wittgenstein bu yazd›klar› ile neyi anlatmak istemektedir? Yazmad›¤› ve daha
önemli bu k›s›m hakk›nda ne söylenebilir? Wittgenstein üzerinde çal›flan baz› ta-
rihçiler yaz›lmayan bu k›s›m hakk›ndaki ipuçlar›n›n, yaz›lan k›s›mda mevcut oldu-
¤unu düflünmektedirler. 

Öncelikle, dünyan›n oldu¤u gibi olanlardan olufltu¤unu, resim kuram› itibariyle
do¤ru önermelerin toplam›n›n dünya hakk›nda do¤a bilimlerinin söyleyebilece¤i-
nin tamam›n› içerdi¤ini hat›rlayal›m. Bu önermeler toplam› içerisinde, ahlâkî öner-
melere (ki bunlara önerme bile diyemeyiz) yer yoktur. Neyi yapmam›z›n iyi, neyi
yapmam›z›n kötü oldu¤unu ya da hayat›n anlam›n›n ne oldu¤unu ifade eden öner-
meler, bu toplam içerisinde yer almamaktad›r. Peki, söz konusu etik ile ilgili ola-
n›n bu resim içerisindeki yeri neresidir:
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6.4 Tüm önermeler eflit de¤erdedir.

6.41 Dünyan›n anlam› dünyan›n d›fl›nda yer almal›d›r. Dünyada her fley oldu¤u gi-

bidir ve her fley, meydana gelmekte oldu¤u gibi meydana gelir: Onun içinde hiçbir de-

¤er yoktur ve e¤er var olsayd›, hiçbir de¤eri olmazd›. E¤er de¤eri olan herhangi bir de-

¤er varsa, o olan›n ve meydana gelenin alan›n›n d›fl›nda yer almal›d›r.
6.42. Ve öyleyse eti¤in önermelerinin var olmas› olanaks›zd›r. 
Önermeler, daha yüksek olan hiçbir fleyi ifade edemezler.
6.421 Aç›kt›r ki etik sözcüklere dökülemez.
Etik aflk›nsald›r.

Eti¤in aflk›nsal ve daha yüksek olmas›n› nas›l anlamal›y›z? Eti¤in kendisi için
ba¤lay›c› olmas› beklenen kendimiz hakk›nda Wittgenstein’›n ne söyledi¤ine bak-
mam›z yararl› olabilir.

5.632 Özne dünyaya ait de¤ildir; do¤rusu, o dünyan›n bir s›n›r›d›r. 

5.641 Felsefî benlik (kendilik) insan de¤ildir, insan bedeni veya psikolojinin ilgilen-

di¤i insan ruhu de¤ildir, fakat metafiziksel bir öznedir, dünyan›n s›n›r›d›r, onun bir

parças› de¤ildir. 

Etik bu dünyaya ait de¤ildir; kendimiz de bu dünyaya ait de¤iliz. ‹yi ve kötü bu
dünyada olmad›¤›na göre, iyi ve kötü ile benli¤imiz / kendimiz hakk›nda ne söy-
leyebiliriz? Bu konuda bir ipucu, Wittgenstein’›n irade hakk›ndaki görüfllerinde bu-
lunabilir:

6.373 Dünya irademden ba¤›ms›zd›r.

6.374 Arzulad›¤›m›z her fley meydana da gelse, yine de bu, sözün gelifli, sadece tali-

hin bize bahfletti¤i bir lütuf olabilir. 

Benim herhangi bir fleyi isteyip yapabilmem, pek çok fleyin, benim elimde ol-
mayan pek çok fleyin gerçekleflmesine ba¤l›d›r: Nöronlar›n uyar›mlar› iletmesine,
kaslar›n kas›lmas›na, bir sürü d›flsal flart›n yerine gelmesine  vb. Bunlar›n hepsinin
olmas› ve benim dünyada bir fleyi yapmam, irademi aflan bir durumdur. Bu du-
rumda, bana ait olan tek eylemim, benim bir fleyi istememdir. Benim istemem, be-
nim eylemimdir. Söz konusu bu eylemin iyi ya da kötü olmas›ndan veya bu eyle-
min sonucunda mutlu olup olmamamdan söz edilebilir:

6.422 “... yapacaks›n” biçiminde bir etik yasa ortaya konuldu¤unda, akla gelen ilk

düflünce “E¤er bunu yapmazsam ne olur?” sorusudur. Ancak aç›kt›r ki etik sözcük-

lerin genel geçer anlam›nda ceza ve ödülle ilgili de¤ildir. Dolay›s›yla, eylemin sonuç-

lar› hakk›ndaki sorumuz önemsizdir. Ortaya koydu¤umuz soruyla ilgili do¤ru olan

bir fley olmal›d›r. Etik bir tür ödül ve ceza gerçekten olmal›d›r, ancak bunlar eylemin

kendi içinde bulunmal›d›rlar. (Aç›kt›r ki ödül, hofl olan bir fley; ceza ise hofl olmayan

bir fley olmal›d›r.)

Söz konusu ödüller ve cezalar eyleme d›flsal olan, bu dünyaya eklenen fleyler
de¤ilse nas›l fleylerdir? Wittgenstein bunu flu flekilde aç›klar:

6.43 E¤er iradenin iyi ya da kötü kullan›m› dünyay› de¤ifltirirse, o sadece dünyan›n

s›n›rlar›n› de¤ifltirir, olgular› de¤il dil taraf›ndan aç›klanabilen fleyleri de¤il. 
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Sonuçta ortaya ç›kan etki, bambaflka bir dünya olmal›d›r. Sözün gelifli, bir bü-
tün olarak dünyay› geniflletmeli ya da soldurmal›d›r.

Mutlu insan›n dünyas›, mutlu olmayan insan›n dünyas›ndan farkl›d›r.
Buradan anlayabildi¤imiz kadar›yla iradenin iyi kullan›m›, etik aç›dan iyi dav-

ran›fllar, beraberinde özneye “farkl›” bir dünyada bulunma ve bu dünyada mutlu
olma olana¤› verir. Söz konusu mutluluk, mutlak anlamda de¤erli bir fleye sahip
olmakt›r. Bu anlamda de¤erli olan ne olabilir? Wittgenstein, 1929 veya 1930 y›l›n-
da verdi¤i ve 1965 y›l›nda yay›mlanan “Lectures on Ethics” adl› dersinde, bu tür iki
deneyimden söz eder: “Dünyan›n varl›¤›na karfl› hayrete düflmek” ve “mutlak ola-
rak güvende hissetmek” (“Lectures on Ethics”, s.8). E¤er bu ifadeler, Wittgenste-
in’›n Tractatus’ta gelifltirdi¤i ölçütlere vurulursa, anlaml› olmayan ifadelerdir. Bu tür
ifadeler, Wittgenstein’›n “mistik”ten ne anlad›¤› ile iliflkilidir:

6.44 Dünyada fleylerin nas›l oldu¤u de¤il, onun var olmas› mistiktir.

6.45 Dünyay› sub specie aeternie [sonsuzlu¤un bak›fl aç›s›ndan] görmek, onu bir

bütün olarak görmektir - sonlu bir bütün olarak görmektir. Dünyay› s›n›rl› bir bütün

olarak hissetmek - iflte bu mistik oland›r.

Mutluluk, dünyay› oldu¤u gibi, bir bütün olarak görmek, korku ve umutlardan
azade bir biçimde dünya ile karfl› karfl›ya kalmakt›r. Mistik olan›n deneyimi anlat›-
labilir mi? Tam bu noktada Tractatus’un son önermesini hat›rlamak yararl› olabilir:

7. Konuflamad›¤›m›z hakk›nda sessizli¤imizi korumal›y›z. 

Wittgenstein’›n bir ahlâk felsefesinin oldu¤u söylenebilir mi? Tart›fl›n›z. 
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Wittgenstein’›n dil - dünya iliflkisini nas›l kurdu-

¤unu aç›klamak.

Tractatus’un bafllang›ç önermeleri flunlard›r:
“Dünya oldu¤u gibi oland›r.” ve “Dünya fleylerin
de¤il olgular›n bir toplam›d›r.” Dil ile dünya ara-
s›ndaki ba¤›nt› ise bir resmetme ba¤›nt›s› olarak
düflünülmektedir. Resimler ve resmedilenler ara-
s›ndaki resmetme ba¤›nt›s›ndan söz edilebilmesi,
resim ile resmedilen aras›nda ortak bir fleyin ol-
mas›na ba¤l›d›r. Resim, ister gerçekli¤i do¤ru bi-
çimde resmetsin, ister etmesin, resimle gerçeklik
aras›ndaki bu ortak fley, resimsel biçimdir. Witt-
genstein, resim terimini çok genifl bir anlamda
kullanmaktad›r. Resim, sadece iki boyutlu bir çi-
zim olmak durumunda de¤ildir. Nerede olgula-
r›n, olgular›n içerisinde yer alan nesnelerin tem-
sil edilmesi söz konusu ise bir resmetme ba¤›nt›-
s›ndan söz edilebilir. Wittgenstein’a göre her bir
resim mant›ksal bir resimdir. Mant›ksal resimler,
dünyay› do¤ru ya da yanl›fl resmedebilir. Witt-
genstein tüm olanakl› olgular›n, ya da olanakl›
tüm nesnelerin olanakl› tüm ba¤›nt›lar›n›n mev-
cut oldu¤u bir mekândan söz eder ve bu mekâ-
na mant›ksal uzay ad›n› verir. Mant›ksal uzay,
sadece fiilî olgu durumlar›n› de¤il, tüm olanakl›
olgu durumlar›n› da kapsar. Bir resim de mant›k-
sal uzayda olanakl› bir durumu temsil eder. Witt-
genstein mant›ksal resimlerin bir çeflidi üzerinde
özellikle durur ki bunlar, düflüncelerdir. Düflün-
celer ifadelerini alg›lanabilir iflaretlerde dilde, bu-
lurlar.

Mant›ksal do¤rulu¤u tan›mlamak.

Wittgenstein’a göre hiçbir resim, a priori olarak
do¤ru olamaz. Bu itibarla temel önermelerin her
biri olumsald›r yani, do¤ru da yanl›fl da olabilir-
ler. Bir baflka deyiflle resimler, neyi resmederler-
se etsinler, olgular›n bu resmedilenden farkl› ola-
bilece¤i düflünülebilir. Basit (temel) önermeler
söz konusu oldu¤unda, iki ayr› olanakl›l›k var-
d›r: Önerme do¤ru olabilir veya önerme yanl›fl
olabilir. Bileflik önermeler söz konusu oldu¤un-
da, basit önermelerin ald›klar› farkl› do¤ruluk
de¤erleri bir do¤ruluk tablosunun farkl› sat›rlar›-
n› oluflturur. Bu flekilde oluflturulan her bir sat›r,
bize olanakl› bir dünya verir. Tüm olanakl› dün-

yalarda do¤ru olan bir önerme biçimi, mant›ksal
bir do¤rudur. Böyle bir önermeye (önerme biçi-
mine) Wittgenstein, totoloji ad›n› verir. Tüm ola-
nakl› dünyalarda yanl›fl de¤erini alan bir önerme
biçimi ise mant›ksal bir yanl›fll›kt›r. Bu önerme
biçimine çeliflki ad› verilir. Görüldü¤ü gibi, man-
t›ksal do¤ru ve mant›ksal yanl›fl önermeler, bile-
flik önermeler, olmak durumundad›r. Basit (te-
mel) önermeler olgular› resmettikleri için olum-
sald›rlar ve mant›ksal olarak do¤ru ya da yanl›fl
olamazlar. Totolojiler ve çeliflkiler, bir olguyu
resmetmezler.

Söyleme ile gösterme aras›ndaki farkl›l›¤› ay›r-

tetmek.

Wittgenstein’a göre önermeler bir fley söyler ve
gösterir. “Tüm ku¤ular beyazd›r.” önermesi, ken-
di anlam›n› gösterir. Önermenin ne anlama gel-
di¤ini görmek istersek, önermeyi anlamam›z için
neyin gerekli oldu¤unu sorar›z. Önermeyi anla-
mak onun anlam›n› kavramakt›r. Önermenin an-
lam›n› kavramak ise e¤er önerme do¤ru ise fley-
lerin nas›l olmas› gerekti¤ini anlamakt›r. Bu öner-
meyi anlad›¤›m›zda, rastlayaca¤›m›z her bir ku-
¤unun beyaz olaca¤›n› bilmek demektir. (Öner-
meyi anlamam›z›n onun do¤ru olmas›n› gerektir-
medi¤ine dikkat ediniz.) Tekrarlarsak, bir öner-
me kendi anlam›n› bu itibarla gösterir. Öte yan-
dan, ayn› önerme tüm ku¤ular›n beyaz oldu¤u-
nu da söyler. Bu itibarla, do¤ru ya da yanl›fl ola-
bilir. Totolojilerde ve çeliflkilerde ise bir s›n›r du-
rumu söz konusudur: Totolojiler ve çeliflkiler,
hiçbir fley söylemediklerini gösterirler. E¤er bir
fley söylemediklerini gösteriyorlarsa totolojilerin
ve çeliflkilerin herhangi bir önemi var m›d›r? On-
lar, mant›ksal uzay›n yap›s›n› aç›¤a ç›kar›rlar. Ne-
yin olanakl› neyin olanaks›z oldu¤unu ortaya ko-
yarlar. Ayn› zamanda totolojiler, mant›ksal (zo-
runlu) önermelerdir. Tractatus’a göre tüm man-
t›ksal ç›kar›m kurallar›, bir totoloji biçiminde ifa-
de edilebilir. 

Özet
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Wittgenstein’›n düflünceye ne anlamda ve nas›l

s›n›r getirdi¤ini aç›klamak.

Elimizde tüm temel önermelerin bulundu¤unu
varsayal›m. Olanakl› tüm birli ve ikili do¤ruluk
fonksiyonlar› da tan›mlanm›fl olsun. Bu durum-
da, olanakl› tüm önermeleri içeren bir küme olufl-
turabiliriz. Bu kümenin bir k›s›m elemanlar›, to-
tolojiler ve çeliflkiler olacakt›r. Geriye kalan öner-
meler ise olanakl› tüm olgular› temsil edebile-
ceklerdir. Bir baflka deyiflle, mant›ksal uzay›n ta-
mam›n› temsil edebileceklerdir. Bu olanakl› öner-
melerin d›fl›nda kalan, sadece anlams›z oland›r.
Dolay›s›yla düflünülebilir olan›n s›n›r›, dilin içeri-
sinden çizilmifl olmaktad›r. Söylenemez bir fleyi
söylemeye kalkt›¤›m›zda, bu s›n›r kendini göste-
recektir. Totolojiler ve çeliflkiler bir yana b›rak›-
l›rsa söylenilebilir olan olgular› resmedendir. Bu
durumda olgular› resmeden do¤ru önermelerin
toplam› bize, bilim dedi¤imiz etkinli¤in alan›n›
verir. Wittgenstein buradan hareketle, felsefeye
de bir s›n›r getirmektedir. Ona göre felsefe tarihi,
sahte baz› sorulara verilmifl sahte baz› cevaplarla
doludur.

Wittgenstein’›n ahlâk felsefesine bak›fl aç›s›n›

ana hatlar›yla aç›klamak.

Wittgenstein’›n gençli¤inden itibaren, tinsel ve
eti¤e (ahlâk felsefesine) iliflkin konularla ilgilen-
di¤i bilinmektedir. Öte yandan, Tractatus’un bü-
yük ço¤unlu¤u dille ve dilin mant›¤› ile ilgili tar-
t›flmalar› içermektedir. Öncelikle, dünyan›n ol-
du¤u gibi olanlardan olufltu¤unu, resim kuram›
do¤ru önermelerin toplam›n›n dünya hakk›nda
do¤a bilimlerinin söyleyebilece¤inin tamam›n›
içerdi¤ini hat›rlayal›m. Bu önermeler toplam› içe-
risinde ahlâkî önermelere (ki bunlara önerme bi-
le diyemeyiz) yer yoktur. Neyi yapmam›z›n iyi,
neyi yapmam›z›n kötü oldu¤unu ya da hayat›n
anlam›n›n ne oldu¤unu ifade eden önermeler,
bu toplam içerisinde yer almamaktad›r. Etik, bu
dünyaya ait de¤iliz; kendimiz de bu dünyaya ait
de¤ildir. ‹yi ve kötü, bu dünyada olmad›¤›na gö-
re, iyi ve kötü ile benli¤imiz / kendimiz hakk›n-
da ne söyleyebiliriz? Bundan sonra söyleyebil-
diklerimiz, Wittgenstein’›n farkl› çal›flmalar›nda
yazd›klar›ndan hareketle bizim ç›kard›¤›m›z baz›
sonuçlard›r. Benim, herhangi bir fleyi isteyip ya-
pabilmem, pek çok fleyin, benim elimde olma-
yan pek çok fleyin gerçekleflmesine ba¤l›d›r: Nö-
ronlar›n uyar›mlar› iletmesine, kaslar›n kas›lma-
s›na, bir sürü d›flsal flart›n yerine gelmesine  vb.
Bunlar›n hepsinin olmas› ve benim dünyada bir
fleyi yapmam, irademi aflan bir durumdur. Bu du-
rumda bana ait olan tek eylemim, benim bir fle-
yi istememdir. Benim istemem, benim eylemim-
dir. Söz konusu bu eylemin iyi ya da kötü olma-
s›ndan veya bu eylemin sonucunda mutlu olup
olmamamdan söz edilebilir. ‹radenin iyi kullan›-
m›, etik aç›dan iyi davran›fllar, beraberinde özne-
ye “farkl›” bir dünyada bulunma ve bu dünyada
mutlu olma olana¤› verir. Söz konusu mutluluk,
mutlak anlamda de¤erli bir fleye sahip olmakt›r.
Bu anlamda de¤erli olan ne olabilir? Wittgenste-
in, 1929 veya 1930 y›l›nda verdi¤i ve 1965 y›l›n-
da yay›mlanan “Lectures on Ethics” adl› dersin-
de, bu tür iki deneyimden söz eder: “Dünyan›n
varl›¤›na karfl› hayrete düflmek” ve “mutlak ola-
rak güvende hissetmek”. E¤er bu ifadeler, Witt-
genstein’›n Tractatus’ta gelifltirdi¤i ölçütlere vu-
rulursa anlaml› olmayan ifadelerdir. Bu tür ifade-
ler, Wittgenstein’›n “mistik”ten ne anlad›¤› ile ilifl-
kilidir.
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1. Wittgenstein’in do¤um yeri afla¤›dakilerder hangi-
sidir?

a. Berlin
b. Londra
c. Zürih
d. Viyana
e. Salzburg

2. Wittgenstein’›n Cambridge Üniversitesi’nde birlikte
çal›flt›¤› ve kendisini felsefe çal›flmalar›n› sürdürmesi
konusunda destekleyen ‹ngiliz felsefecisi afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Moore
b. Russell
c. Schlick
d. Ryle
e. Austin

3. Wittgenstein’› felsefe yapmaya iten temel saiki, afla¤›-
dakilerden hangisi en do¤ru biçimde ifade etmektedir?

a. Modern mant›¤›n gelifltirdi¤i araçlar›, felsefî so-
runlara uygulamak.

b. Dilin iflleyifli hakk›nda, yetkin bir kuram gelifltir-
mek.

c. Dilin söyleme ve gösterme ifllevleri aras›ndaki
ayr›m› berraklaflt›rmak.

d. Mant›ksal atomculu¤u savunmak. 
e. “Nas›l yaflayabiliriz?” sorusuna bir yan›t ararken

neyin tart›flma konusu edilemeyece¤ini belirle-
yerek felsefeye bir s›n›r çizmek. 

4. Wittgenstein, tüm olanakl› olgular›n ya da olanakl›
tüm nesnelerin olanakl› tüm ba¤›nt›lar›n›n mevcut ol-
du¤u mekâna ne ad vermektedir?

a. Dil
b. Yap›
c. Olgu durumu
d. Mant›ksal uzay
e. Resimsel biçim

5. I. Temel önermelerin do¤ruluk de¤erleri birbirlerin-
den ba¤›ms›zd›r.
II. Temel önermeler adlar›n dolays›zca iliflkilendirildi¤i
basit önermelerdir.
III. Temel önermelerin do¤ruluk de¤erleri, bir baflka
önermeden türetilemez.
Wittgenstein’›n Tractatus’ta sundu¤u görüfller dikkate
al›nd›¤›nda yukar›daki ifadelerden hangileri do¤rudur?

a. Yaln›z I  
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III

6. I. Felsefenin yöntemi do¤a bilimlerine benzer.
II. Felsefe, düflüncelerin mant›ksal olarak aç›kl›¤a ka-
vuflturulmas›n› amaçlar.
III. Felsefe, genel  geçer doktrinler üretir.
Wittgenstein’›n felsefe hakk›ndaki görüflleri dikkate
al›nd›¤›nda, yukar›daki ifadelerden hangileri do¤rudur?

a. Yaln›z I 
b. Yaln›z II
c. Yaln›z III
d. I ve II
e. II ve III

7. I. ‹rade, dil taraf›ndan aç›klanabilen fleyleri de¤iflti-
rebilir.
II. Dünya, irademizden ba¤›ms›zd›r.
III. Özne, dünyan›n aslî bir unsurudur.
Wittgenstein’›n Tractatus’ta özne ve irade hakk›nda öne
sürdü¤ü görüfller dikkate al›nd›¤›nda yukar›daki ifade-
lerden hangileri do¤rudur?

a. Yaln›z I 
b. Yaln›z II
c. Yaln›z III
d. I ve II
e. II ve III

Kendimizi S›nayal›m
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8. Wittgenstein, mistik olan›n mahiyetini nas›l ifade et-
mifltir?

a. Mistik olan, dünyada fleylerin nas›l oldu¤u ile il-
gilidir. 

b. Mistik olan, sözcüklere dökülebilir.
c. Mistik olan, irademizin dünyay› de¤ifltirebildi¤i

ba¤lamlarda ortaya ç›kar.
d. Mistik olan, dünyam›z›n s›n›rlar›n› geniflletir.
e. Mistik olan, dünyay› s›n›rl› bir bütün olarak gö-

rebilmektir.

9. Wittgenstein’a göre, totoloji ve çeliflkiler hakk›nda
afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

a. Totolojiler ve çeliflkiler, hiçbir fley söylemedikle-
rini gösterirler. 

b. Totolojiler ve çeliflkiler, olgular hakk›nda en ge-
nel bilgiyi bize sunarlar.

c. Totolojiler ve çeliflkiler, olumsald›rlar.
d. Totolojiler ve çeliflkiler, basit önermeler de ola-

bilirler. 
e. Totolojiler ve çeliflkiler, olmaks›z›n da neyin ola-

nakl› neyin olanaks›z oldu¤unu düflünebiliriz. 

10. Afla¤›dakilerden hangisi düflünceler ve resimler ara-
s›nda Wittgenstein’›n kurdu¤u benzerliklerden biri de-

¤ildir?

a. Düflüncelerimiz de resimler olarak ele al›nabilir-
ler.

b. Düflünceler de resimler de belli bir düzenleme-
ye sahip unsurlar› içerirler. 

c. Düflüncelerin de resimlerin de belli birer yap›la-
r› vard›r. 

d. Düflünceler de resimler de a priori olarak do¤ru
olabilirler. 

e. Düflünceler de resimler de olgu durumlar›n› res-
mederler.
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Russell, Wittgenstein ve Mant›ksal Pozitivizm

Mant›ksal pozitivizmin Russell’daki ve Wittgenstein’daki kökleri aras›ndaki ba¤›nt›y›, Ayer’›n konumunun temel ba-
z› dayanaklar› ile bu iki önemli düflünürün doktrinlerini karfl›laflt›rarak daha iyi hissedebiliriz.

Okuma parças›

Erkenden orta döneme kadar Russell Ayer’›n mant›ksal pozitivizmi

1. Matematik, mant›¤a indirgenebilir. 
1. Matemati¤in do¤rular›, di¤er tüm zorunlu ve a priori do¤-

rular gibi analitiktir.

2. Fiziksel nesneler, duyusal verilere uygulanan mant›ksal in-

flalard›r. 

2. Fiziksel nesneler, di¤er zihinler ve kendilik duyusal verile-

re uygulanan mant›ksal inflalard›r.

3. Betimlemeler kuram›, felsefî çözümlemenin paradigmas›-

d›r.
3. Felsefenin tümü, dilsel çözümlemedir.

Erken dönem Wittgenstein Ayer’›n mant›ksal pozitivizmi

1. Dil, atomsal olan ve olmayan cümlelere ayr›l›r. 1. Dil, gözlemsel olan ve olmayan cümlelere ayr›l›r.

2. Tüm anlaml› cümleler totolojik, çeliflik veya olumsal - am-

prik olanlard›r.

2. Tüm anlaml› cümleler analitik, çeliflik veya olumsal ampi-

rik olanlard›r. 

3. Anlaml› ampirik önermeler, atomsal önermelerin do¤ru-

luk fonksiyonlar›d›r.

3. Anlaml› ampirik önermeler, (olanakl›) gözlem taraf›ndan

do¤rulanabilir. 

4. Atomsal bir ifade, ancak ve ancak, atomsal bir olguya kar-

fl›l›k geliyorsa do¤rudur. 

4. Bir gözlem ifadesi, ancak ve ancak, gözleme dayanarak ku-

rulabiliyorsa do¤rudur.

5. Atomsal olmayan ifadelerin do¤ruluk de¤erleri, atomsal

ifadelerin do¤ruluk de¤erlerince belirlenir.

5. Gözleme dayal› olmayan ifadelerin do¤ruluk de¤erleri,

gözlem ifadelerine uygunluklar› ve uygunsuzluklar› ile test

edilirler. 

6. Eti¤e ait ve di¤er felsefî ifadeler anlams›zd›r. Onlar, sade-

ce gösterilebilir olan› ifade etmeye çal›fl›rlar.

6. Eti¤e ait ifadeler, biliflsel olarak anlams›zd›r. Onlar, tutum-

lar› ve duygular› betimlemezler ama d›flavururlar. felsefî ifa-

deler do¤ru iseler, analitiktirler ve dolay›s›yla, dünya hakk›n-

da bilgi vermezler. Buna karfl›t olarak, metafiziksel ifadeler

anlams›zd›r.

Kaynak: Soames, S. (2003) Philosophical Analysis in the Twentieth Century, 2 Cilt, Princeton: Princeton Univer-
sity Press. Cilt 1. s.258-9.
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Wittgenstein (1889 - 1951)”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Wittgenstein (1889 - 1951)”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yaflam, Felsefe ve Konufl-
ma” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Dünya, Dil ve Resmetme”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Düflünce ve Dil” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Düflüncenin S›n›rlanmas›”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ahlâk Felsefesi” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ahlâk Felsefesi” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Mant›ksal Do¤ruluk” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Dünya, Dil ve Resmetme”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Wittgenstein, içinde yaflad›¤› ça¤›n ve geçmifl ça¤lardan
o güne aktar›lan felsefî sorunlar›n çözümü için anahta-
r›, mant›kta görmektedir. Felsefenin sorunlar›n›n ortaya
konulmas›n›n kendisi, felsef‹ bir sorundur ve bu sorun-
lar›n ortaya ç›kmas›n›n nedeni, dilin mant›¤›n›n yanl›fl
anlafl›lmas›d›r. Bir bak›ma Wittgenstein, Tractatus’ta ne-
yin düflünülemez oldu¤unu dilin s›n›rlar› içerisinde be-
lirlemeye çal›flmaktad›r. E¤er dilin mant›¤›n› aç›kl›¤a
kavuflturabilirsek, s›n›rlar›n› da görmüfl oluruz. Felsefe-
cilerin ne zaman bu s›n›rlar› geçtiklerini ve felsefî ola-
rak addettikleri sorunlar› ortaya koyduklar›n› da gör-
müfl oluruz. 

S›ra Sizde 2 

Birli do¤ruluk fonksiyonlar› do¤ru ve yanl›fl do¤ruluk
de¤erlerini (do¤ru, do¤ru), (do¤ru, yanl›fl), (yanl›fl, do¤-
ru) ve (yanl›fl, yanl›fl) s›ral› ikililerine eflleyebilece¤i için
dört farkl› önerme ekleminden söz edebiliriz. ‹kili do¤-
ruluk fonksiyonlar› söz konusu oldu¤unda ise benzer
bir düflünüflle bu say›, on alt› olmaktad›r. Dolay›s›yla,
toplam yirmi farkl› önerme eklemi bulunmaktad›r. 

S›ra Sizde 3 

Wittgenstein’›n felsefe çal›flmalar› boyunca etkili olan
temel kayg›s›n›n “Nas›l yaflamal›y›z?” sorusuna bir ce-
vap bulmak oldu¤u söylenebilir. Wittgenstein, yaflam›
boyunca yal›nl›k ve uç noktada dürüstlük de¤erlerini
sergilemifl, belki de bu de¤erler sayesinde ça¤›n karma-
flas›ndan kendisini koruyabilmifltir. Öte yandan, Witt-
genstein’›n nas›l yaflamam›z gerekti¤i konusunda orta-
ya koydu¤u bir doktrin ya da sistem oldu¤u söylene-
mez. Bu konuda ne kadar konuflabilece¤imiz de tart›fl-
mal›d›r. Wittgenstein’›n konuya yaklafl›m›, daha çok ne-
yin söylenemeyece¤ini aç›¤a ç›karmak oldu¤u söylene-
bilir. Söylenebilir olan› söylenemez olandan ay›rmak
Wittgenstein’›n felsefî projesine ana rengini vermekte-
dir, diyebiliriz.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mant›ksal pozitivizmin temel niteliklerini s›ralayabilecek,
Do¤rulanabilirli¤e dayal› anlam anlay›fl›n› tan›mlayabilecek ve s›n›rlar›n›
aç›klayabilecek,
Pozitivistlerin, ahlâki önermeleri nas›l ele ald›klar›n› aç›klayabilecek,
Carnap’›n mant›¤a ve bilim felsefesine iliflkin olarak yürüttü¤ü projeleri 
s›ralayabilecek,
Tarski’nin anlambilimsel do¤ruluk kuram›n› ve tarihsel önemini aç›klayabile-
ceksiniz.
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Mant›ksal Pozitivizm ve
Bilim Felsefesi: Schlick,
Ayer ve Carnap



POZ‹T‹V‹ZM
Pozitivizm (ispatç›l›k veya olguculuk), felsefeye bir terim olarak Auguste Comte
(1798-1857) taraf›ndan kazand›r›lm›flt›r. ‹nsanl›k tarihinin veya toplumlar›n geçti¤i
üç aflaman›n sonuncusunu adland›r›r. Comte’a göre, insanl›k geliflimi sürecinde üç
aflamadan (safhadan) geçer: Teolojik, metafiziksel ve pozitivist. Olgucu veya pozi-
titivist aflamada insan akl›, görüngülerin (‹ng. phenomena) nedenleri konusundaki
aray›fl›n› b›rak›r ve fenomenleri belirleyen yasalar›n belirlenmesi ile yetinir. Mutlak
olana dair aray›fl, yerini göreli kavramlara b›rak›r. Bilim, gerçekli¤e yaklaflan/ya-
k›nsayan bir etkinlik olarak düflünülür. 

V‹YANA ÇEVRES‹
Mant›kç› pozitivizm, Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adam›n›n
düflünsel aray›fllar› neticesinde flekil alm›fl bir felsefî yaklafl›m olarak belirlenebilir.
Viyana Çevresi olarak an›lan bu toplulu¤un faaliyetleri, 1920’lerin bafl›ndan
1930’lar›n ortalar›na kadar yay›l›r. Topluluk, fizikçi ve felsefeci Moritz Schlick’in
önderli¤inde 1924’ten 1936’ya kadar, düzenli olarak haftal›k toplant›lar yapm›fllar-
d›r. Çevrenin bir di¤er önemli ad› Rudolf Carnap, gruba 1926 y›l›nda kat›lm›flt›r. Vi-
yana Çevresi’nin önde gelen adlar› aras›nda, matematikçi Hans Hahn, fizikçi Phi-
lipp Frank, toplum bilimci Otto Neurath ve efli matematikçi Olga Hahn Neurath,
felsefeci Viktor Kraft, matematikçi Theodor Radacovic ve Gustav Bergmann say›la-
bilir. Daha sonra bu kiflilere Schlick’in ö¤rencileri Friedrich Waismann, Herbert Fe-
igl ve Marcel Natkin; Hahn’›n ö¤rencileri Karl Menger ve Kurt Gödel de kat›lm›fl-
t›r. Ancak bu kiflilerin baz›lar›, resmî olarak grubun üyesi iken baz›lar›, kendilerini
sadece sempatizan olarak tan›mlanmay› tercih etmifllerdir. Örne¤in Hahn’›n ö¤ren-
cileri aras›nda yer alan Karl Popper baz› toplant›lara kat›l›p tart›flmalarda taraf olsa
da kendisini hiçbir zaman grubun bir mensubu olarak görmemifltir. Grubun üye-
leri ve sempatizanlar›, bu say›lanlarla s›n›rl› de¤ildir. De¤iflik zamanlarda toplant›-
lara kat›lan ve ayr›lan baflka adlar da olmufltur. 

Bu bak›fl aç›s›n›n temel nitelikleri flu flekilde özetlenebilir:
Metafizik karfl›tl›¤›: Bu bak›fl aç›s›na sahip düflünürlere göre felsefe, metafizik-

sel düflünüfl biçimlerinden ve metafiziksel önermelerden ar›nd›r›lmal›d›r. Afla¤›da
ayr›nt›l› bir biçimde ele alaca¤›m›z gibi, metafiziksel ifadeler, yanl›fl olmaktan çok
anlams›zd›r. 

Mant›ksal Pozitivizm ve
Bilim Felsefesi: Schlick, 

Ayer ve Carnap

Viyana Çevresi’nin
çal›flmalar› ve tart›flmalar›
19. yüzy›l›n sonundan 20.
yüzy›l›n bafllar›na yay›lan
dönemde özelikle mant›k,
matematik ve fizik alan›nda
gerçekleflen ilerlemelerin
›fl›¤›nda deneycili¤i ve bilimi
yeniden flekillendirmek
üzerine kurulmufltur.



Sentetik a priori yarg›lar›n olanakl›l›¤›n›n reddedilmesi: Birinci bölümde orta-
ya koymaya çal›flt›¤›m›z gibi, matematikte ve fizikte yaflanan baz› geliflmeler, Kant-
ç› matematik ve bilim anlay›fl›na etkili darbeler indirmifltir. Grup üyelerinin, fizikle
ve matematikle yak›n iliflkileri, bu konuda önemli bir fark›ndal›k yaratm›flt›r. Mate-
mati¤in ve bilimin sentetik a priori yarg›lara dayal› bir zemini yoksa, matemati¤in
ve bilimin temelleri neye dayand›r›lacakt›r? Çevrenin tart›flmalar›n›n, belki de en
önde gelen temas› budur.

Matemati¤in mant›kç› bir biçimde temellendirilmesi: Grup Frege, Russell ve
Whitehead gibi mant›kç›lar›n çal›flmalar›ndan haberdard›r ve matemati¤in önerme-
lerinin mant›ksal, yani analitik ve a priori oldu¤unu düflünmektedirler. Çevrenin
toplant›lar›na bir süre kat›lan Wittgenstein’›n Tractatus’ta ortaya koydu¤u mant›k
anlay›fl›, bu konudaki e¤ilimleri güçlendirmifltir.

Do¤rulamac› anlam anlay›fl›: Mant›kç› pozitivizm denince, belki de ilk akla
gelen terim, do¤rulamac›l›kt›r. Bu anlay›fla göre, bir önermenin anlam›, onun do¤-
rulanma yöntemidir. (Bu ifadenin neyi içerdi¤ini, afla¤›da, Moritz Schlick’in sundu-
¤u biçimiyle anlamaya çal›flaca¤›z.)

Yak›n zamanda yap›lan tarihsel çal›flmalar grup üyelerinin ayn› ya da benzer gö-

rüfllerden çok, farkl› görüfllere ve bak›fl aç›lar›na sahip olduklar›n› göstermektedir.

Viyana Çevresi’nin destekçilerinden bilim felsefesicisi Carl Hempel, 1991 y›l›nda

yapt›¤› bir yorumda, Viyana Çevresi’nin, birisi özellikle Schlick ve Carnap’›n, di¤eri

ise Otto Neurath’›n çal›flmalar› ekseninde geliflen iki ayr› çizgisi oldu¤unu öne sür-

müfltür. Schlick ve Carnap’›n çizgisi, dilin mant›¤›n›n çözümlenmesine dayal› iken

Neurath’›n bak›fl aç›s› çok daha pragmatiktir (Wolters 2003, s.117). 

Biz bu bölümde, özellikle Schlick ve Carnap’›n görüflleri ekseninde, mant›ksal
pozitivizmi sunmaya çal›fl›yoruz. 

MORITZ SCHLICK (1882-1936)
Friedrich Albert Moritz Schlick, 1882 y›l›nda Berlin’de varl›kl› bir ailenin üyesi ola-
rak dünyaya geldi. Heidelberg’de ve Lozan’da fizik okudu. Berlin Üniversitesi’nde
ünlü fizikçi Max Planck’›n ö¤rencisi oldu ve doktora tezini onun dan›flmanl›¤› al-
t›nda yazd›. Doktora tezi bafll›¤› Über die Reflexion des Lichts in einer inhomoge-
nen Schicht (Türdefl Olmayan Bir Ortamda Ifl›¤›n Yans›mas›) idi. 

Schlick’in ilgi alan› fizik ve do¤a bilimleri ile s›n›rl› de¤ildi. 1908 y›l›nda Lebens-
weisheit (Yaflam Bilgeli¤i) ad›n› tafl›yan küçük hacimli bir kitap yay›mlad›. Bu ese-
rinde mutlulu¤u pefline düflülmeye de¤er en yüksek amaç oldu¤unu savundu. Do-
çentlik tezi Das Wesen der Wahrheit nach der modernen Logik (Modern Mant›¤a
Göre Do¤rulu¤un Do¤as›) 1910 y›l›nda yay›mland›. 

Schlick, fizik alan›nda o dönemde olup bitenlerden haberdard›r ve hatta 1915
y›l›nda Einstein’›n özel görelilik kuram› hakk›nda bir makale kaleme al›r. Newton
sonras› fizi¤e iliflkin bir çal›flmas›n› da Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik
(Ça¤dafl Fizikte Uzay ve Zaman) bafll›¤› ile yay›mlar.

1922 y›l›nda Viyana Üniversitesi’nde Tümevar›ma Dayal› Bilimlerin Felsefesi
alan›nda profesör olarak atand›. 1922 y›l›, ayn› zamanda Tractatus’un yay›mland›-
¤› y›ld›r ve bu itibarla mant›ksal pozitivizmin tarihi aç›s›ndan son derece önemli
geliflmelere sahne olmufltur. 

Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Kurt Gödel, Hans Hahn, Otto Neurath ve Friedrich
Waisman gibi adlar›n da aralar›nda bulundu¤u bir grup bilim adam› ve felsefeci
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Schlick’e düzenli toplant›larda bir araya gelmeyi önerdiler. ‹lk baflta kendilerini Ernst
Mach Toplulu¤u olarak adland›rsalar da daha sonra Viyana Çevresi olarak an›ld›lar. 

Schlick ve Waismann, Wittgenstein’› Tractatus’taki görüfllerini tart›flmak üzere
Viyana Çevresi’nin toplant›lar›na kat›lmaya ikna ettiler. Wittgenstein 1924-1932 y›l-
lar› aras›nda Viyana Çevresi ile temas etti ve felsefe çal›flmalar›na Schlick’in çabas›
ile geri dönmüfl oldu. 

Schlick, 1918-1925 y›llar› aras›nda Allgemeine Erkenntnislehre (Genel Bilgi Ku-
ram›) bafll›kl› eseri üzerinde çal›flt›. Schlick, bu çal›flmas›nda sentetik a priori do¤-
rulara iliflkin kapsaml› bir elefltiri sundu. 

1926-1930 y›llar› aras›nda Fragen der Ethik (Ahlâk Felsefesinin Sorular›) adl› ça-
l›flmas› üzerine yo¤unlaflt›. Schlick’in, eti¤i felsefenin önemli bir parças› olarak ele
almas› Viyana Çevresi’nin baz› mensuplar› taraf›ndan elefltirildi. 1932-1933 tarihle-
rinde kaleme ald›¤› “Pozitivizm ve Gerçekçilik” bafll›kl› makalesi, tüm mant›kç› po-
zitivistlerin üzerinde uzlaflt›¤› biçimiyle pozitivizmin temel tezlerini ortaya koydu.
Ayn› dönemde çevrenin mensuplar› Bilimsel Dünya Görüflü: Viyana Çevresi adl›
kitab› yay›mlad›lar. 

Almanya ve Avusturya’da Nazizim’in yükselifle geçmesi nedeniyle Viyana Çev-
resi’nin baz› üyeleri ABD’ye ve ‹ngiltere’ye gitmek üzere Viyana’dan ayr›ld›lar.
Schlick 1936 y›l›nda eski bir ö¤rencisi taraf›ndan üniversitenin merdivenlerinde bir
tabanca ile vurularak öldürüldü. Schlick’i katleden ö¤rencinin gerekçesi konusun-
da, farkl› görüfller ortaya at›ld›. Baz›lar›, Schlick Yahudi kökenli olmamas›na ra¤-
men cinayeti, o s›rada yükselen Yahudi karfl›tl›¤›na ba¤lad›. Söz konusu ö¤renci-
nin ald›¤› on y›ll›k cezan›n iki y›l›n› doldurduktan sonra sal›verilmesinin ard›ndan
Avusturya Nasyonal Sosyalist Partisi’ne kat›ld›.

Schlick bilime dayal› bir felsefe anlay›fl›n›n gelifltirilmesine yapt›¤› katk› nede-
niyle mant›ksal pozitivizmin önde gelen bir temsilcisi olarak an›ld›. 

Bir Anlam Kuram› Olarak Do¤rulanabilirlik 
Yukar›da Schlick’in, mant›ksal pozitivizmin bir tür bildirisi olarak kabul edilen “Po-
zitivizm and Gerçekçilik” adl› çal›flmas›ndan söz etmifltik. Bu çal›flmas›na Schlick,
pozitivizmin içinde bulundu¤u krizi çözümleyerek bafllar. Söz konusu krizi aflabil-
mek için pozitivizmi neyin temel olarak nitelendirdi¤ini tart›fl›r. Öncelikle, poziti-
vizm metafizik karfl›tl›¤› ile belirlenmektedir. Ancak bu yeterince iyi bir belirlenim
de¤ildir. Çünkü pozitivizmi karfl›t›yla tan›mlamaktad›r. Baz›lar› pozitivizmi metafi-
ziksel gerçekçilikten ay›rt etmektedir. Bunun gerekçesi olarak da pozitivizmin de-
neyimde “verili” olan› esas almas›n› göstermektedirler. Schlick, bu yaklafl›m› da be-
nimsemez. Çünkü bu yaklafl›m›n kendisi de esas itibariyle metafizikseldir. Bu yak-
lafl›m, pozitivizmi bir tür idealizme yaklaflt›rmaktad›r. Öyleyse nas›l bir ç›k›fl yolu
bulunmal›d›r? Schlick bu noktada daha köktenci bir ad›m atar ve “gerçeklik” kav-
ram›n› tart›flmaya açar. Acaba gerçeklik terimini kullan›rken bununla neyi kastedi-
yoruz? Neyle ilgili konufltu¤umuzu anlayabiliyor muyuz? Bir baflka deyiflle, gerçek-
likle ilgili tart›flmalar›n daha en bafl›nda anlaml› oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

Görüldü¤ü gibi Schlick tart›flmay› metafiziksel konumlar aras› bir tart›flmadan,
bir anlam tart›flmas›na çekmektedir ki belki de bu yaklafl›m mant›kç› pozitivizmin
felsefî sorunlara karfl› tavr›n›n esas›n› ortaya koyar. Schlick tart›fl›lan konunun an-
laml› olup olmad›¤›n› neyin belirledi¤ini sorar:

Genel olarak ne zaman, bir sorunun anlam›n›n bizim için aç›k oldu¤undan
emin oluruz? Aflikârd›r ki, ancak ve ancak soruyu olumlu olarak cevaplamam›z›
sa¤layacak veya duruma ba¤l› olarak, soruyu olumsuz olarak cevaplamam›z› sa¤-
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layacak flartlar› tam olarak ifade edebildi¤imiz zaman. Bu flartlar› ifade etti¤imizde
ve yaln›z bununla, bir sorunun anlam› tan›mlanabilir.

Bir önermenin anlam›, aç›kças›, sadece flundan, belli olgu durumlar›n› (‹ng. state of
affairs) ortaya koymas›ndan ibarettir. fiüphesiz, önermenin kendisi de hâlihaz›rda bu

olgu durumlar›n› ortaya koyabilir. Bu do¤rudur, ancak önerme söz konusu olgu du-

rumlar›n› sadece önermeyi anlayan kifliye ifade eder. Ancak ben ne zaman bir öner-

meyi anlar›m? Ne zaman o önermede mevcut kelimelerin anlamlar›n› anlar›m? Bun-

lar tan›mlama ile aç›klanabilir. Ama tan›mlarda, anlamlar› önermeler vas›tas›yla be-

timlenemeyecek yeni sözcükler ortaya ç›kar ki bunlar do¤rudan ortaya konulmal›d›r:

Bir sözcü¤ün anlam› en nihayetinde gösterilmelidir, verilmelidir. Bu bir ortaya koyma,

iflaret etme edimiyle yap›l›r ve iflaret edilen verili olmal›d›r, aksi takdirde ona gönderme

yapamam (“Positivism and Realism”, s.86 - 87).

Schlick’e göre sözcüklerin anlamlar›n›n belirlenmesinde bu yöntem geçerlidir.
Schlick’e göre bu o kadar aflikârd›r ki bir kuram olarak bile adland›r›lamaz. Öte
yandan bu anlam anlay›fl› kabul edilirse bunun köktenci sonuçlar› olacakt›r. Bir
önermenin anlaml› olabilmesi, ilkesel olarak do¤rulanabilme flartlar›n›n belirlene-
bilmesini gerektirir. E¤er bir önermenin do¤rulanabilme flartlar›n› veremiyorsak ne
olacakt›r? Bu durumda söz konusu önermenin anlams›z oldu¤unu kabul etmek
durumunda kal›r›z.

Schlick farkl› örneklerle bu anlam anlay›fl›n›n sonuçlar›n› tart›fl›r. Örneklerden bi-
risi, bir atomalt› parçac›¤›n›n (bir elektronun) merkezinde etkili olan fakat parçac›-
¤›n d›fl›nda gözlemlenemeyen bir kuvvetin bulundu¤u iddias›d›r. Böyle bir iddian›n
do¤ru ya da yanl›fl oldu¤u flartlar ifade edilemez. Birisi böyle bir önerme sürdü¤ün-
de anlams›z bir fley söylemifl olur. Schlick görelilik kuram›ndan hareketle bir baflka
örnek seçer. Bilindi¤i gibi görelili¤e dayal› fizik anlay›fl› mutlak bir uzay anlay›fl›n›
reddetmektedir. Birisinin kalk›p mutlak uzay›n varl›¤›ndan söz etti¤ini düflünelim.
Bu önermesinin do¤rulanabilece¤i flartlar› ifade edebilir miyiz? Hay›r, edemeyiz. Bu
durumda kalk›p, söz konusu önermenin anlaml› oldu¤unu da söyleyemeyiz.

Schlick’in ele ald›¤› bir baflka örnek, Peirce’›n da daha önce tart›flt›¤›, renk tay-
f›n›n sistemli olarak tersine çevrilmesi vakas›d›r. Böyle bir durum, gözlemlenebilir
davran›fllarda herhangi bir fark yaratmamaktad›r. Bu durumda da iki farkl› kiflinin,
iki farkl› ve simetrik olarak yer de¤ifltirmifl birer renk tayf›na sahip oldu¤unu öne
sürmek anlaml› olmayacakt›r.

Schlick, tart›flmas›n› felsefeden örneklerle sürdürür. Descartes’›n “Ben var›m.”
ya da “Zihinsel içerikler vard›r.” önermelerini ele al›r ve böyle bir önermenin do¤-
ru olmad›¤› flartlar›n düflünülemeyece¤ini öne sürer. Do¤ruluk flartlar› verilemeyen
bu önermeler de dolay›s›yla anlams›z kabul edilmek durumundad›r. Schlick son
olarak, “varl›k” terimi üzerine bir tart›flmaya girer ve “Deneyimimizin ötesinde bir
gerçeklik vard›r.” türü bir önermenin anlaml› olup olmad›¤›n› tart›fl›r. Ayn› düflün-
ce çizgisini izleyerek böyle bir önermenin ne do¤rulanabilece¤ini ne de yanl›flla-
nabilece¤ini söyler. Dolay›s›yla gerçekli¤e iliflkin metafiziksel savlar içeren öner-
meler de anlams›zd›r. Anlams›z olmas›na ra¤men bu önermeleri ifade etmeyi fel-
sefeciler neden sürdürmektedir? Birisinin kalk›p bu önermeler anlaml› ancak do¤-
rulanam›yorlar demesi Schlick’e göre kabul edilemez. Schlick bunun ancak psiko-
lojik bir ihtiyaçla aç›klanabilece¤ini savunur.

Sonuç olarak, mant›ksal pozitivizmin metafizik karfl›tl›¤›n›n nedeni metafiziksel
tezlerin yanl›fl olmalar› de¤ildir; anlams›z olmalar›d›r. 
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Do¤rulanabilirli¤in S›n›rlar›
Schlick’in bu sunumunda, Wittgenstein’›n Tractatus’taki görüfllerinin etkisi aç›kça
görülmektedir. Basit önermeleri oluflturan sözcükler, anlamlar›n› gönderme yap-
t›klar› nesneler üzerinden kazanmaktad›r. Schlick sözcüklerin nesneleri göstermek
yerine nesnelerin verilmesinden söz etmektedir. Tractatus’ta sözcüklerin (adlar›n)
temsil etti¤i nesneler, aç›k biçimde belirlenmemifltir. Oysa mant›kç› pozitivistler
için önermelerin do¤ruluk flartlar› duyusal deneyimde, alg›da verili olmal›d›r. Do-
lay›s›yla, bu anlam anlay›fl›na göre e¤er bir önerme duyusal deneyim itibariyle bir
farka yol açm›yorsa, anlaml› olarak kabul edilemez. Bu itibarla mant›ksal pozitiviz-
min amprisizm/deneycilikle yak›n ba¤lar› bulunmaktad›r.

Mant›ksal pozitivistlerin anlams›z olana karfl› hiçbir hoflgörüsü yoktur. Anlam-
s›z olan, felsefî söylemin içerisinden tamamen sökülüp at›lmal›d›r. Anlaml› olarak
geriye kalan bilimsel olandan baflkas› de¤ildir. Bu itibarla sadece Platon’un ideala-
r›, Aristoteles’in entelekyas›, Plotinos ve Yeni-Platoncular’›n Tanr›s›, Descartes’›n
bir töz olarak zihni, Kant’›n saf akl› ya da numeni, Hegel’in tini de¤il, Wittgenste-
in’›n mistik olan› da elenmifl olmaktad›r. Duyu deneyiminin olanaklar› içersinde
do¤rulanamayan hiçbir önerme anlaml› kabul edilemez. Mant›ksal pozitivistlerin
tüm bunlar› reddederkenki stratejileri bu metafiziksel unsurlar›n olmad›¤›n› iddia
etmek de¤ildir. Bu unsurlar›n olup olmad›¤› hakk›nda anlaml› bir konuflma yapa-
bilmek olanaks›zd›r.

Elbette ki her bir önermenin bizatihi duyu deneyimi ile do¤rulanmas› beklen-
memektedir. Söz konusu do¤rulama, duyu organlar›m›z› kullanarak do¤rudan ya-
p›lmak durumunda de¤ildir. Duyu organlar›m›za bir tak›m deney teçhizat› da dâ-
hil edilebilir. Ayr›ca baz› varsay›mlar›n kendileri do¤rudan deneyimle karfl›laflt›r›la-
mayabilir. Bu durumda söz konusu varsay›m›n baz› sonuçlar›n›n test edilmesi ye-
terli olacakt›r. Dolay›s›yla baz› önermeler dolays›z olarak do¤rulanabilirken baz›
önermeler ancak dolayl› olarak do¤rulanabilir.

Ayr›ca, elimizde bulunan teknolojik imkânlar bir do¤rulaman›n yap›labilmesi
için yeterli olmayabilir. Söz konusu teknolojinin oldu¤u varsay›m› alt›nda, bir öner-
menin ilkesel olarak do¤rulanabiliyor olmas›, anlaml› olabilmesi için yeterli kabul
edilmek durumundad›r. Tüm bunlardan ç›kan sonuç fludur: Bir önermenin anlaml›
olmas› için do¤rudan, dolayl› veya ilkesel olarak do¤rulanabilmesi yeterlidir.

Öte yandan bir önermenin mutlak anlamda do¤rulan›p do¤rulanamamas› ayr›
bir tart›flma konusudur. Mant›ksal pozitivistler, güçlü ve zay›f do¤rulanabilme ara-
s›nda bir fark oldu¤unu düflünmüfllerdir. Güçlü do¤rulanmada eldeki veri, söz ko-
nusu önermenin do¤rulanabilmesi için kesin bir sonuç vermektedir. Zay›f do¤ru-
lanmada ise bir olas›l›ktan söz edilmektedir. Eldeki veri ve deliller önermenin ke-
sin bir biçimde do¤rulanmas› için yeterli de¤ildir. Bu durumda ancak bir olas›l›k-
tan söz edilebilmektedir. Bu konu daha sonraki bilim felsefesi tart›flmalar›n›n oda-
¤›nda yer alm›flt›r. (Afla¤›da bu tart›flmalar›n seyrini k›saca ele al›yoruz.)

Felsefenin Mahiyeti
Mant›ksal pozitivistler, t›pk› Wittgenstein gibi, felsefenin iflini aflk›n olana dair bil-
gi vermek olmad›¤›n› düflünmektedirler. Yine Wittgenstein’la paralel bir biçimde
felsefenin ifadeleri aç›kl›¤a kavuflturma görevi oldu¤unu düflünmektedirler. Ancak
felsefenin içeri¤ine bak›fllar› Wittgenstein’dan daha olumlay›c›d›r. Felsefe, bilimin
dili üzerine konuflmakta ve bilimin mant›¤›n› ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Man-
t›ksal pozitivistlerin genel çal›flma konular› bu itibarla bilimle ve bilim felsefesi ile
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ilgilidir. Kuram, varsay›m, delil, do¤rulama, gerçekleme vb. temalar mant›ksal po-
zitivistlerin çal›flmalar›yla karfl›l›kl› iliflkileri içerisinde aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
Bugün, felsefe çal›flmalar›n›n önemli bir parças› olarak bilim felsefesinden bir alt
dal olarak söz ediliyorsa, bunda mant›ksal pozitivistlerin yapt›klar› çal›flmalar›n bü-
yük katk›s› oldu¤u inkâr edilemez. 

Schlick’in sundu¤u biçimiyle do¤rulamac› (do¤rulanabilirli¤e dayal›) anlam anlay›fl›n›n
genel olarak felsefe için sonuçlar› nelerdir? Tart›fl›n›z.

A. J. AYER VE DUYGUSALCI AHLÂK KURAMI
Do¤rulanabilirlik anlaml› olman›n belirleyici flart› ise ahlâki önermeler hakk›nda
ne söyleyebiliriz? Yap ve yapmalar› içeren, neyin olmas› gerekti¤ini sal›k veren ah-
lâki önermeleri do¤rulayacak ya da yanl›fllayacak olgular›n bulunmad›¤› ortadad›r.
Bu durumda ç›kar›lacak ilk sonuç ahlâki önermelerin anlams›z oldu¤udur.

‹ngiliz felsefecisi Ayer bu konuya 1936 y›l›nda yay›mlanan Language, Truth,
and Logic adl› kitab›nda e¤ilir. Ayer’a göre ahlâki kavramlar “sadece sahte-kavram-
lard›r”. Belli bir eylemi yapman›n yanl›fl oldu¤unu söyledi¤imizi düflünelim. “Çal-
mak ahlâken yanl›flt›r.”, “‹nsanlar› öldürmek ahlâken yanl›flt›r.” vb. Ayer’a göre ol-
gusal olarak söz konusu eylemi ifade etmekten fazla bir fley söylemifl olmay›z.
“Ahlâken yanl›flt›r.” ifadesi sadece söz konusu önermeye iliflkin bizim tavr›m›z› be-
lirtir. Bu itibarla “ahlâken yanl›flt›r” ya da “ahlâken do¤rudur” gibi ifadeler ünlem
bildiren ifadelerden ya da tonlamalardan farkl› de¤ildir. Bu itibarla ortada ifade
edilen olgusal bir içerik yoktur. Bu tür ifadeler sadece baz› duygular›n (onaylama-
onaylamama gibi) d›flavurumundan ibarettir. Ben “Bu eylem yanl›flt›r.” diyebilirim
ve bir baflkas› “Bu eylem yanl›fl de¤ildir” diyerek kendi duygular›n› ifade edebilir.
Ama bunu yaparken benim söyledi¤im bir ifadeyle çeliflen bir ifade ortaya koymufl
olmaz. Çünkü her iki durumda da birbiriyle çeliflmesi beklenen olgusal içerikler
söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla ahlâki yarg›lar, önermesel bir içeri¤e sahip olma-
d›klar›ndan dolay› do¤ru ya da yanl›fl olamazlar. Ayn› nedenden ötürü do¤rulan-
malar›ndan ya da yanl›fllanmalar›ndan söz edilemez. 

Language, Truth, and Logic Türkçe’ye çevrilmifltir: Ayer, A.J. (1998) Dil, Do¤ruluk ve
Mant›k. Çev. Vehbi Hac›kadiro¤lu. 2. Bas›m. Metis Yay›nlar›. ‹stanbul.

Ayer’’›n bu yaklafl›m› duygusalc› ahlâk kuram› olarak adland›r›l›r. Ayer’›n gö-
rüflü kabul edilirse ahlâki konularda üzerinde tart›fl›lacak nesnel bir içerik de söz
konusu de¤ildir. Felsefe tarihi boyunca felsefecilerin gelifltirmeye çal›flt›klar› ah-
lâk felsefeleri de bu felsefecilerin hissettiklerinin ifade edilmesinden baflka bir
fley de¤ildir.

Ayer ile ayn› dönemde yaflayan ve gerek Ayer’›n gerekse Moore’un görüfllerini
elefltiren bir felsefeci olan David Ross’un ad›n› da bu alt bölümü bitirmeden önce
anmak istiyoruz. Burada ifade edilen görüfllerin tersine David Ross, ahlâki önerme-
lerin do¤ru veya yanl›fl olabilece¤ini savunmufl, hem duygusalc› hem de sonuçcu
yaklafl›mlar› elefltirmifltir.

Ross’un bu görüflleri için flu kitaplara bakabilirsiniz: Ross, W.D. (1930) The Right and the
Good. Clarendon Press. Londra ve Ross, W.D. (1939) Foundations of Ethics. Clarendon
Press. Londra.
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Do¤rulamac› anlam anlay›fl›na göre ahlâk felsefesine iliflkin konular›n nesnel bir zeminde
tart›fl›labilmesi olanakl› m›d›r? Tart›fl›n›z.

Do¤rulanabilirlik ‹lkesinin Mant›ksal Statüsü
Do¤rulanabilirlik ilkesi hakk›nda bir baflka tart›flma konusu ise söz konusu ilkenin
mant›ksal statüsüdür. Do¤rulanabilirlik ilkesi ya analitik bir önerme ya da sentetik
(olgusal) bir önerme olmak durumundad›r. E¤er olgusal ise kendisinin do¤rulana-
bilirlik flartlar›n›n ifade edilebilmesi gerekir. Ancak hangi deneyim bu genellikte
bir ilkeyi do¤rulayabilir? Dolay›s›yla, olgusal bir önerme olarak düflünülemez. An-
cak analitik bir önerme oldu¤unu söylemek de mümkün görünememektedir. Bir
öneri olarak “anlaml›l›¤›n” tan›m›n›n bu ilke oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak hiçbir
biçimde do¤rulayamaca¤›m›z halde anlad›¤›m›z›/anlamland›rd›¤›m›z› düflündü¤ü-
müz önermeler vard›r. Geriye kalan bir seçenek ise do¤rulanabilirlik ilkesinin bi-
ze ne yapmam›z›n do¤ru oldu¤unu telkin eden ahlâki bir önerme olmas›d›r. An-
cak bu durumda önermenin de¤eri uyand›rd›¤› duygularla ölçülebilir. Bir kifli,
uyand›rd›¤› olumlu duygulardan ötürü bu ilkeyi kabul etmemiz gerekti¤ini savu-
nurken; bir baflkas›, böyle hissetmedi¤ini söyleyebilir. Bu durumda do¤rulanabilir-
lik ilkesinden beklenen yarar ortadan kalkm›fl olur.

CARNAP (1891-1970)
Rudolf Carnap, Bat› Almanya’da 1891 y›l›nda do¤du. Barmen Gymnasium’unda or-
ta ö¤renimini tamalad› ve 1910-1914 y›llar› aras›nda Jena Üniversitesi’nde fizik
okudu. Bu dönemde Kant’›n Kritik der Reinen Vernunft adl› baflyap›t›n› okudu¤u
bir ders ald›. Ayr›ca Gottlob Frege’nin baz› derslerine devam etti. Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda üç y›l askerlik yapt› ve 1917-1918 y›llar›nda Berlin Üniversitesi’nde fizik
okumak üzere ordudan izin ald›. O s›rada Albert Einstein da ayn› bölüme profesör
olarak yeni atanm›flt›. Carnap daha sonra Jena Üniversitesi’ne geçti ve uzay ve za-
mana iliflkin aksiyomatik bir dizgeyi savundu¤u bir tez yazd›. Tezi fizik bölümü
fazla felsefî, felsefe bölümü de fizikle ilgili bulunca felsefe bölümünden Bruno Ba-
uch’un gözetiminde Kantç› görüfllere daha yak›n yeni bir tez yazd›. Bu tez 1922 y›-
l›nda Kant Studien’in bir ek say›s›nda Der Raum (Uzay) bafll›¤› ile yay›mland›. Bu
çal›flmas›nda Carnap biçimsel, fiziksel ve alg›sal veya görsel uzaylar aras›ndaki ay-
r›mlar› netlefltirmeye çal›flt›.

Carnap 1921 y›l›nda Russell ile Principia Mathematica ile ilgili olarak mektup-
laflt›. 1924 ve 1925 y›llar›nda Edmund Husserl’in baz› seminerlerine devam etti.
1923’te bir konferansta Hans Reichenbach’la tan›flt›. Reichenbach Carnap’›n Schlick
ile temas etmesini sa¤lad› ve Schlick, Carnap’a Viyana Üniversitesi’nde akademik
bir ifl teklif etti. Carnap bu teklifi kabul etti ve 1926 y›l›ndan itibaren Viyana Üni-
versitesi’nde akademik çal›flmalar›na bafllad›. Bir yandan da Viyana Çevresi ile te-
mas etti ve düzenli toplant›lara kat›ld›.

Carnap 1929 y›l›nda Otto Hahn ve Otto Neurath ile birlikte Viyana Çevresi’nin
Bildirisi’ni kaleme ald›. Ayn› y›l Hans Reicehenbach’la birlikte Erkenntnis dergisi-
ni ç›karmaya bafllad›.

1928 y›l›nda Carnap iki kitap yay›mlad›: Der logische Aufbau der Welt (Dünya-
n›n Mant›ksal Yap›s›) ve Scheinprobleme in der Philosophie (Felsefenin Sözde So-
runlar›). Carnap Dünyan›n Mant›ksal Yap›s›’nda bilimsel terimleri görüngüsel te-
rimler cinsinden tan›mlayaca¤› biçimsel bir dizge gelifltirmeye çal›flt›. Söz konusu
biçimsel dizge, ikili bir yüklem olan “benzerlik”e dayan›yordu. E¤er iki birey bir-
birine benzer ise söz konusu ikili yüklem sa¤lanm›fl oluyordu. Çal›flma, ayr›ca
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Principia Mathematica’da gelifltirilen mant›ktan da azamî ölçüde yararlan›yordu.
Ancak Carnap elde etti¤i sonuçtan kendisi de tatmin olmad› ve projeyi ileriki y›l-
larda gelifltirmeye çal›flmad›. (Hatta 1967 y›l›na kadar ‹ngilizce’ye çevrilmesine da-
hi izin vermedi.) Felsefenin Sözde Sorunlar›’nda ise pek çok felsefî sorunun asl›n-
da anlams›z oldu¤unu, çünkü dilin yanl›fl kullan›m›ndan kaynakland›¤›n› savundu.
Bu kitapta Carnap’›n savundu¤u görüfllerin do¤rudan bir sonucu ise metafizi¤in
felsefî söylemden tamamen elenmesiydi. 

1930 y›l›n›n flubat ay›nda Polonyal› mant›kç› ve matematikçi Alfred Tarski Viya-
na’da dersler verdi. ‹zleyen kas›m ay›nda Carnap, Tarski’yi Varflova’da ziyaret etti
ve kendisinin anlambilime iliflkin olarak gelifltirdi¤i kuramsal yaklafl›m› hakk›nda
bilgi edindi. (Tarski’nin do¤ruluk kuram›n› afla¤›da ayr› bir alt bölümde ele al›yo-
ruz.) Carnap, Tarski’nin çal›flmalar›ndan etkilendi ve Tarski’nin do¤rulu¤un tan›m-
lanmas›na iliflkin yaklafl›m›n› kendi felsefî projesine eklemlemeye çal›flt›.

Carnap 1931 y›l›nda ö¤renim dili Almanca olan Prag Üniversitesi’nde profesör ola-
rak göreve bafllad›. Kendisinin en tan›nm›fl eseri olan Logische Syntax der Sprache’yi
(Dilin Mant›ksal Dizimbilimi) burada kaleme ald› ve 1934 y›l›nda yay›mlad›. Bu ese-
rinde “hoflgörü ilkesi”ni de ortaya att›. Bu ilkeye göre “do¤ru” olarak adland›r›labile-
cek bir dil veya mant›k söz konusu olamaz. Herkes amaçlar›na uygun olan dilsel bir
biçimi benimsemekte özgürdür.

Tarihsel aç›dan ilginç karfl›laflmalardan birisi de Carnap ile Quine’›n Prag’da bir
araya gelmeleridir. Bir bursla Avrupa’da bulunan Quine, Prag’da Carnap ile tan›fl-
m›fl ve Carnap’›n çal›flmalar› hakk›nda kendisi ile konuflma olana¤› bulmufltur. Fel-
sefî yaklafl›mlar› birbirlerinden kökten bir biçimde farkl›laflsa da bu iki felsefeci ara-
s›nda Prag’da kurulan karfl›l›kl› sayg›ya dayal› iliflki yaflamlar› boyu devam etmifltir.

Carnap, Nazizim’in yükselifle geçmesi üzerine kendi sosyalist ve pasifist görüfl-
leri nedeniyle kendisini tehdit alt›nda hissetti ve 1935 y›l›nda ABD’ye göç etti.
1941’den itibaren de bu ülkenin vatandafl› oldu. 1936-1952 y›llar› aras›nda Chica-
go Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev yapt›. Quine’›n daveti ve arac›-
l›¤›yla 1939-1941 y›llar› aras›nda Harvard Üniversitesi’nde bulundu. Ayn› y›llarda
orada bulunan Alfred Tarski ile yeniden temas etme olana¤› buldu.

fiikago’da bulundu¤u y›llarda Carnap anlambilim, kiplikler mant›¤›, olas›l›k ve
tümevar›m mant›¤› üzerine kitaplar yazd›. Kiplikler mant›¤› üzerine çal›flmalar› ola-
nakl› dünyalara gönderme yapmakta ve Kripke’nin 1959 y›l›ndan itibaren ön pla-
na ç›kard›¤› çal›flmalar›na paralellik arz etmekteydi. 

1954 y›l›ndan itibaren UCLA’de (Los Angeles’teki Kaliforniya Üniversitesi) göre-
ve bafllad›. Burada çal›flmalar›n›n oda¤›nda bilim felsefesi, do¤rulanma vb. konu-
lar yer ald›. 

Carnap iki kez evlenmifl ve ilk evlili¤inden dört çocuk sahibi olmufltur. On dört
yafl›ndayken kendi çabas›yla Esperanto ö¤renmifl, 1908’de ve 1922’de iki kez Dün-
ya Esperanto Kongresi’ne kat›lm›flt›r. 1970 y›l›nda hayata veda eden Carnap’›n ter-
modinamik, tümevar›m mant›¤› ve olas›l›k ile ilgili üç eseri ölümünden sonra ya-
y›mlanm›flt›r. 

Mant›ksal Dizimbilim
Carnap’›n Dilin Mant›ksal Dizimbilimi adl› ederi Wittgenstein’›n Tractatus’una bir
cevap olarak ele al›nabilir. Carnap bu çal›flmas›nda Wittgenstein’›n Tractatus’ta
önerdi¤i mant›ksal dizimbilim kavram›n› ele al›r ve gelifltirir. Bilindi¤i gibi Wittgens-
tein, Tractatus’ta dilin yüzeysel yap›s›n›n bizi yan›lg›lara düflürmesinden sak›nmak
için farkl› simgeler için ayn› iflaretlerin kullan›lmad›¤› ve farkl› iflaret etme kiplerine

96 Ça¤dafl Felsefe- I



sahip iflaretler için farkl› iflaretlerin kullan›ld›¤› mant›ksal bir dizimbilim gelifltirilme-
si gerekti¤ini ifade etmifltir (Tractatus, 3.325). Öte yandan Wittgenstein, önermele-
rin mant›ksal formu temsil etmek konusunda tam olarak yeterli olmad›klar›n› da
öne sürmüfltür. Önermeler mant›ksal formu sadece gösterebilirler (Tractatus, 4.121).

Carnap t›pk› Aufbau projesinde oldu¤u gibi herkesin yap›lmas› gerekti¤ini söy-
leyip yapmad›¤› ifle soyunan kifli olur. Söz konusu dizimbilimi gelifltirme ifline gi-
riflir. Ayr›ca Wittgenstein’›n önermelerin temsil gücü hakk›ndaki çekincelerini de
kendisi ile paylaflmaz. 

Carnap mant›ksal dizimbilimi flu flekilde tan›mlar: 

Bir dilin mant›ksal dizimbilimi ile o dilin dilsel biçimlerinin biçimsel bir kuram›n›

dili yöneten biçimsel kurallar›n sistemli ifadesini ve bu kurallar› izleyen sonuçlar›n

gelifltirilmesini kastediyoruz. Bir kuram, bir kural, bir tan›m veya bunun gibileri ya

simgelerin (örne¤in, sözcüklerin) anlam›na ya da (cümleler gibi) ifadelerin anlam›-

na hiçbir gönderim yap›lmad›¤›nda, ancak ifadelerin kendilerinden hareketle infla

edildi¤i simgelerin sadece ve basitçe türlerine ve s›ralar›na gönderimde bulunuldu-

¤unda biçimsel olarak adland›r›l›r (Logical Syntax of Language, s.1).

Mant›ksal dizimbilimin amac›, iflaretlerden oluflan bir dizge oluflturarak mant›k-
sal çözümlemenin sonuçlar›n› bir mu¤lakl›¤a yol açmaks›z›n tam olarak ifade ede-
bilmektir. 

Carnap’a göre bu baflar›labilirse felsefe, bilimin cümlelerinin ve kavramlar›n›n
mant›ksal olarak çözümlenmesine dönüflebilecektir. Felsefe bilimin mant›¤› olacak-
t›r. Bu, Leibniz’in kurdu¤u characteristica universalis rüyas›n›n gerçekleflmifl halidir.

Carnap mant›ksal dizimbilim sayesinde metafizi¤in cümlelerinin mant›ksal
çözümleme ile bofl veya anlams›z oldu¤unu gösterebilece¤ini, bu itibarla da meta-
fizi¤in cümlelerinin dizimbilimin kurallar›n› ihlal eden sahte cümleler oldu¤unun
iddia edilebilece¤ini düflünmektedir. Geriye kalan anlaml› felsefî sorunlar, bilimin
mant›¤› ile ilgili sorunlar olacakt›r. Görüldü¤ü gibi Carnap’›n amac›; metafizi¤i or-
tadan kald›rarak bir tür felsefeye yer açmakt›r. Felsefeyi tamamen ortadan kald›r-
mak de¤ildir.

Carnap dizimbilim ile ilgili çal›flmalar›n› yürütürken, dizimbilimin s›n›rlar› içeri-
sinde do¤rulu¤u tan›mlamay› denemifl ancak dilin s›n›rlar› içerisinde do¤ruluk
yükleminin kullan›m›n› bir türlü aç›kl›¤a kavuflturamam›flt›r. Carnap bu aç›l›m›
Tarski’den ö¤renir. Carnap’›n ö¤rencilerine Tarski’nin kendisine do¤ruluk hakk›n-
daki görüfllerini ilk kez anlatt›¤› görüflmelerini flu flekilde anlatt›¤› rivayet edilir. Bir
kafede oturmaktad›rlar ve Carnap “Bu masa siyaht›r” gibi duyusal içeri¤i olan
(mant›ksal-matematiksel olmayan) bir önermenin do¤rulu¤u hakk›nda ne söyleye-
bilece¤ini Tarski’ye sorar. Tarski “ ‘Bu masa siyaht›r’ ancak ve ancak bu masa si-
yaht›r ise” fleklinde cevap verir. Bu cevap Carnap’›n uzun zamand›r aray›p da bu-
lamad›¤› bir kuram› içermektedir. Carnap’›n o anda yaflad›¤› hislerini “gözümdeki
perde nihayet kalk›verdi” (‹ng. “the scales fell from my eyes”) diyerek ifade etti¤i
söylenir (The Semantic Tradition from Kant to Carnap, s.304). fiimdi k›saca Tars-
ki’nin bu kuram›n› ele alal›m.

TARSKI’N‹N DO⁄RULUK TANIMI
Alfred Tarski (1901-1983) Polonyal› bir mant›kç› ve matematikçidir. Ö¤renimini
Varflova Üniversitesi’nde görmüfl, 1939 y›l›ndan itibaren ABD’ye göç etmifltir.
1942’den ölümüne kadar Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde akademik ça-
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Carnap mant›ksal
dizimbilimin önermelerin
yap›s›n› ve önermeler aras›
ba¤›nt›lar› gözler önüne
sererek önermelerin
do¤rulanma yöntemini
belirlememizi sa¤layaca¤›n›
düflünmektedir.



l›flmalar›n› sürdürmüfltür. Baz›lar›na göre Tarski, Aristoteles, Gottlob Frege ve Kurt
Gödel ile birlikte gelmifl geçmifl en büyük dört mant›kç›dan birisi olarak kabul
edilmektedir. 

1933 y›l›nda Tarski 100 sayfadan uzun Lehçe bir makale yay›mlar ve bu maka-
lesinde biçimsel diller için do¤rulu¤un matematiksel bir tan›m›n› sunar. Makale
“The Concept of Truth in Formalized Languages” ad›yla 1956 y›l›nda ‹ngilizce’ye
çevrilir.

Do¤ruluk yüklemi bir dilin içerisinde di¤er yüklemler gibi kullan›labildi¤inde
yalanc› paradoksu gibi birtak›m paradokslara yol açmaktad›r. Örne¤in, “Bu cümle
do¤ru de¤ildir.” cümlesi e¤er do¤ru ise kendinsin do¤ru olmad›¤›n›, yanl›fl ise ken-
disinin do¤ru oldu¤unu ifade etmektedir. Bu tür sorunlar› ortadan kald›racak bi-
çimde Tarski nesne dili (‹ng. object language) ile üst dil (‹ng. metalanguage) ara-
s›nda bir ayr›m yapar ve do¤ruluk yüklemini üst dilde tan›mlar. Do¤ruluk kuram›-
n›n teoremleri P nesne dilinde bir önerme olmak üzere üst dilde flu önerme biçi-
mini sa¤lar: “ ‘P’ do¤rudur ancak ve ancak P”. Bir örnek vermek gerekirse “ ‘Kar
beyazd›r’ ancak ve ancak kar beyazd›r ise”.

Tarski’nin anlambilimsel do¤ruluk kuram› olarak an›lan bu kuram›n do¤rulu-
¤un uygunluk kuram›n› tekrar m› etti¤i yoksa do¤ruluk terimini gereksiz k›lan bir
k›ymetten düflürme kuram› m› oldu¤u tart›flma konusu olmufltur. ‹lk bak›flta karfl›-
l›kl› koflulun art bilefleninin önermeyi tekrar etmesi, söz konusu önermenin gerçek-
li¤i temsil etti¤i oranda do¤ru olaca¤› izlenimini do¤urmaktad›r. Öte yandan do¤ru-
lu¤un bu flekilde tan›mlanmas›, söz konusu önermenin do¤ruluk koflullar› ile ilgili
hiçbir fley söylememektedir. Bu nedenle, özellikle 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda geli-
flen gerçekçilik karfl›t› pek çok kuram Tarski’nin kuram›ndan yararlanm›flt›r. 

B‹L‹M FELSEFES‹ TARTIfiMALARI
Mant›ksal pozitivistlerin çal›flmalar›n›n bilimin bilim olmayandan ayr›lmas›, bilimin
do¤rulanabilen önermeler ile özdefllefltirilmesi gibi savlar›n gelifltirilmesini sa¤lad›-
¤›n› gördük. Carnap daha ileriki çal›flmalar›nda önermeler aras› olas›l›ksal iliflkileri
inceleyerek bir tümevar›m mant›¤› gelifltirmeyi de hedeflemifltir. Mant›ksal poziti-
vistlerin dilin mant›¤›n› (tümdengelimsel ya da tümevar›msal olsun) çözümleyerek
bilimi sa¤lam bir felsefî temele oturtma projesi genel olarak bilim felsefesi olarak
an›lan bir felsefe gelene¤inin do¤mas›na yol açm›flt›r. Bir önermenin mutlak ola-
rak do¤rulanmas›n›n olanakl› olmamas›ndan hareketle Karl Popper bilimsel olan-
la olmayan›n ay›rt edilmesinde yeni bir öneri olarak yanl›fllamac›l›¤› ortaya atm›fl-
t›r. Bilimsel geliflimin mant›ksal pozitivistlerin ya da Popper’›n düflündü¤ü gibi
mant›ksal bir biçimi olmad›¤›n› ve bilim cemaatinin de¤erlerinin belirleyicili¤ini ön
plana ç›karan Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolutions adl› eserinde
devrimler yoluyla de¤iflen bir bilim anlay›fl›n› savunmufltur. Carnap’›n nesnel ola-
s›l›klara dayal› olarak tümevar›m mant›¤›n› gelifltirme çabas›n›n s›n›rl›l›¤›ndan ha-
reketle, önermelere öznel olas›l›klar atanmas›na ve Bayes Teoremi’ne dayal› farkl›
bir bilimsel geliflim mant›¤› oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Tüm bu konular Bilim Fel-
sefesi derslerinin içeri¤inde tart›fl›lmaktad›r. Burada vurgulamak istedi¤imiz nokta,
tüm bu tart›flmalar›n kökeninde mant›ksal pozitivistlerin bilimi merkeze alan yak-
lafl›mlar›n›n ve emeklerinin bulundu¤unun gözden kaç›r›lmamas›d›r. 

Mant›ksal pozitivizmin bilim felsefesinin geliflimi bak›m›ndan etkilerini tart›fl›n›z.
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Mant›ksal pozitivizmin temel niteliklerini s›rala-

mak.

Mant›ksal pozitivizmin temel nitelikleri flu flekil-
de s›ralanabilir: 
Metafizik karfl›tl›¤›: Bu bak›fl aç›s›na sahip düflü-
nürlere göre felsefe, metafiziksel düflünüfl biçim-
lerinden ve metafiziksel önermelerden ar›nd›r›l-
mal›d›r. Afla¤›da özet bir biçimde ele alaca¤›m›z
gibi metafiziksel ifadeler yanl›fl olmaktan çok an-
lams›zd›rlar. 
Sentetik a priori yarg›lar›n olanakl›l›¤›n›n red-

dedilmesi: Birinci bölümde ortaya koymaya ça-
l›flt›¤›m›z gibi matematikte ve fizikte yaflanan ba-
z› geliflmeler Kantç› matematik ve bilim anlay›fl›-
na etkili darbeler indirmifltir. Grup üyelerinin fi-
zikle ve matematikle yak›n iliflkileri bu konuda
önemli bir fark›ndal›k yaratm›flt›r. Matemati¤in
ve bilimin sentetik a priori yarg›lara dayal› bir
zemini yoksa matemati¤in ve bilimin temelleri
neye dayand›r›lacakt›r? Çevrenin tart›flmalar›n›n
belki de en önde gelen temas› budur.
Matemati¤in mant›kç› bir biçimde temellendiril-

mesi: Grup Frege, Russell ve Whitehead gibi man-
t›kç›lar›n çal›flmalar›ndan haberdard›r ve mate-
mati¤in önermelerinin mant›ksal, yani analitik ve
a priori oldu¤unu düflünmektedirler. Çevrenin
toplant›lar›na bir süre kat›lan Wittgenstein’›n
Tractatus’ta ortaya koydu¤u mant›k anlay›fl› bu
konudaki e¤ilimleri güçlendirmifltir.
Do¤rulamac› anlam anlay›fl›: Mant›kç› poziti-
vizm denince belki de ilk akla gelen terim do¤-
rulamac›l›kt›r. Bu anlay›fla göre bir önermenin
anlam› onun do¤rulanma yöntemidir.

Do¤rulanabilirli¤e dayal› anlam anlay›fl›n› ta-

n›mlamak ve s›n›rlar›n› aç›klamak.

Schlick’in ortaya koydu¤u biçimiyle bir sözcü-
¤ün anlam› en nihayetinde gösterilmelidir, veril-
melidir. Bu bir ortaya koyma, iflaret etme edimiy-
le yap›l›r ve iflaret edilen verili olmal›d›r. Bir öner-
menin anlaml› olabilmesi, ilkesel olarak do¤rula-
nabilme flartlar›n›n belirlenebilmesini gerektirir.
E¤er bir önermenin do¤rulanabilme flartlar›n› ve-
remiyorsak, bu durumda, söz konusu önermenin
anlams›z oldu¤unu kabul etmek durumunda ka-
l›r›z. Elbette ki her bir önermenin bizatihi duyu

deneyimi ile do¤rulanmas› beklenmemektedir.
Söz konusu do¤rulama duyu organlar›m›z› kulla-
narak do¤rudan yap›lmak durumunda de¤ildir.
Duyu organlar›m›za bir tak›m deney teçhizat› da
dâhil edilebilir. Ayr›ca baz› varsay›mlar›n kendi-
leri do¤rudan deneyimle karfl›laflt›r›lamayabilir.
Bu durumda söz konusu varsay›m›n baz› sonuç-
lar›n›n test edilmesi yeterli olacakt›r. Dolay›s›yla
baz› önermeler dolays›z olarak do¤rulanabilir-
ken baz› önermeler ancak dolayl› olarak do¤ru-
lanabilir.
Ayr›ca elimizde bulunan teknolojik imkânlar bir
do¤rulaman›n yap›labilmesi için yeterli olmaya-
bilir. Söz konusu teknolojinin oldu¤u varsay›m›
alt›nda, bir önermenin ilkesel olarak do¤rulana-
biliyor olmas› anlaml› olabilmesi için yeterli ka-
bul edilmek durumundad›r. Tüm bunlardan ç›-
kan sonuç fludur: Bir önermenin anlaml› olmas›
için do¤rudan, dolayl› veya ilkesel olarak do¤ru-
lanabilmesi yeterlidir.
Öte yandan bir önermenin mutlak anlamda do¤-
rulan›p do¤rulanamamas› ayr› bir tart›flma konu-
sudur. Mant›ksal pozitivistler, güçlü ve zay›f do¤-

rulanabilme aras›nda bir fark oldu¤unu düflün-
müfllerdir. Güçlü do¤rulanmada eldeki veri söz
konusu önermenin do¤rulanabilmesi için kesin
bir sonuç vermektedir. Zay›f do¤rulanmada ise
bir olas›l›ktan söz edilmektedir. Eldeki veri ve
deliller, önermenin kesin bir biçimde do¤rulan-
mas› için yeterli de¤ildir. Bu durumda ancak bir
olas›l›ktan söz edilebilmektedir. Bu konu daha
sonraki bilim felsefesi tart›flmalar›n›n oda¤›nda
yer alm›flt›r.

Pozitivistlerin ahlâki önermeleri nas›l ele ald›k-

lar›n› aç›klamak.

Yap ve yapmalar› içeren, neyin olmas› gerekti¤i-
ni sal›k veren ahlâki önermeleri do¤rulayacak ya
da yanl›fllayacak olgular›n bulunmad›¤› ortada-
d›r. Bu durumda ç›kar›lacak ilk sonuç ahlâki
önermelerin anlams›z oldu¤udur. ‹ngiliz felsefe-
cisi Ayer bu konuya 1936 y›l›nda yay›mlanan
Language, Truth, and Logic adl› kitab›nda e¤ilir.
Ayer’a göre ahlâki kavramlar “sadece sahte kav-
ramlard›r”. “Ahlâken yanl›flt›r.” ifadesi sadece söz
konusu önermeye iliflkin bizim tavr›m›z› belirtir.
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Bu itibarla “ahlâken yanl›flt›r” ya da “ahlâken do¤-
rudur” gibi ifadeler ünlem bildiren ifadelerden
ya da tonlamalardan farkl› de¤ildir. Bu itibarla
ortada ifade edilen olgusal bir içerik yoktur. Bu
tür ifadeler sadece baz› duygular›n (onaylama-
onaylamama gibi) d›flavurumundan ibarettir.

Carnap’›n mant›¤a ve bilim felsefesine iliflkin ola-

rak yürüttü¤ü projeleri s›ralamak.

Carnap Der logische Aufbau der Welt (Dünyan›n

Mant›ksal Yap›s›) adl› eserinde bilimsel terimleri
görüngüsel terimler cinsinden tan›mlayaca¤› bi-
çimsel bir dizge gelifltirmeye çal›flt›. Söz konusu
biçimsel dizge ikili bir yüklem olan “benzerlik”e
dayan›yordu. E¤er iki birey birbirine benzer ise
söz konusu ikili yüklem sa¤lanm›fl oluyordu. Ça-
l›flma ayr›ca Principia Mathematica’da gelifltiri-
len mant›ktan da azamî ölçüde yararlan›yordu.
Ancak Carnap, elde etti¤i sonuçtan kendisi de
tatmin olmad› ve projeyi ileriki y›llarda gelifltir-
meye çal›flmad›.
Scheinprobleme in der Philosophie (Felsefenin

Sözde Sorunlar›) adl› eserinde ise pek çok felsefî
sorunun asl›nda anlams›z oldu¤unu, çünkü dilin
yanl›fl kullan›m›ndan kaynakland›¤›n› savundu.
Bu kitapta Carnap’›n savundu¤u görüfllerin do¤-
rudan bir sonucu ise metafizi¤in felsefî söylem-
den tamamen elenmesiydi.
Logische Syntax der Sprache (Dilin Mant›ksal Di-

zimbilimi) adl› eserinde Wittgenstein’›n Tracta-

tus’ta önerdi¤i mant›ksal dizimbilim kavram›n›
ele ald› ve gelifltirdi. Bu eserinde “hoflgörü ilke-
si”ni de ortaya att›. Bu ilkeye göre “do¤ru” ola-
rak adland›r›labilecek bir dil veya mant›k söz ko-
nusu olamaz. Herkes amaçlar›na uygun olan dil-
sel bir biçimi benimsemekte özgürdür.
Carnap’›n termodinamik, tümevar›m mant›¤› ve
olas›l›k ile ilgili üç eseri, ölümünden sonra ya-
y›mlanm›flt›r. Özellikle, tümevar›m mant›¤›na ilifl-
kin çal›flmas›nda, önermeler aras› nesnel olabilir-
liklerden hareketle bilimsel geliflimin ak›lc› bir
zemine dayand›¤›n› göstermeye çal›flt›. 

Tarski’nin anlambilimsel do¤ruluk kuram›n› ve

tarihsel önemini aç›klamak.

Anlambilimsel do¤ruluk kuram› olarak an›lan
bu kurama göre Tarski, nesne dili (‹ng. object
language) ile üst dil (‹ng. metalanguage) aras›n-
da bir ayr›m yapar ve do¤ruluk yüklemini üst
dilde tan›mlar. Do¤ruluk kuram›n›n teoremleri P
nesne dilinde bir önerme olmak üzere üst dilde
flu önerme biçimini sa¤lar: “ ‘P’ do¤rudur ancak
ve ancak P”. Bir örnek vermek gerekirse “ ‘Kar
beyazd›r’ ancak ve ancak kar beyazd›r ise”.
Bu kuram›n do¤rulu¤un uygunluk kuram›n› tek-
rar m› etti¤i yoksa do¤ruluk terimini gereksiz k›-
lan bir k›ymetten düflürme kuram› m› oldu¤u tar-
t›flma konusu olmufltur. ‹lk bak›flta karfl›l›kl› ko-
flulun art bilefleninin önermeyi tekrar etmesi, söz
konusu önermenin gerçekli¤i temsil etti¤i oran-
da do¤ru olaca¤› izlenimini do¤urmaktad›r. Öte
yandan do¤rulu¤un bu flekilde tan›mlanmas›, söz
konusu önermenin do¤ruluk koflullar› ile ilgili
hiçbir fley söylememektedir. Bu nedenle, özellik-
le 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda geliflen gerçekçilik
karfl›t› pek çok kuram, Tarski’nin kuram›ndan
yararlanm›flt›r.
Ayr›ca Davidson, do¤al dillere iliflkin olarak ge-
lifltirdi¤i anlam kuram›nda Tarski’nin biçimsel
diller için gelifltirdi¤i bu do¤ruluk kuram›n› esas
alm›flt›r.
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1. Pozitivizmi, toplumlar›n geliflimlerinde vard›klar› ni-
haî aflama olarak belirleyen ve bir terim olarak felsefe-
ye kazand›ran düflünür, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kant 
b. Comte
c. Schlick
d. Carnap 
e. Ayer 

2. Afla¤›dakilerden hangisi mant›ksal pozitivizmin te-
mel tezlerinden biri de¤ildir?

a. Bir önermenin anlam›, onun do¤rulanabilme
yöntemidir. 

b. Felsefe, metafiziksel düflünüfl biçimlerinden ve
metafiziksel önermelerden ar›nd›r›lmal›d›r.

c. Matematiksel önermeler, analitik ve a pirori’dir. 
d. Felsefenin ifllevi, dilin kullan›m›na iliflkin mu¤-

lakl›klar› gidermektir. 
e. Felsefe, bilimin dili üzerine konuflmal› ve bili-

min mant›¤›n› ortaya koymaya çal›flmal›d›r.

3. Viyana Çevresi’nin toplant›lar›na kat›lsa da kendisi-
ni grubun bir mensubu olarak kabul etmeyen düflünür
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Moritz Schlick 
b. Rudolf Carnap 
c. Hans Hahn 
d. Otto Neurath 
e. Karl Popper 

4. Afla¤›dakilerden hangisi, Maurice Schlick’in eserle-
rinden biri de¤ildir?

a. Language, Truth, and Logic (Dil, Do¤ruluk ve
Mant›k)

b. Das Wesen der Wahrheit nach der modernen
Logik (Modern Mant›¤a Göre Do¤rulu¤un Do-
¤as›) 

c. Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik
(Ça¤dafl Fizikte Uzay ve Zaman)

d. Allgemeine Erkenntnislehre (Genel Bilgi Kuram›) 
e. Fragen der Ethik (Ahlâk Felsefesinin Sorular›)

5. Afla¤›dakilerden hangisi, Rudolf Carnap’›n eserlerin-
den biri de¤ildir?

a. Der Raum (Uzay) 
b. Der logische Aufbau der Welt (Dünyan›n Man-

t›ksal Yap›s›) 
c. Scheinprobleme in der Philosophie (Felsefenin

Sözde Sorunlar›)
d. Logische Syntax der Sprache (Dilin Mant›ksal

Dizimbilimi)
e. “The Concept of Truth in Formalized Langua-

ges”

6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi, Ayer’in ahlâki yarg›-
lara iliflkin görüfllerini yans›tmaktad›r?

a. Ahlâki yarg›lar, t›pk› olgulara iliflkin yarg›lar gi-
bi nesnel de¤erlendirmeye tâbîdirler. 

b. Ahlâki yarg›lar, mnat›ksal ç›kar›mlarda öncül ola-
rak yer alabilirler. 

c. Ahlâki yarg›lar, önermesel bir içeri¤e sahip ol-
mad›klar›ndan dolay› do¤ru ya da yanl›fl ola-
mazlar.

d. Ahlâki yarg›lar›n içerikleri, dolays›z bir görü va-
s›tas›yla edinilirler.

e. Ahlâki yarg›lar, kiflilerin de¤er yarg›lar›ndan ba-
¤›ms›z bir evrenselli¤e sahip olabilirler.

7. Mant›ksal pozitivistlerin “Ruhumuz ölümsüz bir töz-
dür” gibi bir ifadeye karfl› olmalar›n›n nedeni afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Ruh, fizik biliminin konusu de¤ildir.
b. Ruh, iddia edilenin aksine ölümlüdür. 
c. Ruhun etkinlikleri, ancak dolayl› olarak gözlem-

lenebilmektedir. 
d. Söz konusu iddia do¤rulanabilir olmad›¤›ndan

anlams›zd›r. 
e. Söz konusu ifadenin de¤illemesini destekleyen

kan›tlamalar mevcuttur. 

Kendimizi S›nayal›m
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8. Carnap’›n Der logische Aufbau der Welt (Dünya-
n›n Mant›ksal Yap›s›) adl› eserindeki temel amac› afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Felsefî baz› sorunlar›n dilin yanl›fl kullan›m›n-
dan kaynakland›¤›n› göstermek.

b. Bilimsel terimlerin görüngüsel terimler cinsin-
den tan›mlayaca¤› biçimsel bir dizge gelifltirmek.

c. ‹flaretlerden oluflan bir dizge oluflturarak man-
t›ksal çözümlemenin sonuçlar›n› bir mu¤lakl›¤a
yol açmaks›z›n tam olarak ifade edebilmek.

d. Nesnel olas›l›klara dayal› olarak tümevar›m man-
t›¤›n› gelifltirmek.

e. Biçimsel, fiziksel ve alg›sal veya görsel uzaylar
aras›ndaki ayr›mlar› netlefltirmek.

9. Atom alt› bir parçac›¤›n gözlenememesi fakat bir
forto¤raf filmi üzerinde b›rakt›¤› iz üzerinden hakk›nda
deneysel hesaplamalar yap›labilmesi, söz konusu par-
çac›¤›n varl›¤›n›n ortaya konulmas› bak›m›ndan hangi
tür do¤rulamaya bir örnektir?

a. Mutlak do¤rulanma
b. Dolayl› do¤rulanma
c. ‹lkesel do¤rulanma
d. Güçlü do¤rulanma
e. Zay›f do¤rulanma

10. Tarski’nin anlambilimsel do¤ruluk kuram› hakk›n-
da afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Do¤rulu¤un uygunluk kuram›n›n yeni bir ifade-
sidir.

b. Üst dil ile nesne dili aras›nda bir ayr›ma dayan-
maktad›r. 

c. Nesne dilindeki her bir tümce üst dilde an›lmak-
tad›r.

d. Do¤rulu¤un tan›m› üst dilde verilmektedir. 
e. Tarski bu kuram› öncelikle biçimsel diller için

gelifltirmifltir. 

Pozitivizm ve Gerçekçilik

(...)
Tart›flmam›z›n sonuçlar› afla¤›daki gibi özetlenebilir:
1. Her önermenin anlam›n›n verili olanda do¤rulanma-
s›yla eksiksiz belirlendi¤i ilkesi “pozitivist” düflünce okul-
lar›n›n meflru ve çürütülemez çekirde¤ini oluflturur.
Ama bu okullarda, bu [ilke] nadiren aç›kça ayd›nlanm›fl-
t›r ve s›kl›kla savunulamaz ilkelerle kar›flt›r›lm›flt›r ki
mant›ksal bir temizlik flart olmufltur. E¤er bu temizli¤in
sonucunu, tarihsel bir zeminde gerçeklenece¤i üzere,
“pozitivizm” olarak adland›r›rsak, belki de bafl›na ay›rt
edici bir s›fat eklemeliyiz: “mant›ksal” veya “mant›ksal
pozitivizm” terimi s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Di¤er türlü,
“tutarl› deneycilik” ifadesi bana uygun görünmektedir. 
2. Bu ilke, sadece verili olan›n gerçek oldu¤u anlam›na
gelmedi¤i gibi ondan da ç›kar›lmamaktad›r. Böyle bir
iddia gerçekte anlams›zd›r. 
3. Tutarl› deneycilik, dolay›s›yla, bir d›fl dünyan›n varl›-
¤›n› inkar da etmez. Sadece varl›k iddias›n›n ampirik
anlam›na dikkat çeker.
4. Bu [tutarl› deneycilik] bir “sanki kuram›” de¤ildir. Ör-
ne¤in, fiziksel olarak ba¤›ms›z cisimler varm›fl gibi dav-
rand›¤›n› söylemez; tam tersine, onun için, felsefe yap-
mayan bir bilim insan›n›n gerçek oldu¤unu iddia etti¤i
her fley de gerçektir. Fizi¤in konusu duyumlardan de¤il
yasalardan oluflur. Baz› pozitivistlerin kulland›¤› cisim-
lerin “duyumlardan oluflan karmafl›k bütünlerden ibaret
oldu¤u” ifadesi dolay›s›yla reddedilmelidir. Tek do¤ru
görüfl, cisimler hakk›ndaki önermelerin, duyumlar›n
meydana gelmelerinin düzenlili¤i hakk›nda benzer an-
lama gelen önermelere dönüfltürülebilece¤idir. 
5. Mant›ksal pozitivizm ve gerçekçilik dolay›s›yla mu-
halif de¤ildirler. Bizim ilkemizi tan›yan herkes gerçekte
bir deneyci gerçekçidir. 
6. Sadece tutarl› deneyci ile metafizikçi aras›nda bir mu-
halefet vard›r ve bu muhalefet, idealiste oldu¤u kadar
gerçekçiye de yöneliktir (ki bu tür gerçekçilik bizim tar-
t›flmam›zda t›rnak içerisinde “gerçekçi” olarak an›lm›flt›r).
7. Aflk›n bir d›fl dünyan›n varl›¤›n›n reddedilmesi, bu-
nun ifade edilmesi kadar metafiziksel bir önermedir.
Tutarl› deneyci dolay›s›yla aflk›n olan› reddetmez, an-
cak reddedilmesinin de onaylanmas›n›n da eflit oranda
anlamdan yoksun oldu¤unu ilan eder.
(...)
Kaynak: Moritz Schlick, “Positivism and Realism”.
Schlick (1979b) içerisinde. s.259-284.

Okuma Parças›
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pozitivizm” bafll›kl› k›sm›
tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Viyana Çevresi” bafll›kl› k›s-
m› tekrar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Viyana Çevresi” bafll›kl› k›s-
m› tekrar okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Moritz Schlick (1882 -1936)”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Carnap (1891 - 1970)” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “J. Ayer ve Duygusalc› ahlâk
kuram›” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bir Anlam Kuram› Olarak
Do¤rulanabilirlik” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Carnap (1891 - 1970)” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤rulanabilirli¤in S›n›rla-
r›” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarski’nin Do¤ruluk Tan›-
m›” bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Do¤rulamac› anlam anlay›fl›, metafizi¤in elenmesi süre-
cinde felsefecilerin eline bir ölçüt vermifltir. Bu biçimde
do¤rulanabilme olana¤› olmayan metafiziksel önerme-
ler, anlams›z kabul edilmifltir. Mant›ksal pozitivistler,
t›pk› Wittgenstein gibi, felsefenin iflini aflk›n olana dair
bilgi vermek olmad›¤›n› düflünmektedirler. Yine Witt-
genstein’la paralel bir biçimde felsefenin ifadeleri aç›k-
l›¤a kavuflturma görevi oldu¤unu düflünmektedirler.
Ancak felsefenin içeri¤ine bak›fllar› Wittgenstein’dan
daha olumlay›c›d›r. Felsefe bilimin dili üzerine konufl-
makta ve bilimin mant›¤›n› ortaya koymaya çal›flmakta-
d›r. Mant›ksal pozitivistlerin genel çal›flma konular› bu
itibarla bilimle ve bilim felsefesi ile ilgilidir. Kuram, var-
say›m, delil, do¤rulama, gerçekleme vb. temalar man-
t›ksal pozitivistlerin çal›flmalar› içerisinde karfl›l›kl› ilifl-
kileri içerisinde aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. Bugün felse-
fe çal›flmalar›n›n önemli bir parças› olarak bilim felsefe-
sinden bir alt dal olarak söz ediliyorsa, bunda mant›k-
sal pozitivistlerin yapt›klar› çal›flmalar›n büyük katk›s›
oldu¤u inkâr edilemez. 

S›ra Sizde 2

Ayer’›n görüflleri dikkate al›nd›¤›nda ahlâki yarg› belir-
ten ifadeler sadece baz› duygular›n (onaylama-onayla-
mama gibi) d›flavurumundan ibarettir. Ben “Bu eylem
yanl›flt›r.” diyebilirim ve bir baflkas› “Bu eylem yanl›fl
de¤ildir.” diyerek kendi duygular›n› ifade edebilir. Ama
bunu yaparken benim söyledi¤im bir ifadeyle çeliflen
bir ifade ortaya koymufl olmaz. Çünkü her iki durumda
da birbiriyle çeliflmesi beklenen olgusal içerikler söz
konusu de¤ildir. Dolay›s›yla ahlâki yarg›lar, önermesel
bir içeri¤e sahip olmad›klar›ndan dolay› do¤ru ya da
yanl›fl olamazlar. Ayn› nedenden ötürü do¤rulanmala-
r›ndan ya da yanl›fllanmalar›ndan söz edilemez. Sonuç
olarak ahlâk felsefesine iliflkin konular›n nesnel bir ze-
minde tart›fl›labilmesi olanakl› de¤ildir. 

S›ra Sizde 3 

Mant›ksal pozitivizm bilimin dili ve yöntemi hakk›nda-
ki tart›flmalar› felsefî tart›flmalar›n oda¤›na getirmifltir.
Mant›ksal pozitivistlerin çal›flmalar› bilimin bilim olma-
yandan ayr›lmas›, bilimin do¤rulanabilen önermeler ile
özdefllefltirilmesi gibi savlar›n gelifltirilmesini sa¤lam›fl-
t›r. Carnap daha ileriki çal›flmalar›nda önermeler aras›
olas›l›ksal iliflkileri inceleyerek, bir tümevar›m mant›¤›
gelifltirmeyi de hedeflemifltir. Mant›ksal pozitivistlerin
dilin mant›¤›n› (tümdengelimsel ya da tümevar›msal ol-
sun) çözümleyerek bilimi sa¤lam bir felsefî temele oturt-
ma projesi genel olarak bilim felsefesi olarak an›lan bir
felsefe gelene¤inin do¤mas›na yol açm›flt›r. Bir öner-
menin mutlak olarak do¤rulanmas›n›n olanakl› olma-
mas›ndan hareketle Karl Popper, bilimsel olanla olma-
yan›n ay›rt edilmesinde yeni bir öneri olarak yanl›flla-
mac›l›¤› ortaya atm›flt›r. Bilimsel geliflimin mant›ksal po-
zitivistlerin ya da Popper’›n düflündü¤ü gibi mant›ksal
bir biçimi olmad›¤›n› ve bilim cemaatinin de¤erlerinin
belirleyicili¤ini ön plana ç›karan Thomas Kuhn The

Structure of Scientific Revolutions adl› eserinde devrim-
ler yoluyla de¤iflen bir bilim anlay›fl›n› savunmufltur.
Carnap’›n nesnel olas›l›klara dayal› olarak tümevar›m
mant›¤›n› gelifltirme çabas›n›n s›n›rl›l›¤›ndan hareketle
önermelere öznel olas›l›klar atanmas›na ve Bayes Te-
oremi’ne dayal› farkl› bir bilimsel geliflim mant›¤› olufl-
turulmaya çal›fl›lm›flt›r. Tüm bu konular Bilim Felsefesi
derslerinin içeri¤inde tart›fl›lmaktad›r. Tüm bu tart›flma-
lar›n kökeninde mant›ksal pozitivistlerin bilimi merke-
ze alan yaklafl›mlar›n›n ve emeklerinin bulundu¤u göz-
den kaç›r›lmamal›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Wittgenstein’›n erken ve geç dönemdeki felsefe anlay›fllar›n› karfl›laflt›rabi-
lecek,
Dil oyunu ile Wittgenstein’›n neyi kastetti¤ini aç›klayabilecek,
Örneklemeli tan›mlamalar›n neden dil oyunlar›na gereksinim duydu¤unu
aç›klayabilecek,
Wittgenstein’›n geleneksel kavramsal s›n›fland›rma anlay›fl›na karfl›t olarak
savundu¤u “ailevi benzerlikler” anlay›fl›n› tan›mlayabilecek,
Wittgenstein’›n inançlar›m›z›n temelinde kesinli¤e sahip bir zemin bulunma-
d›¤›na yönelik görüflünün gerekçelerini aç›klayabileceksiniz.
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WITTGENSTEIN (1889-1951)
Wittgenstein’›n yaflam öyküsünden bahsederken Tractatus’u kaleme ald›ktan son-
ra, ele ald›¤› konulara nihaî bir çözüm getirdi¤inden ve Avusturya köylerinde ö¤-
retmenlik yapmaya bafllad›¤›ndan söz etmifltik. Ayr›ca, baz› arkadafllar›yla ve Viya-
na Çevresi’yle girdi¤i tart›flmalar›n sonucunda bu fikrinin de¤iflti¤ini de söylemifl-
tik. Bunun anlam›, örne¤in Viyana Çevresi’ndeki düflünürlerin Wittgenstein’› gö-
rüfllerinin yanl›fl oldu¤u konusunda ikna etmeleri de¤ildir. Tam tersine Viyana
Çevresi, Tractatus’un temel tezlerini kendi felsefî amaçlar› için uygun bulmufl ve
savunmaya devam etmifllerdir. Kendi eseriyle ilgili fikrini de¤ifltiren ve yeni bir ara-
y›fl içerisinde giren Wittgenstein’›n kendisi olmufltur.

Ölümünden sonra yay›mlanan ikinci önemli eseri Philosophische Untersuchun-
gen’de (‹ngilizce ad›: Philosophical Investigations; Türkçe ad›: Felsefî Soruflturma-
lar), Tractatus’ta savundu¤u baz› görüflleri k›yas›ya elefltirdi¤ini görürüz. 

Philosophische Untersuchungen Türkçe’ye çevrilmifltir: Wittgenstein, L. (2010) Felsefî
Soruflturmalar. Çev. Haluk Bar›flcan. 2. Bas›m. ‹stanbul.

Tractatus’un içerdi¤i birtak›m sorunlar oldu¤una geçen bölümde dikkat çek-
mifltir. Örne¤in, Tractatus’un önermeler mant›¤›n› ve do¤ruluk tablolar›n› kullanan
yöntemi, sonsuz tan›m kümelerinden de¤iflkenlerin yer ald›¤› yüklemler mant›¤›
söz konusu oldu¤unda, ifle yaramaz bir hale gelmektedir. Ayr›ca, e¤er resim kura-
m›n›n gereklilikleri Tractatus’un önermelerine uygulan›rsa, bu önermelerin pek
ço¤u anlams›z duruma düflmektedir. Ancak Wittgenstein’›n Tractatus’taki bak›fl
aç›s›n› terk etmesinin nedenleri daha derine inmektedir. Wittgenstein, resim kura-
m›n›n kendisinde ve buna ba¤l› olarak gelifltirdi¤i ad ve nesne anlay›fl›nda bir so-
run oldu¤unu düflünmektedir. Norman Malcolm’un nakletti¤i ve Wittgenstein ile P.
Sraffa aras›nda bir trende geçen flu konuflma Wittgenstein’›n neden fikirlerinin de-
¤iflti¤i konusuna ›fl›k tutar niteliktedir:

Bir gün (san›r›m bir trende seyahat ederken) Witgenstein bir önermenin ve önerme-

nin betimledi¤inin ayn› “mant›ksal forma”, ayn› “mant›ksal çoklu¤a” sahip olmas›

gerekti¤inde ›srar ediyorken Sraffa, Neapolitan’lara tan›d›k gelen ve i¤renme veya

hofllanmama anlam›na gelen bir jest yapar, bir elinin parmak uçlar›n› çenesinin al-
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t›n› f›rçalar gibi d›flar›ya do¤ru hareket ettirir. Daha sonra sorar: “Bunun mant›ksal

formu nedir?” (Malcolm, 69, s.622).

Sraffa’n›n örne¤i, Wittgenstein’›n bir önerme ile önermenin betimledi¤inin ayn›

“form”a sahip olmas› gerekti¤inde ›srar etmekte bir saçmal›k bulundu¤u hissini

uyand›r›r. Bu olay, bir önermenin betimledi¤i gerçekli¤in bir “resmi” olmas› gerekti-

¤ine dair kavray›fl›n› terk etmesine yol açar (Ludwig Wittgenstein: A Memoir,

s.69).

‹letiflim s›ras›nda kullan›lagelen öyle ifadeler, öyle mimikler, öyle jestler bulun-
maktad›r ki bir anlam› gayet güzel iletebilmektedir. Ancak bunlarda mant›ksal bir
form, basit adlar vb. aramak çok anlaml› görünmemektedir. Bunlar bir ad iseler,
hangi olgu durumlar›n› temsil ettikleri tamamen belirsizdir. Resim kuram› do¤a bi-
limlerinin u¤raflt›¤› olgular›n temsil edilmesinde son derece etkili olabilecekken,
dilin baflka alanlardaki kullan›mlar›nda yetersiz kalabilmektedir. Öyleyse
Tractatus’taki mant›ksal çözümleme, dilin özünü aç›¤a ç›karmakta yetersiz kalm›fl
görünmektedir. 

Felsefî Yan›lsama
Fakat neden? Wittgenstein ça¤›nda bir zekâ, bu kadar ayr›nt›l› bir çal›flma yap›p,
dilin özünü nas›l bu kadar ›skalayabilir? Wittgenstein bunun basit bir hatadan çok
daha derine inen bir yan›lsama oldu¤unu düflünmektedir. Özellikle felsefeciler bu
tür bir yan›lsamaya tâbîdirler. Felsefeciler nas›l olup da böyle bir yan›lsamaya düfl-
mektedirler? 

Bunun bir aç›klamas›, yanl›fl anlafl›lmalar›n giderilmesi sürecinde ne yapt›¤›m›zla

ilgilidir. E¤er söyledi¤imiz bir fleyi karfl›m›zdaki anlamazsa ifademizi farkl› biçimler-

le, baflka kelime gruplar› kullanarak, bir sözcük ya da sözcük grubunun yerine bir

baflkas›n› koyarak aç›klamaya çal›fl›r›z. Bu yapt›¤›m›za “çözümleme” ad›n› da veri-

riz (Philosophical Investigations, 90). 

Tractatus’ta Wittgenstein benzer bir yol izliyor görünmektedir. Gündelik dil ya-
n›lt›c›d›r ve dilin gerçek mant›¤›n› saklamaktad›r. ‹fadeler çözümlenerek nihaî bir
biçime ulafl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Modern mant›k, bu konuda bize yard›mc› ol-
maktad›r.

‹flte bu yol, yan›lsamaya giden yoldur. Biz, yüzeysel olarak ortada olan›n alt›n-
da bir fleyi arama ve bir tür çözümleme ile onu bulmaya çal›fl›yoruzdur. 

“Öz bizden saklanmaktad›r”. Sorunumuzun flimdi ald›¤› biçim budur. Kendimize

sorar›z: “Dil nedir?”, “Önerme nedir?” Bu sorulara cevaplar bir kerede ve nihaî ola-

rak ve gelecekte yaflanabilecek herhangi bir deneyimden ba¤›ms›z olarak verilmifl

olur (Philosophical Investigations, 92).

Burada izlenen yöntemin, Platon’un diyaloglar›nda Sokrates’in tart›fl›lan konu
her ne ise o fleyin özünün ne oldu¤unu sorgulamas›ndan bir fark› yoktur. Bu yön-
tem, Sokrates’i izleyenleri nas›l bafltan ç›karm›fl ve peflinden sürüklemiflse, Witt-
genstein’› da Tractatus’u yazarken bu biçimde peflinden sürüklemifltir. 

Wittgenstein, dilin “kristal safl›¤›nda bir mant›k”›n›n oldu¤unu, dilin bir tür kalkül

oldu¤unu sanmam›za yol açan bir resmin kendisini esir ald›¤›n› ifade etmektedir

(Philosophical Investigations, 107).
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Wittgenstein’›n ifadesiyle, burnumuzun üstüne tak›l› bir gözlük gibi her fleye onun

içinden bakm›fl ve onu ç›karmay› hiç ak›l etmemiflizdir (Philosophical Investigati-
ons, 103).

Dilin bir mant›¤› olmas› gerekti¤i, önermelerin mant›ksal bir formunun olmas›
gerekti¤i, adlar›n nesneleri temsil etmesi gerekti¤i fikri bizi ele geçirmifltir. Bu ne-
denle biz, dili betimlemeye (tasvîr etmeye) çal›flmaktan çok, dilin ne olmas› gerek-
ti¤ini dile dayatmaya çal›flm›fl›zd›r. ‹flte, Tractatus’ta yanl›fl olan budur. Bu yan›lsa-
madan kurtulman›n yegâne yolu, bu dayatmadan kurtulup betimlemeye (tasvîr et-
meye) geri dönmektir.

(...) Tüm aç›klamalar› kald›r›p atmal›y›z ve yaln›zca tasvir etme onun (aç›klama-

n›n), yerini almal›d›r. Bu tasvir ›fl›¤›n›, yani amac›n› felsefî sorunlardan almal›d›r.

(...) Sorunlar yeni bilgiler vererek de¤il, fakat zaten daima bildiklerimizin düzenlen-

mesiyle çözülür. Felsefe, zekâm›z›n dil vas›tas›yla büyülenmesine karfl› verilen bir sa-

vaflt›r (Philosophical Investigations, 109).

Burada ortya konulan proje Tractatus’takinden çok farkl› görünmemektedir. Ya-
p›lan ifl yeni bir bilgi vermekten çok, bir yeniden düzenlemedir. Ancak art›k arad›-
¤›m›z bir öz, bizden saklanan bir mant›k yoktur. Gündelik dile ve sözcüklerin bu
dil içerindeki kullan›m›na güvenilmektedir. Felsefecilerin, sözcükleri gündelik dilin
ba¤lam›nda kopar›p anlams›zlaflt›rmalar›na karfl›, dikkatli olmam›z gerekmektedir.

Felsefeciler bir sözcü¤ü - “bilgi”, “varl›k”, “nesne”, “ben”, “önerme”, “ad” - kul-
land›¤›nda ve fleyin özünü kavramaya çal›flt›¤›nda, daima flu sorulmal›d›r: Bir söz-
cük, kendi kaynakland›¤› evi olan dil oyunu içerisinde hiç gerçekten bu anlamda
kullan›lm›fl m›d›r? 

Bizim yapt›¤›m›z, sözcükleri metafiziksel kullan›mlar›ndan gündelik kullan›mlar›-

na geri getirmektir (Philosophical Investigations, 116).

Burada, Tractatus’ta önerilene bir bak›ma benzeyen bir bak›ma da benzeme-
yen bir öneriyle karfl›lafl›yoruz. Tractatus’ta da anlams›z ya da metafiziksel kulla-
n›mlara karfl› uyar›l›yorduk. Ancak orada davet edildi¤imiz alan, do¤a bilimlerinin
dili ile s›n›rl›yd›. fiimdi ise geri dönmemiz sal›k verilen yer, gündelik dilin güvenli
bölgesi olmaktad›r. Bu durumda felsefenin ifllevi ne olacakt›r?

Felsefe, dilin fiilî kullan›m›na hiçbir surette kar›flmaz. En nihayetinde sadece onu

tasvir edebilir. 

Çünkü ona herhangi bir temel de temin edemez. 

Her fleyi oldu¤u gibi b›rak›r (Philosophical Investigations, 124).

Felsefe, al›fl›k olundu¤u üzere, gerçeklik, Tanr›, ölümsüzlük, iyi ve kötü gibi so-
runlarla u¤raflmak durumunda de¤ildir. Çünkü zaten bu konular ve sorunlar dilin
yanl›fl kullan›m›ndan do¤mufllard›r. Felsefeci ne ile nas›l u¤raflmal›d›r?

Felsefecinin bir soruyu ele al›fl›, bir hastal›¤› tedavi etmek gibidir (Philosophical
Investigations, 255).

Elbette buradaki kendini hasta eden de felsefecinin kendisidir. Dili yanl›fl kul-
lanarak paradokslar, karmaflalar ve mu¤lakl›klar üretir. Yine felsefe, Wittgenste-
in’›n önerdi¤i tarzda yap›l›rsa, bu hastal›¤› tedavi edebilir.
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Felsefede amac›n›z nedir? fiiflenin içindeki sine¤i d›flar› ç›karmak (Philosophical
Investigations, 309).

Wittgenstein’›n Tractatus’taki felsefî çözümleme yöntemini terk etmesinin nedenlerini ifa-
de ediniz.

Dil Oyunlar›
Bir dil oyunu, yaz›l› ya da sözlü olarak ifade edilen sözcükleri içeren bir etkinlik-
tir. Sözcükler, bu etkinlik içerisinde bir yere sahiptir ve gönderme yapt›klar› iflaret
ettikleri, fleylere bu sayede iflaret eder. Dil oyunlar›n›n nas›l bir iflleve sahip oldu-
¤unu görebilmek için Wittgenstein karmafl›k olanlardansa daha basit, daha ilksel
dil oyunlar›na bakmam›z› sal›k verir:

Dil bir inflac›, A, ile bir yard›mc›, B, aras›ndaki iletiflime yard›mc› olma amac›na

hizmet etsin. A yap› tafllar› ile (bir fley) infla ediyor: Bloklar, direkler, levhalar ve ki-

rifller var. B yap› tafllar›n› iletmeli ve bunu A’n›n ihtiyaç duydu¤u s›raya göre yap-

mal›. Bu amaçla “blok”, “direk”, “levha”, “kirifl” sözcüklerinden ibaret bir dil kulla-

n›rlar. A onlar› anar; - B flöyle bir ça¤r›da getirmeyi ö¤rendi¤i yap› tafl›n› getirir. -

Bunu tam ilksel dil olarak kabul edin (Philosophical Investigations, 2).

Bu dil oyunundaki sözcüklerin her biri, bir nesneye karfl›l›k gelen bir ad olarak
kabul edilebilir. Bu haliyle ele al›nan bir dil oyunu, Tractatus’taki dil anlay›fl›yla
uyumlu görünmektedir. Ancak tüm dil oyunlar› böyle de¤ildir. 

fiimdi bir baflka dil oyunu örne¤i alal›m:

Birini al›flverifle gönderiyorum. Üzerinde “befl k›rm›z› elma” yaz›l› bir pusulay› ona

veriyorum. O, bu pusulay› dükkân sahibine veriyor ve üzerinde “elmalar” yazan

çekmeceyi aç›yor; sonra bir tabloda “k›rm›z›” sözcü¤üne bak›yor ve onun karfl›s›nda

bulunan renk örne¤ini buluyor; sonra sayal say›lar›n bir serisini ki onlar› ezbere bil-

di¤ini varsay›yorum befle kadar söylüyor ve her bir say› için renk örne¤i ile ayn›

renkteki bir elmay› çekmeceden al›yor. ‹flte bu ve benzeri yollarla sözcüklerle ifllem

yapar›z (Philosophical Investigations, 1).

Bu örnekte “elma” sözcü¤ü, bir önceki örne¤e benzer bir biçimde bir nesneye
karfl›l›k gelen bir ad gibi durmaktad›r. “K›rm›z›” söz konusu oldu¤unda bunu söy-
lemek o kadar da kolay de¤ildir. Peki ya “befl” için? Bu son ikisi de adlar ise han-
gi nesnelerin adlar›d›rlar? 

Ama “befl” sözcü¤ünün anlam› nedir? Burada böyle bir soru tart›flma konusu de¤il-

dir, sadece “befl” sözcü¤ünü nas›l kulland›¤›m›z söz konusudur (Philosophical
Investigations, 1).

Görüldü¤ü gibi burada Wittgenstein, bizi “befl” sözcü¤ünü bir ad olarak almak
ve “elma” sözcü¤ündeki gibi bir nesneye efllemek konusunda uyarmaktad›r. Söz-
cü¤ü kullan›rken ve elmalar› sayarken sorunlu hiçbir fleyle karfl›laflmay›z. Ancak
say›y› bir nesne olarak düflünmeye bafllad›¤›m›zda sorunlar ç›kmaya bafllar. Bu
nesne nas›l bir nesnedir? Nerededir? Ben onu nas›l bilirim? Wittgenstein’›n bu uya-
r›s› biraz önce felsefe ile ilgili söyledikleri ile uyum içerisindedir. 

Wittgenstein’›n yapt›¤› “sözcükleri metafiziksel kullan›mlar›ndan gündelik kul-
lan›mlar›na geri getirmektir”. Bu ifllem s›ras›nda bir aç›klama yap›lmamaktad›r. Sa-
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dece mevcut durum tasvir edilmektedir. Wittgenstein, hâlihaz›rda bildi¤imizi sade-
ce düzenlemektedir.

Gerçi bu örnekte oldu¤u gibi, içimizden bir ses “Acaba gerçekten say› nedir?”
diye sormaktad›r ama Wittgenstein’a göre bu k›flk›rt›c› sese kulak vererek kazana-
bilece¤imiz bir fley yoktur. Genel bir anlam kuram› peflinde koflmak, sözcüklerin
ifllevini anlamamaktan kaynaklanmaktad›r. Wittgenstein, sözcükleri bir alet çanta-
s›ndaki farkl› aletlerle ya da bir lokomotifteki farkl› kumanda kollar›yla k›yaslar
(Philosophical Investigations 10-13). Benzerliklerine ra¤men nas›l aletlerin her biri
farkl› ifllevlere sahipse sözcükler de öyledir. Aslolan bu ifllevleridir. Genel aç›kla-
malara, genel anlam kuramlar›na yönelmek bizi yan›lsamalara sürükler. Dilin tür-
defl bir yap›s›n›n oldu¤unu ve dilin tamam›n› kuflatacak bir aç›klaman›n verilece-
¤ini düflünmek, bu tür yan›lsamalar›n önde gelen iki örne¤idir. Wittgenstein’›n
kendisi de Tractatus’ta bu yan›lsamalar› yaflam›flt›r; ancak, art›k bizi bu yan›lsama-
lara karfl› uyarmaktad›r. 

Dil yaflayan, geliflen, de¤iflen bir fleydir. Say›lamaz çoklukta farkl› cümle biçim-
leri vard›r ve kullan›c›lar yarat›c› bir biçimde bunlara yenilerini eklemektedirler.
Türdefl bir yap›ya sahip bir dil tahayyül etmek ve onun tamam›n› kuflatan bir ku-
ram gelifltirmeye çal›flmak dilin dinamizmini ›skalamaktad›r. Dilin nas›l oldu¤unu
de¤il, nas›l olmas› gerekti¤ini ön plana almakt›r ki bu yol, ç›kmaz bir sokaktan bafl-
ka bir yere bizi götüremez.

Örnekleyerek Tan›mlama
Wittgenstein’›n tüm bu uyar›lar›na ra¤men, içimizden bir ses adlar›n dil için temel
oldu¤unu ve adlar›n ö¤renilmesi sürecinin aç›klamas›n› verebilirsek, dilin tamam›-
n› kuflatan bir kuram gelifltirebilece¤imizi düflünebilir. ‹simler dil için esast›r ve biz
adlar› belli bir yöntemle ö¤renir ve dili ö¤renenlere ö¤retiriz. Bu yöntem, örnekle-
yerek (göstererek) tan›mlama yöntemidir. Dili yeni ö¤renen bir çocu¤a “elma”,
“k›rm›z›” ve hatta “befl” sözcü¤ünü ö¤retmek istiyorsak akl›m›za gelen ilk yöntem
budur. Bir elmay› elimize al›r ya da çocu¤un önüne koyar ve ona iflaret ederek “el-
ma” deriz. Onun bunu tekrarlamas›n› ya da haf›zas›na kaydetmesini umar›z. Befl
tane elmay› yan yana koyup “befl” diyerek befl say›s›n›, bir k›rm›z› ve bir yeflil el-
may› yan yana koyup “k›rm›z› elma” ve “yeflil elma” diyerek farkl› renkleri ö¤ret-
meyi umabiliriz. 

Wittgenstein bu yöntemi kullanarak genel bir anlam kuram› gelifltirilebilece¤i-
ni düflünmemektedir:

fiimdi birisi özel bir ad›, bir rengin ad›n›, bir malzemenin ad›n›, bir rakam›, bir pu-

sulan›n bir yönünün ad›n› ve bunun gibilerini örnekleyerek tan›mlayabilir. ‹ki ka-

buklu yemifle iflaret ederek “Bu ‘iki’ olarak adland›r›l›r” iki say›s›n› tan›mlamak ga-

yet kesindir. Ama iki nas›l olur da bu biçimde tan›mlanabilir? Kendisine tan›m›n su-

nuldu¤u kifli neyin “iki” olarak adland›r›laca¤›n› bilmemektedir; bu kabuklu yemifl

grubuna verilen ad›n “iki” oldu¤unu varsayacakt›r. (...) örneklemeli bir tan›mlama,

her bir durumda de¤iflik bir biçimde yorumlanabilir (Philosophical Investigati-
ons, 28).

Öyleyse, örnekleyerek tan›mlama nas›l ifle yaramaktad›r? Ben birisine “elma”
sözcü¤ünü ö¤retirken kalk›p “‹flte flu masan›n üstünde duran meyve “elma” diye
adland›r›l›r” diyebilirim. Bu durumda karfl›mdaki “elma” sözcü¤ünün ne için kulla-
n›ld›¤›n› anlayacakt›r. Tabii ki söyledi¤im di¤er sözcükleri anlamak flart›yla. Bu tam
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da Wittgenstein’›n vurgulamak istedi¤i fleydir. Wittgenstein, söz konusu sözcü¤ün
ö¤renilmesinin, sözcü¤ün içinde kullan›ld›¤› dil oyununda üstlendi¤i rolün anlafl›l-
mas›na ba¤l› oldu¤unu, bu itibarla da örnekleyerek tan›mlaman›n dil için temel
olamayaca¤›n› düflünmektedir.

Örneklemeli bir tan›mlama ancak bir dil oyunu içerisinde bir ifle yaramaktad›r.

Wittgenstein buna satrançtan bir örnek verir. E¤er oyunun kurallar›n› bilmeyen bi-

risine flah› gösterip, “Bu “flah” olarak adland›r›l›r.” derseniz o kifli sadece flah›n flekli

ile “flah” sözcü¤ünü iliflkilendirir. Ancak oyunun kurallar›n› bilen birisi bir tafl›n

ad›n› anlaml› olarak sorabilir (Philosophical Investigations, 30-31).

Bu durumda dil oyunlar›n›n nas›l bafllad›¤› sorulabilir? E¤er dil oyunlar›n›n, ör-
nekleyerek tan›mlamaya önceli¤i var ise dil nas›l ö¤renilebilmektedir? Wittgenste-
in dilin ö¤retilmesinin öncelikle dilin aç›klanmas›n› de¤il, bir tür talimi (e¤itimi)
içerdi¤ini ifade eder. Bir çocu¤a “elma” sözcü¤ü ile elmalar aras›ndaki iliflki, bir
e¤itim sürecinde ö¤retilir. ‹lk baflta çocu¤un sözcükten anlad›¤›, belki de sadece
basit bir komuttan ibarettir. “Elma” sözcü¤ünü duyunca, civardaki yuvarlak k›rm›-
z› bir fleyi tutmaya çal›flmaktad›r. Çocuk, zaman içerisinde elmalarla ve dillerle di-
¤er fleylerle ilgili e¤itimi artt›kça, daha fazla fley anlamaya bafllar. Dilin kap›s› bu
itibarla aç›klama de¤il, e¤itimdir.

Nesneler ve Adlar
Tractatus’ta Wittgentein, adlar›n nesnelere iflaret etti¤ini söylemekteydi. Dahas›,
söz konusu nesnelerin “basit” olduklar› yani “karmafl›k” olmad›klar›, daha basit un-
surlara çözümlenemedikleri öne sürülmekteydi. E¤er adlar basit nesnelere karfl›l›k
gelmezlerse, adlar›n tan›mlamas›n›n sonsuza kadar sürece¤i ve belirli bir anlam›n
ortaya ç›kamayaca¤› söyleniyordu. Felsefî Soruflturmalar’da Wittgenstein, bu fikri-
ni tamamen de¤ifltirmifl görünmektedir. 

Öncelikle Wittgenstein, bir ad›n anlam› ile neyi kastetti¤imizi aç›klamaya çal›-
fl›r. Bir ad›n anlam› ile o ad› tafl›yan fley, bir ve ayn› de¤ildir. Wittgenstein’›n bu ay-
r›m› ortaya koymak için verdi¤i bir kan›tlama flu flekildedir: Bir ad› tafl›yan bir kifli
öldü¤ünde ad›n anlam› ortadan kalkmaz. Aksi takdirde o kiflinin öldü¤ünü dahi
söyleyemeyiz (Philosophical Investigations, 40). E¤er ad›n anlam›, ad› tafl›yan de-
¤ilse nedir? Wittgenstein’›n görüflüne göre bir sözcü¤ün anlam› onun dildeki kul-
lan›m›d›r (Philosophical Investigations, 43). Buradan anlafl›lan, adlar›n (genelde de
sözcüklerin) anlam› onlar›n iflaret etti¤i basit nesneler de¤ildir. Söz konusu anlam-
lar dil oyunlar› içerisinde belirlenmektedir. 

Wittgenstein bu noktadaki görüflünü daha da pekifltirmek üzere “basit” sözcü-
¤ü üzerinde de durur.

Fakat, gerçekli¤in kendilerinden oluflturuldu¤u basit bileflenler nelerdir? Bir sandal-

yenin basit kurucu parçalar› nelerdir? Kendisinin yap›ld›¤› odun parçalar› m› veya

moleküller mi veya atomlar m›? “Basit”in anlam›: Karmafl›k olmayan. Burada esas

olan fludur: Hangi anlamda “karmafl›k”? Mutlak anlamda “bir sandalyenin basit

parçalar›”ndan söz etmek hiçbir surette bir anlam ifade etmez (Philosophical
Investigations, 47).

Bizim, karmafl›k olandan ne anlad›¤›m›z ya da karmafl›k olan› çözümleme bi-
çimlerimiz de¤iflkenlik gösterir. Dolay›s›yla, içinde bulundu¤umuz dil oyunundan
ba¤›ms›z olarak mutlak anlamda basit parçalar›n bulundu¤undan söz etmek ola-
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naks›zd›r. Yine içimizden bir ses, orada bir yerde, bizim kurmacalar›m›zdan ba-
¤›ms›z basit unsurlar›n oldu¤unu söylese de Wittgenstein, bize bu sese kendimizi
kapt›rmamam›z› sal›k vermektedir. 

Wittgenstein’›n Felsefî Soruflturmalar’daki görüflleri dikkate al›nd›¤›nda bir ad›n anlam›
ve gönderimi hakk›nda ne söylenebilir?

Ailevi Benzerlikler
Wittgenstein’›n Felsefî Soruflturmalar’da kulland›¤› yöntemi, en iyi özetleyecek
motto san›yoruz fludur:

Düflünmeyin, fakat bak›n! (Philosophical Investigations, 66).

Bu mottonun önemli nedenlerinden birisi, düflündükçe aç›klamalar›n ve ku-
ramlar›n pefline düflmemiz ve Wittgenstein’›n bizi uyard›¤› yan›lsamalara kolayca
kap›lmam›zd›r. Olan› de¤il, olmas› gerekeni düflünüp bununla önümüzde olan› k›-
yaslama e¤ilimine girmemizdir. Oysa davet edildi¤imiz gibi bakarsak, olan› tasvir
etmeyi ve dolay›s›yla söz konusu yan›lsamalardan kaç›nmay› baflarabiliriz. 

Bu noktada birisi flu soruyu sorabilir: Wittgenstein tüm tart›flmalarda konuyu dil
oyunlar›na getirip ba¤lamaktad›r. Bu itibarla, her fley dil oyunlar› cinsinden “aç›k-
lan›yor” görünmektedir. E¤er dil oyunu diye bir fley ve dil oyununu dil oyunu ya-
pan bir öz varsa, Wittgenstein kaç›nmam›z› söyledi¤i fleyi kendisi yaparak dili bü-
tünüyle ve türdefl bir biçimde, tek bir kavram yoluyla aç›klam›fl olmaktad›r.

Wittgenstein böyle bir sorunun gelebilece¤inin fark›ndad›r ve bu soru için ha-
z›rlad›¤› bir cevap mevcuttur. Wittgenstein özcü yaklafl›mlar› elefltiren ve aflan bir
“benzerlik” kavram› gelifltirmifltir. Wittgenstein’›n burada öne sürdü¤ü “ailevi ben-
zerlikler” terimi son derece önemlidir. Belki Sokrates’e ve Platon’a kadar geri gö-
türebilece¤imiz ve Bat› felsefesi tarihi boyunca süregelen özcü yaklafl›mlar, kav-
ramlar›n s›n›fland›r›lmas›, ayr›lmas›, iliflkilendirilmesi konusunda net ve kesin s›n›r-
lar›n peflinde olmufllard›r. Witgenstein’›n bu yaklafl›m›nda ise bu s›n›rlar›n aray›fl›
anlam›n› yitirmektedir. Bizler pek çok kavram›n özünü belirlemekte, bir kavram›
di¤erlerinden kesin s›n›rlarla ay›rmakta zorluk yaflayabiliriz. Fakat bu söz konusu
kavramlar› kullanamayaca¤›m›z ya da onlar›n ifle yaramaz olduklar› anlam›na gel-
mez. Pek çok kavram için durum böyledir. 

Sonuç olarak dil ideal, kesin s›n›rlar› olan bir kalkül de¤ildir. Dil, sonsuz çeflit-
lilikte etkinlikler (yaflam formlar›) içerisinde flekil al›r, de¤iflir, geliflir ve ailevi ben-
zerlikler üzerinden bize bir bütün olarak görünür. Dili bu flekilde anlamamak bizi
birtak›m fliflelerin içerisine birer sinek gibi t›k›flt›r›verir.

Kural ‹zleme ve Kesinlik
Son olarak Wittgenstein’›n kesinlik kavram› etraf›nda dönen tart›flmalar›ndan söz
etmek yararl› olacakt›r. Soru asl›nda basittir: Bir yön tabelas› ile karfl›laflt›¤›n›zda ne
yapars›n›z? Cevap oldukça basit görünmektedir. E¤er tabelada yazan yere gitmek
istiyorsan›z okun gösterdi yöne gidersiniz? Witgenstein burada “Neden” sorusunu
sorar. Buna farkl› aç›klamalar getirebilirsiniz. Okun ucunun o yönü gösterdi¤ini
söyleyebilirsiniz. Ancak neden okun ucunun gidilmesi istenen yönü gösterdi¤i so-
rulabilir. Yine baz› aç›klamalar vermeye çal›flabilirsiniz. Ancak sonuçta baz› uzla-
fl›mlara ifl gelip dayan›r. Siz belli uzlafl›mlara uygun olarak hareket etmek konusun-
da bir talime tâbî tutulmuflsunuzdur. Ancak söz konusu uzlafl›mlar birtak›m tea-
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müllere, geleneklere, göreneklere dayand›¤› için bunlar›n tek bafllar›na bir kerecik
yap›lamayaca¤› görülür. Biz kendimizi bir toplulu¤un içerisinde belli fleyleri do¤-
ru varsayar, belli kurallar› izler olarak buluruz. Kural izleme, bir topluluk içerisin-
de ö¤renilen bir pratiktir. Dolay›s›yla dili kullan›rken de kulland›¤›m›z kurallar› ve
di¤er kurallar› izledi¤imizde de bunun nedenine iliflkin bir sorgulama, en nihaye-
tinde bir bilginin aç›¤a ç›kar›lmas› ile de¤il, “bizim basitçe böyle yaflad›¤›m›z”
(Philosophical Investigations, s.217) gerçe¤ine gelip dayan›r. Söz konusu kuralla-
r›n ve di¤er pek çok inanc›m›z›n arkas›nda “yaflam biçimlerimiz” bulunmaktad›r.
Dil oyunlar› söz konusu yaflam biçimleri içerisinde oynan›r. 

Wittgenstein, ölümünden sonra yay›mlanan On Certainty (Kesinlik Üstüne)
bafll›kl› çal›flmas›nda, bu çizgide görüfllerini gelifltirir. Kendimizi bu yaflam biçimle-
rinin içerisinde buluyorsak ve baz› fleyleri ister istemez varsay›yorsak, bunlardan
flüphe edemez miyiz? Wittgenstein, flüphe edebilmek için bile baz› fleylere inan›-
yor olmam›z gerekti¤ini söyler. Dünyaya iliflkin sahip oldu¤umuz görüfller, bizim
ampirik olarak test etti¤imiz ve dolay›s›yla bildi¤imiz fleyler de¤illerdir. Biz, bir ba-
k›ma bize miras kalan bir bütünle ifle bafllar›z. 

On Certainty Türkçe’ye çevrilmifltir: Wittgenstein, L. (2009) Kesinlik Üstüne/Kültür ve
De¤er. Çev. Do¤an fiahiner. Metis Yay›nlar›. ‹stanbul. Witgenstein’›n Türkçe çevirileri ara-
s›nda flu kitaplar› da sayabiliriz: Wittgenstein, L. (2007) Mavi Kitap Kahverengi Kitap.
Çev. Do¤an fiahiner. ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›. ‹stanbul; Wittgenstein, L. (2004) Defter-
ler (1914-1916). Çev. Ali Utku. Birey Yay›nc›l›k. ‹stanbul.

Wittgenstein söz konusu bu miras› oluflturan önermeleri test ederek, araflt›ra-
rak, do¤ruluklar›na karar vererek edinmedi¤imiz için bir tür mitoloji olarak adlan-
d›r›r. Farkl› mitolojilere tâbî olan çok farkl› dünya görüflleri dolay›s›yla olanakl›d›r.
Bu anlamda, farkl› mitolojilere inanan iki kifli belli bir konuyu tart›flabilirler. Bun-
lardan birisinin di¤erinin görüflünü kabul etmesi de olanakl›d›r. Öte yandan, bu
kabul edifl nesnel olgulara dayal› bir kan›tlamaya dayanmaz. Daha çok bir inanç
sistemini, bir dini de¤ifltirmek gibi olur.

Biz bir fleye inanmaya bafllad›¤›m›zda, inand›¤›m›z fley tek bir önerme de¤ildir,

önermelerin bütün bir dizgesidir (Ifl›k derece derece bütünün üzerinde yay›l›r.) (On
Certainty, s.141).

Kanaatlerimin en dibine ulafl›r›m. Birisi bu durumu hemen hemen flu flekilde ifade

edebilir ki temel duvarlar› tüm ev taraf›ndan tafl›nmaktad›r (On Certainty, s.248).

Art›k bu noktada Wittgenstein, Tractatus’ta ulaflt›¤› noktan›n tam tersine bir ye-
re varm›flt›r. Atomculuk tamamen terk edilmifltir. 

‹yi temellendirilmifl inançlar›n temelinde iyi temellendirilmemifl inançlar yer al›r

(On Certainty, s.253).

Bizim yaflam biçimimizin dayand›¤› ve varl›klar›ndan flüphe duymad›¤›m›z ke-
sin inançlar›m›z vard›r ve fakat bu inançlar temelsizdir. Bir temel arama çabas› ise
beyhudedir. 

Wittgenstein’›n Tractatus ve Kesinlik Üstüne adl› eserlerindeki felsefî temellendirme an-
lay›fllar›n› k›yaslay›n›z.
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Wittgenstein’›n erken ve geç dönemdeki felsefe

anlay›fllar›n› karfl›laflt›rmak.

Wittgenstein geç dönem eserlerinde Tractatus’ta
savundu¤u görüflleri terk etmifl ve hatta, o görüfl-
lerine ters düflen fikirleri savunmufltur. Kendisi
bu durumun basit bir hatadan çok daha derine
inen bir yan›lsama oldu¤unu düflünmektedir.
Özellikle felsefeciler bu tür bir yan›lsamaya tâbî-
dirler. Tractatus’taki dil anlay›fl›na göre gündelik
dil yan›lt›c›d›r ve dilin gerçek mant›¤›n› sakla-
maktad›r. ‹fadeler çözümlenerek nihaî bir biçime
ulafl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Modern mant›k bu ko-
nuda bize yard›mc› olmaktad›r. Wittgenstein’a
göre iflte bu yol, yan›lsamaya giden yoldur. Biz
yüzeysel olarak ortada olan›n alt›nda bir fleyi ara-
ma ve bir tür çözümleme ile onu bulmaya çal›fl›-
yoruzdur. Dilin bir mant›¤› olmas› gerekti¤i, öner-
melerin mant›ksal bir formunun olmas› gerekti¤i,
adlar›n nesneleri temsil etmesi gerekti¤i fikri bizi
ele geçirmifltir. Bu nedenle biz, dili betimlemeye
(tasvir etmeye) çal›flmaktan çok, dilin ne olmas›
gerekti¤ini dile dayatmaya çal›flm›fl›zd›r. ‹flte
Tractatus’ta yanl›fl olan budur. Bu yan›lsamadan
kurtulman›n yegâne yolu bu dayatmadan kurtu-
lup betimlemeye (tasvir etmeye) geri dönmektir.
‹flte Wittgenstein’›n geç dönem eserlerinde izle-
di¤i yol budur. Tractatus’ta da Wittgenstein bizi
anlams›z ya da metafiziksel kullan›mlara karfl›
uyarmakta ve bizi do¤a bilimlerinin diline davet
etmekteydi. Geç dönemde savundu¤u görüfllere
göre ise geri dönmemiz sal›k verilen yer, günde-
lik dilin güvenli bölgesi olmaktad›r. Art›k bir te-
mellendirme, saf bir mant›ksal yap› arama kayg›-
s› tamamen kalkm›flt›r.

Dil oyunu ile Wittgenstein’›n neyi kastetti¤ini

aç›klamak.

Bir dil oyunu, yaz›l› ya da sözlü olarak ifade edi-
len sözcükleri içeren bir etkinliktir. Sözcükler bu
etkinlik içerisinde bir yere sahiptirler ve gönder-
me yapt›klar› (iflaret ettikleri) fleylere bu sayede
iflaret ederler. Dil yaflayan, geliflen, de¤iflen bir
fleydir. Say›lamaz çoklukta farkl› dil oyunu, bu
dil oyunlar› içerisinde kullan›lan farkl› cümle bi-
çimleri vard›r ve kullan›c›lar yarat›c› bir biçimde
bunlara yenilerini eklemektedirler. Türdefl bir ya-

p›ya sahip bir dil tahayyül etmek ve onun tama-
m›n› kuflatan bir kuram gelifltirmeye çal›flmak,
dilin dinamizmini ›skalamaktad›r. Dilin nas›l ol-
du¤unu de¤il, nas›l olmas› gerekti¤ini ön plana
almakt›r ki bu yol ç›kmak bir sokaktan baflka bir
yere bizi götüremez.

Örneklemeli tan›mlamalar›n neden dil oyunla-

r›na gereksinim duydu¤unu aç›klamak.

Wittgenstein, söz konusu sözcü¤ün ö¤renilmesi-
nin, sözcü¤ün içinde kullan›ld›¤› dil oyununda
üstlendi¤i rolün anlafl›lmas›na ba¤l› oldu¤unu,
bu itibarla da örnekleyerek tan›mlaman›n dil için
temel olamayaca¤›n› düflünmektedir. Örnekle-
meli bir tan›mlama ancak bir dil oyunu içerisin-
de bir ifle yaramaktad›r. Wittgenstein buna sat-
rançtan bir örnek verir. E¤er oyunun kurallar›n›
bilmeyen birisine flah› gösterip, “Bu “flah” olarak
adland›r›l›r.” derseniz o kifli sadece flah›n flekli ile
“flah” sözcü¤ünü iliflkilendirir. Ancak oyunun ku-
rallar›n› bilen birisi bir tafl›n ad›n› anlaml› olarak
sorabilir.

Wittgenstein’›n geleneksel kavramsal s›n›fland›r-

ma anlay›fl›na karfl›t olarak savundu¤u “ailevi

benzerlikler” anlay›fl›n› tan›mlamak.

Wittgenstein özcü yaklafl›mlar› elefltiren ve aflan
bir “benzerlik” kavram› gelifltirmifltir. Wittgenste-
in’›n burada öne sürdü¤ü “ailevî benzerlikler” te-
rimi son derece önemlidir. Belki Sokrates’e ve
Platon’a kadar geri götürebilece¤imiz ve Bat› fel-
sefesi tarihi boyunca süregelen özcü yaklafl›mlar,
kavramlar›n s›n›fland›r›lmas›, ayr›lmas›, iliflkilen-
dirilmesi konusunda net ve kesin s›n›rlar›n pe-
flinde olmufllard›r. Witgenstein’›n bu yaklafl›m›n-
da ise bu s›n›rlar›n aray›fl› anlam›n› yitirmektedir.
Bizler pek çok kavram›n özünü belirlemekte, bir
kavram› di¤erlerinden kesin s›n›rlarla ay›rmakta
zorluk yaflayabiliriz. Fakat bu söz konusu kav-
ramlar› kullanamayaca¤›m›z ya da onlar›n ifle ya-
ramaz olduklar› anlam›na gelmez.
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Wittgenstein’›n inançlar›m›z›n temelinde kesin-

li¤e sahip bir zemin bulunmad›¤›na yönelik gö-

rüflünün gerekçelerini aç›klamak.

Belli kurallar› izlememizin nedenlerini sorgula-
maya bafllad›¤›m›zda ifl, sonuçta baz› uzlafl›mlara
gelip dayan›r. Belli uzlafl›mlara uygun olarak ha-
reket etmek konusunda bir talime tâbî tutulmu-
fluzdur. Ancak söz konusu uzlafl›mlar birtak›m
teamüllere, geleneklere, göreneklere dayand›¤›
için bunlar›n tek bafllar›na bir kerecik yap›lama-
yaca¤› görülür. Biz kendimizi bir toplulu¤un içe-
risinde belli fleyleri do¤ru varsayar, belli kuralla-
r› izler olarak buluruz. Kural izleme, bir topluluk
içerisinde ö¤renilen bir pratiktir. Dolay›s›yla, dili
kullan›rken de kulland›¤›m›z kurallar› ve di¤er
kurallar› izledi¤imizde de bunun nedenine ilifl-
kin bir sorgulama, en nihayetinde bir bilginin
aç›¤a ç›kar›lmas› ile de¤il “bizim basitçe böyle
yaflad›¤›m›z” gerçe¤ine gelip dayan›r. Söz konu-
su kurallar›n ve di¤er pek çok inanc›m›z›n arka-
s›nda “yaflam biçimlerimiz” bulunmaktad›r. Bi-
zim yaflam biçimimizin dayand›¤› varl›klar›ndan
flüphe duymad›¤›m›z kesin inançlar›m›z vard›r
ve fakat bu inançlar temelsizdir. Wittgenstein’›n
kendi ifadesiyle iyi temellendirilmifl inançlar›n
temelinde iyi temellendirilmemifl inançlar yer al›r.

5
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, Wittgenstein’›n eserlerin-
den biri de¤ildir?

a. Tracatus Logico Philosophicus
b. Felsefî Soruflturmalar
c. Mavi Kitap
d. Kesinlik Üstüne
e. Hapishane Defterleri

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Wittgenstein’a göre Trac-
tatus’ta dili betimlemeye (tasvir etmeye) çal›flmaktan
çok dilin ne olmas› gerekti¤ini dile dayatmaya çal›flma-
s›n›n arkas›nda yatan düflüncelerden biri de¤ildir?

a. Gündelik dil yan›lt›c›d›r ve bir çözümlemeye ih-
tiyaç duymaktad›r. 

b. Dil, gerçek mant›¤›n› saklamaktad›r. 
c. ‹simlerin nesneleri temsil etti¤i kabul edilemez. 
d. ‹fadeler çözümlenerek nihaî bir biçime ulafl›l-

maya çal›fl›lmal›d›r. 
e. Modern mant›k, ideal dili bize sunarak felsefî

çözümlemede bize yard›mc› olmaktad›r. 

3. Wittgenstein’›n Felsefî Soruflturmalar’da savundu¤u
felsefe anlay›fl› hak›nda afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Felsefe, dilin fiilî kullan›m›na hiçbir surette kar›fl-
maz, en nihayetinde sadece onu tasvir edebilir. 

b. Felsefe, dile bir temel temin edebilir.
c. Felsefe, al›fl›k olundu¤u üzere, gerçeklik, Tanr›,

ölümsüzlük, iyi ve kötü gibi sorunlarla u¤rafl-
mak durumunda de¤ildir.

d. Felsefecinin bir soruyu ele al›fl› bir hastal›¤›, dili
yanl›fl kullanmaktan kaynaklanan bir hastal›¤›
tedavi etmek gibidir. 

e. Felsefede amac›n›z, fliflenin içindeki sine¤i d›fla-
r› ç›karmaya benzer.

4. Dil oyunlar› hakk›nda afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Bir dil oyunu, yaz›l› ya da sözlü olarak ifade edi-
len sözcükleri içeren bir etkinliktir. 

b. Sözcükler, bir dil oyunu içerisinde bir yere sa-
hiptirler ve gönderme yapt›klar› (iflaret ettikleri)
fleylere bu sayede iflaret ederler. 

c. Sözcükler için aslolan dil oyunu içerisinde sahip
olduklar› ifllevlerdir. 

d. Dil oyunlar›, dilin iflleyifli hakk›nda genel bir an-
lam kuram› gelifltirebilmemizin anahtar›d›r. 

e. Dil oyunlar›n›n çeflitlili¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
dilin türdefl bir yap›s›n›n oldu¤u iddia edilemez. 

5. Wittgenstein’a göre dil oyunlar›n›n örnekleyerek ta-
n›mlamaya önceli¤inin olmas›n›n temel nedeni afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Dilin öncelikle bir aç›klama arac› olmas›.
b. Dilin kuruluflu bak›m›ndan adlar›n öncelikli ve

temel olmas›.
c. Örneklemeli bir tan›mlaman›n ancak bir dil oyu-

nu içerisinde bir ifle yaramas›.
d. Kendisine örneklemeli tan›m›n sunuldu¤u kifli-

nin kendisine neyin tan›mland›¤›n› her seferin-
de do¤ru olarak anlayabilmesi.

e. ‹simlerin dilde nesneleri do¤rudan temsil etmesi. 

6. Felsefî Soruflturmalar’da sunuldu¤u biçimiyle ad-
nesne ba¤›nt›s› hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi söyle-
nebilir?

a. ‹simler, nesnelere iflaret eder. 
b. ‹simlerin iflaret etti¤i nesneler basittir.
c. E¤er adlar basit nesnelere karfl›l›k gelmezlerse,

adlar›n tan›mlamas› sonsuza kadar sürer.
d. Bir ad›n anlam› ile o ad› tafl›yan fley, bir ve ay-

n›d›r.
e. Bir sözcü¤ün anlam›, onun dildeki kullan›m›d›r. 

7. Wittgenstein’›n Felsefî Soruflturmalar’daki görüflle-
ri itibariyle gerçekli¤in kendilerinden oluflturuldu¤u
basit bileflenler hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi söy-
lenebilir?

a. Gerçekli¤i oluflturan basit bileflenler, adlar›n ifla-
ret etti¤i basit nesnelerdir.

b. Mant›ksal atomculu¤un öngördü¤ü biçimiyle
atomlard›r. 

c. Gerçekli¤in basit parçalar›ndan söz etmek an-
laml› de¤ildir. 

d. Karmafl›k olandan ne anlad›¤›m›z ya da karma-
fl›k olan› çözümleme biçimlerimiz türdefl oldu-
¤undan içinde bulundu¤umuz dil oyunundan
ba¤›ms›z olarak mutlak anlamda basit parçalar›n
bulundu¤undan söz edebiliriz. 

e. Gerçeklik basit olgular›n bir bileflimi olarak ta-
n›mlanabilir. 

Kendimizi S›nayal›m
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8. Afla¤›dakilerden hangisi, Wittgenstein’›n “Düflünme-
yin, fakat bak›n!” ifadesiyle kastetti¤i anlamlardan biri
olamaz?

a. Düflündükçe ideal bir dile ulaflmaya ve dilin
mevcut halini sorunlu görmeye bafllar›z. 

b. Düflündükçe aç›klamalar ve kuramlar›n pefline
düfleriz ki bu do¤ru bir felsefe yapma biçimi de-
¤ildir. 

c. Düflündükçe dilin tasvirinden öteye geçip birta-
k›m yan›lsamalara kolayca kap›labiliriz.

d. Düflündükçe olan› de¤il, olmas› gerekeni düflü-
nüp bununla önümüzde olan› k›yaslama e¤ili-
mine gireriz.

e. Düflündükçe tasvir etmeyi ve dolay›s›yla söz ko-
nusu yan›lsamalardan kaç›nmay› baflarabiliriz.

9.
I. Ailevî benzerlikler kavram› Bat› düflüncesinde süre-

gelen özcü yaklafl›mlara karfl› olarak gelifltirilmifltir. 
II. Ailevî benzerlikler kavram›, kavramlar›n s›n›fland›-

r›lmas›, ayr›lmas›, iliflkilendirilmesi konusunda net
ve kesin s›n›rlar›n olmad›¤›n› gösterir. 

III. Bir kavram› di¤erlerinden kesin s›n›rlarla ay›rama-
sak da söz konusu kavramlar› kullanmaya devam
edebiliriz.

Yukar›daki ifadelerden hangileri, Wittgenstein’›n “ailevî
benzerlikler” kavramlaflt›rmas›na uygun düflmektedir?

a. Yaln›z I
b. Yaln›z II 
c. Yaln›z III
d. I ve II
e. I, II ve III

10.
I. Kural izleme bir topluluk içerisinde ö¤renilen bir

pratik oldu¤undan söz konusu kurallar›n arkas›nda
“yaflam biçimlerimiz” bulunmaktad›r. 

II. Yaflam biçimlerimizden kökten bir biçimde flüphe
etmemiz olanakl›d›r. 

III. ‹yi temellendirilmemifl inançlar›n temelinde iyi te-
mellendirilmifl inançlar yer al›r.

Yukar›daki ifadelerden hangileri, Wittgenstein’›n “kural
izleme” ve “kesinlik” kavramlar›na iliflkin düflünceleri-
yle ilgilidir?

a. Yaln›z I
b. I ve II 
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
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Özel Dil Kan›tlamas›: Temel fikir

fiimdi 243 ila 315’inci bölümlerde bulunan özel dil ka-

n›tlamas›na dönelim. Kan›tlaman›n arkas›ndaki temel

fikir fludur: Benim, bana özel olan bir anl›k bir duyuma

yani, baflkalar›n›n sahip olmad›klar› ve gözlemlemedik-

leri (belki de ayn› türde benzer duyumlara onlarda sa-

hip olabilir) bir duyuma gönderimde bulunacak bir söz-

cük ortaya atmaya çal›flt›¤›m› varsayal›m. Ayr›ca, gele-

cekte, ayn› sözcü¤ü ayn› türde bana ait di¤er duyumla-

ra gönderim yapmak üzere kullanmak istedi¤imi de

varsayal›m. Böyle bir durumda, ne ben ne de bir bafl-

kas› sözcü¤ü do¤ru olarak kullan›p kullanmad›¤›m ko-

nusunda yani, benim flimdi sözcü¤ü kendileri hakk›nda

kulland›¤›m duyumlar›n beni sözcü¤ü ortaya atarken

uyaran duyum (veya duyumlar) ile ayn› türde oldu¤u-

na nihaî olarak karar veremez. Böyle bir yetkinlik yok-

sa, sözcü¤ü do¤ru kulland›¤›m konusunda, ve dolay›-

s›yla do¤ru ve yanl›fl kullan›m aras›ndaki fark konusun-

da öne sürülecek bir iddian›n bir içeri¤i de olamaz. Ne

zaman bir terimle bir fleyi kastetsek, (do¤ru ve yanl›fl

kullan›m aras›nda) daima böyle bir fark vard›r. Dolay›-

s›yla, Wittgenstein, kimsenin bir terimi özel bir biçimde

anlaml› olarak kullanamayaca¤› sonucuna var›r. 

258’inci alt bölümde bu senaryonun k›sa bir özetini su-

nar:

fiu vakay› hayal edelim. Ben belli bir duyumun tekrar

etmesi hakk›nda bir günlük tutmak istiyorum. Bu amaç-

la onu “S” iflareti ile iliflkilendiriyorum ve bu iflareti du-

yuma sahip oldu¤um her gün bir takvime yaz›yorum. -

Öncelikle iflaretin bir tan›m›n›n formüle edilemeyece¤i-

ni belirtmek isterim. Nas›l? Ben duyuma iflaret edebilir

miyim? S›radan anlam›yla “Hay›r”. Ancak ben iflareti

söyleyebilirim, veya yazabilirim, ve ayn› zamanda dik-

katimi duyum üzerinde yo¤unlaflt›rabilirim ve böylece,

bunu (duyuma iflaret etmeyi) içeriye do¤ru yapar›m. -

Ama bu tören ne içindir? Çünkü görünenin tamam› bu

kadard›r! Bir tan›m flüphesiz bir iflaretin anlam›n› ortaya

koymak için yap›l›r. Her neyse, bu [tan›m] tam olarak

benim dikkatimi yo¤unlaflt›rmamla yap›lmaktad›r; çün-

kü bu yolla ben iflaretle duyum aras›ndaki ba¤lant›y›

kendime ifllemifl (‹ng. impress) olurum. Ama “Bunu

kendime iflledim” sadece flu anlama gelebilir: bu süreç

gelecekte ba¤›nt›y› do¤ru hat›rlamam› sa¤lar. Ancak

mevcut durumda do¤rulu¤a iliflkin herhangi bir ölçü-

tüm yoktur. Birisi flunu söyleyebilir: bana do¤ru (‹ng.

right)görünen fley do¤rudur. Ve bu da “do¤ru” hakk›n-

da konuflamayca¤›m›z anlam›na gelir (Philosophical

Investigations, 258). 

(...)
Özel dil kan›tlamas›n› anlamak için onun tam olarak
neyi olanaks›z addetti¤ini tam olarak belirlememiz
önemlidir. ‹lgili bir bölüm altbölüm 243’te mevcuttur.
Ama bir kiflinin kendi içsel deneyimlerine duygular›na,
ruh hallerine ve di¤erlerine kendi özel kullan›m› için
sözel bir d›flavurumda bulundu¤u veya yazd›¤› bir dili
de hayal edebilir miyiz? Asl›nda, gündelik dilde zaten
böyle yapm›yor muyuz? Ama benim kastetti¤im bu de-
¤il. Bu dilin bireysel sözcükler sadece konuflan kifli ta-
raf›ndan bilinen bir fleye gönderimde bulunacakt›r;
onun dolays›z özel duyumlar›na. Dolay›s›yla, baflka bir
kifli dili anlamayacakt›r (Philosophical Investigations,
243).
Son iki cümleye dikkat ediniz. Wittgenstein’›n sald›rma-
ya haz›rland›¤› görüfl “dilin bireysel sözcüklerin sadece
konuflan kifli taraf›ndan bilinen bir fleye - dolays›z özel
duyumlar›na - gönderim yapt›¤›”n› savunmaktad›r.
(...)
Sözcükler duyumlara nas›l gönderimde bulunur? - Bu-
rada bir sorun yok gibi görünmektedir; duyumlar hak-
k›nda her gün konuflmuyor ve onlara adlar vermiyor
muyuz? Ama adla adland›r›lan fley aras›ndaki ba¤lant›
nas›l kuruluyor? Bu soru flu soruyla ayn›d›r: Bir insan
duyumlar›n adlar›n›n anlam›n› nas›l ö¤renir? - örne¤in,
“ac›” sözcü¤ünün. ‹flte bir olanak: sözcükler duyumla-
r›n ilksel, do¤al ifadeleriyle ba¤lant›l›d›r ve onlar›n ye-
rine kullan›l›r. Bir çocuk kendisini incitir ve a¤lar; ve o
zaman yetiflkinler onunla konuflur ve ona ünlemleri ve
daha sonra cümleleri ö¤retirler. Onlar çocu¤a yeni ac› -
davran›fl›n› ö¤retirler. 
“Öyleyse siz “ac›” sözcü¤ü gerçekte a¤lamak anlam›na
gelir mi diyorsunuz? - Tam terinse: ac›n›n dilsel ifadesi
a¤laman›n yerini al›r, ve onu betimlemez (Philosophical

Investigations, 244).
Wittgenstein’a göre “ac›” sözcü¤ünün kullan›mlar› a¤la-
ma veya inleme gibi belli do¤al davran›fllarla ba¤lant›l›-
d›r. O [Wittgenstein] birisi sözcü¤ü kullanmay› ö¤rendi-
¤inde, o davran›fllar› “ac›” sözcü¤ünün veya ilgili söz-
cüklerin içinde geçti¤i cümlelerin ifadeleriyle de¤ifltir-
meyi ö¤renir demektedir. Wittgenstein bu noktay› alt-
bölüm 256’da sürdürür.
fiimdi, sadece benim içsel deneyimimi betimleyen ve
sadece benim anlayabilece¤im dil ne olacak? Duyumla-
r›n yerine geçecek sözcükleri nas›l kullanaca¤›m? - Bi-

Okuma Parças›
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zim gündelik olarak yapt›¤›m›z gibi mi? O zaman be-
nim duyum sözcüklerim benim duyulmamam›n do¤al
d›flavurumlar› ile ba¤l› m› olacak? Bu durumda benim
dilim “özel” bir dil olamaz. Bir baflkas› da benim anla-
d›¤›m gibi onu anlayabilir. - Ama varsay›n ki benim du-
yulmamam›n do¤al herhangi bir d›flavurumu yoktu, ama
sadece duyumlamam vard›? Ve flimdi basitçe adlarla du-
yumlamalar› iliflkilendiriyorum ve bu adlar› betimleme-
lerde kullan›yorum (Philosophical Investigations, 256).
Burada, Wittgenstein “ac›” sözcü¤ünün, anlam› dolay›-
s›yla, belli do¤al davran›fllarla iliflkilendirildi¤i düflünce-
si üzerine kan›tlamas›n› kurmaktad›r. Bu iliflki nedeniy-
le, “ac›” sözcü¤ünü içeren bizim gündelik dilimiz özel
bir dil de¤ildir. Bu da hakiki bir özel dil olmak için, ve
özel dil kan›tlamas› taraf›ndan olanaks›z bulunarak sal-
d›r›lan türde bir fley olmak için, dilin, kamusal olarak
gözlemlenebilen davran›flla ba¤lant› içermektense, ye-
rine geçti¤i özel duyumlar taraf›ndan anlamlar› eksiksiz
belirlenen sözcükler içermesi gerekmektedir. 

Kaynak: Soames, S. (2003) Philosophical Analysis in

the Twentieth Century, 2 vols., Princeton: Princeton
University Press. Cilt 2: s.44-45.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Wittgenstein (1889-1951)”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Felsefî Yan›lsama” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Felsefî Yan›lsama” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil Oyunlar›” bafll›kl› k›sm›
tekrar okuyunuz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnekleyerek Tan›mlama”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nesneler ve Adlar” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nesneler ve Adlar” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ailevi Benzerlikler” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ailevi Benzerlikler” bafll›kl›
k›sm› tekrar okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kural ‹zleme ve Kesinlik”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Wittgenstein Tractatus’ta gelifltirdi¤i resim kuram›n›n
kendisinde ve buna ba¤l› olarak gelifltirdi¤i ad ve nes-
ne anlay›fl›nda bir sorun oldu¤unu düflünmektedir. ‹le-
tiflim s›ras›nda kullan›lagelen öyle ifadeler, öyle mimik-
ler, öyle jestler bulunmaktad›r ki bir anlam› gayet güzel
iletebilmektedir. Ancak bunlarda mant›ksal bir form,
basit adlar vb. aramak çok anlaml› görünmemektedir.
Bunlar bir ad iseler hangi olgu durumlar›n› temsil ettik-
leri tamamen belirsizdir. Resim kuram› do¤a bilimleri-
nin u¤raflt›¤› olgular›n temsil edilmesinde son derece
etkili olabilecekken, dilin baflka alanlardaki kullan›mla-
r›nda yetersiz kalabilmektedir. Öyleyse Tractatus’taki
mant›ksal çözümleme dilin özünü aç›¤a ç›karmakta ye-
tersiz kalm›fl görünmektedir. Buradaki hatan›n ya da
eksikli¤in temel nedeni basit bir hatadan çok daha de-
rine inen ve özellikle felsefecilerin yaflad›¤› bir yan›lsa-
mad›r. Wittgenstein dilin “kristal safl›¤›nda bir man-
t›k”›n›n oldu¤unu, dilin bir tür kalkül oldu¤unu sanma-
m›za yol açan bir resmin kendisini esir ald›¤›n› ifade et-
mektedir. Wittgenstein’›n ifadesiyle burnumuzun üstü-
ne tak›l› bir gözlük gibi her fleye onun içinden bakm›fl
ve onu ç›karmay› hiç ak›l etmemiflizdir. Bu yaklafl›m
terk edilmeksizin dilin mahiyetini anlayabilmenin ola-
na¤› bulunmamaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2 

Bir ad›n anlam› ile o ad› tafl›yan fley bir ve ayn› de¤il-
dir. Wittgenstein’›n görüflüne göre bir sözcü¤ün anlam›
onun dildeki kullan›m›d›r. Buradan anlafl›lan, adlar›n
(genelde de sözcüklerin) anlam› onlar›n iflaret etti¤i ba-
sit nesneler de¤ildir. Söz konusu anlamlar dil oyunlar›
içerisinde belirlenmektedir. 

S›ra Sizde 3 

Tractatus’ta mant›ksal atomcu bir yaklafl›m hâkimdir.
Dünya birbirinden ba¤›ms›z olgulardan oluflur ve dil
içerisinde basit önermeler söz konusu olgular› resme-
der. Mant›ksal uzay mant›ksal do¤rulu¤un s›n›r›n› çizdi-
¤i biçimiyle tüm olanakl› olgular› temsil eder. 
Wittgenstein ölümünden sonra yay›mlanan On Certa-

inty (Kesinlik Üstüne) bafll›kl› çal›flmas›nda Tractatus’ta-
ki görüfllerini tamamen terk eder. Kendimizi belli ya-
flam biçimlerinin içerisinde buluruz ve baz› fleyleri ister
istemez varsayar›z. Bunlardan kökten bir biçimde flüp-
he edemeyiz. Wittgenstein flüphe edebilmek için bile
baz› fleylere inan›yor olmam›z gerekti¤ini söyler. Dün-
yaya iliflkin sahip oldu¤umuz görüfller bizim ampirik
olarak test etti¤imiz ve dolay›s›yla bildi¤imiz fleyler de-
¤illerdir. Biz bir bak›ma bize miras kalan bir bütünle ifle
bafllar›z. Wittgenstein söz konusu bu miras› oluflturan
önermeleri test ederek, araflt›rarak, do¤ruluklar›na ka-
rar vererek edinmedi¤imiz için bir tür mitoloji olarak
adland›r›r. Farkl› mitolojilere tâbî olan çok farkl› dünya
görüflleri dolay›s›yla olanakl›d›r. Bu anlamda farkl› mi-
tolojilere inanan iki kifli belli bir konuyu tart›flabilirler.
Bunlardan birisinin di¤erinin görüflünü kabul etmesi de
olanakl›d›r. Öte yandan bu kabul edifl, nesnel olgulara
dayal› bir kan›tlamaya dayanmaz. Daha çok bir inanç
sistemini, bir dini de¤ifltirmek gibi olur. Biz bir fleye
inanmaya bafllad›¤›m›zda, inand›¤›m›z fley tek bir öner-
me de¤ildir, önermelerin bütün bir dizgesidir. (Ifl›k de-
rece derece bütünün üzerinde yay›l›r.) Kanaatlerimin
oluflturdu¤u ev öyledir ki Wittgenstein’›n ifadesine gö-
re temel duvarlar› tüm ev taraf›ndan tafl›nmaktad›r. Bu
itibarla Wittgenstein Tractatus’ta ulaflt›¤› noktan›n tam
tersine bir yere varm›flt›r. Atomculuk tamamen terk edil-
mifltir. ‹yi temellendirilmifl inançlar›n temelinde iyi te-
mellendirilmemifl inançlar yer almaktad›r. 

Malcolm, N. (1958) Ludwig Wittgenstein: A Memoir.

Oxford University Press. Oxford.
Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations.

MacMillan. New York.
Wittgenstein, L. (1969) On Certainty. Basil Blackwell.

Oxford.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ryle’›n sözcüklerin anlamlar› hakk›ndaki yaklafl›m›n› aç›klayabilecek,
Ryle’›n felsefenin konusuna iliflkin görüfllerini aç›klayabilecek,
Kategori hatas›n›n ne oldu¤unu tan›mlayabilecek ve örnekleyebilecek,
Austin’in söz edimleri kuram›n›n temel terimlerini tan›mlayabilecek,
Austin’in kuflkuculu¤u hangi yöntemle elefltirdi¤ini ay›rtedebileceksiniz.

‹çindekiler

• Gündelik dil
• Sistemli mu¤lakl›k
• Zihin - beden ayr›m›
• Kategori hatas›
• Makinedeki hayalet dogmas›
• Edimsel söz
• Söz edimi
• Edimsel eylem

• Düzsöz edimi
• Etkisöz edimi
• Sesçil edim
• Söz edimi
• Anlam oda¤›
• Duyum
• Duyulurlar

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Ça¤dafl Felsefe-I

• ‹DEAL D‹LDEN GÜNDEL‹K D‹LE
• RYLE (1990-1976)
• AUSTIN (1911-1960)

Gündelik Dile
Dönüfl: Ryle ve
Austin

7
ÇA⁄DAfi FELSEFE-I



‹DEAL D‹LDEN GÜNDEL‹K D‹LE
Frege ve onu izleyenlerin katk›lar›yla gelifltirilen yeni mant›¤› kullanarak dili çözüm-
lemeye çal›flmak, ister mant›ksal atomculuk ister mant›ksal pozitivizm taraf›ndan ya-
p›ls›n, istenilen sonuçlar› tam olarak verdi¤ini söylemek güçtür. Söz konusu çözüm-
lemelerde “ideal” ve “biçimsel” bir dil olarak mant›¤›n esasa al›nmas› belki de do¤ru
bir yöntem de¤ildir. Belki de dilin gerçekte nas›l iflledi¤ine daha fazla a¤›rl›k verilme-
si gerekmektedir. Mant›¤a dayal› yöntemleri istenilen sonucu vermemesinin belki de
birincil nedeni, dilin kedisini yeterince iyi anlayamam›fl olmam›zd›r. Belki de felsefe-
ciler dili ve kullan›m›n› yanl›fl yorumlad›klar› için bu sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. 

Herkes bu noktada ittifak etmese de gündelik dili ön plana ç›karan bir grup fel-
sefeci bu yolu izlemeyi tercih etmifllerdir. Bu adlar›n bafl›nda ise, daha önceki ça-
l›flmalar›yla gerek mant›ksal atomculara gerekse mant›ksal olguculara (destek ol-
masa da) ilham veren Wittgenstein yer almaktad›r. Wittenstein’›n bu görüfllerini bir
önceki bölümde ele alm›flt›k.   fiimdi ise sorunun kayna¤›na iliflkin teflhisleri için
iki felsefecinin, Ryle ve Austin’in görüfllerine baflvuruyoruz. 

Gündelik dili merkeze alan felsefeciler elbette Ryle ve Austin’le s›n›rl› de¤ildir.
Burada özellikle Peter Strawson (1909-2006), Norman Malcolm (1911-1990) ve
Paul Grice’›n (1913-1988) adlar›n› da anmak istiyoruz. 

RYLE (1900-1976)
Gilbert Ryle ‹ngiltere’de, Brighton, Sussex’te 19 A¤ustos 1900 y›l›nda do¤du. On
kardeflten biriydi ve varl›kl› bir ailesi vard›. Babas› doktordu ancak felsefeyle ya-
k›ndan ilgiliydi. Brighton Koleji’nde ö¤renimini tamamlad›ktan sonra 1919’dan iti-
baren Oxford’da Queen’s College’a devam etti. ‹lk baflta klasikler konusunda ça-
l›flmaya bafllasa da ilgisi felsefeye kayd›. 1924 y›l›nda mezun oldu. Christ Church
College’da ders vermeye bafllad›. 1968’de emekli olana kadar Oxford’da akademik
çal›flmalar›n› sürdürdü. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda gönüllü olarak orduya yaz›l-
d› ve savafl sonras›nda G.E. Moore’un emekli olmas›ndan sonra Mind dergisinin
editörü oldu. Bu görevini 1971 y›l›na kadar sürdürdü. Ö¤rencilerinin geliflimini
sa¤lamak ve yönlendirmek konusunda teflvik edici ve yüreklendirici bir yaklafl›m›
vard›. Öte yandan felsefî tart›flmalarda oldukça iddiac› ve sert bir üsluba sahipti.
Wittgenstein’›n arkadafl›yd› ve ona olan hayranl›¤›n› her zaman ifade etmekten çe-
kinmemifltir. Yaflam› boyunca hiç evlenmemifl olan Ryle 1976 y›l›nda Yorkshire’da
hayata veda etti.

Gündelik Dile Dönüfl: Ryle
ve Austin



Ryle 1931 y›l›nda yay›mlad›¤› ve felsefeyi felsefî sorunlar›n kayna¤›nda yer alan
dilsel kar›fl›kl›klar› ortaya ç›karmak ve düzeltmekle özdefllefltirdi¤i “Systematically
Misleading Expressions” adl› makalesiyle tan›nm›flt›r. Dil felsefesinden felsefe tari-
hine, düflünme kavram›ndan Platon’a, pek çok konuda yay›n yapm›fl bulunan
Ryle’›n en tan›nm›fl eseri The Concept of Mind’d›r. Bu eserinde Ryle, Kartezyen ‹ki-
cili¤i ortadan kald›rmay› ve yerine felsefî (veya analitik) davran›flç›l›¤› ikame etme-
yi amaçlam›flt›r. Zihin felsefesi ile ilgili görüflleri günümüzde tam olarak kabul gör-
mese de zihinsel olan›n davran›flsal uyaranlar ve tepkiler üzerindeki belirleyici ro-
lü üzerinden anlafl›lmas› gerekti¤ine dair görüflleri, günümüzün ifllevselci yakla-
fl›mlar›na eklemlenmifltir.

Ryle’›n Russell ve Moore çizgisinde bir analitik felsefeci olup olmad›¤› tart›flmal›-
d›r. Kendisi, felsefî çözümlemenin felsefenin biricik ve yegâne ifllevi oldu¤unu sa-
vunmufl, dilin bizi yan›ltan gramerinin alt›nda yatan mant›¤› çözümlemeye çal›flm›fl
ve sa¤duyuya dayal› gündelik dil anlay›fl›n› esasa alm›fl olmas› itibariyle analitik bir
felsefeci olarak kabul edilebilir. Öte yandan Ryle anlamlar›n, ifadelerin kullan›m›n›
belirleyen kal›c› nesneler ya da kurallar olarak düflünülmesine tamamen karfl›d›r. Bu
itibarla, Ryle’›n görüflleri geç dönem görüflleri itibariyle Wittgenstein’a daha yak›nd›r. 

Felsefenin Konusu 
20. yüzy›l›n bafllar›nda, psikolojiye dayal› felsefe anlay›fllar›n›n d›fllanmas› ile felse-
fenin konusunu fiziksel olana karfl›t olarak zihinsel olan›n teflkil etti¤ine iliflkin ka-
n› art›k kabul görmez bir hale gelmiflti. Ryle bu dönemde felsefecilerin kendileri-
ne ne fiziksel ne de zihinsel olan baz› nesneler arad›¤›n›, Platoncu idealardan,
önermelere, mant›ksal biçimlerden, duyu verilerine ve yönelimsel nesnelere pek
çok bu tür nesnenin, bu konu hakk›nda çal›flan felsefeciler için konu teflkil etti¤i-
ni öne sürmüfltür. Ryle’a göre ise felsefeyi felsefe yapan fley, özel bir tak›m nesne-
lerle ilgili konufluyor olmas› de¤ildir. Felsefe baz› sorunlar› kendine özgü bir tarz-
da konu edinmektedir. Ryle’a göre bir dili yetkin bir biçimde konuflan kiflilerle fel-
sefeciler aras›ndaki iliflki, belli bir yöreyi orada uzun y›llar yaflad›¤› için bilen köy-
lülerle o yörenin haritas›n› ç›karan bir haritac› aras›ndaki iliflki gibidir. Söz konusu
yerli, yöreyi kendi deneyimleri ve haf›zas› üzerinden bilir. Nereden nereye nas›l gi-
dece¤i hakk›nda kiflisel fikirleri vard›r. Oysa yörenin haritas›n› ç›karmak isteyen
uzman, bu kiflisel bak›fl aç›lar›n› terk etmek ve daha genel bir bak›fl aç›s›yla konu-
sunu ele almak durumundad›r. Ölçüm birimlerini, cetvel, pergel gibi araçlar› kul-
lanmak durumundad›r. Söz konusu yörenin yerlisine bir harita çizmesi ya da mev-
cut bir haritay› kullanarak bir tarifte bulunmas› istense, o kiflinin haritac›n›n kullan-
d›¤› araçlar ve birimlerle konuflmaya bafllamas› beklenir. 

Bizim gündelik dili ö¤renmemiz de o yerlinin yaflad›¤› bölgeyi ö¤renmesine
benzer. Dili konuflmay› ö¤renirken dili belirleyen kurallar› ifade etmeyi ö¤renme-
miz gerekmez. Öte yandan, dili konuflmay› ö¤renirken bir sözcük ya da sözcük
grubunu bir baflkas› ile de¤ifltirdi¤imizde, söz konusu ifadenin anlam›n›n ve içer-
di¤i sonuçlar›n farkl›laflt›¤›n› ö¤reniriz. Bu durum, kendi yöresinde bir yerden bir
yere giderken farkl› yollar izleyen ve seçti¤i baz› yollarla farkl› noktalara varan yer-
linin durumuna benzerdir. O kifli de bu farkl›l›klar› bilir, öte yandan kendi bölge-
sinde hareket ederken bu farkl›l›klar hakk›nda düflünme gere¤i hissetmez. Ancak
gündelik dilde farkl› ifadeleri kulland›¤›mda, bu ifadelerin içerdiklerinin birbirle-
riyle z›t baz› anlamlara (z›t yönlere) do¤ru bizi yönlendirdi¤ini de fark ederiz. 

Ryle bu noktay› açabilmek üzere, yorgun bir denizcinin bir f›rt›nadaki eylemi-
ni betimleyen sözcükler aras›ndaki gerilimleri örnek olarak verir. Denizci f›rt›nada
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gönüllü olarak (‹ng. voluntarily) ama içinden gelmeksizin (‹ng. reluctantly) ça-
balamaktad›r (“Abstractions”, s.443). Burada kullan›lan iki sözcük bir kar›fl›kl›¤a
yol açmaktad›r. Denizci bir zorlama nedeniyle de¤il “gönüllü olarak” ne yap›yorsa
yapmaktad›r. Ama her ne yap›yorsa “içinden gelmeden” bunu yapmaktad›r. Her
iki ifadenin içermelerinin beni tafl›d›¤› yerler (‹ng. implication threads) birbirine
terstir. 

Burada karfl›laflt›¤›m karmafl›k durumu çözebilmek üzere, öncelikle söz konu-
su çat›flman›n sadece görünüflte oldu¤una ikna olmam gerekir. Her iki ifadenin
içerdiklerinin bir araya gelebilece¤ini çözmek üzere, kavramsal bir çözümleme
yapmam yeterli olacakt›r. Ancak bunu yapabilmem için, art›k söz konusu denizci-
ye veya içinde bulundu¤u duruma bir gönderimde bulunmama gerek yoktur. Ar-
t›k eylem, güdü, tercih, irade gibi daha genel kavramlardan genel bir üslup içeri-
sinde söz etmeye bafllar›m.

Ryle felsefî sorunlar›n tekrar tekrar karfl›m›za ç›kan bu tür çat›flmalardan kay-
nakland›¤›n› düflünmektedir. Ryle’›n verdi¤i bir baflka örne¤i kullan›rsak, biz, ayn›
anda hem insanlar›n özgür olduklar›ndan hem de davran›fllar›n›n bir nedensellik
a¤› içerisinde öngörülebilir ve aç›klanabilir olmas›ndan söz ederiz. ‹nsan davran›-
fl›n›, kulland›¤›m›z farkl› ifadelerle, hem mekanikmifl hem de mekanik de¤ilmifl gi-
bi ele al›r›z (“Abstractions”, s.444). ‹flte bu durum, özgürlük ve gerekircilik aras›n-
daki gerilimin ele al›nd›¤› felsefî bir sorunun ortaya ç›kt›¤› çat›flmad›r. Nas›l olup
da bu iki farkl› ifade biçimini kullanageldi¤imiz sorusu, felsefenin çal›flma alan›na
girmektedir. Art›k, gündelik olarak rahatça yürüyüp dolaflt›¤›m›z bir alana iliflkin
bir kurama ihtiyac›m›z vard›r. 

Sistemli Mu¤lakl›k 
Ryle’›n felsefenin konusunu bu biçimde belirlemesi, bir baflka aç›dan genel felsefî
kuramlar›n oluflturulmas›n› da imkâns›z hale getirmektedir. Sözcükler ve daha kar-
mafl›k ifadeler, farkl› ba¤lamlarda farkl› anlamlara ve gönderimlere sahip olmakta
ve bu sadece, mu¤lakl›k içeren belli bir grupla s›n›rland›r›lamamaktad›r. Farkl› söz-
cük ve ifadelerin farkl› ba¤lamlarda farkl› içermelere sahip olmas›, sistemli bir
mu¤lakl›k yaratmaktad›r. Felsefe, anlamlar›n bu farkl›laflma ve sapmalar›n› dikka-
te almak ve izlemek durumundad›r. Öte yandan, bu sistemli mu¤lakl›klar›n fark›-
na varmamak pek çok felsefî sorunun kayna¤›nda yer almaktad›r. Baflka bir deyifl-
le söz konusu mu¤lakl›klar› giderememekten dolay› baz› sahte sorunlar ortaya ç›k-
maktad›r. 

Kavramlar, Önermeler ve Anlam
Ryle dilin mu¤lakl›klar›na iliflkin bu anlay›fl› “anlam” ve “anlam›na gelmek” söz-
cüklerinin kendisine de uygular. “x, y ne anlama geliyorsa o anlama gelir.” gibi bir
ifade bizi yanl›fl yönlere sevk etmeyebilir. Ancak “x’in anlam› ile y’nin anlam› ay-
n›d›r.” veya “x’in anlam› aç›k de¤ildir.” gibi ifadeler bizi “anlam” gibi çok farkl› bir
fleyin var oldu¤u düflüncesine sevk edebilir. Ryle’a göre, kavramlar, idealar, terim-
ler, yarg›lar vb. fleyler hakk›nda gelifltirilen yanl›fl doktrinlerin temelinde, “x sözcü-
¤ünün anlam›” gibi ifadelerin bir fleye gönderim yapmas› gerekti¤ini düflünmemi-
ze yol açan mant›ksal yanl›fll›k (‹ng. fallacy) bulunmaktad›r. 

Bir ifadenin anlam›, o ifade taraf›ndan kast edilen bir fley de¤ildir. Ryle bu ko-
nuda, Wittgenstein’a benzer bir görüflü savunur: Anlamlar› veya kavramlar› dille
bütünleflik olarak düflünülen veya söylenilen, içinde ay›rt edilen fakat dilden ko-
par›l›p ayr›lamayan fleyler olarak ele almak daha do¤rudur. Söz konusu anlamlar
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ve kavramlar, tam bir cümlenin birli¤e sahip anlam› içerisinde fark›na var›lan fakat
o anlamdan ba¤›ms›z olarak var olamayan fleylerdir. Onlar›, katk›da bulunduklar›
anlamla iliflkileri içerisinde ele almaktan baflka bir yol yoktur. Kavramlar› ve an-
lamlar› kendi bafllar›na, yal›t›lm›fl fleyler olarak düflünmek, dilin baz› kullan›mlar›-
n›n bizi yan›ltmas›n›n bir sonucudur. 

Dolay›s›yla, ifadeleri ancak baz› fleylere karfl›l›k geldikleri sürece anlaml› olduk-
lar›n› söylemek kabul edilebilir bir görüfl de¤ildir. Baz› ifadeler, elbette ki baz› fley-
lere iflaret ettikleri için anlaml›d›r. Öte yandan, bir ifadenin anlam›n› ö¤renmek o
ifadeyi do¤ru bir biçimde kullanmay› ö¤renmektir. Bu, t›pk› bir el aletini çal›flt›r-
may› ö¤renmeye benzer. 

Ryle bu noktadan hareketle, Moore ve Russell’›n felsefe anlay›fllar›n› elefltirir.
Ryle bu noktada Aristoteles’in bir konuyu ele al›rken, bu dünyada var olmayan bir
öze iliflkin bir de¤erlendirme yapmaktansa, söz konusu terim her ne ise onun dil
içerisindeki farkl› kullan›mlar›n› de¤erlendirmesini, felsefe için do¤ru bir bafllang›ç
noktas› olarak görür.

Gündelik Dil
Ryle felsefenin gündelik dile odaklanmas› gerekti¤ini savunur ve bu ba¤lamda
kendisi bir gündelik dil felsefecisidir. Öte yandan, felsefecilerin incelemesi bekle-
nen ifadeler ilgilendikleri konuya ba¤l› olarak, son derece teknik veçheler içeriyor
olabilir. Matematik, hukuk veya biyoloji felsefesiyle bir felsefecinin ilgilendi¤ini
düflündü¤ümüzde bunlar›n her birinde felsefeciyi bekleyen ayr›nt›lar gözümüzde
daha net bir biçimde belirir. E¤er gündelik dili teknik olmayan anlam›nda kullan›r-
sak, baz› felsefecilerin gündelik dile dayal› bir felsefe yapt›¤›n› ama di¤er bir grup
felsefecinin, ise gündelik dile dayal› olmayan bir biçimde felsefe yapmas› gerekti-
¤ini teslim etmek durumunda kal›r›z. Öte yandan felsefeciler, kendilerini özellefl-
mifl ve teknik bir dil içerisinde kaybetmeksizin, ilgilendikleri alan hakk›nda daha
genel ve uzman olmayanlar›n da anlayabilece¤i bir dil içerisinde konuflmay› bafla-
rabilmelidirler. Teknik bir alandaki farkl› kuramlar› k›yaslamak, iliflkilerini göster-
mek ve hatta bir alan› di¤er teknik alanlarla iliflkilendirmek, böyle bir dil kullan›-
m›n› zorunlu k›lmaktad›r. 

Ryle’›n gözünde felsefeciler, ifadelerin kullan›mlar›n›n biçimsel olmayan an-
lamda mant›¤›na odaklan›rlar. Principia Mathematica gibi biçimsel dilleri olufltur-
maya çal›flan felsefeciler Ryle’a göre tart›flmalar›n, orijinal olarak ortaya ç›kt›¤›
alandan, biçimsellefltirilmifl bir dile tafl›nmas› yoluyla çözülebilece¤ini düflünürler.
Oysa Ryle’a göre gündelik dildeki ifadeler de bilimlerin, kendi oluflturduklar› dil-
lerdeki ifadeler de biçimsel diller içerisinde düzgün tam deyimlerle yeterince tem-
sil edilemez. Dolay›s›yla, felsefî sorunlara biçimsel bir dil içerisinde çözüm bulu-
nabilece¤ini düflünmek, “biçimsellefltirmecilerin rüyas›”ndan ibarettir. 

Bu, biçimsel notasyonlar›n tamamen gereksiz oldu¤u anlam›na gelmez. Satranç na-

s›l generallere yard›mc› oluyorsa biçimsel diller de felsefecilere yard›mc› olabilir. An-

cak, biçimsel dil hiçbir zaman biçimsel notasyon içermeyen söylemin yerini alamaz.

“Gündelik dile dönelim!” slogan› biçimselci rüyalardan uyanmam›z gerekti¤ini ifa-

de eder (“Ordinary Language”, s.316). 

Ryle’a göre dili ideal bir biçimsel dille k›yaslayarak felsefî sorunlara neden çözüm getiri-
lemez? Tart›fl›n›z.
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Zihin-Beden Ayr›m› ve Kategori Hatas›
Gündelik dilde kullan›rken sorun yaflamad›¤›m›z terimler (bilinç, madde, anlama,
iflaret vb.), felsefeciler bunlar, ele almaya bafllad›klar›nda sorunlar ç›kmaktad›r. Ne-
den? Ryle burada sorunun kayna¤›n› felsefecilerle uzmanlar› karfl›laflt›rarak teflhis
etmeye çal›fl›r. Herhangi bir konudaki uzmanlar kendi alanlar›na giren malzeme ve
nesnelerle iliflki kurarak, onlarla u¤raflarak kendi uzmanl›klar›n› gelifltirirler. Ryle
flunu sormaktad›r: “Bilifl, duyumlama, ikincil nitelikler ve özler” gibi kavramlar söz
konusu oldu¤unda, felsefeciler hangi özel iflleri yaparak uzmanl›k/ustal›k kazan-
maktad›rlar (“Ordinary Language”, s.123-4). Ryle böyle bir özel ifl ya da etkinlik ol-
mad›¤›n› ve önünde sonunda felsefecilerin kulland›klar› kavramlar›n, sürekli bofla
dönerek farkl› yönleri gösteren bir pusula gibi hiçbir zaman kuzeyi göstermedi¤i-
ni iddia etmektedir.

Ryle felsefenin yöntemine iliflkin gelifltirdi¤i tüm düflünceleri, “zihin” kavram›-
na iliflkin olarak tart›flmaya koyar. Ryle, Descartes’›n kulland›¤› biçimiyle zihin kav-
ram›n› ele al›r. The Concept of Mind adl› çal›flmas›nda, Kartezyen ‹kicili¤i (zihin ve
bedenin iki ayr› töz olarak sunulmas›n›), Descartes’›n miti olarak adland›r›r. Ryle,
Descartç› ikicili¤in temel tezlerini sunduktan sonra görüfllerini flöyle ifade eder:

‹flte bu ana hatlar›yla resmi kuramd›r. Ben onun hakk›nda s›k s›k, kötü bir sözü kas-

ten kullanarak, “Makine’deki Hayalet Dogmas›” diye konuflaca¤›m. Onun, sadece ay-

r›nt›da de¤il ilkesel olarak, tamamen yanl›fl oldu¤unu gösterebilmeyi umuyorum. O

büyük bir hatad›r ve özel bir tür hatad›r. O, adland›rmam gerekirse, bir kategori hata-

s›d›r. Zihinsel yaflam›n olgular›n›, onlar gerçekte baflka birine aitken, belli bir mant›k-

sal tipe ya da kategoriye (veya tipler ve kategoriler silsilesine) aitmifl gibi temsil etmekte-

dir. Dolays›yla bu dogma bir felsefecinin mitidir (The Concept of Mind, s.15-6).

Ryle kategori hatas›yla neyi kastetti¤ini bir örnekle flu flekilde anlat›r:

Oxfordu ya da Cambridge’i ilk defa ziyaret eden bir yabanc›ya birçok kolej, kütüp-

hane, oyun sahas›, müze, bilimsel bölümler ve idari ofisler gösterilir. O ziyaretçi so-

ras›nda sorar: ‘Ama üniversite nerede? Kolejlerin üyelerinin nerede yaflad›¤›n›, Kay›t

‹flleri Yetkilisi’nin nerede çal›flt›¤›n›, bilim insanlar›n›n nerede deney yapt›¤›n› ve di-

¤erlerini gördüm. Ancak üniversitenizin üyelerinin yaflad›¤› ve çal›flt›¤› üniversiteyi

henüz görmedim.’ O zaman kendisine üniversitenin di¤erlerinin yan›nda bulunan

bir kurum, kendisinin gördü¤ü ofislere, laboratuvarlara, kolejlere ek bir baflka fley ol-

mad›¤› söylenir. Üniversite tüm bu gördüklerinin belli bir düzenleniflidir. Onlar gö-

rüldüklerinde, aralar›ndaki eflgüdüm anlafl›ld›¤›nda, üniversite görülmüfl olur”

(The Concept of Mind, s.16).

Ryle benzer bir düflünüflle zihnin, bedenin d›fl›nda ve ötesinde bir baflka “fley”
olmad›¤›n›, bir insan›n zihninden bahsetti¤imizde onun davran›fllar›n›n ve etkinlik-
lerinin belli bir düzenleniflinden söz etmekte oldu¤umuzu söyler. 

Ryle, kitab›n ad›nda sadece “zihin” sözcü¤ü geçmekle beraber, kendisinin zi-
hinle ilgili çok farkl› kavramlar› bilmek, ö¤renmek, keflfetmek, hayal etmek, um-
mak, istemek, ac› veya haz hissetmek, bunal›mda hissetmek vb. kavramlar› bu ki-
tab›nda ele ald›¤›n› ifade eder (“Phenomenology versus ‘The Concept of Mind’”,
s.188). Yukar›da ifade etti¤imiz haritac› benzetimine uygun olarak tüm bu kavram-
lar›, karfl›l›kl› iliflkileri ve içermeleri ile birlikte ele al›r. 

Kitap, kartezyen felsefenin zihin anlay›fl›ndan etkilenmifl felsefecilerin, zihinsel
edimlere iliflkin sözcüklerden hareketle yapmaya yatk›n olduklar› “tip yanl›fllar›”n›
veya “kategori hatalar›”n› teflhir etmeye çal›fl›r. 
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Descartes’›n iki dünya (iki töz) anlay›fl› varl›kbilimsel, bilgibilimsel ve anlambi-
limsel düzlemlerde farkl› ba¤lanmalara yol açar ve bunlar›n her biri, kendine özgü
felsefî bilmeceler üretir. 

Düflünürleri varl›kbilimsel anlamda ba¤layan görüfl, iki farkl› fleyin (tözün) ol-
du¤u ve bunlar›n bir biçimde etkilefltikleri görüflüdür. Bu iki fleyden birisi, uzay-
zamanda yer al›r ve mekanik yasalar›na göre devinir. Di¤eri ise uzay-zamanda yer
almaz ve özünü düflünme oluflturur. Her nas›lsa bu iki töz, birbiriyle etkileflim ha-
lindedir. Bu görüfle ba¤lanan bir zihin felsefecisinin amac›, zihinsel ve fiziksel
özellikler aras›ndaki ba¤›nt›y› aç›kl›¤a kavuflturmakt›r. Bu sorun k›saca “zihin-be-
den problemi” olarak an›lmaktad›r ve günümüze kadar farkl› kuramlar gelifltirilmifl
olsa da içinden ç›k›labilmifl de¤ildir. 

‹ki farkl› fleyin (tözün) oldu¤una dair görüfl, felsefecileri bilgibilimsel aç›dan da
ba¤lamaktad›r. Bu kez ortaya ç›kan sorun (bilmece) “baflkas›n›n zihni problemi”
olarak an›lmaktad›r. Bedenle ilgili süreçler fiziksel olduklar› için d›flsal olarak göz-
lemlenebilmektedir. Oysa zihinsel süreçler “içsel” (yani d›fl dünyada belirli bir ye-
ri bulunmayan) ve özel olduklar› için gözlemlenemez. Söz konusu içsel haller, bu
hallere sahip olan özne taraf›ndan dolays›zca bilinebilir. Di¤erleri ise bunlar› an-
cak dolayl› olarak ve ç›kar›mlar üzerinden bilebilirler. Ancak burada bir sorun bu-
lunmaktad›r. Ben sadece kendi zihinsel içeri¤ime ulaflabiliyorsam baflkalar›n›n zi-
hinsel deneyimlere sahip oldu¤unu nas›l gerçekleyebilirim? Belki de onlar, sanki
zihinsel deneyimlere sahipmifl gibi davranan otomatlardan ibarettirler.

Bu sorunla ilintili olarak, dilin kullan›m›na iliflkin bir baflka sorun daha ortaya ç›k-

maktad›r. Biz baflkalar›n›n karakter özelliklerini ya da sergiledikleri performanslar›,

kendileri hakk›nda hiçbir bilgi sahibi olamad›¤›m›z zihinsel süreçlere ba¤l› olarak

ifade ederiz. Bu süreçlere iliflkin fiiller, s›fatlar, sözcükler kullan›r›z. Bu durumda,

söz konusu zihin anlay›fl› dilin bu sözcükleri içeren k›sm›na iliflkin olarak son dere-

ce yetersiz kalmaktad›r (“Philosophical Arguments”, s.17).

Biz bu sözcükleri do¤ru bir biçimde kullanmakta, yanl›fl kullan›mlar›yla karfl›lafl-
t›¤›m›zda hemen düzeltebilmekteyiz. Öte yandan kartezyen düflüncenin telkin etti-
¤i kurama göre, bizim bu etkinlikte söz konusu sözcükleri hiçbir surette kullanama-
mam›z gerekir. Ryle’›n elefltirisi, sadece zihinsel-içsel süreçlere gönderme yapan ku-
ramlarla s›n›rl› de¤ildir. Söz konusu içsel süreçleri fiziksel olana indirgemeye çal›-
flanlar da bu elefltiriden paylar›n› almaktad›r. Çünkü baflkalar›n›n zihinsel etkinli¤i
ile ilgili kulland›¤›m›z ifadelerin do¤ruluk-flartlar›n› ister ulafl›lamaz (bir bak›ma sak-
l›) bilinç süreçlerine, isterse de nörolojik-hesap kuramsal süreçlere ba¤las›n bu tür
kuramlar söz konusu sözcükleri kullan›m›m›z› bir gizeme ba¤lamaktad›r.

Ryle’a göre kartezyen ikicilik hangi alanlarda sorunlara yol açmaktad›r? 

AUSTIN (1911-1960)
John Langshaw Austin 1911 y›l›nda ‹ngiltere’de Lancaster’da do¤du. Babas› bir mi-
mard›. Ailesi 1922 y›l›nda ‹skoçya’ya tafl›nd›. Shrewsbury School ve Balliol Colle-
ge’da e¤itim gördü. 1929’da Oxford Üniversitesi’ne klasikleri okumak üzere geldi.
Bu dönemde felsefeye ve özellikle Aristoteles’e olan ilgisi artt›. ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda MI6 için çal›flt› ve savafl sonras›nda Oxford Üniversitesi’nde ahlâk felsefesi
alan›nda ders vermeye bafllad›. 1950’li y›llar›n ortalar›nda Austin, Harvard ve Ber-
keley Üniversiteleri’nde ziyaretçi ö¤retim üyesi olarak bulundu. 1955’te Harvard’da
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verdi¤i dersleri How to Do Things With Words bafll›¤› ile yay›mland›. Bu dönemde
Noam Chomsky ile tan›flt› ve dostluk kurdu. 1956-1957 y›llar›nda Aristotelian Soci-
ety’nin baflkanl›¤›n› yürüttü. 1960 y›l›nda 48 yafl›ndayken akci¤er kanseri nedeniy-
le yaflama veda etti. 

Austin, konuflma edimleri kavram›n›n önde gelen savunucusu olarak bilinir.
Austin, konuflman›n kendisini bir eylem türü olarak çözümlemesiyle tan›nd›. Dili
verili bir gerçekli¤i betimleyen edilgin bir pratik olarak de¤il, gerçeklikleri etkile-
mek ve ortaya ç›karmak üzere kulland›¤›m›z bir pratik olarak düflünmemiz gerek-
ti¤ini savundu. Söz edimleri kavram› daha sonra baflka felsefeciler taraf›ndan da
kullan›ld› ve gelifltirildi. Özellikle Amerikal› felsefeci John Searle, konuflma edim-
lerine dayanan kapsaml› bir kuram gelifltirdi. Sözcüklerin gündelik kullan›mlar›n›
çözümlemeye dayal› anlambilim anlay›fl› nedeniyle geç dönem Wittgenstein ve
Gilbert Ryle ile birlikte gündelik dili esasa alan felsefe anlay›fl›n›n kurucular› ara-
s›nda yer ald›. Öte yandan Wittgestein’›n görüflleri ile kendi felsefesi aras›nda ba¤
kurmay› reddetti ve kendi düflünce biçimini G.W.Moore’un felsefî görüfllerinin et-
kisinde geliflti¤ini iddia etti. Austin’in analitik felsefeye önemli bir katk›s› da Gott-
lob Frege’nin Grundlagen der Aritmetik adl› eserini 1952 y›l›nda Foundations of
Arithmetic bafll›¤› ile ‹ngilizce’ye çevirmesidir. 

Austin’in How To Do Things With Words adl› eseri Türkçe’ye çevrilmifltir: Austin, J.L.
(2009) Söylemek ve Yapmak (Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri). Çev.
R. Levent Aysever. Metis Yay›nlar›. ‹stanbul.

Austin’in Yöntemi
Ryle’›n da aç›¤a ç›kard›¤› gibi felsefede kategori hatalar› ve benzeri hatalar yapmak
bu kadar kolay ise, bu sorunlardan sak›nmak nas›l mümkün olabilir? Austin’in bu
konudaki reçetesi ne zaman ne söylememiz gerekti¤ine azamî özen göstermemiz-
dir. Austin felsefî söylemde ön plana ç›kan sözcükleri inceler ve onlar›n kullan›m
kurallar› üzerinde durur. “A Plea for Excuses” bafll›kl› yaz›s›nda önerdi¤i yönteme
iliflkin görüfllerini sunar. Yaz›n›n genel olarak konusu sorumluluktur. Austin sorum-
luluk gibi büyük bir konuyu do¤rudan ele almaktansa, bahane ve özürler üzerinde
durur. Bunlar›n hangi koflullarda ifade edildi¤ini, eylemlerin meflrulaflt›r›lmas›ndan
ne anlamda farkl› olduklar›n›, nas›l de¤erlendirildiklerini inceler. Bu incelemesi s›-
ras›nda Ryle’›n ya da Wittgenstein’›n iflaret etti¤i hatalar› yapmamaya özen gösterir. 

Austin’in bu makalesinde örnekleme yoluyla göstermeyi içerir. Ayn› zamanda
gündelik dil felsefesinin yöntemlerinin bir savunusudur. Dildeki mevcut ayr›mlar
ve çeflitlendirmeler Austin’e göre, insanlar›n yapmaya de¤er ve gerekli bulduklar›
ayr›mlar ve çeflitlendirmeleri içerir. Bunlar zaman›n (ve evrimin) testlerinden geç-
mifl ve bir ifle yarad›klar› için oradad›r. Austin’in verdi¤i bir örnek “yanl›fll›kla” ve
“kazayla” ifadeleri ile ilgilidir. Austin bu iki ifadenin hangi ba¤lamlarda farkl›laflt›-
¤›n› tart›fl›r. 

Austin’e göre sözcükler ve onlar›n kullan›mlar› ile ilgili fark›ndal›¤›m›z› art›rma-
m›z, görüngüleri alg›lamam›z› keskinlefltirmemizi sa¤layacakt›r. Öte yandan Austin
bu yöntemin tüm felsefî sorunlar› nihaî olarak çözece¤ini de söylememektedir. Bir
baflka deyiflle felsefî tart›flmalarda son sözü bu yöntem söylemeyecektir. Ama Aus-
tin’e göre ilk söz, bu yönteme dayanarak söylenmelidir.

Austin, bu çözümlemeleri s›ras›nda baz› kelime oyunlar›n› da önerir. Bu yön-
temlerden birisi flöyledir: Anahtar bir kavram›n anlafl›lmas›nda bu kavramla ilintili
bir kavram al›n›r ve sözlükten anlamlar›n›n aç›klamas›na bak›l›r. Bu ifllem, seçilen
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sözcükler için de tekrarlan›r. Bu ifllemler s›ras›nda, ayn› sözcükler tekrar etmeye
bafllad›¤›nda çember kapanm›fl ve amaca ulafl›lm›fl olur. 

Edimsel Sözler
Austin’in How to Do Things With Words bafll›kl› kitab›, flüphesiz en tan›nan ve en et-
kili olmufl eseridir. Austin bu eserinde, o s›ralarda felsefe çevrelerinde yayg›n ola-
rak kabul gören dil anlay›fl›n› elefltirmifltir. Bu dil anlay›fl›na göre, cümlelerin temel
ifllevi olgular› ifade etmektir. Cümleler e¤er bu olgular› ifade etmekte baflar›l› iseler
do¤ru, de¤il iseler yanl›fl olurlar. Austin bu görüflte de¤ildir. Ona göre do¤ruluk de-
¤eri tafl›yan cümleler sözlerin (‹ng. utterance) çok küçük bir bölümünü oluflturmak-
tad›r. Austin bu kitab›nda ne do¤ru ne de yanl›fl olabilen birkaç cümle örne¤i ver-
dikten sonra kendisinin edimsel söz olarak adland›rd›¤› cümleleri ele al›r. 

Bu tür cümleleri niteleyen iki temel vas›f bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi,
bu cümlelerin bildirim cümlelerinin formuna sahip olmalar›na ra¤men betimleyici
olmamalar› ve bu nedenle, bir do¤ruluk de¤eri almamalar›d›r. ‹kincisi ise belli uy-
gun flartlar alt›nda bu cümlelerden birini ifade etmek, sadece bir fley söylemek de-
¤il, bir eylemde bulunmakt›r. 

Edimsel bir söz (‹ng. performative utterance), arzu edilen sonucu üretmedi¤in-
de yanl›fl olmaktansa sonuçsuz olur. Edimsel bir söz sarf edildi¤inde sergilenen ey-
lemi Austin söz-edimi (‹ng. speech-act) olarak adland›r›r. Bu edim biçimini, daha
sonra Austin söyleme yoluyla sergilenen söyleme d›fl› bir eylem oldu¤u için edim-
sel eylem (‹ng. illocutionary act) olarak adland›rm›flt›r. Söz-edimlerine flu örnekler
verilebilir: Bir nikâh töreninde “Bu kifliyi eflim olarak kabul ediyorum.” demek, bir
bebek do¤du¤unda “Bu bebe¤i Ali olarak adland›r›yorum.” demek; bir vasiyetna-
mede “Bu evi kardeflime b›rak›yorum” demek vb.

Bu ifadelerin her birinde Austin’e göre bir eylem söz konusudur ve bu ifade-
lerin hiçbiri do¤ru ya da yanl›fl bir do¤ruluk de¤eri almaz. Söz konusu ifadeler,
bir fley yapmak (evlili¤i kabul etmek, adland›rmak veya vasiyette bulunmak) için
kullan›lm›fllard›r. 

Austin daha sonra edimsel sözleri daha ayr›nt›l› bir s›n›fland›rmaya tâbî tutmufl-
tur. Bir soru sorma edimini dikkate alal›m. Ali, Ayfle’ye “Cep telefonunun kab› de-
riden mi?” diye sorsun. Burada Ali, bir ses dizisi üretti¤i bir eylemde bulunmufltur.
Bu itibarla sergilenen baflar›m› Austin, sesçil edim (‹ng. phonetic act) olarak adlan-
d›rmaktad›r. Edimin kendisi ise bir sessel-edimdir (‹ng. phone). Ali’nin sordu¤u so-
ru Türkçe gramerine uygun oldu¤u ve Türkçe sözcükler içerdi¤i için Türkçe bir
cümledir. Bu nedenle söz konusu sesçil edim, ayn› zamanda sözsel bir edimdir
(‹ng. phatic act). Austin bu tür edimleri sözsel-edimler (‹ng. pheme) olarak da ad-
land›rmaktad›r. Ayr›ca Ali, belli bir nesneye (cep telefonuna ve onun yap›ld›¤› mal-
zemenin türüne) gönderimde bulunan bir edimde bulunmufltur. Böyle bir gönde-
rim içeren bir sözsel-edim ayn› zamanda anlam oda¤› (‹ng. rheme) olarak adland›-
r›lmaktad›r. Görüldü¤ü gibi bir anlam oda¤› içeren edimi sergilemek için sözsel bir
edim ve dolay›s›yla sessel bir edim sergilemek zorunludur. Bu üç tür edim de bir
fley söyleme edimleridir ve Austin taraf›ndan düzsöz edimi (‹ng. locutionary act)
olarak adland›r›l›r. Ancak Ali sadece bir fley söylememifl ayn› zamanda bir soru da
sormufltur. Böyle bir edim, soru sorma edimi, söyleme yoluyla sergilenen söyleme
d›fl› bir edimdir. 

Soru sorman›n d›fl›nda sergilenebilecek farkl› pek çok edim bulunmaktad›r: Emir
vermek, söz vermek, vaatte bulunmak vb. söyleme yoluyla sergilenen söyleme d›fl›
bir edimde bulunmak bir söyleme edimini belli bir etki (‹ng. force) ile birlikte kul-
lanmakt›r. Bir fleyi söyleme edimi de¤il bir fleyi söylemekle bir edim sergilemektir. 
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Ali’nin sordu¤u soruya Ayfle’nin bir cevap verdi¤ini, mesela “Evet, öyle.” dedi-
¤ini düflünelim. Austin, bir baflkas›n›n cevap vermesini teflvik etmek üzere sergile-
nen edimi baflka bir edime yol açt›¤› için, bir etkisöz edimi (‹ng. perlocutionary)
olarak adland›rmaktad›r. Böyle bir edim, bir fleyi söyleyerek bir edimde bulunmay›
içerir. Baflar›l› bir biçimde böyle bir edimde bulunan hem bir söyleme edimi hem
de söyleme yoluyla sergilenen söyleme d›fl› bir edim gerçeklefltirmifl olur. 

Duyum ve Duyulurlar
Austin ölümünden sonra yay›mlanan Sense and Sensibilia (Duyum ve Duyumla-
nabilirler) bafll›kl› kitab›nda, baflta A.J.Ayer’›n The Foundations of Empirical Know-
ledge kitab›nda savundu¤u biçimiyle, duyu verilerine dayal› alg› anlay›fl›n› elefltirir.
Elefltirisinin merkezinde yan›lsamaya dayal› kan›tlama yer al›r. Bu kan›tlama, alg›-
sal bir yan›lsama yaflad›¤›m›z durumlarda alg›lanan›n kendisini do¤ru biçimde al-
g›lamad›¤›m›za göre, fark›nda oldu¤umuz fleyin zihinsel bir içerik olmas› gerekti-
¤ini öne sürmektedir. Austin “yan›lsama” ve bununla iliflkili “delüzyon”, “halüsi-
nasyon” gibi sözcükler ile “görünür”, “tezahür eder” vb. fiilleri dikkate al›r. Bu söz-
cüklerin felsefeciler taraf›ndan icat edilmifl özel bir kullan›m› oldu¤una dikkat çe-
ker. Austin’e göre bu sözcükleri biz söylediklerimizin do¤rulu¤u ile ilgili çekince
ve kay›tlar›m›z› ifade etmek üzere kullan›r›z. ‹flin içine duyusal veri gibi bir fleyi
katmak, gördü¤ümüzle ilgili konuflmalar›m›za herhangi bir fley eklememektedir.
Ayer, Austin’in bu elefltirilerine “Has Austin refuted the sense-data theory?” bafll›k-
l› makalesi ile cevap vermifltir. (Austin’in di¤er bir elefltirisini bölümün sonunda
Okuma Parças›’nda bulabilirsiniz.)

A Priori Kavramlar ve Sözcüklerin Anlamlar›
Austin’in “Are there A Priori Concepts?” adl› çal›flmas›, genel anlamda idealizmin
bir elefltirisini içerir. Austin’in buradaki stratejisi do¤rudan a priori kavramlar› he-
def almaz. Öncelikle “kavram” kavram›n› ele al›r ve bu kavram›n kendisine iliflkin
sorunlara dikkat çeker.

Makale, tümellere iliflkin baz› kan›tlamalar› tart›flmaya açar. Tümellerin varl›¤›-
n› savunanlar›n baflvurdu¤u bir kan›tlama flöyledir: Biz “gri” ya da “çembersel” gi-
bi sözcükleri farkl› grilerle ve farkl› flekillerle karfl›laflt›¤›m›zda kulland›¤›m›za gö-
re, söz konusu tek sözcü¤ün iflaret etti¤i bir fley olmal›d›r. Ayr›ca gri ve çember-
sel gibi sözcükleri kulland›¤›m›z farkl› durumlarda farkl› fleylerle karfl›laflt›¤›m›za
göre, bu sözcüklerin gönderimde bulundu¤u tümellerin kendileri duyumlanm›yor
olmal›d›r. 

Austin, ilk olarak tümellerin tikellerle ba¤›nt›lar› üzerinden tan›mland›klar›n›
öne sürer. Daha sonra, sadece “gri” ve “çembersel” sözcüklerini sanki bunlar bir
fleyleri adland›r›yormuflças›na kullan›yor olmam›z›n, adland›r›lan bir fleyin var ol-
du¤unu göstermeye yetmedi¤ini öne sürer. Sözcüklerin, esas itibariyle özel adlar
olarak ele al›nmas›n› elefltirir. Kullan›lan sözcü¤ün tek ve özdefl olmas›n›n, gönde-
rimde bulunulan fleyin tek ve özdefl olmas›n› gerektirmedi¤ini öne sürer. 

Çal›flmas›n›n ikinci k›sm›nda Austin, tümellere iliflkin gelifltirdi¤i elefltirisini kav-
ramlar› içine alacak biçimde geniflletir. “fiöyle bir kavrama sahip miyiz?” ya da “fiu
kavrama nas›l sahip oluruz?” gibi sorular›n anlams›z oldu¤unu, çünkü kavramlar›n
“sahip olunan” fleyler olmad›¤›n› ifade eder. 

Çal›flmas›n› son bölümünde ise Austin, tart›flmay› ba¤›nt›lar› içine alacak suret-
te geniflletir. Ba¤›nt› gibi bir fley oldu¤una dair görüflleri elefltirdi¤i kan›tlamalar
öne sürer. 

1317.  Ünite  -  Gündel ik  Di le  Dönüfl:  Ry le  ve  Aust in

Austin’in söz-edimi
kuram›ndaki odak noktas›,
söyleme yoluyla sergilenen
söyleme d›fl› edimlerdir.
Di¤er s›n›fland›rmalar bu
edimleri aç›klamak üzere
ortaya konulmufllard›r. 



Austin “The Meaning of a Word” bafll›kl› makalesinde felsefeyi, sözcüklerin an-
lam›n› belirlemeye çal›flmakla özdefllefltiren yaklafl›mlara karfl› ç›kar. “X kelimesi-
nin anlam›” olarak bir sözcü¤ü belirlemenin basit ve kolay bir yordam› bulunma-
maktad›r. Austin kelimeleri gündelik kullan›mlar›ndaki ba¤lamlar›ndan çekip ç›-
karman›n yol açt›¤› yanl›fll›klara özellikle dikkat çeker. 

Austin’in edimsel sözlere iliflkin yaklafl›m›n›n dil felsefesi tart›flmalar›na nas›l bir katk›
sa¤lad›¤›n› tart›fl›n›z. 
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Ryle’›n sözcüklerin anlamlar› hakk›ndaki yakla-

fl›m›n› aç›klamak.

Ryle’a göre bir ifadenin anlam›, o ifade taraf›n-
dan kast edilen bir fley de¤ildir. Ryle bu konuda
Wittgenstein’a benzer bir görüflü savunur: An-
lamlar› veya kavramlar›, dille bütünleflik olarak
düflünülen veya söylenilen içinde ay›rt edilen fa-
kat dilden kopar›l›p ayr›lamayan fleyler olarak
ele almak daha do¤rudur. Söz konusu anlamlar
ve kavramlar, tam bir cümlenin birli¤e sahip an-
lam› içerisinde fark›na var›lan fakat o anlamdan
ba¤›ms›z olarak var olamayan fleylerdir. Onlar›
katk›da bulunduklar› anlamla iliflkileri içerisinde
ele almaktan baflak bir yol yoktur. Kavramlar› ve
anlamlar› kendi bafllar›na, yal›t›lm›fl fleyler olarak
düflünmek dilin baz› kullan›mlar›n›n bizi yan›lt-
mas›n›n bir sonucudur. Dolay›s›yla, ifadeleri an-
cak baz› fleylere karfl›l›k geldikleri sürece anlam-
l› olduklar›n› söylemek kabul edilebilir bir görüfl
de¤ildir. Baz› ifadeler, elbette ki baz› fleylere ifla-
ret ettikleri için anlaml›d›r. Öte yandan bir ifade-
nin anlam›n› ö¤renmek, o ifadeyi do¤ru bir bi-
çimde kullanmay› ö¤renmektir. Bu, t›pk› bir el
aletini çal›flt›rmay› ö¤renmeye benzer.

Ryle’›n felsefenin konusuna iliflkin görüfllerini

aç›klamak.

Ryle’a göre felsefeyi felsefe yapan fley özel birta-
k›m nesnelerle ilgili konufluyor olmas› de¤ildir.
Felsefe baz› sorunlar› kendine özgü bir tarzda
konu edinmektedir. Ryle’a göre, gündelik dilde
farkl› ifadeleri kulland›¤›m›zda, bu ifadelerin içer-
diklerinin birbirleriyle z›t baz› anlamlara (z›t yön-
lere) do¤ru bizi yönlendirdi¤ini de fark ederiz.
Ryle felsefî sorunlar›n, tekrar tekrar karfl›m›za ç›-
kan bu tür çat›flmalardan kaynakland›¤›n› düflün-
mektedir. Ryle’›n verdi¤i bir örne¤i kullan›rsak,
biz ayn› anda hem insanlar›n özgür olduklar›n-
dan hem de davran›fllar›n›n bir nedensellik a¤›
içerisinde öngörülebilir ve aç›klanabilir olmas›n-
dan söz ederiz. ‹nsan davran›fl›n›, kulland›¤›m›z
farkl› ifadelerle, hem mekanikmifl hem de meka-
nik de¤ilmifl gibi ele al›r›z. ‹flte bu durum, özgür-
lük ve gerekircilik aras›ndaki gerilimin ele al›nd›-
¤› felsefî bir sorunun ortaya ç›kt›¤› çat›flmad›r.
Nas›l olup da bu iki farkl› ifade biçimini kullana-

geldi¤imiz sorusu felsefenin çal›flma alan›na gir-
mektedir. Art›k, gündelik olarak rahatça yürüyüp
dolaflt›¤›m›z bir alana iliflkin bir kurama ihtiyac›-
m›z vard›r. Felsefe, iflte tam bu noktada bafllar.
Ryle, felsefenin gündelik dile odaklanmas› ge-
rekti¤ini savunur ve bu ba¤lamda kendisi bir
gündelik dil felsefecisidir. Ryle’›n gözünde felse-
feciler, ifadelerin kullan›mlar›n›n biçimsel olma-
yan anlamda mant›¤›na odaklan›rlar.

Kategori hatas›n›n ne oldu¤unu tan›mlamak ve

örneklemek.

Gündelik dilde kullan›rken sorun yaflamad›¤›m›z
terimler (bilinç, madde, anlama, iflaret vb.), fel-
sefeciler bunlar, ele almaya bafllad›klar›nda so-
runlar ç›kmaktad›r. Bu hatalardan birisi Ryle’a
göre önemlidir. Felsefeciler baz› olgular›, onlar
gerçekte baflka bir mant›ksal tipe ya da kategori-
ye aitken, belli bir mant›ksal tipe ya da kategori-
ye aitmifl gibi temsil etmektedirler. Bu hataya
Ryle, kategori hatas› demektedir. Söz konusu ha-
talar varl›kbilimsel, bilgibilimsel ve anlambilim-
sel düzlemlerde içinden ç›k›lmaz sorunlara yol
açmaktad›r. Ryle bu konudaki yaklafl›m›n›, “zi-
hin” kavram›na iliflkin olarak uygulamaya koyar.
Zihin, kartezyen ikicili¤in iddia etti¤i gibi bede-
nin d›fl›nda ve ötesinde bir baflka “fley” de¤ildir.
Bir insan›n zihninden bahsetti¤imizde onun dav-
ran›fllar›n›n ve etkinliklerinin belli bir düzenleni-
flinden söz etmekteyizdir. 

Austin’in söz edimleri kuram›n›n temel terimle-

rini tan›mlamak.

Austin’e göre do¤ruluk de¤eri tafl›yan cümleler,
sözlerin (‹ng. utterance) çok küçük bir bölümü-
nü oluflturmaktad›r. Austin olgular› temsil eden
cümlelerdense edimsel söz olarak adland›rd›¤›
cümleleri ele al›r. Bu tür cümleleri niteleyen iki
temel vas›f bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi,
bu cümlelerin bildirim cümlelerinin formuna sa-
hip olmalar›na ra¤men betimleyici olmamalar›
ve bu nedenle bir do¤ruluk de¤eri almamalar›-
d›r. ‹kincisi ise belli uygun flartlar alt›nda bu cüm-
lelerden birini ifade etmek, sadece bir fley söyle-
mek de¤il bir eylemde bulunmakt›r. Edimsel bir
söz (‹ng. performative utterance), arzu edilen so-
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nucu üretmedi¤inde yanl›fl olmaktansa sonuçsuz
olur. Edimsel bir söz sarf edildi¤inde sergilenen
eylemi Austin, söz-edimi (‹ng. speech-act) olarak
adland›r›r. Bu edim biçimini daha sonra Austin
söyleme yoluyla sergilenen söyleme d›fl› bir ey-
lem oldu¤u için edimsel eylem (‹ng. illocutio-

nary act) olarak adland›rm›flt›r. Austin daha son-
ra edimsel sözleri daha ayr›nt›l› bir s›n›fland›rma-
ya tâbî tutar. Örne¤in, bir soru sorma ediminde
bir kifli bir ses dizisi üretti¤i bir eylemde bulunur.
Bu itibarla sergilenen baflar›m›, Austin sesçil edim
(‹ng. phonetic act) olarak adland›r›r. Edimin ken-
disi ise bir sessel-edimdir (‹ng. phone). Sorulan
soru bir dilin gramerine uygun oldu¤u ve o dile
ait sözcükleri içerdi¤i için, söz konusu sesçil edim
ayn› zamanda sözsel bir edimdir (‹ng. phatic act).
Austin bu tür edimleri sözsel-edimler (‹ng. phe-

me) olarak da adland›rmaktad›r. Ayr›ca soruyu
soran belli bir nesneye gönderimde bulunan bir
edimde bulunmuflsa, böyle bir gönderim içeren
bir sözsel-edim ayn› zamanda anlam oda¤› (‹ng.

rheme) olarak adland›r›l›r. Bu üç tür edim de bir
fley söyleme edimleridir ve Austin taraf›ndan düz-
söz edimi (‹ng. locutionary act) olarak adland›r›-
l›r. Soru sorman›n d›fl›nda sergilenebilecek farkl›
pek çok edim bulunmaktad›r: emir vermek, söz
vermek, vaatte bulunmak vb. söyleme yoluyla
sergilenen söyleme d›fl› bir edimde bulunmak,
bir söyleme edimini belli bir etki (‹ng. force) ile
birlikte kullanmakt›r. Bir fleyi söyleme edimi de-
¤il bir fleyi söylemekle bir edim sergilemektir.
E¤er sorulan soruya bir baflkas› bir cevap veri-
yorsa, Austin, bir baflkas›n›n cevap vermesini tefl-
vik etmek üzere sergilenen edimi baflka bir edi-
me yol açt›¤› için bunu, bir etkisöz edimi (‹ng.

perlocutionary) olarak adland›r›r. Böyle bir edim,
bir fleyi söyleyerek bir edimde bulunmay› içerir.
Baflar›l› bir biçimde böyle bir edimde bulunan,
hem bir söyleme edimi hem de söyleme yoluyla
sergilenen söyleme d›fl› bir edim gerçeklefltirmifl
olur.

Austin’in kuflkuculu¤u, hangi yöntemle elefltirdi-

¤ini ay›rtetmek.

Austin’in kuflkuculu¤a karfl› elefltirisinin merke-
zinde yan›lsamaya dayal› kan›tlama yer al›r. Bu
kan›tlama, alg›sal bir yan›lsama yaflad›¤›m›z du-
rumlarda, alg›lanan›n kendisini do¤ru biçimde
alg›lamad›¤›m›za göre fark›nda oldu¤umuz fleyin
zihinsel bir içerik olmas› gerekti¤ini öne sürmek-
tedir. Austin “yan›lsama” ve bununla iliflkili “de-
lüzyon”, “halüsinasyon” gibi sözcükler ile “görü-
nür”, “tezahür eder” vb. fiilleri dikkate al›r. Bu
sözcüklerin felsefeciler taraf›ndan icat edilmifl
özel bir kullan›m› oldu¤una dikkat çeker. Aus-
tin’e göre bu sözcükleri biz söylediklerimizin
do¤rulu¤u ile ilgili çekince ve kay›tlar›m›z› ifade
etmek üzere kullan›r›z. ‹flin içine duyusal veri gi-
bi bir fleyi katmak, gördü¤ümüzle ilgili konufl-
malar›m›za herhangi bir fley eklememektedir.
Okuma Parças›’nda da görüldü¤ü gibi Austin’in
nihaî hedefi kuflkuculu¤un ba¤dafl›kl›¤›n›n alt›n›
oymakt›r. Austin’in amac›, kuflkucular›n bafllan-
g›ç noktalar›n› inkâr ederek kuflkuculu¤un daha
en bafltan aya¤a kalkmas›na engel olmakt›r.
Ayer’›n görünüfl ifadelerinin (fenomenal ifadele-
rin) d›flsal nesneler hakk›ndaki ifadelerimiz için
kan›t temin etti¤i hakk›ndaki iddias›n› reddede-
rek yap›labilece¤ine inanmaktad›r.
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1. Afla¤›daki düflünürlerden hangisi gündelik dili esas
alan bir dil felsefesi gelifltirmemifltir? 

a. Rudolf Carnap
b. Gilbert Ryke 
c. Norman Malcolm 
d. Paul Grice
e. J. L. Austin

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Ryle’›n kaleme ald›¤›
eserlerden biri de¤ildir?

a. The Concept of Mind
b. “Abstractions”
c. “Ordinary Language”
d. “Phenomenology versus ‘The Concept of Mind’”
e. Naming and Necessity

3. Afla¤›dakilerden hangisi, Austin’in eserlerinden
biridir?

a. The Concept of Mind
b. How to Do Things With Words
c. The Logical Syntax of Language
d. Word and Object
e. On Certainty

4. Ryle’›n felsefe anlay›fl›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Felsefeyi felsefe yapan fley, ne fiziksel ne de zi-
hinsel olan özel bir tak›m nesnelerle ilgili konu-
fluyor olmas›d›r.

b. Bir dili yetkin bir biçimde konuflan kiflilerle fel-
sefeciler aras›ndaki iliflki, belli bir yöreyi orada
uzun y›llar yaflad›¤› için bilen köylülerle o yöre-
nin haritas›n› ç›karan bir haritac› aras›ndaki ilifl-
ki gibidir.

c. felsefî sorunlar gündelik dilde tekrar tekrar karfl›-
m›za ç›kan baz› çat›flmalardan kaynaklanmaktad›r.

d. Felsefe, gündelik dilde anlamlar›n farkl›lafl-
malar›n› ve sapmalar›n› dikkate almak ve izle-
mek durumundad›r.

e. Pek çok felsefî sorunun kayna¤›nda, dildeki bir-
tak›m mu¤lakl›klar› giderememek yatmaktad›r.

5. Ryle’a göre, bir ifadenin anlam› hakk›nda afla¤›daki-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Anlamlar, dille bütünleflik olarak düflünülmelidir.
b. Anlamlar, söylenilen içinde ay›rt edilen fakat dil-

den kopar›l›p ayr›lamayan fleylerdir. 
c. Anlamlar, bir ifade taraf›ndan kast edilen fleylerdir.
d. Anlamlar, tam bir cümlenin birli¤e sahip anlam›

içerisinde fark›na var›lan fakat o anlamdan ba-
¤›ms›z olarak var olamayan fleylerdir. 

e. Anlamlar› kendi bafllar›na, yal›t›lm›fl fleyler ola-
rak düflünmek dilin baz› kullan›mlar›n›n bizi ya-
n›ltmas›n›n bir sonucudur.

6. Afla¤›dakilerden hangisi, Descartes’›n iki töz anlay›-
fl›n›n yol açt›¤› sorunlardan biri de¤ildir?

a. ‹ki tözün (zihin ve beden) etkileflmesinin nas›l
aç›kl›¤a kavuflturulaca¤›.

b. Bir baflkas›n›n zihinsel deneyimlere sahip oldu-
¤unun nas›l gerçeklenebilece¤i.

c. Bir öznenin kendi zihnindeki içsel halleri nas›l
bilebilece¤i.

d. Bilgi sahibi olamad›¤›m›z zihinsel süreçlere ilifl-
kin sözcükleri nas›l yetkin bir biçimde kullana-
bilece¤imiz.

e. Zihin-beden aras›ndaki neden-etki ba¤›nt›lar›-
n›n nas›l çözümlenebilece¤i.

7. Austin’in kulland›¤› felsefî yöntemle ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Hangi ba¤lamda neyin söylenip neyin söylene-
meyece¤ine azamî özen gösterilmelidir. 

b. felsefî söylemde ön plana ç›kan sözcüklerin kul-
lan›m kurallar› ayr›nt›l› olarak incelenmelidir. 

c. Dildeki mevcut ayr›mlar ve çeflitlendirmeler za-
man›n (ve evrimin) testlerinden geçmifl oldukla-
r›ndan dikkate al›nmal›d›rlar. 

d. Sözcükler ve onlar›n kullan›mlar› ile ilgili fark›n-
dal›¤›m›z› art›rmam›z, görüngüleri alg›lamam›z›
keskinlefltirmemizi sa¤lar.

e. Gündelik dilin esasa al›nmas› tüm felsefî sorun-
lar› nihaî olarak çözecektir.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Edimsel sözlere iligili, afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Edimsel sözlerin temel ifllevi, olgular› ifade
etmektir.

b. Edimsel sözler, bildirim cümlelerinin formuna
sahip olabilirler.

c. Edimsel sözler, betimleyici de¤ildir. 
d. Edimsel sözler, bir do¤ruluk de¤eri almaz. 
e. Edimsel sözleri belli uygun flartlar alt›nda ifade

etmek bir eylemde bulunmakt›r. 

9. Afla¤›dakilerden hangisi, edimsel bir söz olarak ka-
bul edilemez?

a. Bir futbol maç› s›ras›nda bir oyuncunun “Topu
ileri vur!” demesi.

b. Bir s›nav›n bafl›nda bir ö¤retmenin “Ad›n›z› kâ-
¤›da yazmay› unutmay›n›z.” demesi.

c. Bir deney s›ras›nda bir bilim adam›n›n “‹bre 5
derece sapt›.” demesi.

d. Bir gencin sevgilisine “Benimle evlenir misin?”
demesi.

e. Bir otobüs floförünün yolculara “Arkaya do¤ru
ilerleyelim” demesi. 

10. Austin’in kavramlar ve anlamlar hakk›ndaki görüfl-
leri dikkate al›nd›¤›nda, yukar›dakilerden hangilerinin
do¤ru oldu¤u söylenebilir?
I. Ayn› genel sözcü¤ü farkl› özellemelerle karfl›laflt›¤›-

m›zda kulland›¤›m›za göre, söz konusu genel söz-
cük tek bir fleye iflaret ediyor olmal›d›r. 

II. Kullan›lan bir sözcük tek ve özdefl ise gönderimde
bulunulan fley de tek ve özdefl olmal›d›r.

III. Sözcükleri gündelik kullan›mlar›ndaki ba¤lamlar›n-
dan çekip ç›kararak anlamlar›n› belirlemeye çal›fl-
mak yanl›fll›klara yol açar. 
a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. Yaln›z III
d. II ve III
e. I, II ve III

Austin’in Duyum ve Duyumlanabilirler’i

(...)
Austin kendisine birkaç hedef seçmekle beraber, elefl-
tirisinin temel konusu, A.J.Ayer’›n 1940 y›l›nda yay›m-
lanan The Foundations of Knowledge adl› kitab›d›r. Bu
kitab›nda Ayer, flu afla¤›daki ana noktalar› içerecek bi-
çimde özetlenebilecek bir görüflü, ana hatlar›yla ortaya
koyar:
1. Bir grup görünüfl önermesi vard›r ki bunlar, belli bir

zamanda duyusal deneyime dayanarak fleylerin bi-
rinde nas›l göründü¤ünü ya da tezahür etti¤ini ifa-
de eder. Bu görünüfl önermeleri, kiflinin idealar›,
deneyimleri veya zihinsel durumlar›n›n içerikleri ve
kiflinin kendisi hariç herhangi bir fleyin varl›¤›n› be-
lirten iddialar›n do¤rulu¤uyla ilgili hiçbir fleyi kav-
ramsal olarak içermez. Özellikle, deneyimleyen öz-
neden ayr›k di¤er kifliler ve maddî nesneler hakk›n-
daki ifadelerin do¤rulu¤unu kavramsal olarak içer-
mezler. Ancak, bu önermeler maddî nesneler ve di-
¤er kiflilerle ilgili ifadelerimiz için sahip oldu¤umuz
tüm kan›tlar› içerirler. 

2. Bu görünüfl ifadeleri verili bir zamanda bir özne-
nin alg›lad›¤› duyum verilerini raporlarlar. Duyum
verileri flu özelliklere sahiptirler: (a) Bizim do¤ru-
dan gördü¤ümüz, iflitti¤imiz, koklad›¤›m›z, vb. fley-
lerdir. (b) Di¤er fleyleri onlar› alg›layarak alg›lar›z.
(c) Birisinin alg›lad›¤› duyum verileri kendisine
özeldir; farkl› kifliler ayn› duyum verilerini alg›la-
mazlar. (d) Görsel duyum verileri tam olarak sa-
hip oluyor göründükleri renkleri, biçimleri ve ha-
cimleri haizdirler. (e) Duyum verileri hiçbir suret-
te fiziksel nesneler de¤ildirler; birisinin bilimcinin
unsurlar›d›rlar.

3. maddî nesne ifadeleri duyum verileri hakk›nda ka-
tegorik ve olgu karfl›t› ifadelerin sonsuz kümelerine
eflde¤erdirler. Bir maddî nesne ifadesi ortaya koy-
du¤unuzda, yap›yor oldu¤unuz fley belli flartlar sa¤-
land›¤›nda meydana gelebilecek duyum deneyim-
leri hakk›nda sonsuz ve aç›k uçlu bir öndeyiler kü-
mesi oluflturmufl olursunuz. Bunu, maddî nesnele-
rin duyum verilerinin mant›ksal inflalar› oldu¤unu
söyleyerek ifade edebiliriz.

(...)
Ayer’in üç ana noktas›ndan, ilki en önemlisidir. E¤er
d›fl dünya hakk›ndaki ifadelerimiz için sahip oldu¤u-
muz tüm kan›tlar, bir görünüfl ifadeleri grubundan iba-
retse ve bu görünüfl ifadeleri, bizimle ve bilincimizin

Okuma Parças›
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içerikleri hakk›nda iddialarda bulunuyorsa ve d›flsal
nesneler hakk›ndaki ifadeleri kavramsal olarak içermi-
yorsa, o zaman bu nesneler hakk›nda kuflkucu bir tav›r
almak, gerçek ve ba¤dafl›k bir seçenek olarak karfl›m›-
za ç›kar. Austin’in nihaî hedefi, kuflkuculu¤un ba¤da-
fl›kl›¤›n›n alt›n› oymakt›r. Onun amac›, kuflkuculu¤un
do¤rulanmam›fl ya da savunulamaz veya kabul edilme-
si için iyi bir sebebe sahip olmad›¤›m›z bir konum ol-
du¤unu göstermek de¤ildir. Onun hedefi kuflkucular›n
bafllang›ç noktalar›n› inkar ederek, kuflkuculu¤un daha
en bafltan aya¤a kalkmas›na engel olmakt›r. O bunun,
Ayer’›n görünüfl ifadelerinin d›flsal nesneler hakk›ndaki
ifadelerimiz için kan›t temin etti¤i hakk›ndaki iddias›n›
reddederek yap›labilece¤ine inanmaktad›r. Austin’in
bunu yapabilmek için iki ana stratejisi bulunmaktad›r.
‹lki, dünyadaki di¤er nesnelerle ilgili herhangi bir içer-
meye sahip olmaks›z›n, sadece bizimle ve bilincimizin
içeri¤iyle ilgili iddialarda bulunabilen görünüfl ifadeleri-
nin bulunmad›¤›n› göstermektir. Öteki ise, flimdi benim
masaya bakarak benim taraf›mdan söylenen “Bu bir
masad›r.” gibi cümlelerle ortaya konulan ifadelerin hak-
lar›nda bir kan›ta sahip olmaks›z›n bildi¤imiz fleyler ol-
du¤unu göstermeye çal›flmakt›r. Bunlar, kan›t için felsefî
bir talepte bulunman›n anlams›z oldu¤u ifadelerdir.

Dünya hakk›ndaki bilginin daima kan›ta ihtiyaç

duymad›¤›n› gösteren kan›tlama

Biz ikinci stratejiye bakarak ifle bafllayaca¤›z. Austin’e
göre biz ancak, bir iddian›n do¤ru oldu¤u hakk›nda
flartlar›n özel durumunun bir flüpheye yol açmas› için
bir sebep vars,a bir iddia ile ilgili kan›t bulunup bulun-
mad›¤›ndan bahsederiz. E¤er flüphe etmek için hiçbir
sebep yoksa kimse kan›ta iliflkin bir soru ortaya atma.
‹lk olarak, doktrinin içerdi¤i fley fludur ki, bir “maddî
nesne”ye iliflkin bir ifadede bulunuldu¤unda, konufl-
mac›n›n bir kan›t öne sürmesi veya sürmesinin gerekti-
¤i vaki de¤ildir. Bu yap›labilirdir, ama “kan›t” nosyonu-
nun ciddi surette bir yanl›fl kullan›m›ndan ileri gelir. Bir
hayvan›n domuz oldu¤una iliflkin bir ifadeye yönelik
bir kan›ta sahip olmamdan uygun bir biçimde bahsede-
bilece¤imiz bir durum, örne¤in hayvan›n ortal›kta ol-
mad›¤›, ama ortal›kta domuzun b›rakt›¤› pek çok iflaret
gördü¤üm bir durumdur. E¤er birkaç kova domuz yiye-
ce¤i bulursam, bu biraz daha fazla kan›t içerir ve sesler
ve koku daha da fazla kan›t sunar. Ama tam o anda
hayvan ortaya ç›kar ve orada karfl›mda durursa, art›k
kan›t toplamakla ilgili bir sorun kalmam›fl demektir.
Hayvan›n benim görüfl alan›ma girmesi onun domuz
oldu¤u ile ilgili daha fazla kan›t temin etmez, onun öy-

le oldu¤unu art›k görebilirim, sorunun cevab› bulun-
mufltur. fiüphesiz, farkl› durumlarda, en bafltan bunu
görürüm ve kan›t toplamay› dert etmem gerekmez. Ay-
r›ca, bir adam›n bir baflkas›n› vurdu¤unu görürsem ben
görgü tan›¤› olarak, bana göre daha elveriflsiz bir ko-
numda olanlara kan›t sunabilirim; ancak, vurman›n ger-
çekleflti¤ine dair kendi ifadem için bir kan›ta sahip ol-
mam, onun oldu¤unu gerçekten görmüflümdür. (Sense

and Sensibilia, s.115-6)

Kaynak: Soames, S. (2003) Philosophical Analysis in

the Twentieth Century, 2 vols., Princeton: Princeton
University Press. Cilt 2, s.171-5.
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S›ra Sizde 1 

Ryle’a göre biçimsel dilleri oluflturmaya çal›flan felsefe-
ciler tart›flmalar›n, orijinal olarak ortaya ç›kt›¤› alandan,
biçimsellefltirilmifl bir dile tafl›nmas› yoluyla çözülebile-
ce¤ini düflünürler. Oysa Ryle’a göre gündelik dildeki
ifadeler de, bilimlerin kendi oluflturduklar› dillerdeki
ifadeler de biçimsel diller içerisinde düzgün tam deyim-
lerle yeterince temsil edilemez. Dolay›s›yla felsefî so-
runlara biçimsel bir dil içerisinde çözüm bulunabilece-
¤ini düflünmek “biçimsellefltirmecilerin rüyas›”ndan iba-
rettir. Bu biçimsel notasyonlar›n tamamen gereksiz ol-
du¤u anlam›na gelmez. Satranç nas›l generallere yar-
d›mc› oluyorsa biçimsel diller de felsefecilere yard›mc›
olabilir. Ancak biçimsel dil, hiçbir zaman biçimsel no-
tasyon içermeyen söylemin yerini alamaz.

S›ra Sizde 2

Descartes’›n iki dünya (iki töz) anlay›fl› varl›kbilimsel,
bilgibilimsel ve anlambilimsel düzlemlerde farkl› ba¤-
lanmalara yol açar ve bunlar›n her biri, kendine özgü
felsefi bilmeceler üretir. Varl›kbilimsel düzlemde iki tö-
zün (zihin ve beden) etkileflmesinin nas›l aç›kl›¤a ka-
vuflturulaca¤›, bilgibilimsel düzlemde bir baflkas›n›n zi-
hinsel deneyimlere sahip oldu¤unun nas›l gerçeklene-
bilece¤i, anlambilimsel düzlemde ise bilgi sahibi ola-
mad›¤›m›z zihinsel süreçlere iliflkin sözcükleri nas›l yet-
kin bir biçimde kullanabilece¤imiz bir sorun olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r.

S›ra Sizde 3 

Austin, edimsel sözlere iliflkin kuram›n› gelifltirdi¤inde
felsefe çevrelerinde yayg›n olarak kabul gören dil anla-
y›fl›n› elefltirmifltir. Bu dil anlay›fl›na göre cümlelerin te-
mel ifllevi olgular› ifade etmektir. Cümleler e¤er bu ol-
gular› ifade etmekte baflar›l› iseler do¤ru, de¤il iseler
yanl›fl olurlar. Austin bu görüflte de¤ildir. Ona göre do¤-
ruluk de¤eri tafl›yan cümleler, sözlerin (‹ng. utterance)
çok küçük bir bölümünü oluflturmaktad›rlar. Austin’in
çal›flmalar› sayesinde dizimbilimin ve anlambilimin ya-
n› s›ra kullan›mbilim önemli bir araflt›rma alan› haline
gelmifltir. Söz edimleri kavram› daha sonra baflka felse-
feciler taraf›ndan da kullan›lm›fl ve gelifltirilmifltir. Özel-
likle Amerikal› felsefeci John Searle söz edimlerine da-
yanan kapsaml› bir kuram gelifltirmifltir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Quine’›n elefltirdi¤i deneycili¤in iki dogmas›n›n neler oldu¤unu aç›klayabi-
lecek,
Deneycili¤in iki dogmas›n›n birbirleriyle nas›l iliflkili oldu¤unu aç›klayabilecek,
Kuramlar›n gözlemlerce düflük belirlenmesinin bütüncülü¤e nas›l yol açt›¤›-
n› aç›klayabilecek,
Anlam›n belirsizli¤i ve gönderimin netlefltirilememesi ile neyin kastedildi¤ini 
aç›klayabilecek,
Varl›kbilimsel ba¤lanman›n dil ile iliflkisini aç›klayabileceksiniz.
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BÜTÜNCÜ VE BÜTÜNLEfi‹K BAKIfi AÇISI
20. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren felsefenin geliflimine bakt›¤›m›zda, felsefenin bilim-
lerden ayr›ld›¤›n› ve konusunun dil ve dilin mant›¤› ile s›n›rland›¤›n› görürüz. ‹ster
mant›sal pozitivistler ve erken dönemdeki görüflleriyle Wittgenstein’›, ister geç dö-
nem görüflleri ile Wittgenstein’› dikkate alal›m, felsefenin metafiziksel olanla ilgili
savlar›ndan vazgeçmesi, beraberinde felsefenin ilgi alan›nda bir daralmaya yol aç-
m›flt›r. Felsefe dil hakk›nda, özellikle bilimin dili hakk›nda konuflur. Amac› bilgi
vermek, sentez yapmak vb. de¤il, ifadeleri aç›kl›¤a kavuflturmakt›r. Felsefenin ya-
pabilece¤i en iyi fley tutarl› bir anlam kuram› ortaya koyabilmektir. Hatta geç dö-
nem görüflleriyle Wittgenstein’› dikkate al›rsak, tek ve bütünlüklü bir dil anlay›fl›
gelifltirmek bile olanakl› de¤ildir. Felsefe iflini bitirdi¤inde de dünyay› zaten oldu-
¤u gibi b›rak›r. Felsefe 20. yüzy›l›n ortas›na gelindi¤inde böyle bir çizgide ilerle-
mektedir, ancak bu çizgiden bir sapman›n da sinyalleri belirmeye bafllam›flt›r. 

Hat›rlanaca¤› üzere, analitik felsefeyi haz›rlayan ve etkileyen bir yaklafl›m ola-
rak do¤alc› ve pragmatist görüflleri ilk bölümde ele alm›flt›k. Bu yaklafl›mlar Peirce
ve Dewey gibi filozoflar taraf›ndan savunulmaktayd›. ‹nsan t›pk› di¤er türler gibi,
do¤an›n bir parças›d›r ve do¤ayla etkileflim halindedir. ‹nsanl›k, elde etti¤i bilim-
sel bilgilerin herhangi bir aflamas›nda, mutlak bir kesinli¤e ulaflamaz. Farkl› ve ya-
rat›c› varsay›mlar› dener, söz konusu varsay›mlar sonuç verdi¤i sürece mevcut bil-
gi da¤ar›n›n bir parças› haline gelir. Bu bak›fl aç›s›n›n beraberinde getirdi¤i bir bafl-
ka yaklafl›m ise herhangi bir bilgi türünün ya da bilim dal›n›n di¤erlerine bir önce-
li¤inin olmamas›d›r. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak aray›fllar› farkl›lafl›r ve sa-
hip olduklar› de¤erlere göre bilgi edinme yöntemleri de¤ifliklik gösterebilir. Bilen
ile bilinen aras›nda ve de¤erlerle olgular aras›nda köktenci ayr›mlar yap›lamaz. 

Yukar›da k›saca ifade etti¤imiz bu do¤alc› anlay›fl›n felsefeye yükledi¤i misyon,
dilin ve dilin mant›¤›n›n çözümlemesine dayal› felsefe anlay›fl›ndan oldukça fark-
l›d›r. Bu yaklafl›ma göre felsefe, di¤er bilim dallar›n›n yapamayaca¤› kapsaml› ve
bütünlüklü bir sentezi gerçeklefltirmekle mükelleftir. Ancak felsefenin bu biçimde
yap›labilmesinin önünü açabilmek, dile ve dilin mant›¤›na iliflkin çözümlemeleri
esasa yerlefltiren felsefe anlay›fl›n›n kökten bir elefltirisini gerektirmektedir. Tarihin
bu noktas›nda böyle bir elefltiriye soyunan ve bu elefltiriden hareketle söz konusu
kapsaml› ve bütüncü bir felsefe anlay›fl›n› ikame etmeye çal›flan felsefeci Willard
Van Orman Quine olmufltur. 

Bütüncülük (Holizm) ve
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QUINE (1908 - 2000)
Willard Van Orman Quine 1908 y›l›nda Ohio’da Akron flehrinde do¤du. 1930 y›-
l›nda Ohio’da bulunan Oberlin College’dan matematik lisans diplomas› ald›. Bu
dönemde matematik felsefesi ile ilgilenmeye bafllad›. 1932 y›l›nda Harvard Üniver-
sitesi’nde felsefe doktoras›n› tamamlad›. Doktora tezini Whitehead’›n ve Russell’›n
Principia Mathematica’s› üzerine yazd›. 1932-1933 y›llar›nda Avrupa’da bulundu.
Bu dönemde Carnap’la tan›flma f›rsat› buldu. 1933 - 1936 y›llar› aras›nda Har-
vard’da mant›k ve küme kuram› üzerine çal›flmalar yürüttü. 

1936’dan 1978’e kadar Harvard’da ö¤retim üyesi olarak akademik çal›flmalar›n›
sürdürdü. 1940 y›l›nda Mathematical Logic kitab›n› yay›mlad›. ‹kinci Dünya Savafl›
s›ras›nda Amerikan Donanma ‹stihbarat›’nda görev yapt›. 1953 y›l›nda, içinde “Two
Dogmas of Empiricism” bafll›kl› makalesinin de yer ald›¤› From a Logical Point of
View bafll›kl› eserini yay›mlad›. 1995 y›l›na kadar çok say›da makale ve kitab› ya-
y›mland›. 2000 y›l›nda Boston’da vefat etti.

Quine genel olarak mant›k, matematik felsefesi ve kuramsal felsefe alanlar›nda
çal›flmalar›n› yürüttü. Mant›ksal pozitivizme ve deneycili¤e karfl› elefltirileri ile ta-
n›nd›. Bu elefltiriler üzerinden felsefe ile bilim dallar› aras›ndaki s›n›r›n ortadan
kalkt›¤› bütüncü ve do¤alc› bir felsefe anlay›fl›n›n öncüsü oldu. 

Deneycili¤in ‹ki Dogmas›
Quine’›n hâkim felsefe tarz›n› elefltirisinde anahtar rolünü “Two Dogmas of Empi-
ricism” makalesi oynam›flt›r. Quine bu makalesinde gerek deneycili¤in gerekse
belli yönleriyle deneyci felsefeye yak›n düflen mant›ksal pozitivistlerin, birbiriyle
iliflkili iki dogmay› savunduklar›n› iddia etmifltir. Bu dogmalardan ilki analitik ve
sentetik önermeler aras›nda keskin bir ayr›m oldu¤u; ikincisi ise anlaml› ifadelerin
dolays›z deneyimle bire bir karfl›laflt›r›labilecek basit önermelere çözümlenebilece-
¤i dogmas›d›r. Quine bu ikinci dogmay› indirgemecilik dogmas› olarak da adlan-
d›rmaktad›r. Çünkü en nihayetinde nesneler hakk›nda bir konuflma, duyu deneyi-
minde mevcut basit içeriklere indirgenmektedir. 

Bu dogmalardan ilki, bilim adamlar› ile felsefeciler aras›nda bir iflbölümünü de
beraberinde getirmektedir. Bilim adamlar› sentetik do¤rular›n pefline düflerken,
felsefeciler mevcut terimleri analitik tan›mlar yoluyla aç›k hale getirmekte, mant›k-
sal ç›kar›mlar›n biçimlerini ortaya koyarak do¤ru düflünmenin araçlar›n› ortaya
koymaktad›rlar. ‹kinci dogma, gerek Hume’un deneyimin duyusal izlenimlerle
bafllad›¤› fikrine, gerekse mant›ksal pozitivistlerin do¤rulanabilirlik ilkesine dayan-
d›r›labilir. ‹ki dogma birbiriyle ilintilidir çünkü analitik önermelerin bulunmas› sen-
tetik önermeler için bir s›n›r durumunu ifade etmekte, ayr›ca analitik önermeler
karmafl›k sentetik önermelerin unsurlar›na çözümlenerek duyu deneyimiyle karfl›-
laflt›r›labilir basit önermelerin elde edilebilmesine olanak sa¤lamaktad›r. 

Quine’a göre bu iki dogma da ad› üstünde dogmad›r ve savunucular› bunlara
temelsiz bir inançla ba¤l›d›rlar. Quine her iki dogman›n da neden savunulamaya-
ca¤›n› kan›tlarla ortaya koymaya çal›fl›r.

Sonuç olarak her iki dogma da terk edilmelidir. Ancak bu dogmalar›n terk edil-
mesi çok kökten sonuçlara yol açmaktad›r. Quine’a göre bu dogmalar ortadan
kalkt›¤›nda, felsefe ile bilim aras›nda ve dolay›s›yla spekülatif metafizik ile do¤a bi-
limleri aras›nda çizmeye al›fl›k oldu¤umuz s›n›rlar keskinli¤ini kaybedip bulan›kla-
flacakt›r. Öte yandan sa¤duyuya dayal› genelgeçer düflünme biçimleri ile bilimsel
düflünme biçimleri aras›ndaki yap›sal farklardan da art›k söz edilemeyecektir. Do-
lay›s›yla, genel anlamda pragmatizme do¤ru bir kayma olacakt›r. 
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Bütüncülük
Hume’un fikirler aras› ba¤›nt›lara dayal› do¤rular ile olgusal bir içeri¤e dayal› do¤-
rular aras›nda yapt›¤› ayr›m, deneyciler için son derece belirleyici olmufltur. Daha
önce de vurgulad›¤›m›z gibi analitik do¤rular, fikirler (terimler) aras› ba¤›nt›lara
dayan›r. Dili anl›yor olmam›z analitik do¤rular› anl›yor olmam›z için yeterlidir. Gi-
dip deneyimimizde ne olup bitti¤ine bakmam›z gerekmez. Öte yandan olgusal bir
içeri¤i olan do¤rular söz konusu oldu¤unda sadece dili anl›yor olmam›z yeterli de-
¤ildir. Bu tür do¤rular sentetiktir. Duyusal deneyimimizde ne olup bitti¤ine bak-
maks›z›n söz konusu ifadelerin do¤ru olup olmad›¤›na karar veremeyiz.

Analitik ve sentetik do¤rular aras›nda yap›lan bu ayr›m, do¤rular› karfl›l›kl› ola-
rak birbirini d›fllayan iki gruba ay›r›r. Yani bir önerme hem analitik hem de sente-
tik olamaz. Ayr›ca bir do¤ru ya analitik ya da sentetiktir. E¤er bir önerme fikirler
aras› bir ba¤›nt›y› ya da bir olguyu ifade etmiyorsa anlams›zd›r. Bu durumda her
iki gruba da sokulamayan tüm önermeler, tüm metafiziksel önermeleri de içine
alacak bir biçimde, anlams›z olarak kabul edilmek durumundad›r.

fiimdi Quine’›n sözünü etti¤i iki dogmay› tekrar ele alal›m ve karfl›l›kl› olarak
nas›l ilintili oldu¤unu daha yak›ndan görelim. Olgusal içeri¤e sahip herhangi bir
önerme alal›m ve bu önermeye P diyelim. Mant›ksal pozitivistlerin anlam anlay›-
fl›ndan hareket edersek söz konusu önermenin anlam›, onun do¤rulanma yöntemi
olacakt›r. Bu do¤rulanma yöntemine dair önermeleri bir bileflik önerme halinde E
ile ifade etti¤imizi düflünelim. Quine’›n deneycili¤in ikinci dogmas› olarak and›¤›
dogma, bu durumda flu önermenin analitik ve tan›msal olarak do¤ru oldu¤unu
söylemektedir: P ancak ve ancak E. Çünkü P’nin anlam› E’ye indirgenmifltir. fiimdi
P’nin ve onun anlam›n› içeren E’nin duyu deneyimine dayanarak do¤rulanmas› ya
da yanl›fllanmas› söz konusu olabilir. Ancak “P ancak ve ancak E” önermesinin
do¤rulanmas› için bir deneyime ihtiyaç yoktur. Çünkü o analitiktir ve tan›msal ola-
rak do¤rudur. Acaba öyle midir? 

‹flte Quine bunu sorgulamaktad›r. P önermesine bakt›¤›m›zda, sadece dili anl›-
yor olmam›z, söz konusu önermeyi analitik olarak E önermesine çözümlememizi
sa¤layabilir mi? Quine’›n bu soruya verdi¤i yan›t olumsuzdur. Bir terimin hangi te-
rimlerle efl anlaml› oldu¤u, bir terimin tan›m›n›n ne oldu¤u olgulara baflvurmaks›-
z›n belirlenemez. Gündelik dili bir yana b›rak›p biçimsel bir dizge oluflturarak ana-
litikli¤i böyle bir dilde tan›mlamaya çal›flmak da sonuçsuz kalacakt›r. Çünkü han-
gi önerme biçimlerinin analitik oldu¤unu belirleyecek kural ya da kurallara, d›fla-
r›dan bizim karar vermemiz gerekecektir. Bu durumda, analitik olan›n ne oldu¤u-
na biçimsel dilden ba¤›ms›z olarak karar verebiliyor olmam›z gerekir. Bu da bizi
bafllad›¤›m›z noktaya geri getirecektir. Sonuç olarak sadece anlambilimsel bir ze-
mine dayanarak belirlenebilen analitik önermeler oldu¤u savunulamaz. Bu itibar-
la sentetik önermelerin do¤rudan deneyimle do¤rulanabilecek önermelere çözüm-
lenebilmesinden de söz edilemez. Her iki dogma da reddedilmelidir. 

Quine bilgimizin duyu deneyimine dayand›¤›n› düflünmektedir. Bu itibarla de-
neycili¤i reddediyor olmas›, bilgi için duyu deneyiminin esas teflkil etmedi¤i anla-
m›na gelmez. Quine’›n karfl› ç›kt›¤› fley, önermelerin anlamlar›n›n atomsal bir bi-
çimde belirlenmesidir. Duyusal deneyimle karfl›laflt›rmak üzere, tek tek önermeler
küçük bir birim olarak kalmaktad›r. Quine’a göre deneyimle ancak bilimin tama-
m› karfl› karfl›ya getirilebilir. fiimdi bunun nedenini anlamaya çal›flal›m.

Quine’›n yaklafl›m› bu noktada Frans›z fizikçi ve felsefeci Duhem’›n düflük belirle-
nim (‹ng. underdetermination) savlar›ndan (kuramlar›n deneyim taraf›ndan eksik be-
lirlenmesine iliflkin savlardan) destek görmektedir. Sorunu bir örnekle ele alal›m. Di-
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yelim ki bize bir miktar içeri¤inde ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bir bileflik verilsin. Biz-
den baz› deneyleri yaparak bu maddenin hangi elementleri içerdi¤ini belirlememiz is-
tensin. Baz› deneyler tasarlayabiliriz. Örne¤in, bir baflka bizim ne oldu¤unu bildi¤i-
miz (bildi¤imizi varsayd›¤›m›z) bir bileflikle tepkimeye girip girmedi¤ine bu tepkime-
de ne kadar ›s› aç›¤a ç›kt›¤›na, renk de¤iflimleri olup olmad›¤›na bakabiliriz. Diyebi-
liriz ki tepkimedeki s›cakl›k flu kadar dereceye ç›karsa ve kar›fl›m›n rengi fluna döner-
se bu bileflik fludur. Fakat bu varsay›m› olufltururken mevcut fizik ve kimya kuramla-
r›ndan yararlan›r›z. Sadece bununla da kalmay›z. Kulland›¤›m›z deney araçlar›n›n da-
yand›¤› kuramlar› da varsayar›z. Örne¤in termometrenin iflleyifline iliflkin olarak gen-
leflme, termodinamik vb. pek çok kuram›n savlar›ndan yararlan›r›z. Dolay›s›yla, “Tes-
tin sonucunda e¤er flu sonuçlar elde edilirse, ilgili bileflik fludur.” dedi¤imizde sadece
tek bir varsay›m› de¤il, çok farkl› kuramlar›n ve git gide tüm bilimsel kuramlar›n var-
say›mlar›n› test ediyor oluruz. Testin sonucunda istedi¤imiz s›cakl›k ve renk de¤iflimi
olursa bafllang›çtaki varsay›m›m›z›n do¤ru oldu¤una hükmederiz. Ama bunu yapar-
ken di¤er tüm varsay›mlar›n da do¤ru oldu¤unu kabul ederiz. E¤er istedi¤imiz s›cak-
l›k ve renk de¤iflimi olmazsa bafllang›çta varsayd›¤›m›z tüm kuramsal önermelerin
hangisi ya da hangilerinin asl›nda yanl›flland›¤›na kolayca karar veremeyiz.

Mant›ksal bir yap› içerisinde konuyu flöyle sunabiliriz:
Y: Deneyimizi tasarlarken varsayd›¤›m›z yasalar›n tümel evetlemelerle bir ara-

ya getirildi¤i bileflik önerme
V: Bizim test etmek istedi¤imiz varsay›m
Ö: Deneyin yap›lmas› aflamas›ndaki özel flartlar (örne¤in iki bilefli¤in kar›flt›r›-

l›p belli bir dereceye kadar ›s›t›lmas›)
G: Sonuçta gözlemlenmesi beklenen durumu ifade eden önerme
olsun.

Y ve V ve Ö
Öyleyse, G

Biçiminde bir kan›tlama elde ederiz. 

E¤er “Y ve V ve Ö” do¤ru ise G de do¤ru olacakt›r. G önermesinin deney so-
nunda do¤ruland›¤›n› varsayd›¤›m›zda “Y ve V ve Ö”nün do¤ruland›¤›n› söyleye-
meyiz. Sadece yanl›fllanmad›¤›n› söyleyebiliriz. G önermesinin deney sonucunda
yanl›fllanmas› durumunda ise “Y ve V ve Ö” bileflik önermesinin yanl›fl oldu¤u so-
nucuna var›r›z. Ancak tikel evetleme ile birlefltirilen önermelerin hangi bölümün-
den bu yanl›fll›¤›n kaynakland›¤›na karar veremeyiz. 

Bu örnekten de anlad›¤›m›z gibi, bilimsel önermelerin duyu deneyimiyle karfl›-
laflt›r›lmas› atomsal bir varsay›m›n do¤rulu¤una karar vermekle s›n›rland›r›lamaz.
Quine’a göre karfl›laflt›rman›n bir taraf›nda duyu deneyimi yer al›rken di¤er taraf›n-
da ise bilimsel önermelerin tamam› yer almaktad›r. Quine’›n savundu¤u bu yakla-
fl›m bütüncülük (‹ng. holism) olarak adland›r›lmaktad›r. 

Quine bu yaklafl›m›n› bir baflka metaforla aktarmaya çal›fl›r: ‹nsan bilifli bir
inançlar a¤› gibidir. T›pk› bir örümcek a¤›ndaki her bir parçan›n di¤erleriyle do¤-
rudan ya da dolayl› bir ba¤ içerisinde olmas› gibi bizim inanç ve kanaatlerimizin
hiçbiri de tek bafl›na de¤ildir. Hemen tamam› dünyayla (duyusal deneyimle) do-
layl› bir ba¤ içerisindedir. Bu itibarla herhangi bir inanc›m›zda bir de¤ifliklik olma-
s› di¤erlerini flu ya da bu biçimde etkilemektedir. Quine insanl›¤›n sahip oldu¤u
bilgiyi s›n›r flartlar›n› deneyimin belirledi¤i bir güç alan›na benzetmektedir. Bu
alanda baz› bilgiler merkeze daha yak›n ve bu itibarla duyu deneyimine daha
uzakken baz›lar› ise duyu deneyimine daha yak›nd›r. 
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Bu resim içerisinde cevaplanmas› gereken bir sorun ise her biri di¤eriyle iliflki-
li olan bilimsel kuramlar›n, nas›l olup da de¤iflikli¤e u¤rayaca¤›d›r. Yukar›daki ör-
ne¤imizi hat›rlayarak sormam›z gereken soru fludur: Bir grup kurama (ya da mev-
cut tüm kuramlara) dayanarak oluflturdu¤umuz bir varsay›m›m›z bir gözlemle do¤-
rulanmazsa hangi kuram›, ne ölçüde revize etmemiz gerekti¤ine nas›l karar veri-
riz? Quine’a göre bu sorunun yan›t› fludur: Bilgisel dizgemizde en az sars›nt›y› ya-
pacak surette de¤iflikli¤e gitme e¤ilimindeyizdir. Quine bunu bir düstur olarak ifa-
de eder ve en az sakatlama düsturu (‹ng. maxim of minimal mutilation) olarak
adland›r›r. Öte yandan Quine’a göre hiçbir kuram ya da yasa, de¤iflim sürecinden
azade de¤ildir. Bilimsel devrimler söz konusu oldu¤unda bu tür radikal de¤iflimler
de gerçekleflebilir. Quine’a göre öndeyide bulunma gücümüzü art›rd›¤› ve çoklafl-
t›rd›¤› sürece bilimsel de¤iflim kabul edilebilirdir. 

Benzer öndeyilerde bulunan iki farkl› kuram söz konusu oldu¤unda ise Quine’a
göre daha basit olan› tercih etme e¤ilimindeyizdir. Söz konusu bu basit olan› tercih
etme kural› sadece bilimsel kuramlar için de¤il, sa¤duyuya dayal› gündelik düflünme
biçimlerimiz için de aynen geçerlidir. Quine’a göre, temel unsurlar› duyumlar olan bir
varl›kbilimdense, orta büyüklükte nesneler olan bir varl›kbilimi kabul etmemizin ne-
deni de basitlik kural›d›r. Bu varl›kbilimle duyum deneyimindeki karmafl›kl›ktan ken-
dimizi kurtar›p kendi d›fl›m›zdaki nesnelerden bahsedebiliriz. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
kendi d›fl›m›zda birer nesne olarak bir sandalye ya da masadan bahsetti¤imizde, ken-
di bafl›na var olan fleylerden de¤il bizim kurdu¤umuz, bu itibarla da kuramsal nesne-
lerden söz etmekteyizdir. Ancak bu yaklafl›m bir sorun bar›nd›rmaktad›r. Quine’›n bu-
radaki ak›l yürütmesi, öznel deneyimimizin unsurlar›ndan söz edebilece¤imiz özel bir
dili olanakl› görür gibidir. Quine daha geç dönem yaz›lar›nda böyle bir özel dildense
daha nesnel ve kamusal bir yaklafl›m› savunmay› tercih etmifltir. Bir baflka deyiflle, du-
yu organlar›m›z›n uyar›lmas› neticesinde dünyayla temas ediyor olsak da gözlem
önermelerimiz bu uyar›mlarla de¤il kendi d›fl›m›zdaki nesnelerle ilgilidir. Gözlem
önermeleri bilgimizi içeren kuvvet alan›n›n s›n›rlar›nda bulunmakta ve di¤er tüm bil-
gilerimiz taraf›ndan etkilenmekte ve belirlenmektedir. Öte yandan, dünyayla temas›-
m›z› sa¤layan önermeler olarak bilimi nesnel k›lan da bu gözlem önermeleridir. 

Quine’a göre deneycili¤in iki dogmas› birbiriyle nas›l iliflkilendirilebilir?

Anlam›n Belirsizli¤i
Quine’›n geleneksel biçimiyle felsefeye yönelik elefltirisi analitik do¤rularla s›n›rl›
de¤ildir. Quine do¤alc› bak›fl aç›s›n› genel olarak dil anlay›fl›na ve anlambilime ta-
fl›r. “Ontological Relativity” bafll›kl› makalesinin giriflinde Dewey ve Wittgenstein’›n
özel bir dilin olanakl›l›¤›n› reddedifllerinden bahseder. Öte yandan Wittgenstein’›n
Dewey’e benzer bir biçimde özel dili reddetse de dile iliflkin kopya kuram›n› sa-
vunmay› sürdürdü¤ünü söyleyerek kendisini elefltirir:

De¤iflik biçimleriyle kopya kuram› ana felsefî gelene¤e ve günümüzdeki sa¤duyuya

dayal› tavra yak›n durmaktad›r. Elefltirel olmayan anlambilim, sergilenenlerin an-

lamlar ve kelimelerin de etiketler oldu¤u bir müze mitinden ibarettir. Dil de¤ifltirmek

etiketleri de¤ifltirmektir. fiimdi do¤alc› yaklafl›m› savunanlar›n bu görüfle as›l itiraz-

lar› anlamlar›n zihinsel fleyler olmas›na bir itiraz de¤ildir ki bu da yeterince güçlü

bir elefltiri olurdu. Esas elefltiri, etiketlenmifl teflhir ürünlerinin zihinsel fikirler de¤il

Platoncu fikirler ve hatta kendilerine gönderme yap›lan somut nesneler olsa da ay-

nen geçerlili¤ini korur. Bir kiflinin anlambiliminin, sergileyebilece¤i aç›k davran›fl-
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lar›na içkin olan›n ötesinde zihninde bir biçimde belirlenmifl oldu¤unu düflündü¤ü-

müz sürece, anlambilim habis bir zihinsellikle bozulmufl demektir (“Ontological
Relativity”, s.569-570).

Quine’›n burada gözlemlenebilir davran›fllara yapt›¤› vurgu son derece önemli-
dir. Quine’a göre dil ö¤renme sürecinde, bir kiflinin di¤erlerinin sergiledi¤i davra-
n›fllar›n ötesinde nüfuz edebilece¤i baflka bir veri kayna¤› mevcut de¤ildir. Anla-
m›n davran›flç› bir biçimde ele al›nmas›n›n ise derin sonuçlar› bulunmaktad›r. Qui-
ne’a göre do¤alc› bir dil anlay›fl›n› ve davran›fla dayal› bir anlam kuram›n› benim-
sedi¤imizde, anlam›n belirlili¤inden de vazgeçmifl oluruz. Bir baflka deyiflle, iki
farkl› ifadenin anlamlar›n›n ayn› olup olmad›¤›n›n belirli bir cevab› art›k yoktur. 

Quine bu belirsizli¤i göstermek için hiç bilmedi¤imiz ve bizim dilimize uzak bir
dili bir dilbilimcinin ö¤renmeye çal›flt›¤› bir durumu örnek olarak seçer. Elimizin
alt›nda sözlükler, gramer kitaplar› vb. bulunmamaktad›r. Dili ö¤renmenin yolu
köktenci çeviri yöntemidir. Bu durumda sadece dili bilen muhataplar›m›z›n sergi-
ledikleri davran›fllarla karfl› karfl›yay›zd›r. Asl›nda bu durum, dil ö¤renen bir çocu-
¤un durumundan farkl› de¤ildir. Tek fark yeni dili ö¤renmeye çal›flan kiflinin, me-
sela bir dilbilimcinin elinde, kendi bildi¤i dil bulunmaktad›r. 

Dilbilimcinin bu durumda yapmaya çal›flt›¤› fley, gözlemlenebilir davran›fllara
dayanarak bir tür çeviri elkitab› oluflturmakt›r. Quine bir örnek olarak, dilbilimci ile
ö¤renmeye çal›flt›¤› dili konuflan bir kiflinin yan›ndan bir tavflan›n geçti¤i bir duru-
mu anlat›r. Yabanc› dili konuflan kifli tavflana iflaret ederek “Gavagai” der. Dilbilim-
ci bu sözcü¤ün “tavflan” sözcü¤üne karfl›l›k gelece¤ine dair bir varsay›m gelifltirir.
Farkl› durumlarda bunun tekrarlan›p tekrarlanmad›¤›na bakar. Tümevar›msal bir
ç›kar›mla sonuçta bu sözcü¤ün “tavflan” anlam›na geldi¤ine karar verebilir. Qui-
ne’a göre ise burada yabanc› dili konuflanlar›n asl›nda tek bir tavflan› m›, tavflan›n
bir parças›n› m›, uzay - zamanda tavflan›n kaplad›¤› belli bir yeri mi kastetti¤inin
sergilenen davran›fla bakarak belirlenemeyece¤ini öne sürer. Zaman içerisinde dil-
bilimcinin baflka baz› sözcükleri ö¤renip, “Bununla flu ayn› m›?” vb. sorularla bu
durumu netlefltirmeye çal›flabilece¤ini, ancak ayn› belirsizli¤in bu yeni ö¤renilen
sözcükler için de aynen geçerli oldu¤unu belirtir. Söz konusu bu belirsizlik hem
sözcüklerin içlemleri hem de kaplamlar› için geçerlidir. 

Quine daha sonra tart›flmas›n› anadil için tekrarlar. Baflka bir dilin ö¤renilmesi
ile anadilin ö¤renilmesi aras›nda esasen bir fark bulunmamaktad›r. Dili yeni ö¤re-
nen bir çocu¤un elinde de gözlemledi¤i davran›fllar›n ötesinde bir veri bulunma-
maktad›r. Ayn› dili konuflan iki kifliden birinin bir sözcü¤ü kulland›¤›nda neye ifla-
ret etti¤i ya da neyi kastetti¤i de ayn› ölçüde belirsizli¤e tabidir. Quine’a göre so-
runun özünde nesnelerin bireysellefltirilmesine dair bir belirsizlik yatmaktad›r.
Nesnel olarak kendi bafllar›na bireylerden ve bireyselleflmeden söz edemeyece¤i-
miz için, dilin içerisinde ve dile göre bir bölme ve bireysellefltirme yapmak duru-
munday›zd›r. Ancak bunu yaparken de elimizde gözlemlenebilir davran›fllardan
fazla bir araç bulunmamaktad›r. Sonuçta Quine bu sorunu gönderimin netlefltirile-
memesi (‹ng. inscrutability of reference) olarak adland›rmaktad›r.

Ancak Quine hakl› ise bu durumda belirsizlik sadece ayn› dili konuflan kiflile-
rin birbirlerini tam olarak anlayamamalar›n›n da ötesinde, her kiflinin kendi konufl-
tu¤u dilde bir belirsizli¤in oldu¤unu kabul etmemizi gerektirmektedir. Özel bir dil
olanakl› olmad›¤›na göre, bir dili konuflurken söz konusu belirsizli¤i aflabilmemi-
zin bir olana¤› bulunmamaktad›r. 

Quine ifli bu noktaya kadar vard›rmak istememektedir ve söz konusu belirsiz-
li¤e bir s›n›r çekmeye çal›flmaktad›r:
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Bu açmaz› çözmek için kendimizi evde, tüm yüklemleri ve yard›mc› araçlar› ile dili-

mizde düflünelim. Bu sözcük da¤ar› “tavflan”, “tavflan parças›”, “tavflan (olman›n

bir) evresi”, “tamdeyim”, “say›”, “öküz”, “s›¤›r” kelimelerini içermektedir; ayr›ca ayn›-

l›k ve farkl›l›k gibi ikili yüklemleri ve di¤er mant›ksal parçac›klar› da içermektedir. Bu

terimlerle pek çok sözcükle bunun bir tamdeyim ve flunun bir say›, bunun bir tavflan,

flunun bir tavflan parças›, bu ve flunun ayn› tavflan, bu ve flunun farkl› parçalar oldu-

¤unu söyleyebiliriz. Tam da bu sözcüklerle. Bu terimlerin ve yüklemlerin ve yar-

d›mc› araçlar›n oluflturdu¤u flebeke, görelilik jargounu kullan›rsak, bizim referans

çerçevemizdir, bizim koordinat sistemimizdir. Bu çerçeveye göre, tavflanlar ve parça-

lar›, tamdeyimler ve say›lar hakk›nda anlaml› ve ay›rt edici bir surette konuflabiliriz

ve konufluruz. Ayr›ca, daha önceki paragraflarda yapt›¤›m›z gibi, bize aflina terimle-

rin farkl› gönderimleri hakk›nda tefekkür edebiliriz (...). Evet, gönderim saçmad›r,

ama sadece bir koordinat sistemine göreli olmad›¤› sürece. Bu görelilik ilkesinde bi-

zim açmaz›m›z›n çözümü yatmaktad›r (“Ontological Relativity”, s.582-3).

Söz konusu bütüncülük ve belirsizli¤in iki farkl› türde s›n›rlanmas› söz konusu-
dur. ‹lki, her ne kadar inançlar›m›z ve bilgilerimiz birbirleri taraf›ndan belirlenen ba¤-
dafl›k bir dizgede olufltursalar deneyimle temas ettikleri bir nokta bulunmaktad›r.
Gözlem önermeleri bu itibarla bütüncülü¤e ve ba¤dafl›kl›¤a bir s›n›r çekmektedir.
Quine bu itibarla bilginin ba¤dafl›kl›k kuram› ile bilginin duyusal bir temele dayand›-
¤› görüflünü bir araya getirdi¤ini düflünmektedir. ‹kinci s›n›r ise her bir dilin anlaml›
ve farkl› gönderimleri ay›rt edici bir referans çerçevesi oluflturmas›yla çizilmektedir.
Evet, farkl› dilleri birbiriyle k›yaslayacak dil d›fl› bir nirengi noktam›z bulunmamakta-
d›r ama bu dilin anlams›z ve tamam›yla belirsiz oldu¤u anlam›na gelmemektedir. 

Quine’›n anlam hakk›ndaki görüflleri dikkate al›nd›¤›nda dil içerisinde anlam›n tamamen
belirsiz oldu¤u söylenebilir mi? 

Varl›kbilimsel Ba¤lanma
“On What There is?” adl› makalesinde Quine, varl›kbilimle ilgili tart›flmas›na “var ol-
mayan›n bilmecesi” ad›n› verdi¤i bir sorunla bafllar. ‹ki felsefeci (ya da iki kifli) bir-
birlerinden farkl› ontolojilere sahip olabilirler. Birisine göre bir fley varken, di¤erine
göre o fley var olmayabilir. Ancak ikinci kifli var olmayan fley hakk›nda tart›flmaya
girmek isterse, kulland›¤› dil ister isteme o var olmayan fleye gönderme yapacakt›r.
Bu durumda da var olmad›¤›n› düflündü¤ü fleyin var olmad›¤›n› söylerken, öncelik-
le o fleyin var oldu¤unu ifade etmek durumunda kalacakt›r. Quine’›n bu konuda seç-
ti¤i örnek Pegasus’tur. “Pegasus yoktur.” dedi¤imde özne konumundaki “Pegasus”
teriminin iflaret etti¤i bir nesne olarak Pegasus’tan söz etmek durumunday›md›r. 

Quine bu sorunun çözümü için Russell’›n belirli betimleyicilere iliflkin kuram›n-
dan yararlan›r. Russell’›n yöntemini kullan›rsak “Pegasus vard›r” önermesi “Bir x var-
d›r ki o x Bellorophon taraf›ndan yakalananm›fl kanatl› bir att›r ve Bellorophon tara-
f›ndan yakalananm›fl baflka bir kanatl› at yoktur.” önermesine çözümlenebilir. ‹lk
önermede tekil bir ad olarak Pegasus bir nesne olarak Pegasus’a gönderme yap›yor
gibi görünürken, ikinci önermede böyle bir zorunululuk ortadan kalmaktad›r. Art›k
Pegasus hakk›nda Pegasus’un varl›¤›n› onaylamak zorunda olmaks›z›n konuflabiliriz.
Bu di¤er tüm tekil adlar için geçerlidir. Quine buradan flu sonucu ç›karmaktad›r:

‘Bir milyondan büyük asal say›lar vard›r dedi¤imizde kendimizi say›lar› içeren bir

varl›kbilime ba¤lam›fl oluruz; ‘sentorlar vard›r’ dedi¤imizde kendimizi sentorlar›

içeren bir varl›kbilime ba¤lam›fl oluruz; ‘Pegasus vard›r’ dedi¤imizde kendimizi Pe-

gasus’u içeren bir varl›kbilime ba¤lam›fl oluruz. Ancak Pegasus veya Wawerley ’in
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yazar› veya Berkeley Koleji’nde yuvarlak kare bir kubbe yoktur dedi¤imizde Pega-

sus’u, Wawerley’ in yazar›n› veya söz konusu kubbeyi içeren bir varl›kbilime ba¤-

lam›fl olmay›z. Biz art›k, tekil bir terimi içeren bir ifadenin anlaml› olmas› için bu te-

rim taraf›ndan adland›r›lan bir fley olmal›d›r gibi bir delüzyonla bo¤uflmak zorun-

da de¤iliz (“On What There Is”, s.47)

Quine bu noktadan hareketle tümeller sorununu ele al›r ve benzer bir elefltiri-
yi genel terimler için de yapar. Quine’a göre genel terimlerin anlaml› olmas› tümel-
lerin varl›¤›n› gerektirmez. Quine bu düflünüfl çizgisini kendi anlam anlay›fl›n› sa-
vunmak üzere sürdürür ve sözcüklerin ve ifadelerin anlaml› olabilmeleri için ken-
di bafllar›na anlamlar›n bulunmas› gerekti¤i fikrini de elefltirir. 

Tüm bu tart›flmalardan ç›kan sonuç, varl›kbilimsel aç›dan kendimizi ba¤lad›¤›m›z

durumlar›n ancak “fiu ve flu özelliklere sahip flu fley (x) vard›r.” türü ifadeler yoluy-

la oldu¤unu görürüz. Quine bu durumu flu ifadeyle özetlemifltir: “Bir fley olarak var

say›lmak, saf ve basit biçimde ifade edersek, bir de¤iflkenin de¤eri olarak kabul edil-

mektir” (“On What There Is”, s.50).

Quine’›n verdi¤i örne¤i kullan›rsak “Baz› köpekler beyazd›r.” önermesi bizi be-
yaz köpeklerin varl›¤›n›n kabul etmek durumunda b›rak›r. Ama “köpek olmak” ya
da “beyaz olmak” gibi tümellerin var olup olmamas› konusunda ba¤lamaz. 

Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda tüm kuramlar, ba¤l› de¤iflkenlerinin de¤er ald›¤› bir
varl›k alan›n› var sayarlar ve bu itibarla ontoloji ile ilgili tart›flmalar bir ölçüde dile
iliflkin tart›flmalarca belirlenir. 

Bizim bir varl›kbilimi kabul etmemiz, bence, ilkesel olarak, bir bilimsel kuram›, me-

sela bir fizik dizgesini kabul etmemize benzerdir: Biz, en az›ndan makul düflündü-

¤ümüz ölçüde, ham deneyimin düzensiz parçalar›n›n içine yerlefltirilip düzenlendi-

¤i en basit kavramsal flemay› benimseriz. Bizim varl›kbilimimiz en genel anlamda

bilimin yerini tutacak kapsaml› bir kavramsal flemay› sabit k›ld›¤›m›zda belirlenmifl

olur. O kavramsal fleman›n, mesela biyolojik veya fiziksel bir parças›n›n akla uygun

bir biçimde inflas›n› belirleyen mülahazalar, bütünün akla uygun bir biçimde infla-

s›n› belirleyen mülahazalardan tür bak›mdan farkl› de¤ildir. Bilimsel bir dizgenin

benimsenmesi ne ölçüde bir dil meselesi ise, ayn›s›, fazlas› de¤il, bir varl›kbilimin be-

nimsenmesi için aynen geçerlidir (“On What There Is”, s.53).

Quine’›n burada alt›n› çizmek istedi¤i nokta fludur: Varl›kbilim hakk›ndaki so-
rular dile iliflkin sorulara tercüme edilebilir ama bu, sorunun kendisinin dilsel ol-
du¤u anlam›na gelmez. Quine’›n kendi verdi¤i örne¤i dikkate al›rsak, “Napoli’yi
görmek” yüklemi bir özneyle birlefltirilirse anlaml› bir cümle elde edilir ancak Na-
poli’yi görmenin kendisi dilsel bir fley de¤ildir.

Tüm bu tart›flmalardan flu sonucu ç›karabiliriz. Quine geleneksel dile ve dilin
mant›¤›n› çözümlemeye dayal› felsefe anlay›fl›n› elefltirmekte, do¤alc›l›¤a ve prag-
matizme do¤ru felsefenin dönüflmesini arzu etmektedir. Öte yandan, gelifltirdi¤i
anlay›fl›n bilime ve bilimsel ilerlemeye engel olmamas›n› da gözetmeye çal›flmak-
tad›r. Bir bak›ma hem bütüncü ve ba¤dafl›kl›¤a dayal› bir do¤ruluk anlay›fl›n› sa-
vunmakta hem de duyusal deneyimin bilginin geliflimindeki kontrol edici rolünü
korumaya çal›flmaktad›r. Bu ikisini ayn› anda baflarmaya çal›flman›n yaratt›¤› geri-
lim Quine’›n felsefesine ana rengini vermektedir. 

Quine’a göre ontolojiye iliflkin tart›flmalar dile iliflkin tart›flmalara indirgenebilir mi? Neden?
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Quine’›n elefltirdi¤i deneycili¤in iki dogmas›n›n

neler oldu¤unu aç›klamak.

Bu dogmalardan ilki, analitik ve sentetik öner-
meler aras›nda keskin bir ayr›m oldu¤u; ikincisi
ise anlaml› ifadelerin dolays›z deneyimle bire bir
karfl›laflt›r›labilecek basit önermelere çözümlene-
bilece¤i dogmas›d›r. Quine bu ikinci dogmay›
indirgemecilik dogmas› olarak da adland›rmak-
tad›r. Çünkü en nihayetinde nesneler hakk›nda
bir konuflma duyu deneyiminde mevcut basit içe-
riklere indirgenmektedir. Bu dogmalardan ilki
bilim adamlar› ile felsefeciler aras›nda bir iflbölü-
münü de beraberinde getirmektedir. Bilim adam-
lar› sentetik do¤rular›n pefline düflerken felsefe-
ciler mevcut terimleri analitik tan›mlar yoluyla
aç›k hale getirmekte, mant›ksal ç›kar›mlar›n bi-
çimlerini ortaya koyarak do¤ru düflünmenin araç-
lar›n› ortaya koymaktad›rlar. ‹kinci dogma, gerek
Hume’un deneyimin duyusal izlenimlerle baflla-
d›¤› fikrine gerekse mant›ksal pozitivistlerin do¤-
rulanabilirlik ilkesine dayand›r›labilir.

Deneycili¤in iki dogmas›n›n birbirleriyle nas›l

iliflkili oldu¤unu aç›klamak.

Deneycili¤in iki dogmas›, birbiriyle iliflkilidir çün-
kü analitik önermelerin bulunmas› sentetik öner-
meler için bir s›n›r durumunu ifade etmekte, ay-
r›ca analitik önermeler karmafl›k sentetik öner-
melerin unsurlar›na çözümlenerek duyu deneyi-
miyle karfl›laflt›r›labilir basit önermelerin elde edi-
lebilmesine olanak sa¤lamaktad›r. 

Kuramlar›n gözlemlerce düflük belirlenmesinin

bütüncülü¤e nas›l yol açt›¤›n› aç›klamak.

Quine bilgimizin duyu deneyimine dayand›¤›n›
düflünmektedir. Bu itibarla deneycili¤i reddedi-
yor olmas›, bilgi için duyu deneyimini esas teflkil
etmedi¤i anlam›na gelmez. Quine’›n karfl› ç›kt›¤›
fley önermelerin anlamlar›n›n atomsal bir biçim-
de belirlenmesidir. Duyusal deneyimle karfl›lafl-
t›rmak üzere tek tek önermeler, küçük bir birim
olarak kalmaktad›r. 

Mant›ksal bir yap› içerisinde konuyu flöyle suna-
biliriz:
Y: Deneyimizi tasarlarken varsayd›¤›m›z yasala-

r›n tümel evetlemelerle bir araya getirildi¤i bi-
leflik önerme

V: Bizim test etmek istedi¤imiz varsay›m
Ö: Deneyin yap›lmas› aflamas›ndaki özel flartlar

(örne¤in iki bilefli¤in kar›flt›r›l›p belli bir dere-
ceye kadar ›s›t›lmas›)

G: Sonuçta gözlemlenmesi beklenen durumu ifa-
de eden önerme olsun.

Y ve V ve Ö
Öyleyse, G

Biçiminde bir kan›tlama elde ederiz. 

E¤er “Y ve V ve Ö” do¤ru ise G de do¤ru ola-
cakt›r. G önermesinin deney sonunda do¤rulan-
d›¤›n› varsayd›¤›m›zda “Y ve V ve Ö”nün do¤ru-
land›¤›n› söyleyemeyiz. Sadece yanl›fllanmad›¤›-
n› söyleyebiliriz. G önermesinin deney sonucun-
da yanl›fllanmas› durumunda ise “Y ve V ve Ö”
bileflik önermesinin yanl›fl oldu¤u sonucuna va-
r›r›z. Ancak tikel evetleme ile birlefltirilen öner-
melerin hangi bölümünden bu yanl›fll›¤›n kay-
nakland›¤›na karar veremeyiz. Sonuç olarak, bi-
limsel önermelerin duyu deneyimiyle karfl›laflt›-
r›lmas›, atomsal bir varsay›m›n do¤rulu¤una ka-
rar vermekle s›n›rland›r›lamaz. Quine’a göre, kar-
fl›laflt›rman›n bir taraf›nda duyu deneyimi yer al›r-
ken di¤er taraf›nda ise bilimsel önermelerin ta-
mam› yer almaktad›r.

Özet
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Anlam›n belirsizli¤i ve gönderimin netlefltirile-

memesi ile neyin kastedildi¤ini aç›klamak. 

Quine’a göre elefltirel olmayan anlambilim, ser-
gilenenlerin anlamlar ve kelimelerin de etiketler
oldu¤u bir müze mitinden ibarettir. Dil de¤ifltir-
mek etiketleri de¤ifltirmektir. fiimdi do¤alc› yak-
lafl›m› savunanlar›n bu görüfle as›l itirazlar› an-
lamlar›n zihinsel fleyler olmas›na bir itiraz de¤il-
dir, ki bu da yeterince güçlü bir elefltiri olurdu.
Esas elefltiri, etiketlenmifl teflhir ürünlerinin zi-
hinsel fikirler de¤il, Platoncu fikirler ve hatta ken-
dilerine gönderme yap›lan somut nesneler de ol-
sa aynen geçerlili¤ini korur. Bir kiflinin anlambi-
liminin, sergileyebilece¤i aç›k davran›fllar›na iç-
kin olan›n ötesinde zihninde bir biçimde belir-
lenmifl oldu¤unu düflündü¤ümüz sürece, anlam-
bilim habis bir zihinsellikle bozulmufl demektir.
Quine’›n burada gözlemlenebilir davran›fllara
yapt›¤› vurgu son derece önemlidir. Quine’a gö-
re, dil ö¤renme sürecinde bir kiflinin di¤erlerinin
sergiledi¤i davran›fllar›n ötesinde nüfuz edebile-
ce¤i baflka bir veri kayna¤› mevcut de¤ildir. An-
lam›n davran›flç› bir biçimde ele al›nmas›n›n ise
derin sonuçlar› bulunmaktad›r. Quine’a göre, do-
¤alc› bir dil anlay›fl›n› ve davran›fla dayal› bir an-
lam kuram›n› benimsedi¤imizde, anlam›n belirli-
li¤inden de vazgeçmifl oluruz. Bir baflka deyiflle,
iki farkl› ifadenin anlamlar›n›n ayn› olup olmad›-
¤›n›n belirli bir cevab› art›k yoktur. Dili yeni ö¤-
renen bir çocu¤un elinde de gözlemledi¤i davra-
n›fllar›n ötesinde bir veri bulunmamaktad›r. Ayn›
dili konuflan iki kifliden birinin, bir sözcü¤ü kul-
land›¤›nda neye iflaret etti¤i ya da neyi kastetti¤i
de ayn› ölçüde belirsizli¤e tabidir. Quine’a göre,
sorunun özünde nesnelerin bireysellefltirilmesi-
ne dair bir belirsizlik yatmaktad›r. Nesnel olarak
kendi bafllar›na bireylerden ve bireyselleflmeden
söz edemeyece¤imiz için, dilin içerisinde ve dile
göre bir bölme ve bireysellefltirme yapmak duru-
munday›zd›r. Ancak bunu yaparken de elimizde
gözlemlenebilir davran›fllardan fazla bir araç bu-
lunmamaktad›r. Sonuçta Quine, bu sorunu gön-
derimin netlefltirilememesi (‹ng. inscrutability of
reference) olarak adland›rmaktad›r.

Varl›kbilimsel ba¤lanman›n dil ile iliflkisini aç›k-

lamak.

Quine “var olmayan›n bilmecesi” ad›n› verdi¤i
sorunun çözümü için Russell’›n belirli betimleyi-
cilere iliflkin kuram›ndan yararlan›r. Quine bura-
dan hareketle, “tekil bir terimi içeren bir ifadenin
anlaml› olmas› için bu terim taraf›ndan adland›r›-
lan bir fley olmal›d›r” ifadesinin geçerlili¤ini yitir-
di¤ini söyler. Quine bu noktadan hareketle, tü-
meller sorununu ele al›r ve benzer bir elefltiriyi
genel terimler için de yapar. Quine’a göre genel
terimlerin anlaml› olmas›, tümellerin varl›¤›n› ge-
rektirmez. Tüm bu tart›flmalardan ç›kan sonuç,
varl›kbilimsel aç›dan kendimizi ba¤lad›¤›m›z du-
rumlar›n ancak “fiu ve flu özelliklere sahip flu fley
(x) vard›r.” türü ifadeler yoluyla oldu¤unu görü-
rüz. Quine’›n verdi¤i örne¤i kullan›rsak “Baz› kö-
pekler beyazd›r.” önermesi bizi beyaz köpekle-
rin varl›¤›n›n kabul etmek durumunda b›rak›r.
Ama “köpek olmak” ya da “beyaz olmak” gibi
tümellerin var olup olmamas› konusunda ba¤-
lamaz. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, Quine’›n yazd›¤› eserler-
den biri de¤ildir?

a. “On What There Is”
b. “Two Dogmas of Empiricism” 
c. “Truth and Meaning”
d. “Ontological Relativity”
e. Word and Object

2. Quine’›n ifadesiyle, deneycili¤in birinci dogmas›
hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Birinci dogma beraberinde bilim adamlar› ile fel-
sefeciler aras›nda bir iflbölümünü getirmektedir.

b. Birinci dogmaya dayanarak bilim adamlar› sen-
tetik do¤rular›n pefline düflerken; felsefeciler
mevcut terimleri analitik tan›mlar yoluyla aç›k
hale getirmektedirler. 

c. Analitik ve sentetik önermeler aras›nda, keskin
bir ayr›m bulunmaktad›r.

d. Karmafl›k önermelerin deneyimle karfl›laflt›r›la-
bilen basit önermelere indirgenmesi, analitik
önermelerin varl›¤›n› gerektirmez. 

e. Analitik önermelerin bulunmas›, sentetik öner-
meler için bir s›n›r durumunu ifade etmektedir.

3. Quine’›n ifadesiyle, deneycili¤in ikinci dogmas› hak-
k›nda afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. ‹kinci dogmaya göre, anlaml› ifadeler dolays›z
deneyimle bire bir karfl›laflt›r›labilecek basit
önermelere çözümlenebilir.

b. ‹kinci dogma önermelerin duyu deneyimiyle
karfl›laflt›r›lmas›n› içerdi¤inden do¤alc› bir bilgi
anlay›fl›n› desteklemektedir. 

c. ‹kinci dogma, indirgemecilik dogmas› olarak da
adland›r›l›r. 

d. ‹kinci dogmaya göre nesneler hakk›nda bir ko-
nuflma duyu deneyiminde mevcut basit içerikle-
re indirgenebilir. 

e. ‹kinci dogma, mant›ksal pozitivistlerin do¤rula-
nabilirlik ilkesine dayand›r›labilir.

4. Kuramlar›n gözlemlerce eksik (düflük) belirlendi¤ini
savunan ve bu görüflleriyle Quine’› etkileyen düflünür
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Carnap
b. Tarski
c. Mach
d. Duhem
e. Ryle

5. I. Bir önermeyi do¤rulanma yöntemini ifade eden
bir önermeyle tan›mlama aflamas›nda analitikli¤e
ihtiyaç vard›r.

II. Bir terimin hangi terimlerle efl anlaml› oldu¤u,
bir terimin tan›m›n›n ne oldu¤u, olgulara baflvur-
maks›z›n belirlenemez.

III.Biçimsel bir dizge oluflturarak analitikli¤i böyle
bir dilde tan›mlamaya çal›flmak, hangi önerme
biçimlerinin analitik oldu¤unu belirleyecek kural
ya da kurallara d›flar›dan karar verilmesi gereke-
ce¤i için sonuçsuz kalacakt›r. 

Yukar›daki ifadelerden hangileri, analitiklik dogmas› ve
onun indirgemecilik dogmas› ile aras›ndaki ba¤›nt›s›na
iliflkin Quine’›n öne sürdü¤ü görüfllerden de¤ildir?

a. Yaln›z I 
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III

6. Quine’a göre, bilimsel de¤iflim süreci için afla¤›daki-
lerden hangisi söylenemez?

a. Hiçbir kuram ya da yasa, de¤iflim sürecinden
azade de¤ildir.

b. Bir grup kurama dayanarak oluflturdu¤umuz bir
varsay›m›m›z, bir gözlemle do¤rulanmazsa bü-
tüncü bir yaklafl›mla tüm kuramlar› reddederiz.

c. Bilgisel dizgemizde en az sars›nt›y› yapacak su-
rette de¤iflikli¤e gideriz. 

d. Öndeyide bulunma gücümüzü art›rd›¤› ve ençok-
laflt›rd›¤› sürece bilimsel de¤iflimi kabul ederiz. 

e. Benzer öndeyilerde bulunan iki farkl› kuram söz
konusu oldu¤unda daha basit olan› tercih ederiz. 

7. Afla¤›dakilerden hangisi, Quine’›n savundu¤u do-
¤alc› dil anlay›fl›n›n unsurlar›ndan birisi de¤ildir?

a. Dil ö¤renme sürecinde, bir kiflinin di¤erlerinin
sergiledi¤i davran›fllar›n ötesinde nüfuz edebile-
ce¤i baflka bir veri kayna¤› mevcut de¤ildir. 

b. Do¤alc› bir dil anlay›fl›n› ve davran›fla dayal› bir
anlam kuram›n› benimsedi¤imizde, anlam›n be-
lirlili¤inden vazgeçilmelidir.

c. Do¤alc› dil anlay›fl›na göre, iki farkl› ifadenin
anlamlar›n›n ayn› olup olmad›¤›n›n belirli bir ce-
vab› yoktur. 

d. Bir kiflinin anlambilimi, sergileyebilece¤i aç›k
davran›fllar›na içkin olan›n ötesinde zihninde bir
biçimde belirlenmifltir. 

e. Dil, dili bilen muhataplar›m›z›n sergiledikleri
davran›fllar üzerinden ö¤renilebilir.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Quine’a göre, nesnel olarak kendi bafllar›na birey-
lerden ve bireyselleflmeden söz edemeyece¤imiz için,
dilin içerisinde ve dile göre bir bölme ve bireysellefltir-
me yapmak durumunda kalmam›zdan kaynaklanan so-
run afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Düflük belirlenim
b. Var olmayan›n bilmecesi 
c. ‹ndirgemecilik dogmas›
d. Radikal çeviri
e. Gönderimin netlefltirilememesi

9. Quine’›n bir kiflinin var olmad›¤›n› düflündü¤ü fleyin
var olmad›¤›n› söylerken, öncelikle o fleyin var oldu¤u-
nu ifade etmek durumunda kalmas›ndan kaynaklanan
soruna verdi¤i ad, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Varl›kbilimsel ba¤lanma
b. Düflük belirlenim
c. Anlam›n belirsizli¤i
d. Varolmayan›n bilmecesi
e. Bütüncülük dogmas›

10. I. Tekil bir terimi içeren bir ifadenin anlaml› olmas›
için bu terim taraf›ndan adland›r›lan bir fley olma-
l›d›r.

II. Genel terimlerin anlaml› olmas›, tümellerin varl›-
¤›n› gerektirmez.

III.Varl›kbilim hakk›ndaki sorular, dile iliflkin soru-
lara tercüme edilebilir ama bu sorunun kendisi-
nin dilsel oldu¤u anlam›na gelmez.

Quine’›n varl›kbilimsel ba¤lanma hakk›ndaki görüflleri
dikkate al›nd›¤›nda, yukar›dakilerden hangileri söyle-
nebilir?

a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. Yaln›z III
d. I ve II
e. II ve III

Neyin Varoldu¤u Üzerine

(...)

Burada iki farkl› kavramsal flema ile görüngüsel ve fi-
zikselci olanla karfl› karfl›yay›z. Hangisi üstün gelmeli?
Her birinin kendisine göre avantajlar› var; her biri ken-
di tarz›nda kendi özgül basitli¤ine sahip. Her biri, be-
nim önerime göre, gelifltirilmeyi hak ediyor. Her biri-
nin, esasen, farkl› anlamlarda olmakla beraber daha te-
mel oldu¤u söylenebilir: Biri bilgibilimsel aç›dan, di¤e-
ri fiziksel aç›dan daha temel.
Fiziksel kavramsal flema deneyime iliflkin öykümüzü
basitlefltiriyor çünkü say›lamaz kadar çok, da¤›n›k du-
yusal olaylar tek tek nesnelerle iliflkilendiriliyor; üstelik,
ne kadar karmafl›k ve dolambaçl› bir yol izlenirse izlen-
sin fiziksel nesnelerle ilgili bir cümlenin görüngüsel di-
le çevrilmesi de olas› gözükmüyor. Fiziksel nesneler,
oransal olmayan say›lar›n devreye sokulmas› nas›l arit-
meti¤in yasalar›n› basitlefltiriyorsa, deneyimin ak›fl›yla
ilgili öykümüzü basitlefltiriyor ve yuvarl›yor. Sadece
oransal say›lar›n basit aritmeti¤inin kavramsal flemas›-
n›n bak›fl aç›s›ndan oransal olan ve olmayan say›lar›n
daha genifl aritmeti¤i elveriflli bir mit statüsüne sahip
(oransal say›lar›n aritmeti¤ine iliflkin): Gerçe¤e göre da-
ha basit ama o gerçe¤i da¤›n›k bir parça olarak içinde
bar›nd›r›yor. Benzer flekilde, görüngüsel bir bak›fl aç›-
s›ndan, fiziksel nesnelerin kavramsal flemas› da elverifl-
li bir mit: Gerçekten olana göre daha basit ama o ger-
çe¤i da¤›n›k bir parça olarak içinde bar›nd›r›yor.
Fiziksel nesnelerin s›n›flar› veya vas›flar› hakk›nda ne
diyebiliriz? Bu tür Platoncu bir ontoloji, kat› fizikselci
bir kavramsal fleman›n bak›fl aç›s›ndan, fizikselci kav-
ramsal fleman›n görüngüsel bak›fl aç›s›na göre bir mit
oldu¤u kadar bir mittir. Bu daha üst düzey mit [Platon-
cu mit] fizikle ilgili öykümüzü basitlefltirdi¤i ölçüde iyi
ve yaral›d›r. Matematik bu yüksek mitin bütünleflik bir
parças› oldu¤undan, bu mitin fizik bilimi için yarar› ye-
terinde aç›kt›r. (...)
Matematik miti ile fizik miti aras›ndaki benzeflim, di¤er
baz› ilave ve tesadüfi aç›lardan bak›ld›¤›nda oldukça da
yak›nd›r. Örne¤in, yüzy›l›n bafllar›nda, Russell paradok-
sunun ve küme kuram›n›n di¤er çat›flk›lar›n›n keflfi do-
lay›s›yla, matemati¤in temelleri ile ilgili ortaya ç›kan
krizi dikkate al›n. Bu çeliflkiler sezgilere uymayan, du-
rumu kurtarmaya yönelik baz› araçlarla ortadan kald›-
r›lmal›yd›; matematikle ilgili mit oluflturma etkinli¤imiz
herkesin gözünde kastî ve aflikâr bir hale geldi. Peki ya
fizik? Ifl›¤›n parçac›k ve dalga kuramlar› aras›nda bir ça-

Okuma Parças›
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t›flk› ortaya ç›kt› ve bu, Russell paradoksu’ndaki kadar
bütün bütün bir çeliflki de¤ildi. Ben bunun nededi¤inin
fizi¤in matematik kadar bütünlükle olmamas›ndan kay-
nakland›¤›ndan flüpheleniyorum. Yeniden, matemati-
¤in temellerine iliflkin ikinci büyük ça¤dafl kriz 1931’de
Gödel’in ispatlar›yla ortaya ç›kt›: Aritmetikte saptan›r
olmayan ifadeler oldu¤u anlafl›ld›. Bunun fizikteki kar-
fl›l›¤› ise Heisenberg’in belirsizlik ilkesiydi. 
Daha önceki sayfalarda, baz› ontolojilerin lehine öne
sürülen baz› genel geçer kan›tlamalar›n mant›ksal aç›-
dan yanl›fl oldu¤unu gösterme ifline giriflmifltim. Ayr›ca,
bir kuram›n ontolojik ba¤lanmalar›n›n neler oldu¤una
karar vermek için aç›k bir ölçüt öne sürmüfltüm. Ancak
hangi ontolojinin gerçekte benimsenece¤ine iliflkin so-
ru halen aç›kt›r ve bu konuda aflikâr olan tavsiye hofl-
görü ve deneyci ruhtur. Tüm yollar› deneyerek fiziksel-
ci kavramsal fleman›n görüngüsel flemaya ne ölçüde in-
dirgenebilece¤ini görmeye çal›flal›m; öte yandan, fizik
de do¤al olarak bütünüyle indirgenmeksizin yoluna de-
vam etmek isteyecektir. Do¤a biliminin Platoncu mate-
matikten nas›l ve ne ölçüde ba¤›ms›z olabilece¤ine ba-
kal›m; ancak, matematik yapmay› ve Platoncu temelle-
rini derinlemesine taramay› sürdürelim. 
(...)

Kaynak: W.V.Quine (1948) “On What There Is”. Revi-
ew of Metaphysics, cilt.2. s.21-38.
(W.V.Quine (1953) From a Logical Point of View, Harvard
University Press içerisinde yeniden bas›lm›flt›r: s.1-19 )

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Quine (1908 - 2000)” bafl-
l›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deneycili¤in ‹ki Dogmas›”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deneycili¤in ‹ki Dogmas›”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bütüncülük” bafll›kl› k›sm›
tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bütüncülük” bafll›kl› k›sm›
tekrar okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bütüncülük” bafll›kl› k›sm›
tekrar okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anlam›n Belirsizli¤i” bafll›k-
l› k›sm› tekrar okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anlam›n Belirsizli¤i” bafll›k-
l› k›sm› tekrar okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Varl›kbilimsel Ba¤lanma”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Varl›kbilimsel Ba¤lanma”
bafll›kl› k›sm› tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Olgusal içeri¤e sahip herhangi bir önerme alal›m ve bu
önermeye P diyelim. Mant›ksal olgucular›n anlam an-
lay›fl›ndan hareket edersek söz konusu önermenin an-
lam›, onun do¤rulanma yöntemi olacakt›r. Bu do¤ru-
lanma yöntemine dair önermeleri bir bileflik önerme
halinde E ile ifade etti¤imizi düflünelim. Quine’›n de-
neycili¤in ikinci dogmas› olarak and›¤› dogma, bu du-
rumda flu önermenin analitik ve tan›msal olarak do¤ru
oldu¤unu söylemektedir: P ancak ve ancak E. Çünkü
P’nin anlam› E’ye indirgenmifltir. fiimdi P’nin ve onun
anlam›n› içeren E’nin duyu deneyimine dayanarak do¤-
rulanmas› ya da yanl›fllanmas› söz konusu olabilir. An-
cak “P ancak ve ancak E” önermesinin do¤rulanmas›
için bir deneyime ihtiyaç yoktur. Çünkü o analitiktir ve
tan›msal olarak do¤rudur. Tam bu noktada ikinci dog-
ma birinci dogmaya dayanmaktad›r. Öte yandan, ana-
litik önermeler sentetik önermeler için bir s›n›r duru-
munu ifade etmekte, do¤rulanabilmeleri için deneyime
ihtiyaç bulunmayan önermeler olarak tan›mlanmakta-
d›rlar. Bu itibarla, iki dogma karfl›l›kl› olarak birbiriyle
iliflkilendirilmektedir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2

Quine’›n anlam›n belirsizli¤i ve gönderimin netlefltirile-
memesi hakk›ndaki görüflleri geçerli kabul edilirse bu
durumda, belirsizlik sadece ayn› dili konuflan kiflilerin
birbirlerini tam olarak anlayamamalar›n›n da ötesinde,
her bir kiflinin kendi konufltu¤u dilde bir belirsizli¤in
oldu¤unu kabul etmemizi gerektirmektedir. Özel bir dil
olanakl› olmad›¤›na göre, bir dili konuflurken söz ko-
nusu belirsizli¤i aflabilmemizin bir olana¤› bulunma-
maktad›r. Quine ifli bu noktaya kadar vard›rmak iste-
memektedir ve söz konusu belirsizli¤e bir s›n›r çekme-
ye çal›flmaktad›r. Kendi yaklafl›m›n› görelilik kuram› ile
karfl›laflt›rmaktad›r. Belli bir dil içerisinde sözcüklerin
gönderimi konusunda bir belirsizlik oldu¤unu söyleye-
meyiz. Öte yandan farkl› referans çerçevelerini, farkl›
dilleri k›yaslamam›za olanak sa¤layacak mutlak bir re-
ferans sistemi, mutlak bir dil bulunmamaktad›r. Kendi
ifadesini kullan›rsak, “Gönderim saçmad›r, ama sadece
bir koordinat sistemine göreli olmad›¤› sürece”.

S›ra Sizde 3 

Quine’›n “Bir fley olarak var say›lmak, saf ve basit bi-
çimde ifade edersek, bir de¤iflkenin de¤eri olarak ka-
bul edilmektir.” biçimindeki görüflü dikkate al›n›rsa,
tüm kuramlar›n, ba¤l› de¤iflkenlerinin de¤er ald›¤› bir
varl›k alan›n› var sayd›klar› ve bu itibarla ontoloji ile il-
gili tart›flmalar›n bir ölçüde dile iliflkin tart›flmalarca be-
lirlendi¤i söylenebilir. Ancak Quine’a göre, varl›kbilim
hakk›ndaki sorular›n dile iliflkin sorulara tercüme edile-
bilece¤i do¤ru olmas›na ra¤men, sorunun kendisinin
dilsel olarak kabul edilemez. Kendi verdi¤i örne¤i ha-
t›rlarsak: “Napoli’yi görmek” yüklemi bir özneyle birlefl-
tirilirse anlaml› bir cümle elde edilir ancak Napoli’yi
görmenin kendisi dilsel bir fley de¤ildir.
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