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vd.: Ve diğerleri. 

vb.: Ve benzeri. 

 

  



GİRİŞ 

 

 Felsefe tarihinde bazı filozofların yarattığı kırılma noktaları vardır. Ludwig 

Wittgenstein, bu türden kırılmaları kendi felsefesi içinde yaratmış belki de tek filozoftur. 

Bu çalışmada onun dil ve bilgi konusunda ortaya koyduğu farklı felsefi yaklaşımlar, 

"birlik" ve "çokluk" kavramları arasındaki karşıtlık ilişkisi aracılığıyla ele alınmış; bu 

karşıtlığın farklı yaklaşımlar arasında meydana getirdiği süreklilik ise, söz konusu 

kavramlar arasındaki ilişkinin kurulma biçimi aracılığıyla takip ettiğimiz bir "yapı" 

düşüncesi üzerinden incelenmiştir. Bu incelemenin detaylı bir sunumuna başlamadan 

önce, bu giriş bölümünde, yapı düşüncesinin onun ortaya konma biçimiyle ilişkisini ve 

bu felsefi yöntem sorunuyla ilgili olarak, Wittgenstein'ın felsefenin neliği ve amacı 

konusundaki görüşlerini ele almak yerinde olacaktır.   

 Wittgenstein'ın ortaya koyduğu farklı felsefi yaklaşımlar, belirli bir yapısal 

bütünlüğün veya bu bütünlüğü oluşturan ilişkilerin doğrudan ifade edilmesi konusunda 

açığa çıkan bir yöntem sorununa çözüm bulma arayışında ortaklaşırlar. Bu sorunun 

kendini ilk gösterdiği yer, çalışmamızın ilgili kısmında ayrıca incelediğimiz, Tractatus'ta 

ele alınan "söylenebilir olan" ve "gösterilebilir olan" ayrımıdır. Bu ayrım, dilin ve 

dünyanın sahip olduğu yapısal birliğin doğrudan ifade edilemeyeceğini açık kılmak için 

ortaya konur. Bununla birlikte, onun ortaya konması, bu ayrımın belirlediği sınırın ihlal 

edilmesi pahasına gerçekleşir ve bu nedenle Tractatus kendi tümcelerinin anlamlılığını 

reddederek sona ermek durumunda kalır.1 Wittgenstein, dilin yapısına ilişkin bu erken 

dönem yaklaşımı içerisinde, "felsefede doğru yöntem"in bir dil eleştirisinin sınırları 

içinde kalınması ve "söylenebilir olandan" başka hiçbir şey dile getirmeyip, dilin 

yapısının belirlediği sınırların ötesine geçmeyi deneyen her girişimin anlam-dışılığının 

 
1 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, çev. Oruç Aruoba, İstanbul, Metis Yayınları, 

2013, s. 173, §6.54. 
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ifşa edilmesi olduğunu belirtir2 —tıpkı kendisinin, kendi eserinin anlam-dışılığını ifşa 

ettiği gibi.  

Wittgenstein, sonraki çalışmalarında ortaya koyduğu yeni felsefi yaklaşım 

içerisinde söz konusu ifade sorununu aşabilmek için, amacına ancak kendisini "devirerek" 

ulaşabilen bu yöntemi terk edip, bütünüyle betimlemeye dayanan yeni bir felsefi yöntem 

geliştirir. Bu yeni felsefi yaklaşım, dil ve bilgi konusunda, farklı yapıların oluşturduğu bir 

çokluğun varlığına işaret eder; onun yöntemi ise, bu çokluğun varlığını ve onu oluşturan 

unsurların kendi aralarındaki ilişkiyi belirli kurgusal örnek durumların sunumu üzerinden 

açık kılmaktır. Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar'ın bu yöntemin ifade edildiği 

değinilerinde; felsefenin, dilin var olan farklı kullanım olanaklarına "el sürmemesi" 

gerektiğini; onları temellendirmesi mümkün olmadığı için, sadece betimlemeyle 

yetinmek ve geri kalan her şeyi "olduğu gibi" bırakmak zorunda olduğunu belirtir.3 İlgili 

değinilerin birinde, bunu şu şekilde ifade eder:  

Felsefe her şeyi yalnızca ortaya koyar; hiçbir şeyi açıklamaz, hiçbir sonuç 

çıkarmaz.—Her şey açık olarak ortada olduğuna göre açıklanacak bir şey de 

yoktur. Çünkü, diyelim ki gizli olan bir şey, bizi ilgilendirmez. 

"Felsefe" için, bütün yeni keşif ve icatlardan önce olanaklı olan şey de denilebilir.4 

 

Wittgenstein için, bir etkinlik olarak felsefenin gerçekleştirilme biçimi felsefenin 

neliği ile doğrudan bağlantılıdır. Onun erken dönem çalışmalarında açığa çıkan yaklaşım, 

felsefeyi, bize dünyaya ilişkin "doğru tümcelerin" toplamını veren doğa bilimlerinin 

"tartışmalı alanını sınırlayan" fakat bu bilimlerden biri olmayan bir etkinlik olarak sunar; 

buna göre: "'Felsefe' sözcüğü, doğabilimlerinin üstünde ya da altında duran, ama 

yanlarında durmayan birşeyi imlemelidir."5 Daha sonraki çalışmalarında ortaya çıkan 

yeni yaklaşım içerisinde, felsefe, Tractatus'ta ona atfedilen "metafizik eleştirisi" görevini 

 
2 Wittgenstein, a.g.e., s. 11 ve 171-173, Önsöz-§6.53. 
3 Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, çev. Haluk Barışcan, İstanbul, Metis Yayınları, 2014, s. 

69, §124. 
4 Wittgenstein, a.g.e., s. 70, §126. 
5 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 59-61, §4.11-§4.111-§4.113. 
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korumakla birlikte, bu göreve Tractatus'un kendi metafizik eğiliminin eleştirisini de dâhil 

eder. Felsefe, bir "dil eleştirisi" olmayı sürdürür; o, "sözcükleri metafiziksel 

kullanımlarından gündelik kullanımlarına geri getirme" etkinliğidir.6 Bu "geri getirme" 

ise ancak, Tractatus'ta ortaya konan "ideal" bir dilin var olması gerektiği düşüncesinin 

"dışına çıkmak" ile mümkündür.7 Wittgenstein, bir "ideal olan"a ulaşma arzusunun 

beraberinde getirdiği "teorileştirme" eğiliminden de kökten bir kopuş gerçekleştirilmesi 

gerektiğini ifade eder. Zettel'de yer alan bir değinide, dil konusunda ortaya koyduğu yeni 

felsefi yaklaşımı bir "dinamik teori" olarak adlandırır; fakat hemen ardından, bunun 

kendisini bize bir teori olarak sunmadığını, çünkü "teorilerin karakteristik tarafı" olan bir 

"genellik" ve "ortak unsur" keşfetme eğilimini taşımadığını belirtir.8 

Felsefi yöntemi ve felsefenin neliğini belirleyen, bir etkinlik olarak felsefenin 

gerçekleştirilme amacıdır ve bu amaç, Wittgenstein için, ortaya koyduğu tüm farklı felsefi 

yaklaşımlarda aynı kalır. O, Cambridge'de verdiği bir derste, öğrencilerine bu amacı 

"insanların düşünme biçiminde bir değişiklik yaratmak" olarak ifade eder; felsefe 

etkinliği aracılığıyla, insanları düşünme biçimlerini değiştirmeye ikna etmeyi 

hedeflediğini belirtir.9 Bu "değişim", Felsefi Soruşturmalar ve Zettel'de, "verili bir 

duruma başka türlü bakma" olanağına işaret edilerek "görme biçiminde" yaratılması 

hedeflenen bir değişim olarak sunulur10 ve böylesi bir değişim, kendisini bir araç olarak 

kullanarak "dünyanın doğru görülmesini" talep eden Tractatus'un da temel amacına 

karşılık gelir. Farklı felsefi yaklaşımlar içerisinde bu değişimi yaratmak için başvurulan 

yöntem ve daha önemlisi, bu değişimle birlikte "doğru" görülmesi gereken şeyin ne 

 
6 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 68, §116. 
7 Wittgenstein, a.g.e., s. 64 ve 65, §98-§103. 
8 Ludwig Wittgenstein, Zettel, çev. Doğan Şahiner, Ankara, Fol Yayınları, 2019, s. 124-125, §444. 
9 Ludwig Wittgenstein, Estetik, Psikoloji ve Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, çev. Muhsin 

Yılmaz, İstanbul, Sentez Yayıncılık, 2015, s. 48. 
10 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 77, §144; krş. Wittgenstein, Zettel, s. 129, §461. 
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olduğu konusunda temel farklılıklar açığa çıksa da, Wittgenstein için felsefe her zaman 

söz konusu amaca ancak onunla ulaşılabilir olan bir "tedavi" etkinliği olarak görülmüştür. 

 Wittgenstein'ın çalışmamızın ilk bölümünde ele aldığımız felsefi yaklaşımında 

bu değişim amacının yerine getirilme biçimi, dilin ve dünyanın yapısal birliğini ortaya 

koyarak, bu birliğin belirlediği sınırlar üzerinden düşünülebilir olanı ve düşünülemez 

olanı birbirinden ayırmaktır.11 Buna göre, felsefe: "Söylenebilir olanı açıkça ortaya 

koymakla, söylenemez olanı imleyecektir."12 Fakat bu ayrımı "doğrudan" ifade etmek 

ayrımın sınırladığı düşünülebilir ve söylenebilir olanın alanının ötesine geçmeyi 

gerektirir ve Tractatus'un içine düştüğü bu "paradoks", onun kendi amacını 

gerçekleştirmesinin bir aracı haline gelir. Okuyucu, bu kitabı bir "merdiven" olarak 

kullanarak, onun gösterdiği sınırı fark etmelidir; fakat bunu ancak, onun bu sınırı ihlal 

ettiğini kavrayarak ve böylece, onun tümcelerini "aşarak" başarabilir; "o zaman dünyayı 

doğru görür."13  

Çalışmamızın ikinci bölümünde ele aldığımız Wittgenstein'ın dile ilişkin yeni 

felsefi yaklaşımı içerisinde, dil oyunlarının çokluğunu ortaya koymak ve bu çokluğun 

kavranışı üzerinden, kendini bir "ideal ve tek olana ulaşma dürtüsü" olarak dayatan belirli 

bir düşünme biçiminin "büyüsünden" kurtulmak amaçlanır. Bu amaca ulaşmak için, dilsel 

ifadelerin, her biri kendi yapısal bütünlüğüne sahip olan dil oyunlarının çokluğu içindeki 

farklı kullanım olanakları çeşitli örnek durumlar üzerinden betimlenir ve karşılaştırılır. 

Bu karşıtlaştırmalar, hem farklı yaşam biçimlerinin "karşılaşmalarını" hem de dilsel 

ifadelerin ve eylemlerin farklı yaşam biçimleri içerisindeki kullanım biçimlerinin 

benzerliklerini ve farklılıklarını ele alan örnekler aracılığıyla sunulur. Wittgenstein, bu 

örnekler üzerinden dilin kullanımına ilişkin bazı temel yanlış anlamaları gidermeye; dilsel 

bir yapının işleyişini açık kılarak, ifadelerin ve eylemlerin belirli bir anlama sahip 

 
11 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 61, §4.112. 
12 Wittgenstein, a.g.e., s. 61, §4.115. 
13 Wittgenstein, a.g.e., s. 173, §6.54. 
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olmaları için toplumsal uzlaşımın kurduğu bir bağlamın hâlihazırda mevcut olması 

gerektiğini göstermeye çalışır. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ele aldığımız, Wittgenstein'ın bilgi 

sistemlerinin yapısını incelediği Kesinlik Üstüne eserinde, dilin yapısına ilişkin ortaya 

konan önceki yaklaşımlarda açığa çıkan felsefi amaç kendini yeniden gösterir. Bu eser; 

G. E. Moore'un bilgi, kesinlik ve kuşku konusunda ileri sürdüğü kimi varsayımların bir 

eleştirisini sunarak, bu varsayımlar üzerinden örneklenen, bilginin doğasına ilişkin 

mevcut bir düşünme biçiminin temellerini sarsmayı amaçlar. Bu amacı yerine 

getirebilmek için kesinlik ve kuşku durumlarının olanağının belirli bir bilgi sisteminin 

yapısı içerisinde belirlendiği gösterilmeye çalışılır. Bu eserde ayrıca, bilgi sistemlerinin 

meydana getirdiği ve her biri dünyanın bütünlüklü bir kavranışına karşılık gelen "dünya 

resimleri"nin çokluğu ortaya konur ve bu çokluk düşüncesi üzerinden, dünyanın farklı 

kavranış biçimleri arasında bir doğruluk ve değer hiyerarşisi kurma eğiliminde olan bir 

düşünme biçiminin eleştirisi gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bu eleştiri, Wittgenstein'ın 

kendisine yönelik başka bir eleştirinin de tohumlarını ekecektir ve çalışmamızın ilgili 

kısmında ele aldığımız üzere, bu sefer "düşünme biçiminde bir değişiklik yaratma" 

amacının kendisi bir sorun olarak belirecektir.   



 

1. BÖLÜM 

 

ÇOKLUKTAN BİRLİĞE: YAPILARIN BİRLİĞİ 

 

 Wittgenstein'ın felsefesinde "yapı düşüncesi"nin ilk açığa çıktığı ve onun "erken 

dönem" çalışmaları olarak anılan Tractatus Logico-Philosophicus eseri ile bu eserde 

ortaya konan görüşlerin yer aldığı taslak metinleri içeren bölümlerden oluşan, Türkçe'ye 

Defterler 1914-1916 ismiyle çevrilen derleme, dünyanın ve dilin yapısını bir "çokluk" ve 

"birlik" ilişkisi üzerinden sunar. Bu çokluk ve birlik ilişkisi kendisini birden fazla türde 

ve düzeyde gösterir. Çokluğun ilk ve asıl kavranışı, dünya için olguların ve dil için 

tümcelerin çokluğudur ve bu çokluk, dünyayı oluşturan olguların ve dili oluşturan 

tümcelerin kendi aralarındaki bağımsızlıklarının bir ifadesidir. Bu tür bir çokluğa karşılık 

gelen birlik ise söz konusu bağımsız unsurların bir "toplam" olarak oluşturdukları 

dünyanın ve dilin kendisidir. Ayrıca bu bağımsız unsurların kendileri de, olgular için 

"şeyler"in ve tümceler için "adlar"ın belirli bir ilişki içinde oluşturdukları birlikler olarak 

ele alınırlar. Son olarak, çokluk kendisini bir "ikilik" içinde sunar: dünya ve dil ikiliği. 

Bu ikilik ise, Tractatus'ta ortaya konan en temel düşüncelerden birine karşılık gelen 

"ortak mantıksal yapı" kavramı üzerinden bir yapısal birliğe kavuşturulur. 

 İlki, şeyler ile olgular arasında ve adlar ile tümceler arasında olan; ikincisi, olgular 

ile dünya ve tümceler ile dil arasında olan; sonuncusu ise dünya ve dil arasında olan farklı 

çokluk ve birlik ilişkileri söz konusudur. Wittgenstein felsefesinin bu ilk evresinde "yapı 

düşüncesi", bu ilişkilerin ilki ve sonuncusu; yani olgular ve tümcelerin kendi iç ilişkileri 

ve dünya ile dil arasındaki mantıksal yapı ortaklığı ilişkisi üzerinden açığa çıkar. İkincisi, 

yani dünyayı ve dili birer birlik olarak ortaya koyan şey ise yapısal ilişkiler değil, sadece 

bir tür "bir aradalık" durumudur. Onları oluşturan öğeler birbirlerinden "bağımsız" 

oldukları için dünyanın ve dilin birliği sadece bir tür "toplam"dır, çokluğun birliğidir.  
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 Belirtmek gerekir ki, bu erken dönem felsefi yaklaşımı içerisinde Wittgenstein 

için gösterilmesi aslolan birlik dilin birliğidir ve Tractatus'ta bir ve tek iken, çalışmamızın 

sonraki bölümünde ele aldığımız onun yeni felsefi yaklaşımı içerisinde bir çokluk olarak 

ortaya konan şey de dildir. Bununla birlikte Tractatus'ta dahi dilin, farklı kullanım 

biçimleri aracılığıyla birçok farklı temsil tarzının olanağını barındırdığı ifade edilir. Bu, 

Tractatus'un Wittgenstein'ın diğer eserlerinde geliştirdiği düşüncelerine kapı aralayan bir 

yönüdür; bu nedenle bu konuya ilişkin değiniler çalışmamızın sonraki kısımlarında ayrıca 

ele alınmıştır. 

 Tractatus'ta dilin yapısı mantıksal bir dil anlayışı üzerinden ele alınır ve mantıksal 

bir dilin birliği de her şeyden önce onun "tekliğini" gerektirir. Bu yaklaşıma göre; dünyayı 

onunla betimleyebileceğimiz, bu betimlemeyi hangi simgelerle yaparsak yapalım her 

birinin ona ait aynı temel mantığa göre kurulduğu, ancak onun üzerinden anlamın ve 

anlamlılığın söz konusu olduğu tek bir dil vardır.14  İngilizce veya Çince gibi "doğal" 

dillerin tümü, Tractatus'ta ele alındığı anlamıyla bir ve aynı dilin farklı görünümlerdir; 

dolayısıyla bu farklı doğal dilleri konuşan veya bu diller içinde düşünen insanların her 

biri için ortak olan, her birinin paylaştığı tek bir dil söz konusudur ve böyle bir dil de 

ancak Tractatus'ta ortaya konan gibi mantıksal bir dil olabilir.15 

 Wittgenstein, bu ilk felsefi çalışmalarında açıklamak istediği asıl şeyin dilin yapısı 

ve birliği olduğunu ve bu şekilde dünyanın yapısı ve birliğinin de açıklanmış olacağını 

Defterler'de şu şekilde ifade eder: "Benim tüm görevim, önermenin doğasını 

açıklamaktan ibaret. Bu, resmi önerme olan tüm olguların doğasını vermekten ibaret 

demektir. Tüm varlığın özünü vermekten."16 Tractatus'un sunum biçimi bizi tam tersine 

düşünmeye itse de gerçekte izlenen yol tam da budur: örneğin, olgu bağlamının, yani şey-

 
14 Hans Sluga, “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, çev. Sevinç Altınçekiç, Cogito, Yapı Kredi 

Yayınları, No: 33, 2002, s. 26. 
15 Hilary Putnam, “Wittgenstein and Realism”, International Journal of Philosophical Studies, C. 16, 

No: 1, 2008, s. 5. 
16 Ludwig Wittgenstein, Defterler 1914-1916, çev. Ali Utku, İstanbul, Birey Yayıncılık, 2004, s. 52. 
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durumları olan temel olguların yapısı bizzat temel tümcelerin yapısı üzerinden 

tasarlanır.17 Bu temel tümcelerin ve bir bütün olarak dilin yapısı da genel olarak dünyanın 

sahip olduğu mantıksal yapıya ilişkin fikir edinilmesini sağlar ve açıktır ki bu mantıksal 

yapıya ilişkin sonuçlar ortaya koymanın başka bir yolu da yoktur.18 

 Fakat Tractatus önce dünyanın yapısının açıklanmasıyla başlar ve bu durum, 

yukarıda ifade edilenin aksine, dilin yapısına ilişkin kavrayışın dünyanın yapısından 

türetildiği gibi bir izlenim uyandırır. Wittgenstein'ın "resim teorisi" olarak anılan ve 

dünya ile dil arasındaki ilişkinin ona göre açıklandığı düşüncesi söz konusu ilişkinin 

yönünü bu şekilde belirlemesine karşın, bu ilişkinin açığa çıkarılması konusunda durum 

tamamen farklıdır. Tractatus —ve onun yazarı— için dünyanın yapısının ortaya konması, 

ancak bu yapının bir yansıması olarak sunulan dilin yapısı üzerinden mümkündür. Tam 

tersi bir açıklama, Tractatus'u bizzat kendisinin eleştirdiği metafiziğin düştüğü tuzağa 

iter; bir metafizik eleştirisi olarak sunulan kitabın, kendisiyle bir kez daha çelişmesine 

sebep olur.19 

 Öyleyse Wittgenstein'ın Tractatus'a dünyanın yapısının açıklanmasıyla 

başlamasının tek nedeni, kitabın ortaya koyduğu temel bir düşüncenin belirlediği, dünya 

ile dil arasındaki ilişkinin doğasına dair bir kabulün kendini bu şekilde dayatmasıdır: 

Resmedilenin resimden önce sunulması gerekir ki resmetmenin doğası açıklanabilsin. 

Benzer şekilde, kitabın bu resmetme ilişkisine dair pek çok temel ayrımın açıklandığı 

mantığın doğasına ilişkin bölümleri de önce dünyanın yapısının sunulmasını gerektirir; 

çünkü Tractatus'ta ele alındığı biçimiyle mantık doğrudan dünyanın yapısına, bu yapıyı 

oluşturan unsurların genel niteliklerine dayandırılır.20 Bir tümcenin anlamlı 

olabilmesinin, yani onun doğru veya yanlış olabilmesinin olanağı ancak dünyanın belirli 

 
17 Pierre Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, çev. Murat Erşen, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2015, s. 

28. 
18 Sluga, “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, s. 19. 
19 Brian McGuinness, Approaches to Wittgenstein, London, Routledge, 2002, s. 95. 
20 Jaakko Hintikka, Wittgenstein Üzerine, çev. Fikret Osman, İstanbul, Sentez Yayıncılık, 2015, s. 36-37. 
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bir mantıksal yapıya sahip olmasıyla ortaya konabilir ve bu yönüyle dünyanın mantığı, 

dilin mantığını önceler.21 Wittgenstein'a göre dünyanın mantığı ve dilin mantığı 

arasındaki bu koşutluk, bunlar arasındaki yapısal ilişkinin doğasına dayanan mantıksal 

bir sonuçtur: "Eğer bir yapı verilirse ve ona yapısal bir bağıntı, o zaman ilk yapıyla 

bağıntıya sahip başka bir yapının olması gerekir. (Bu, yapısal bağıntıların doğasında 

içerilir.)"22 Bu nedenle Wittgenstein'ın çalışmalarının odağı doğrudan verili olan dilin, 

yani dilin yapısı ve ancak bu yapı üzerinden kavranabilir olan mantığın doğası üzerinden, 

dünyanın yapısına doğru kaymak zorunda kalmıştır. Kendisi, bu durumu Defterler'de yer 

alan bir değinide şöyle açıklar: "Çalışmam, mantığın temellerinden dünyanın doğasına 

doğru genişledi."23 

 

 

1.1 Dünyanın Yapısı 

 

 Tractatus'ta dünyanın yapısının ele alındığı kitabın ilk bölümleri, doğrudan 

dünyanın birliğinin ifade edildiği önermelerle başlar. Dünyanın birliği bir "toplam" olarak 

sunulur ve bu toplamı oluşturan unsurlar da şeyler değil, olgulardır.24 Bu olgular, bir 

bütün olarak, dünyanın yapısını meydana getirirler25: "Çünkü, olguların toplamı, neyin 

olduğu gibi olduğunu, aynı zamanda da bütün nelerin olduğu gibi olmadığını belirler."26 

Ve kitabın ilk önermesi de dünyayı bu birlik ve belirlenmişlik ilişkisi üzerinden tanımlar: 

"Dünya, olduğu gibi olan herşeydir."27 

 
21 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 25. 
22 Wittgenstein, a.g.e., s. 30-31. 
23 Wittgenstein, a.g.e., s. 98. 
24 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 15, §1.1. 
25 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §1.11. 
26 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §1.12. 
27 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §1. 
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 "Olduğu gibi olan" ifadesi ile kastedilen, "olgu bağlamlarının öyle 

varolmasıdır."28 Wittgenstein'ın Türkçe'ye "olgu bağlamı" olarak çevrilen "Sachverhalt" 

kavramı, şeyler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu en temel olgulara karşılık gelen ve 

dünyayı oluşturan unsurlar olarak daha fazla ayrıştırılmaları mümkün olmayan atomik 

olgulara tekabül eder.29 Wittgenstein, Türkçe'ye "olgu" olarak çevrilen "Tatsache" 

kavramı ile "Sachverhalt" kavramı arasındaki farkı, ona gönderdiği çalışma  taslaklarında 

yer alan bu ayrımı kendisi de anlayamamış olan Russell'a yazdığı bir mektupta şöyle 

açıklar: "'Tatsache ve Sachverhalt arasındaki fark nedir?', diye sormuşsun. Sachverhalt, o 

doğru olduğu takdirde bir Elementarsatz'a karşılık gelen şeydir. Tatsache ise temel 

önermelerin mantıksal çarpımına, bu çarpımın doğru olması koşuluyla karşılık gelen 

şeydir."30 Mektupta temel önerme ile temel önermelerin oluşturduğu karmaşık önermeler 

arasındaki fark üzerinden açıklanan bu ayrım, "Tatsache" kavramı ile ifade edilenin 

karmaşık bir olgu olduğunu ve "Sachverhalt" kavramı ile ifade edilenin de yalın, basit bir 

temel olgu olduğunu gösterir. Ayrıca, Tractatus'un İngilizce çevirisinde "Sachverhalt" 

kavramına karşılık olarak kullanılan "atomic fact" (atomik olgu) ifadesi, bu çeviri her ne 

kadar Wittgenstein tarafından onaylanmış olsa da, yine kavramın işaret ettiği temel 

olgunun yapısal karakterini ortaya koyamamaktadır; çünkü bu kavram her şeyden önce 

bir durumu, şeylerin kendi aralarında var olan bir ilişki halini işaret etmektedir.31 Söz 

konusu kavramlara ilişkin bu ayrımları göz önünde bulundurmak üzere, çalışmamızın 

geri kalanında bu kavramları Tractatus'un Türkçe çevirisinde yer alan "olgu bağlamı" ve 

ilişkili diğer kavram karşılıklarıyla kullanacağız. 

 Wittgenstein "olgu bağlamı" kavramı aracılığıyla, dünyanın birliğini oluşturan 

temel olguların kendilerinde taşıdıkları birliği ortaya koyar. Olgu bağlamlarını bir birlik 

 
28 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §2. 
29 Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, s. 35. 
30 Ludwig Wittgenstein, “Letters to B. Russell”, Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 

1911 - 1951, ed. Brian McGuinness, Oxford, Blackwell Publishing, 2008, s. 98. 
31 Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, s. 49-50. 
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olarak kuran çokluk, nesnelerin/şeylerin çokluğudur ve bu birliğin kuruluşu 

nesnelerin/şeylerin kendi aralarındaki ilişkiler üzerinden gerçekleşir: "Olgu bağlamı, 

nesnelerin (olanların, şeylerin) bir bağlantısıdır."32 Öyleyse, ilk önce bu çokluğu 

oluşturan unsurların doğasını ele almak gerekecektir.  

Nesneler/şeyler yalındırlar.33 Bu "yalınlık" salt mantıksal bir belirlenimdir ve 

onların tözselliğine işaret eder: "Nesneler dünyanın tözünü oluştururlar. Bu yüzden 

bileşik olamazlar."34 Wittgenstein bu tözselliği bir kabul olarak ortaya koyar ve daha önce 

değindiğimiz üzere, bu ön kabulü dilin yapısı ve anlamın olanağı üzerinden 

temellendirmeye çalışır. Ona göre: "Dünyanın hiçbir tözü olmasaydı, bir tümcenin 

anlamlı olup olmadığı, başka bir tümcenin doğru olup olmadığına bağımlı olurdu"35 ve 

"o zaman, dünyanın (doğru ya da yanlış) bir tasarımını oluşturmak olanaksız olurdu."36 

Nesneler dünyanın sahip olduğu belirgin biçimi oluştururlar37 ve dünyanın tözü olarak 

ancak bir biçim belirleyebilirler; dünyanın maddi yönü ise ancak olgu bağlamları 

aracılığıyla, yani nesnelerin karşılıklı-biçimlenmeleri ile kurulur.38 

 Tractatus'ta şey/nesne kavramı, olgu bağlamını kuran ilişkilerin öğelerini 

karşılayan unsurları ifade edebilmek için ele alınmıştır. "Şey için özsel olan, bir olgu 

bağlamının oluşturucu ögesi olabilmektir."39 Şey, kendinde, belirli bir olgu bağlamı 

içerisinde yer almasının olanağını içerir ve onu olgu bağlamlarında yer alma olanağının 

dışında, bir başka ifadeyle, diğer şeylerle yapısal ilişkiler içinde bulunma olanağının 

dışında düşünmek mümkün değildir.40 Şey, bütün olanaklı olgu bağlamlarında yer alabilir 

ve bu yönüyle "bağımsızdır"; fakat onun şu veya bu olgu bağlamı içinde yer alması 

 
32 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 15, §2.01. 
33 Wittgenstein, a.g.e., s. 19, §2.02. 
34 Wittgenstein, a.g.e., s. 19, §2.021. 
35 Wittgenstein, a.g.e., s. 19, §2.0211. 
36 Wittgenstein, a.g.e., s. 19, §2.0212. 
37 Wittgenstein, a.g.e., s. 19-21, §2.023-§2.026. 
38 Wittgenstein, a.g.e., s. 19, §2.0231. 
39 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §2.011. 
40 Wittgenstein, a.g.e., s. 15-17, §2.012-§2.121-§2.0123. 
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zorunlu olduğu için, belirli bir olgu bağlamını meydana getiren karşılıklı bağıntılar 

içerisinde yer alması bakımından "bağımlıdır".41 Wittgenstein, şey ile olgu bağlamı 

arasındaki bu ilişkiyi, uzamsal nesnelerin ontolojik durumuna işaret edilen şu örnekler 

üzerinden açıklar: 

Herbir şey, sanki, bir olanaklı olgu bağlamları uzamında bulunur. Bu uzamı boş 

olarak düşünebilirim, ama şeyi uzamsız olarak düşünemem.42 

 

Uzamsal nesnenin sonsuz uzam içinde bulunması gerekir. (Uzam noktası da bir 

kanıtlama-yeridir.)  

Görüş alanı içindeki bir leke gerçi kırmızı olmak zorunda değildir, ama bir renkte 

olmak zorundadır: çevresinde sanki renk-uzamı vardır. Ses, bir yükseklikte olmak 

zorundadır, dokunma duyumunun nesnesi bir sertlikte, vb.43 

 

Şeyler/nesneler ancak bir olgu bağlamı içerisinde var olabilirler ve bir çokluk 

olarak, kendi aralarındaki karşılıklı-biçimlenmeleri yoluyla olgu bağlamının birliğini 

kurarlar.44 Olgu bağlamı içerisinde nesneler birbirleriyle belirli bir ilişki içindedirler, bir 

zincirin halkaları gibi birbirlerinin içinde dururlar ve onların birbirleriyle bağlantı içinde 

bulunma biçimleri, olgu bağlamının yapısını oluşturur.45 Bu ilişkilerin kurulma biçimi 

yapının olanağıdır ve olgu bağlamında kurulan yapı, farklı olgu bağlamlarının kendi 

aralarındaki —yapısal olmayan— ilişkileri aracılığıyla kurulan olguların yapılarını 

oluşturur.46 Ancak nesnelerin kendi aralarındaki ilişkilerin temel bir yapısal birlik olarak 

olgu bağlamını meydana getirmeleri yoluyladır ki "(…) olguların yapı niteliklerinden, 

aynı anlamda da, biçimsel bağlantılardan ve yapıların bağlantılarından söz edebiliriz."47 

Tractatus'ta nesneler ile olgu bağlamları arasındaki çokluk ve birlik ilişkisi, bu 

ilişkinin meydana getirdiği yapısal birliğin kurulma biçimi üzerinden ortaya konur; fakat 

 
41 Wittgenstein, a.g.e., s. 17, §2.0122. 
42 Wittgenstein, a.g.e., s. 17, §2.013. 
43 Wittgenstein, a.g.e., s. 17-19, §2.0131. 
44 Wittgenstein, a.g.e., s. 21, §2.0272. 
45 Wittgenstein, a.g.e., s. 21, §2.03-§2.031-§2.032. 
46 Wittgenstein, a.g.e., s. 21, §2.033-2.034. 
47 Wittgenstein, a.g.e., s. 63, §4.122. 
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olgu bağlamlarının ve olguların kendi aralarında böylesi yapısal ilişkiler yoktur. Tam 

aksine, olguların bir toplamı olarak dünya, onu oluşturan olguların arasında hiçbir zorunlu 

ontolojik ilişki barındırmayan bir bütün olarak sunulur. Bu yaklaşıma göre: "Dünya 

olgulara ayrılır"48 ve bu olgulardan herhangi biri "olduğu gibi olabilir ya da olmayabilir, 

bütün geri kalanlar ise aynı kalabilir."49 Aynı şekilde, bu olguları oluşturan her olgu 

bağlamı da bir diğerinden ontolojik olarak bağımsızdır: "Bir olgu bağlamının varolması 

ya da varolmamasından başka birinin varolduğu ya da varolmadığı sonucu çıkarılamaz."50  

 Olgu ve olgu bağlamlarının bu bağımsızlığı, Tractatus'un son kısımlarında 

dünyanın yapısı hakkında sunulan düşüncelerin temelini oluşturur. Örneğin; yukarıda 

ifade edildiği haliyle, olgu bağlamları arasında, onlardan birinin var oluşunu ötekinin var 

oluşunun sonucu olarak açıklamayı haklı kılabilecek hiçbir nedensel bağlantı yoktur51; bu 

nedenle: "Geleceğin olaylarını, bugünkilerden sonuç olarak çıkaramayız. Nedensel 

bağlantıya inanç, batıl inançtır."52 Wittgenstein, kendisini dünyanın yapısı üzerine 

düşünmeye iten bazı soruları Defterler'de yer alan bir değinide şöyle ifade eder: 

"Yazdığım her şeyin çevresinde dönüp durduğu büyük sorun şudur: Dünyada a priori bir 

düzen var mıdır? Ve eğer öyleyse, bu düzen neye dayanır?"53 Ve bu sorular, Tractatus'ta 

şu şekilde yanıt bulur: 

 Bu şununla bağlantılı ki, deneyimimizin hiçbir bölümü de a priori değildir.  

Gördüğümüz herşey, başka türlü de olabilirdi.  

Betimleyebildiğimiz herşey, başka türlü de olabilirdi.  

Şeylerin a priori bir düzeni yoktur.54 

 

 
48 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §1.2. 
49 Wittgenstein, a.g.e., s. 15, §1.21. 
50 Wittgenstein, a.g.e., s. 23, §2.062. 
51 Wittgenstein, a.g.e., s. 93 ve 165, §5.136-§6.37. 
52 Wittgenstein, a.g.e., s. 93, §5.1361. 
53 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 69. 
54 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 137, §5.634. 
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 Olgu bağlamlarının ontolojik bağımsızlığı, dünyanın a priori bir düzene sahip 

olmadığını gösterir. Olgu bağlamları, böylesi bir düzeni tesis edecek yapısal ilişkiler 

içerisinde değil, sadece bir "bir arada bulunma" durumu üzerinden dünyayı meydana 

getirirler. Dolayısıyla dünyanın birliği, olgu bağlamlarının toplamı olarak, bir çokluğun 

birliğidir. Bu olgu bağlamlarının var olmaları ve var olmamaları gerçekliği oluşturur55 ve 

"toplam gerçeklik, dünyadır."56  

 

 

1.2 Dilin Yapısı  

 

 Wittgenstein'ın Tractatus'ta ortaya koymayı amaçladığı asıl birliğin dilin birliği 

olduğunu ifade etmiştik. Eserin dünyanın yapısını açıklayan ve bu yapı içinde dünyanın 

birliğini gösteren kısımlarının ardından, bu birliğin bir yansıması olarak ele alınan dilin 

birliğinin sunulmasına geçilir. Dilin yapısının açıklandığı ilgili kısımlar, Wittgenstein'ın 

"resim teorisi" olarak anılan düşüncesinin açığa çıktığı, dünyayı oluşturan unsurlar ile dili 

oluşturan unsurlar arasındaki resmetme ilişkisini ele alan önermelerin yer aldığı 

bölümlerden oluşur. Bu bölümler ise Türkçe'ye "tasarım" olarak çevrilen, dili dünyayla 

ilişkisinde bir "resim" olarak imleyen Almanca "Bild" kavramının açıklanmasıyla başlar. 

 "Tasarım, gerçekliğin bir taslağıdır."57 O, mantıksal uzam içinde, olgu 

bağlamlarını karşılar ve onun öğeleri de olgu bağlamlarını oluşturan nesnelere karşılık 

gelir.58 Nasıl ki olgu bağlamında nesneler belirli bir ilişki içinde bulunuyorlarsa, tasarımın 

öğeleri de kendi aralarında aynı türden bir ilişki içindedirler ve bu ilişki tasarımın yapısını 

oluşturur.59 Wittgenstein, tasarımın öğeleri ile gerçekliği oluşturan unsurlar arasındaki 

ilişkiyi bir "cetvel" benzetmesi ile açıklar: Buna göre, tasarım, gerçekliğin yanına konmuş 

 
55 Wittgenstein, a.g.e., s. 21, §2.06. 
56 Wittgenstein, a.g.e., s. 23, §2.063. 
57 Wittgenstein, a.g.e., s. 23, §2.12. 
58 Wittgenstein, a.g.e., s. 23, §2.11-§2.131. 
59 Wittgenstein, a.g.e., s. 23, §2.14-§2.15. 
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bir cetvel gibidir; sanki onun yanında uzanır ve üzerindeki bölümlenme çizgileri 

gerçekliği oluşturan öğelere "dokunur".60  

 Tractatus'ta resmetme ilişkisi tümcelerin yapısı üzerinden daha detaylı olarak 

ortaya konmadan önce, tasarımın "düşünce" (Gedanke) ile ve düşüncenin de tümce ile 

ilişkisi açıklanır. Düşünce, olgulara karşılık gelen mantıksal bir tasarımdır; doğru 

düşüncelerin toplamı da bir bütün olarak dünyanın tasarımını oluşturur.61 Düşünceler ise 

anlamlı tümceleri meydana getirirler, onlar tümcede "duyusal algılanabilir" olarak ifade 

edilirler.62 Wittgenstein düşüncenin tümce içinde algılanabilir bir şekilde, yani sesli ya da 

yazılı olarak dile getirilmesini sağlayan imi "tümce-imi" olarak adlandırır ve tümce-imini, 

tıpkı tasarımın doğasının açıklanmasında olduğu gibi, olgu bağlamlarının yapısının bir 

"izdüşümü" olarak ele alır63: "Tümce-imini oluşturan, ögelerinin, sözcüklerin, onun 

içinde birbirleriyle belirli bir tarzda bağlantılı olmalarıdır. Tümce-imi bir olgudur."64 

 Bu "belirli bir tarzda bağlantılı olma durumu", olgu bağlamlarının yapısı 

açıklanırken ifade edilen, onların birliğini kuran çokluğun öğelerinin kendi aralarındaki 

ilişki durumuyla aynı temele dayanır. Olgu bağlamında belirli bir ilişki içinde olan 

nesnelere, olgu bağlamının bir izdüşümü olan tümce içerisindeki adlar karşılık gelir; 

nesneler gibi adlar da yalındır —daha fazla çözümlenemezler— ve tümcelerin tözünü 

oluştururlar; son olarak, tümcelerin birliğini oluşturan bu yalın imlerin karşılıklı-

biçimlenme biçimi, nesnelerin karşılıklı-biçimlenme biçimiyle örtüşür65: "Bir ad bir şey 

yerine geçer, bir başkası da bir başka şey yerine, aralarında da bağlantılıdırlar, böylece—

canlı bir resim gibi—olgu bağlamını kurup ortaya koyarlar."66 

 
60 Wittgenstein, a.g.e., s. s. 23-25, §2.1511-§2.1512-§2.1515. 
61 Wittgenstein, a.g.e., s. 27, §3-§3.01. 
62 Wittgenstein, a.g.e., s. 29 ve 45, §3.1-§4. 
63 Wittgenstein, a.g.e., s. 29, §3.11-§3.12. 
64 Wittgenstein, a.g.e., s. 29, §3.14. 
65 Wittgenstein, a.g.e., s. 31-33, §3.202-§3.21-§3.22-§3.26. 
66 Wittgenstein, a.g.e., s. 53, §4.0311. 
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 Adların kendi aralarında kurulan ilişkiler, tümcenin birliğini ve bir anlama sahip 

olma olanağını meydana getirir. Adların bu ilişkilerden bağımsız olarak bir anlamı 

yoktur; onlar kendi başlarına, yani tümce içinde kurulan bir bağlama dâhil olmadan hiçbir 

şey imleyemezler.67 Fakat tümcenin bu bağlamı, içerisinde adların gelişigüzel olarak yer 

aldığı bir tür "boşluk" değildir. Tümce, onu oluşturan adlar arasındaki karşılıklı-

biçimlenmenin oluşturduğu bir yapıya sahiptir ve bu yapı, adların tümcede belirli bir 

düzen içinde bulunmalarını gerektirir: "Tümce bir sözcük karışımı değildir.—(Nasıl 

müzik teması bir ses karışımı değilse.) Tümce eklemlidir."68 

 Tümcenin yapısının olanağı, onun eklemliliği ile açıklanır. Bu noktada 

Wittgenstein'ın "mantıksal sabitler"in, yani tümcelerde yer alan "ve", "veya" gibi 

bağlaçların doğasına ilişkin şu görüşü önem kazanmaktadır: "Benim temel düşüncem şu 

ki 'mantıksal sabitler' birşey temsil etmezler. Olguların mantığı temsil edilmeye 

gelmez."69 Öyleyse, tümcenin öğelerinin, eğer onları tümce içinde bir arada tutan 

"mantıksal yapıştırıcılar" gerçekte hiçbir şey temsil etmiyorlarsa, tümcede belirli bir 

düzen içinde bulunmalarının nasıl olanaklı olduğu sorulabilir. Wittgenstein'a göre, 

tümceyi oluşturan adları birbirine bağlayan şey bu tür mantıksal sabitler değil, tümce 

öğelerinin biçimidir: Onlar kendi biçimleri aracılığıyla birbirleriyle ilişki içindedirler.70 

Tümcenin genel mantıksal biçimi de onu oluşturan öğelerin mantıksal biçimleri 

tarafından belirlenir; örneğin bir özne-yüklem tümcesinin genel biçiminin olanağı, bu 

tümcede özne ve yükleme karşılık gelen öğelerin biçiminde zaten mevcuttur.71 Sonuç 

olarak tümce içinde, tümcenin temsil ettiği olgu durumunun bir öğesine karşılık gelmeyen 

hiçbir şey tümcenin gerçek bir bileşeni olamaz. Tümce ve olgu için ortak olan mantıksal 

 
67 Wittgenstein, a.g.e., s. 17 ve 35, §2.0122-§3.3. 
68 Wittgenstein, a.g.e., s. 29-31, §3.141. 
69 Wittgenstein, a.g.e., s. 53, §4.0312. 
70 Hintikka, Wittgenstein Üzerine, s. 34. 
71 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 34-35. 
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biçim kendisini tümcenin genel yapısında gösterir; bu biçimin "mantıksal sabitler"in 

simgeleriyle doğrudan temsil edilmesi mümkün değildir.72 

 Tümcenin eklemliliği doğrudan onun öğelerinin biçimleri üzerinden sağlandığı 

için, tümce ile onun temsil ettiği olgu durumu aynı mantıksal çoğulluğa sahip olmalıdır; 

tümcede, onun temsil ettiği olgu durumundaki kadar unsur ayırt edilebilmelidir.73 Bu 

mantıksal çoğulluk, dilin dünyayı temsil etme olanağının ilk koşuludur; çünkü: "Bir 

önermenin doğru olduğu dünya, bu önermenin oluşturucu öğeleri de yaratılmaksızın 

yaratılamaz."74 İkinci koşul ise tümcenin içerdiği bu çoğulluğun onun eklemliliği ile bir 

birliğe dönüşmesi, adlar arasındaki ilişkilerin tümcenin birliğini meydana getirmesidir. 

Çünkü tümce "(…) yalnızca mantıksal bir biçimde eklemli olduğu ölçüde bir şey-

durumunun bir resmi olabilir (Bir yalın —eklemli-olmayan— im ne doğru, ne de yanlış 

olabilir.)"75 Ancak tümceler bir anlamı dile getirebilir, onları oluşturan adlar kendi 

başlarına bir olgu durumunu betimleyemezler çünkü olgu durumlarının —nesneler 

arasındaki ilişkilerce kurulan— birliği ancak tümcelerin birliği ile temsil edilebilir. 

Wittgenstein adların çokluğunu noktalara benzetir, tümcelerin birliğini ise bu noktalarca 

oluşturulan oklara —ve ancak ikincilerin bir "anlamı vardır."76 

 Tractatus'ta adlar ile tümceler arasındaki ilişkinin ele alındığı ilgili kısımların 

ardından, olgu bağlamı ile olgu arasındaki ayrıma karşılık gelen, temel tümce ile karmaşık 

tümce arasındaki ilişki açıklanır. Temel tümce en yalın tümcedir, adların bir 

zincirlenmesinden oluşur ve bir olgu bağlamını karşılar.77 Sahip olduğu bu yalınlık onun 

başka hiçbir temel tümceyle çelişme içinde bulunamamasında ve başka hiçbir temel 

 
72 Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, s. 30. 
73 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 55, §4.04. 
74 Ludwig Wittgenstein, “Mantık Üzerine Notlar”, Defterler 1914-1916, çev. Ali Utku, İstanbul, Birey 

Yayıncılık, 2004, s. 119-120. 
75 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 18. 
76 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 31, §3.144. 
77 Wittgenstein, a.g.e., s. 73, §4.21-§4.22. 
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tümcenin onun var oluşundan çıkarsanamamasında kendisini gösterir.78 Temel tümcelerin 

doğruluğu ve yanlışlığı bir olgu bağlamının var olmasına veya var olmamasına karşılık 

gelir ve dünya, doğru olan temel tümcelerin bütünü ile tam olarak betimlenebilir.79 

Karmaşık tümce ise temel tümcelerden oluşur ve karmaşık bir olgunun temsilini meydana 

getirir. Bir olguyu temsil eden karmaşık tümce, bu olguyu meydana getiren temel olgu 

bağlamlarına karşılık gelen temel tümcelerle içsel bir ilişki içindedir.80 

 Adların temel tümcelerle, temel tümcelerin de karmaşık tümcelerle ilişkisine dair 

bu açıklamalarla birlikte, daha önce tasarımın yapısı üzerinden açıklanan, dilin yapısına 

ve anlamın doğasına ilişkin yaklaşımın temelini oluşturan dil ve dünya arasındaki 

resmetme ilişkisi daha açık hale gelmektedir. Tractatus'ta ifade edildiği haliyle: "Tümce, 

gerçekliğin bir tasarımıdır."81 "Gerçeklik tümce ile karşılaştırılır."82 Dilin resimselliğinin 

olanağı, tümcelerin gerçekliği oluşturan unsurları karşıladığı tasarımın kurulma 

mantığına dayanır: Tümce bir olgu bağlamının mantıksal tasarımıdır, onu "mantıksal bir 

yapı iskelesi" aracılığıyla betimler, onunla kendi iç yapısı aracılığıyla bağlantılıdır.83 

Tümce ile olgunun kendi iç yapıları aracılığıyla kurulan bu ilişki tümcenin anlamının 

olanağını meydana getirir. Bu içsel ilişki sayesindedir ki tümce kendi anlamını doğrudan 

gösterir: Bir tümceyi anladığımızda onun karşılık geldiği olgu durumunu doğrudan 

tanırız ve ikisi arasındaki tasarımsal ilişkiyi dolaysız olarak kavrarız.84 Çünkü doğru bir 

tümce kendi anlamını gösterdiği gibi, bu anlamın ifade ettiği şeyi, yani tümcenin 

resmettiği olgu durumunun kendisinin resmettiği gibi olduğunu da söyler.85 Bunun nedeni 

tümcenin kendisinin de bir olgu olmasıdır; o resmettiği şeyin bir resmi olarak, bu 

 
78 Wittgenstein, a.g.e., s. 73 ve 93, §4.211-§5.134. 
79 Wittgenstein, a.g.e., s. 75, §4.25-§4.26. 
80 Wittgenstein, a.g.e., s. 33, §3.24. 
81 Wittgenstein, a.g.e., s. 47, §4.01. 
82 Wittgenstein, a.g.e., s. 55, §4.05. 
83 Wittgenstein, a.g.e., s. 49-51-53, §4.015-§4.023-§4.03. 
84 Hintikka, Wittgenstein Üzerine, s. 41; Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 51, §4.021-

§4-024. 
85 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 51, §4.022. 
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resimselliğini kendi biçiminde ihtiva eder. Öyleyse bir tümce tam olarak anlaşıldığında 

onun anlamıyla birlikte bu anlama sahip olduğu da kavranmış olur. Brian McGuinness, 

bu "anlamlılığın kavranışı" düşüncesini, tümcenin anlamının zorunlu bir parçasını 

oluşturan ve bu anlamın tasarımsal içeriğine "eklenen" bir unsur olarak yorumlar.86 Fakat 

açıktır ki tümcenin anlamlılığı ancak onun mantıksal biçimiyle ilgilidir, doğrudan kendi 

anlamıyla değil; çünkü Wittgenstein'ın burada gösterilen ve söylenen olarak belirlediği 

unsurların ikisi de tümce içinde aynı şekilde verili değildir. 

 Çalışmamızın sonraki kısmında detaylıca ele alınan bu ayrımı bir kenara 

koyarsak, Wittgenstein "bir tümcenin anlamı" olarak onun resmettiği olgu durumunu 

ifade eder; tümceyi oluşturan tasarımın ortaya koyduğu anlam, tümcenin bu tasarım 

üzerinden resmettiği olgu bağlamlarının var olmasına veya var olmamasına karşılık 

gelir87: "Tümcede bir olgu durumu sanki denenmek için oluşturulur. Düpedüz, bu 

tümcenin şu şu anlamı var, yerine, bu tümce şu şu olgu durumunu ortaya koyuyor, 

denebilir."88 Tümce bir olgu durumunu mantıksal bir biçimde resmeder ve tümceler ile 

olgular arasındaki bu resmetme ilişkisi tümcenin bir anlama sahip olabilmesinin 

mantıksal koşuludur.89 Eğer tümce bu resmetme ilişkisi içinde gerçeklikle uyuşuyor ve 

dünya onun anlamının ortaya koyduğu olgu durumunu gerçekten içeriyorsa, tümce 

doğrudur; eğer tümcenin ona karşılık geldiği hiçbir olgu durumu bulunmuyorsa, tümce 

yanlıştır.90 Fakat yanlış tümce de bir anlama sahiptir; çünkü anlam tümcenin mantıksal 

bir tasarım olmasıyla ilişkilidir, bu tasarımın zorunlu olarak bir olgu durumunu 

karşılamasıyla değil. Wittgenstein bir tümcenin yanlış olma olanağını, tümcenin anlamlı 

olmasının koşulu olarak görür; tümcenin bir anlama sahip olması, onun doğru veya yanlış 

 
86 McGuinness, Approaches to Wittgenstein, s. 98. 
87 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 31; Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 27 ve 59, 

§2.221-§4.1. 
88 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 53, §4.031. 
89 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 18. 
90 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 27, §2.222. 
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olabilmesi demektir.91 Bir tasarım olarak tümcenin anlamlılığı, onun gerçeklikle 

karşılaştırılabilir olmasını gerektirir; bu karşılaştırmanın sonucunda tümcenin doğru 

veya yanlış olduğu açığa çıkar ve bu karşılaştırma olanağı olmaksızın tümcenin doğru 

veya yanlış olduğu bilinemez92; çünkü: "A priori doğru tasarım yoktur."93 

 Tractatus'un dünyanın yapısının açıklandığı kısımlarında, dünyanın birliğini bir 

toplam olarak kuran olguların kendi aralarında hiçbir yapısal, zorunlu veya nedensel 

ilişkinin bulunmadığının belirtildiğini gördük. Tümceler, olguların tasarımları olarak, 

dilin birliğini onlarla aynı biçimde, yani bir "bir aradalık" durumu üzerinden sağlarlar. 

Fakat dilin yapısının dünyanın yapısından farklılaşmasına neden olan, dilin öğelerinin 

hem kendi aralarındaki ilişkiyi hem de tek tek her birinin dilin bütünü ile ilişkisini 

belirleyen iki temel unsur vardır. İlki, dilin yansıttığı dünyanın hâlihazırda mevcut 

olmasıdır: her ne kadar a priori bir düzene sahip olmasa da bu dünya, dilde kendi mevcut 

düzeni içinde resmedilir. İkinci unsur ise tümcenin kendisinin bir olgu olmasıdır: bir olgu 

olarak tümce, şu veya bu parçasını resmettiği dünyanın kendisine dâhil olur.  

 İlk unsur, yani dilin dünyayı belirli bir mantıksal düzen içinde resmediyor oluşu 

kendini dilin yapısında gösterir: "Gündelik dilimizin bütün tümceleri, sahiden, tam 

oldukları gibi, mantıksal olarak tamamiyle düzenlidir."94 Bu "düzenliliğin" temelinde 

olguların kendi aralarındaki ilişkilerin a priori bir düzen içinde ortaya çıkmaları değil, 

fakat oldukları haliyle belirli bir düzen içinde ortaya çıkmaları vardır. Dünya olduğundan 

başka bir biçimde, olguların farklı türden bir düzenlenişiyle de var olabilir fakat dünyayı 

resmeden dil, onu hangi düzen içinde olduğu fark etmeksizin bir düzen içinde resmeder. 

 
91 Ludwig Wittgenstein, “Norveç’de G. E. Moore’a Yazdırılan Notlar, Nisan 1914”, Defterler 1914-1916, 

çev. Ali Utku, İstanbul, Birey Yayıncılık, 2004, s. 139; Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 71. 
92 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 27, §2.223-§2.224. 
93 Wittgenstein, a.g.e., s. 27, §2.225. 
94 Wittgenstein, a.g.e., s. 133, §5.5563. 
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Resmedilenin yapısının önceden verili olması resmetmenin doğasında yatar ve resmin 

yapısı da, resmin öğelerinin bu verili düzen içerisinde açığa çıkmasıyla oluşur.  

 Tümcelerin düzenliliği, onların yapıları arasındaki ilişkide de kendini gösterir: 

"Tümcelerin yapıları birbirleriyle içsel ilişkiler içinde durur."95 Wittgenstein bu içsel 

ilişkileri tümcelerin biçimsel nitelikleriyle kurulan içsel bağıntılar üzerinden açıklar ve 

bu içsel bağıntılar, örneğin mantıksal işlemler aracılığıyla tümceler arasında çıkarım 

yapabilmenin olanağını oluşturur.96 Tümceler arasındaki bu bağıntılar, adların kendi 

aralarında kurulan ve tümcenin yapısal birliğini oluşturan ilişkilerden farklı olarak, 

yapılar-arası ilişkilere karşılık gelir; bu nedenle bir tümce bir diğerinin bir "parçası" 

değildir.97 Dolayısıyla dilin düzenliliğini kuran şey de doğrudan kendi öğelerinin 

ilişkiselliği değil, dilin tasarımsal karakteridir; kendi öğelerinin içsel ilişkileri ise ancak 

onların mevcut bir düzenliliğin tasarımını oluşturmalarıyla belirlenir. 

 Daha önce temel tümcelerin yalın olduklarını ve bu nedenle kendi aralarında 

çelişmelerinin veya nedensel bir ilişki içerisinde birbirlerinden çıkarsanmalarının 

mümkün olmadığını görmüştük. Temel tümcelerin birbirlerinden bağımsız olmaları 

onların anlamlarının, yani karşılık geldikleri temel olgu bağlamlarının birbirlerinden 

bağımsız olmasıyla temellendirilir. Fakat tümcenin ve dilin yapısını, olgu bağlamı ve 

dünyanın yapısından ayrıştırdığını belirttiğimiz ikinci unsur bu bağımsızlığa farklı bir 

biçim verir. Tümcenin kendisinin de bir olgu olması onun dünyaya dâhil olmasına ve 

tümce doğru veya yanlış olduğunda da, bunun dünyanın yapısında bir değişime sebep 

olmasına yol açar. Wittgenstein bu durumu şu şekilde ifade eder: "Her tümcenin de 

doğruluğu ya da yanlışlığı, dünyanın genel kuruluşunda birşeyler değiştirir. (…) (Bir 

temel tümce doğruysa, bununla, en azından bir temel tümce daha doğrudur.)"98 Bu 

 
95 Wittgenstein, a.g.e., s. 99, §5.2. 
96 Wittgenstein, a.g.e., s. 99, §5.2-§5.22. 
97 Wittgenstein, “Norveç’de G. E. Moore’a Yazdırılan Notlar, Nisan 1914”, s. 144. 
98 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 123, §5.5262. 
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değinide ifade edilen ve iki temel tümcenin doğruluğunu birbirleriyle ilişkilendiren 

düşünce, bu tümceler arasında doğrudan bir yapısal ilişkinin bulunduğunu varsaymaz. 

Belirli bir tümcenin doğruluğu bir bütün olarak dilin yapısını değiştirir ve bu nedenle 

tümcenin yapısal olarak bağlı olduğu şey dilin bütünüdür; Wittgenstein'ın kendi 

ifadeleriyle: "Her şey tüm mantıksal dünyayı değiştirir, deyim yerindeyse, mantıksal 

uzanım tümünü."99 Yani tümce, bir olgu olarak, kendi doğruluğu ile dünyanın yapısını 

değiştirdiği ve bu yolla dünyanın yapısının bir yansıması olan dilin yapısı da değiştiği 

için, bu dilin oluşturucu öğesi olan diğer her tümcenin doğruluğu da bu değişime göre 

yeniden belirlenir. Bir tümcenin doğruluğu, dil içinde, bir diğerinin doğru olmasını 

gerektiren bir "kural" yaratır ve bu kural diğer tümcenin dilin bütünü ile ilişkisini sabitler. 

Wittgenstein 1914 yılında Moore'a şu notu yazdırır: "Sembollerimiz hakkında istemli 

olmayan şey, ne onlar, ne de bizim verdiğimiz kurallardır; ama belirli kurallar vererek 

ötekilerin sabitlendiği olgusu = mantıksal sonuç olarak çıkar."100 Wittgenstein'ın erken 

dönem çalışmalarında ilk kez açığa çıkan bu yaklaşım, çalışmamızın üçüncü bölümünde 

ele aldığımız ve onun Kesinlik Üstüne adlı eserinde ortaya koyduğu bilgi ve kesinliğe 

ilişkin düşüncelerinin ilk örneğini oluşturmaktadır. 

 Bu noktada "mantıksal uzam" kavramı, tümcelerin kendi aralarındaki doğruluk 

ilişkisinin, onların her birinin dilin bütünüyle olan yapısal ilişkisine bağlı olarak 

belirlendiğini açıklamaya yardımcı olur. Anlamlı bir tümce, kendisinin de oluşturucu 

öğesi olduğu dilin genel yapısı ile belirli bir içsel bağıntı içinde yer alır ve bu yapının 

genel özelliklerini taşır.101 Tümcenin bu yapı içerisindeki "konumu" mantıksal uzamın 

tamamınca belirlenir ve mantıksal uzamın tamamı, bu belirli konum üzerinden "verilidir":  

Hernekadar tümce mantıksal uzamın yalnızca bir yerini belirleyebilse de, onunla 

bütün mantıksal uzanım zaten verilmiş olması gerekir. (…) (Tasarımın 

 
99 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 102. 
100 Wittgenstein, “Norveç’de G. E. Moore’a Yazdırılan Notlar, Nisan 1914”, s. 140. 
101 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 57 ve 72. 
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çevresindeki mantıksal iskele, mantıksal uzamı belirler. Tümce bütün mantıksal 

uzamı kavrar.)102  

 

Dilin birliği tümceler tarafından kurulur fakat her bir tümcenin olanağı da dilin sahip 

olduğu bu birliğe, yani mantıksal uzamın bütününe bağlıdır. Bu karşılıklı ilişkiyi kuran 

bir yandan dilin tasarım kurma mantığının doğasıdır, yani dilin mevcut bir düzenliliği 

resmetmesidir; bir yandan da tümcenin bir olgu olarak dünyanın bu düzenliliğinin bir 

parçası olması ve bu haliyle dilin bütünüyle doğrudan ilişki içinde bulunmasıdır.  

Bununla birlikte Tractatus, dilin birliğini onun kendi yapısal bütünlüğü içerisinde 

ele alır ve bu da birliğin, tümcelerin bu birlikle tek taraflı bir ilişki içinde sunularak ortaya 

konmasını gerektirir. Dilin yapısı, dilin birliğinin dünyanın sahip olduğu birliğin bir 

izdüşümü olarak sunulmasıyla açıklanır; fakat bu aynı zamanda, bir tasarım olarak dilin 

belirli bir birliğe hâlihazırda sahip olduğu ve bu birliğin de kendi başına ele alınabileceği 

anlamına gelir. Wittgenstein Defterler'de, kendi resim teorisine ilişkin şu notu düşer: "Bu 

teori, yalnızca önermelerden, sözgelimi, sundukları şeyle bağlantı içinde değil, 

kendilerinde bir dünya olarak söz eder."103 Dilin yapısının tanımlanabilmesi için onun 

"kendi başına bir birlik" olarak ele alınması zorunludur. Aksi halde, daha önce onun 

yapısını dünyanın yapısından farklılaştırdığını belirttiğimiz iki unsur, bu yapıya ilişkin 

bir tanımı imkânsız kılar: Bu yapıyı tanımlamak amacıyla ortaya konan her tümce, bu 

tümce aynı zamanda bir olgu olduğu için, dünyanın yapısını ve böylece, tümcenin 

tanımladığı dilin kendi yapısını değiştirerek kendini geçersiz kılar. Bu nedenle dilin 

birliği onun dünyanın mevcut düzenliliğiyle ilişkisinden bağımsız olarak, tümcelerin 

doğası da onların olgusal karakteri göz önüne alınmadan tanımlanır ve böylece dil, 

Tractatus'ta, sadece tümcelerin çokluğunun bir toplamı olarak şu şekilde sunulur: 

"Tümcelerin toplamı dildir."104 Dilin birliği kendi başına ele alındığında, onun kendisini 

 
102 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 45, §3.42. 
103 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 71. 
104 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 45, §4.001. 
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oluşturan unsurlarla ilişkisini bu şekilde açıklamak kaçınılmazdır. Çünkü tümcelerin dili 

meydana getirme biçimleri, onların kendi aralarındaki yapısal ilişkiler aracılığıyla 

gerçekleşmez; tümceler birbirleriyle ilişkisinde, sadece bir "bir aradalık" durumu 

içerisindedirler. Bununla birlikte, dilin birliğinin bu şekilde sunulması, dilin yapısı 

hakkında hiçbir şey söylemez ve Wittgenstein'ın kendisi de Defterler'de yer alan şu 

ifadelerle bu durumu kabul eder: "Şunu söylemek bir totoloji midir: Dil, tümcelerden 

oluşur. Görünüyor ki, öyledir."105 Çünkü dil, onu oluşturan tümcelerin kullanmı ve bu 

kullanım içinde onların dünyayla ve dilin kendi bütünlüğüyle ilişkisi göz önünde 

bulundurulmadığı sürece sadece nicel bir toplamdır, bir çokluğun birliğidir.  

 

 

1.3 Ortak Mantıksal Yapı ve Sınır 

 

 Tractatus'ta ortaya konan son birlik, dünyanın ve dilin sahip oldukları yapıların 

birliğidir. Bu birlik dünyanın ve dilin, bir resmetme ilişkisi içerisinde, ortak bir mantıksal 

yapıya sahip olmalarıyla açıklanır. Bu ortak yapı, dilin dünyanın bir tasarımı olmasının 

yegâne koşuludur: "Açık ki, gerçeğinden ne denli farklı da olsa, düşünülen bir dünya, 

gerçeğiyle ortak birşeye—bir biçime—sahip olmak zorundadır."106 Wittgenstein bu 

"ortak mantıksal yapı"yı Tractatus'un birçok kısmında "mantıksal biçim" olarak 

adlandırır. Örneğin, tümcenin resimsel temelini oluşturan bir tasarımın, resmettiği olgu 

durumuyla ortaklaşa sahip olması gereken şey "mantıksal tasarım kurma biçimi" olarak 

ifade edilir; bu mantıksal biçim gerçekliğin sahip olduğu biçimdir ve bir tasarım ancak 

bu mantıksal biçimi taşımasıyla gerçekliğin bir tasarımı olabilir.107 Wittgenstein için, 

kendi "mantıksal resimleme teorisi"nin temelinde yatan asıl düşünce budur: Dili oluşturan 

tümcelerin anlamlı olabilmeleri, onların gerçeklikle özdeş bir şeye sahip olmalarına 

 
105 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 67. 
106 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 19, §2.022. 
107 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §2.161-§2.2-§2.18. 
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bağlıdır.108 Dahası, bu yapısal özdeşlik sadece anlamlı tümcelerle sınırlı değildir. Kendi 

yapısı şu veya bu biçimde gerçekliğin yapısının bir izdüşümü olan her tasarım için aynı 

yapısal özdeşlik durumu söz konusudur: "Gramofon plağı, müziksel düşünce, nota 

yazımı, ses dalgaları, hepsi, dil ile dünya arasında bulunan tasarım kurucu iç ilişki içinde 

dururlar. Hepsine, mantıksal yapı ortaktır."109  

 Dilin dünyayı resmetmesinin tüm olanaklı biçimlerinin aynı yapı birliğine 

dayanmasının nedeni, tüm olanaklı tasarım kurma biçimlerinin mantıksal olmasıdır.110 

Wittgenstein bu mantıksal tasarımların kurulduğu uzamı, dünyanın ve dilin sahip olduğu 

ortak yapının birliğini temsil eden "mantıksal uzam" kavramıyla ifade eder. Bu kavramın 

Tractatus'ta ortaya konan dünya ve dil ilişkisi yorumlanırken "tek kutuplu" olarak ele 

alınması, yani içerisinde dünyayı oluşturan öğelerin yer aldığı fiziksel uzama "karşılık 

gelen", içerisinde dili oluşturan öğelerin yer aldığı bir "dil uzamı" olarak düşünülmesi 

yaygın ve hatalı bir yaklaşımdır. Örneğin çalışmamızda kendi görüşlerinden 

yararlandığımız Pierre Hadot dahi "mantıksal uzam" kavramını böylesi bir yaklaşımla ele 

almış ve yine kendi kitabında, bu kitabın bir değerlendirmesini kendisiyle paylaşan —

aynı zamanda, Wittgenstein'ın öğrencisi olan— Elizabeth Anscombe'nin bu yaklaşıma 

ilişkin eleştirisini ve uyarısını da yayınlamıştır.111 Anscombe burada, "mantıksal uzam" 

kavramının sadece tümcelerin yer aldığı bir uzamı ifade etmediğini doğrudan 

Tractatus'un ilk önermelerinden birini örnek vererek açıklar: "Mantıksal uzam içindeki 

olgular, dünyadır."112 Sonuç olarak, Wittgenstein "mantıksal uzam" kavramı ile dünya ve 

dilin yapısal birliğine, onların ortak bir mantıksal yapıya sahip olmalarına işaret eder. Her 

tasarım, karşılık geldiği olgu durumunu bu "mantıksal uzam içinde ortaya koyar."113 

 
108 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 26. 
109 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 49, §4.014. 
110 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §2.182. 
111 Elizabeth Anscombe, “Elizabeth Anscombe’nin Pierre Hadot’ya Mektubu (1959)”, Wittgenstein ve 

Dilin Sınırları, çev. Murat Erşen, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2015, s. 97. 
112 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 15, §1.13. 
113 Wittgenstein, a.g.e., s. 27, §2.202. 
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 "Ortak mantıksal yapı" ve "mantıksal uzam" kavramları arasındaki bu ilişki, 

kendisini mantığın doğasında gösterir. Mantığın tümceleri; dünyanın ve dilin sahip 

olduğu bu ortak yapıyı, dilin yapısında yansıyan "dünyanın yapı-iskelesini" ortaya 

koyarlar; bu tümcelerin olanağı dünya ve dil arasındaki resmetme ilişkisine dayanır çünkü 

onlar kendi biçimleri üzerinden, dilin öğelerinin dünyanın öğelerine karşılık geldiğini 

"varsayarlar".114 Mantık tümcelerinin kendi içsel ilişkileri de aynı ortak mantıksal yapı 

tarafından belirlenir çünkü onların birbirlerine belirli bir biçimde bağlanması ancak bu 

yapıya ait niteliklere sahip olmalarıyla, bu yapı niteliklerini yansıtmalarıyla 

mümkündür.115 

 Mantığın tümceleri yinelemelerden ve çelişmelerden oluşur. Bu tümceler dünyayı 

oluşturan olgusal durumları değil, bu olgusal durumların tasarımları olan tümcelerin 

mantıksal biçimini ortaya koyarlar ve bu nedenle kendileri bir tasarım değildir, dünya 

hakkında hiçbir şey söylemezler.116 Mantığın tümceleri olgu durumlarıyla 

karşılaştırılarak doğrulanamaz veya yanlışlanamazlar; çünkü onlar her koşulda, a priori 

doğru veya yanlışlardır ve bu doğruluk veya yanlışlıkları da doğrudan bu tümcelere 

bakılarak görülebilir.117 Bu durum mantık tümcelerinin "anlamsız" olduklarını gösterir: 

Tractatus'ta bir tümcenin anlamlı olmasının koşulu, onun dünyayı resmetmesi ve bir 

resim olarak doğru veya yanlış olabilmesi olarak belirlendiği için, mantığın tümceleri bu 

koşulu yerine getiremezler.118 Bununla birlikte onlar "anlam-dışı" veya "saçma" olarak 

da görülmezler çünkü dünyayı doğrudan resmetmeseler bile onun yapısını serimlerler.119 

Bu nedenle Wittgenstein, bu tümcelerin olgu durumlarının "bütünü" ile ilişkili bir yargı 

da ortaya koymadıklarını, mantığın tümcelerinin temel niteliğinin bir "genellik" 

 
114 Wittgenstein, a.g.e., s. 149, §6.124. 
115 Wittgenstein, a.g.e., s. 141, §6.12. 
116 Wittgenstein, a.g.e., s. 83 ve 139, §4.462-§6.1-§6.11. 
117 Wittgenstein, a.g.e., s. 29 ve 141 ve 147, §3.05-§6.113-§6.1222. 
118 Wittgenstein, a.g.e., s. 81-83, §4.461-§4.463. 
119 Wittgenstein, “Norveç’de G. E. Moore’a Yazdırılan Notlar, Nisan 1914”, s. 145-146; Wittgenstein, 

Tractatus Logico-Philosophicus, s. 83, §4.4611. 
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olmadığını özellikle belirtir.120 Çünkü dünyaya ilişkin "genel" bir yargı ortaya koyan 

tümce de dünyanın bir resmini sunar ve bu genellik onu resmettiği olgular bütününün 

rastlantısal doğasından ayıramaz. Oysa mantığın tümceleri ne tek tek ne de bir bütün 

olarak olgu durumlarını resmeder. Onların ortaya koyduğu mantıksal bir biçimdir ve bu 

nedenle onlar kendi a priori oluşlarını rastlantısal bir genellikten almazlar. Mantık, 

yinelemeler ve çelişmeler yoluyla, mantıksal uzam içerisinde dünyanın ve dilin sahip 

olduğu ortak yapıyı gösterir.  

 Wittgenstein, mantığın bu "deneyimi önceleyen" doğasının kendini her şeyden 

önce dilin yapısında gösterdiğini belirtir; çünkü: "Mantık-dışı bir dil kurmak", bir dil 

içinde "mantık-dışı bir şey ortaya koymak" veya "mantık-dışı düşünmek" olanaksızdır.121 

Mantık bu olanaksızlığı kendisi üzerinden, dünyanın ve dilin yapısının kesiştiği bir sınır 

olarak kurar ve düşünmenin, dilin sınırlarını belirler. Bu nedenle mantık bir "öğreti" 

değildir, ortak mantıksal yapının bir "ayna tasarımıdır" ve "aşkındır".122 

 Wittgenstein için Tractatus'un en temel düşüncelerinden biri, mantığın 

tümcelerinin doğasında açığa çıkan "söyleme" ve "gösterme" ayrımıdır. Russell'a yazdığı 

bir mektupta, ona gönderdiği çalışmasına ait ön taslaklarda yer alan bu temel ayrımı tam 

olarak kavrayamamış olduğunu şöyle açıklar:  

Korkarım ki tüm bu mantıksal önermeler tartışmasının, onun sadece bir sonucu 

olduğu temel düşüncemi kavrayamamışsınız. Temel nokta önermeler —yani dil— 

aracılığıyla söylenebilenin (aynı anlamda, düşünülebilenin) ve önermeler 

aracılığıyla söylenemeyenin, ancak gösterilebilir olanın teorisidir; ki bu da, bence, 

felsefenin temel sorunudur.123 

 

Bu ayrım, mantığın neden bir "sınır" olarak kavrandığını da açık kılmaktadır. Mantık, 

Tractatus'ta ifade edildiği haliyle: "(…) dünyayı doldurur; dünyanın sınırları onun da 

 
120 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 147, §6.1231. 
121 Wittgenstein, a.g.e., s. 27-29 ve 113 ve 129, §3.032-§5.4731-§5.552; Wittgenstein, “Norveç’de G. E. 

Moore’a Yazdırılan Notlar, Nisan 1914”, s. 133. 
122 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 153, §6.13. 
123 Wittgenstein, “Letters to B. Russell”, s. 98. 
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sınırlarıdır."124 Bu nedenle, dünya ile dil arasındaki yapısal birlik, ancak mantığın sahip 

olduğu gibi bir aşkınlık ile, bu yapıların kesiştiği bir sınır üzerinden gösterilebilir; yani 

dilin mantıksal biçimi aracılığıyla. 

 Dil dünyanın bir tasarımıdır ve bir tasarım olarak "biçimine sahip olduğu her 

gerçekliğin tasarımını kurabilir."125 Fakat tasarım kendisini, tasarımını kurduğu bir olgu 

gibi dışarıdan göremez, kendi tasarım kurma mantığı ile kendisine yönelemez; 

Wittgenstein'ın ifadeleriyle: "Kendi tasarım kurma biçiminin tasarımını ise kuramaz 

tasarım; onu serimler."126 Tümcenin onun bir tasarımı olduğu olgu ile arasındaki ilişki 

ortak bir mantıksal biçime dayanır fakat bu biçim dünyayı oluşturan olgulardan biri 

değildir; dolayısıyla o bir tümce tarafından tasarımlanamaz, ancak söz konusu ilişkiyi 

oluşturan tümcenin biçiminde görünür. Bu ayrım, Tractatus'ta şöyle ifade edilir: "Tümce 

mantıksal biçimi ortaya koyamaz; o, onda, yansır. Dil, onda yansıyanı, ortaya koyamaz. 

Dilde kendini dilegetireni, biz onunla dilegetiremeyiz."127 

 Wittgenstein, "kendi anlamı hakkında bir şey söylüyor görünen" her tümceyi 

anlam-dışı olarak görür.128 Kendi anlamlılığını ifade etmeyi deneyen tümce bir anlama 

sahip olmayı bırakır; dilin dünyayla ortaklaşa sahip olduğu mantıksal yapı dilin içinde 

ifade edilmeye çalışıldığında, dil bu "aşılamaz yapıya" çarpar.129 Dünya ile dilin yapısal 

birliği, "özne" için, kendisini ortak bir sınırda gösterir: "Di1imin sınır1arı, dünyamın 

sınırlarını imler."130 Dilin "ötesine" geçmek, dünyanın ötesine geçmek demektir —ve 

aynı anlamda, onun dışına çıkmanın mümkün olmadığı ortaya konan mantığın ötesine 

geçmek demektir: 

 
124 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 133, §5.61. 
125 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §2.171. 
126 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §2.172. 
127 Wittgenstein, a.g.e., s. 63, §4.121. 
128 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 23; Wittgenstein, “Mantık Üzerine Notlar”, s. 129; Wittgenstein, 

Tractatus Logico-Philosophicus, s. 41, §3.332. 
129 Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, s. 31. 
130 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 133, §5.6. 
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Tümce, bütün gerçekliği ortaya koyabilir, ama gerçekliği ortaya koyabilmek için 

onunla ortaklaşa sahip olması gerekeni ortaya koyamaz—mantıksal biçimi. 

Mantıksal biçimi ortaya koyabilmek için kendimizi tümceyle birlikte mantığın 

dışına çıkarabilmemiz gerekirdi, yani, dünyanın dışına.131 

 

 

 

1.4 Sınır ve Sınırın "Ötesi" 

 

 Tractatus'ta "sınır" düşüncesinin açığa çıktığı ikinci unsur "özne"nin konumudur 

ve bu konum bir solipsizm tartışmasıyla birlikte ele alınır. Wittgenstein solipsizmin 

"haklı" olduğunu belirtir; fakat bu haklılık hiçbir şey ifade etmez, çünkü onun söylediği 

anlam-dışıdır, söylenemez bir şeydir; bu kendini ancak öznenin dilinin, öznenin 

dünyasının sınırlarıyla kesişmesinde gösterir.132 Bu nedenle solipsizmin haklılığı, 

realizmin haklılığıyla örtüşür; her ikisinin de söyledikleri hiçbir anlam taşımaz, çünkü 

haklılıklarının içi "boştur".133 Onların iddiaları bir noktada birbirleriyle "çakışır" ve 

solipsizmin öznesi, tüm dünyanın onunla görüldüğü fakat kendisini göremeyen bir göz 

gibi, kendi içinde büzülüp yok olur, kendi dünyasıyla aynı şeye dönüşür.134 "Gördüğüm 

dünyanın benim gördüğüm gibi olduğunu" söylemek, "ben hiçbir şey değilim" demekle 

aynı anlama gelir.135 Bu nedenle Wittgenstein özneyi dünyanın bir parçası olarak değil, 

onun bir sınırı olarak ortaya koyar.136 

 Sınır düşüncesi, söylenebilen ile gösterilebilen ayrımı ile birlikte, Tractatus'un son 

kısımlarında yer alan ve sınırın "ötesiyle" ilişkili olan üç ayrı konunun ele alınışında 

tekrar kendini gösterir. Bunlardan ilki etik ve estetiktir.  

 
131 Wittgenstein, a.g.e., s. 63, §4.12. 
132 Wittgenstein, a.g.e., s. 135, §5.62. 
133 Putnam, “Wittgenstein and Realism”, s. 4. 
134 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 135-137, §5.633-§5.64; Wittgenstein, Defterler 

1914-1916, s. 104. 
135 McGuinness, Approaches to Wittgenstein, s. 135. 
136 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 135-137, §5.632-§5.641. 
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 Wittgenstein için "etik ve estetik birdir", ikisi de "aşkındır" ve "söylenmeye 

gelmezler."137 Dünyada onların iyi ve kötü, güzel ve çirkin kavramlarına karşılık gelen 

hiçbir olgu durumu yoktur; bu nedenle etik —ve estetik— "dünyayı konu edinmez", onun 

"dünyanın bir şartı olması gerekir."138 "Etikte hiçbir tümce bulunamaz"139 çünkü dili 

oluşturan "eşdeğer" tümceler dünyanın rastlantısal düzenini yansıtırlar ve bu 

rastlantısallığın içinde "hiçbir değer yoktur": Etiğin ortaya koyacağı ve dünyanın 

olgularının veya insan eylemlerinin onu kıstas alınarak düzenleneceği "bir değer varsa", 

bunun "dünyanın dışında" bulunması gerekir.140 Etik, dilin tümceleri aracılığıyla 

dünyanın bir anlamı olduğunu söylemeye kalktığında anlam-dışıdır; bu anlam kendisini 

ancak gösterebilir.141 Etik olana ulaşmak, dilin ve dünyanın belirlediği sınırın ötesine 

geçmeyi gerektirir. 

 İkinci olarak, felsefenin büyük bir kısmı da anlam-dışı tümcelerden oluşur: 

"Felsefe konularında yazılmış çoğunluk tümceler ve sorular yanlış değil, saçmadır. (…) 

Filozofların çoğunluk soruları ve tümceleri, dil mantığımızı anlamamamıza dayanır."142 

Felsefenin tümceleri —çoğunlukla— dünyayı oluşturan olgu durumlarına değil, 

dünyanın veya dilin genel yapısına ilişkin olan metafizik tümcelerdir; onlar gösterilebilir 

olanı söylemeye çalışırlar. Bununla birlikte Tractatus'ta felsefeye bazı "görevler" ve 

olumlu nitelikler de atfedilmiştir ve bunlara göre onun ana amacı, dünyayı oluşturan 

olguları ele alan doğa biliminin "tartışmalı alanını" sınırlamaktan ibarettir.143 Bu 

"sınırlama" etkinliğinin ötesine geçmeyi deneyen her metafizik girişim ise dilin mantıksal 

biçimi tarafından belirlenen sınırın bir "ihlali" olarak görünecektir. 

 
137 Wittgenstein, a.g.e., s. 167, §6.421. 
138 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 96. 
139 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 167, §6.42. 
140 Wittgenstein, a.g.e., s. 167, §6.4-§6.41. 
141 Wittgenstein, a.g.e., s. 171, §6.522. 
142 Wittgenstein, a.g.e., s. 47, §4.003. 
143 Wittgenstein, a.g.e., s. 61, §4.113. 
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 Tractatus'ta son olarak kendisi ele alınır. Wittgenstein, Defterler'de kendi felsefi 

çalışmalarına ilişkin şu itirafta bulunur: "Bu noktada, yine dile getirilemeyecek bir şeyi 

dile getirmeye çalışıyorum."144 Tractatus baştan sona gösterilebilir olanın söylendiği 

önermelerden oluşur, kendi önsözünde tanımladığı aşılamaz sınırı145 ve böylece kendisini 

ihlal eder. Dünyanın ve dilin yapısını, onların yapısal bir birliğe sahip oluşunu, dünyanın 

ve dilin belirlediği sınırın ötesine geçerek açıklamaya girişir. Bu nedenle Tractatus'un 

koyduğu kural, kendi önermelerini de anlam-dışı kılar: Bu önermeler dünyayı 

resmetmezler, ne doğru ne de yanlış olabilirler, hiçbir anlam dile getirmezler ve 

getiremezler. 

 Bu tuhaf durum Tractatus'un "amacını" yerine getirebilmesi için kendisini 

kaçınılmaz bir paradoksun içine yerleştirmesiyle ilgilidir. Wittgenstein bu kitapta ortaya 

koyduğu düşünceleriyle anlatmak istediğini, sadece bu düşünceleri dile getiren tümceleri 

aktararak değil, aynı zamanda bu tümcelerin anlam-dışılığını açığa vuran bu son bölümü 

de ekleyerek anlatabilir. Kitabın "anlamı" ancak onun kendisini reddetmesiyle 

"tamamlanabilir"; çünkü söz konusu paradoks, onun "anlamının" temel bir parçasını 

oluşturmaktadır146:  

Benim tümcelerim şu yolla açımlayıcıdırlar ki, beni anlayan, sonunda bunların 

saçma olduklarını görür, onlarla—onlara tırmanarak—onların üstüne çıktığında. 

(Sanki üstüne tırmandıktan sonra merdiveni devirip yıkması gerekir.)  

Bu tümceleri aşması gerekir, o zaman dünyayı doğru görür.147 

 

Kitap, kendi okuyucusundan, kendisini doğrudan anlam-dışı olarak görüp bir 

kenara atmasını talep etmez: Okuyucu dünyanın ve dilin yapısal birliğinin neyi anlam-

dışı olarak belirlediğini ancak bu kitabın önermeleri aracılığıyla, onun sunduğu 

 
144 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 44. 
145 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 11. 
146 Gottfried Gabriel, “Edebiyat Olarak Mantık? Wittgenstein’da Edebi Biçimin Anlamı Üstüne 

Açıklamalar”, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, çev. Murat Erşen, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2015, s. 

104-105. 
147 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 173, §6.54. 
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"merdiven"e tırmanarak görebilir ve ancak bu merdivene tırmandıktan sonra kitabın 

kendi anlam-dışılığını keşfedip, dünyayı "doğru" görmeye başlayabilir.148 Ve bunu 

başaran okuyucu, kitabın şu son önermesine hak verecektir: "Üzerine konuşulamayan 

konusunda susmalı."149 

  

 
148 Elizabeth Anscombe, “The Simplicity of the Tractatus”, Crítica: Revista Hispanoamericana de 

Filosofía, C. 21, No: 63, 1989, s. 8-9. 
149 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 173, §7. 



 

2. BÖLÜM 

 

BİRLİKTEN ÇOKLUĞA: YAPILARIN ÇOKLUĞU 

 

Wittgenstein, Defterler'de yer alan bir değinide, geliştirdiği resim teorisinin 

kendisine bir yandan "tek olanaklı teori" olarak göründüğünü; fakat öte yandan, dünya ile 

dil arasındaki ilişkinin doğasını belirleme konusunda, "onda çözülemez bir çelişki" 

olduğunu hissettiğini belirtir.150 Bu not elbette, Tracratus'un henüz tamamlanmadığı bir 

dönemde, bu kitabın içerdiği görüşlerin bir bütün olarak ortaya çıkmasından —ve kitabın, 

kendi "konumunu" da bir çelişki olarak ortaya koymasından— çok önce yazılmıştır. 

Wittgenstein aradan geçen zaman içerisinde söz konusu çelişkiyi aştığını düşünmüş 

olmalıdır ki, Tractatus'un önsözünde, bu kitapta sunduğu düşüncelerin doğruluğunu 

"sorgu-sual edilmez ve kesin-kes" bulduğunu ve sadece kendi çelişkisini değil, felsefeye 

ait "tüm sorunları özlerinde sonuna dek" çözmüş olduğunu ifade eder.151 Bununla birlikte, 

yaklaşık 10 yıllık bir "sessizlik" döneminin ardından felsefi etkinliğe geri dönüp önceki 

görüşlerini incelediğinde, bunların taşıdığı "çelişki" ile yeniden yüzleşmek durumunda 

kalır. Her ne kadar kendi yaşamı süresince yayınlanması mümkün olmamışsa da onun 

Felsefi Soruşturmalar eseri, söz konusu soruna ilişkin bir itirafla başlar. Wittgenstein bu 

eser için hazırladığı bir önsöz taslağında, önceki çalışmasında ortaya koyduğu bazı 

görüşlerinde "ciddi hatalar bulunduğunu" görmek durumunda kaldığını ifade eder; ayrıca, 

bu "hatalı" görüşlerin yeni düşünceleriyle birlikte, okuyucunun aralarındaki "karşıtlığı" 

görmesine imkân verecek şekilde tek bir kitap halinde basılmasını umduğunu belirtir.152 

Çalışmamızın bu bölümünde, Wittgenstein'ın ifade ettiği bu karşıtlığı oluşturan ve 

onun yeni düşüncelerini erken dönem eserlerinde yer alan görüşlerinden farklılaştıran 

değişimin temel unsurları ele alınmış ve bunların "yapı düşüncesi" ile ilişkisi 

 
150 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 29. 
151 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 13. 
152 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 20. 
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incelenmiştir. Söz konusu karşıtlık her şeyden önce, Tractatus'ta ortaya konan "dilin 

birliği" görüşünün yerini, Wittgenstein'ın sonraki çalışmalarında açığa çıkan dile ilişkin 

bir "çokluk" düşüncesine bırakmasıyla ilişkilidir. Dahası bu karşıtlık, Tractatus'ta dilin 

onunla ortak bir mantıksal yapıya sahip olduğu belirtilen dünyanın kendi birliği ile, bu 

yeni felsefi yaklaşımda dilin kullanım olanaklarının onlarla doğrudan ilişkili olduğu 

ortaya konan yaşam biçimlerinin çokluğu arasında da kendini gösterir; dünyanın birliğine 

ilişkin görüş yerini, yaşam biçimlerinin çokluğu düşüncesine bırakır. Wittgenstein'ın yeni 

felsefi yaklaşımı dil ile yaşam biçimleri arasında, daha önce dil ile dünya arasında 

bulunduğu düşünülen ile aynı türden bir ilişki bulunduğunu varsaymaz; fakat aralarında 

bir "birlik ve çokluk" karşıtlığı bulunduğunu ifade ettiğimiz bu ikinci ilişkiyi oluşturan 

unsurlar yine Tractatus'ta birbirleriyle ilişkilendirilmiştir: "Dünya ile yaşam birdir."153  

Tractatus'ta ortaya konmaya çalışılan asıl birliğin dilin sahip olduğu birlik olması 

gibi, Wittgenstein'ın bu yeni felsefi yaklaşımıyla ortaya koymayı amaçladığı asıl çokluk 

da yine dile ilişkin bir çokluktur. Böylesi bir çokluğun ifade edildiği "dil oyunları" 

kavramıyla Wittgenstein, dili artık "birleşik bir yapı" olarak değil, her biri kendi yapısal 

bütünlüğüne sahip olan "dil oyunları içeren bir çokluk" olarak ele almaya başlar.154 Onun 

felsefi değinilerinin bir derlemesi olan Zettel isimli eserde, dilin doğasına ilişkin bu yeni 

yaklaşım şöyle ifade edilir: "Dilin kökleri çeşitlidir; onun kökleri vardır, tek bir kökü 

değil."155  

Bu yaklaşımla birlikte Tractatus'un bir koşul olarak ortaya koyduğu tek bir 

mantıksal dil bulunması gerektiği düşüncesi terk edilir ve öncesinde bu mantıksal dilin 

farklı görünümleri olarak ele alınan "doğal" diller kendi başlarına "dil oyunlarından 

oluşan yığınlar haline gelirler."156 Dahası, dil oyunları kendi aralarında da ilişki 

 
153 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 135, §5.621. 
154 Sluga, “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, s. 26. 
155 Wittgenstein, Zettel, s. 172, §656. 
156 Hintikka, Wittgenstein Üzerine, s. 53. 
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içindedirler, pek çok durumda "iç içe" geçmiş halde bulunurlar ve bu durum Tractatus'ta 

ortaya konan, dilin ve dünyanın kesiştiği tek ve ortak sınırın da bir "sınırlar çokluğu"na 

dönüşmesine yol açar. Öncesinde mantığın doğası üzerinden ifade edilen "sınırın 

aşılamazlığı" düşüncesi, bu sefer belirli "bir dil oyununun gramerini bir başkasına taşımak 

istediğimizde" kendini gösterir.157 Bununla birlikte Felsefi Soruşturmalar'da sınır 

düşüncesinin ele alındığı asıl bölümler, bu sınırlar çokluğunun bir geçişkenliğe 

dönüştüğü, sözcüklerin ve eylemlerin anlamını belirleyen keskin sınırların gözden 

kaybolduğu "aile benzerliği" kavramı ile "kural izleme" tartışmasının yer aldığı 

kısımlardan oluşur. Bu kısımlarında incelenen kavramlar ve betimlenen durumlar ayrıca, 

Wittgenstein'ın yeni felsefi yaklaşımının "çokluk" ve "yapı" düşüncesiyle ilişkisini kuran 

en temel unsurlardan biri olan "kullanım" kavramıyla da ilişkilidir. Artık sözcükler, 

nesneleri imleyen tözsel tümce öğeleri olarak değil, anlamlarını belirli bir kullanım içinde 

bulan dilsel unsurlar olarak ele alınırlar; benzer şekilde tümceler de ancak yaşam 

biçimlerinin sunduğu bir bağlam içerisinde, yani bir dil oyunuyla ilişkili olarak kendi 

belirli anlamlarını edinirler. Dil oyunlarının çokluğuyla ilişkisinde, her kavram veya ifade 

birçok farklı kullanım olanağına sahiptir ve onların anlamını oluşturan da bu farklı 

kullanımların yarattığı bir sınırlar çokluğuyla örülen bir yapı içerisinde açığa 

çıkmalarıdır. 

Bu noktada Tractatus'a bir kez daha geri dönmek, Wittgenstein'ın eski ve yeni 

düşüncelerini bir arada sunmaya ilişkin arzusunu anlamak konusunda bize yardımcı 

olabilir. Her ne kadar Wittgenstein bu niyetini onların "karşıtlığının" açığa çıkarılması 

amacı üzerinden açıklamış olsa da, bu onun eski görüşlerinin tamamını reddettiği ve 

Tractatus'ta ortaya koyduğu her düşünceyi hatalı bulduğu anlamına gelmez. Aksine, bu 

erken dönem çalışmalarında yer alan birçok düşünce, onun dilin ve bilginin yapısına 

ilişkin sonraki çalışmalarında farklı görünümler altında yeniden açığa çıkar. Anscombe, 

 
157 Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, s. 67-73. 
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hocasının Tractatus eserini hiçbir zaman bütünüyle "saçmalık" olarak görmediğini, onun 

"değersiz şeylerle dolu bir torba değil fakat zamanı doğru göstermeyen bir saat gibi 

olduğunu" söylediğini aktarır.158 

Bir "bozuk saat" olarak Tractatus'un zamanı doğru göstermeye yaklaştığı 

durumlardan biri belki de, onun "kullanım" kavramına ilişkin Wittgenstein'ın yeni 

yaklaşımıyla kısmen örtüşen bazı önermeleridir. Wittgenstein'ın kullanım ve anlam 

ilişkisine yönelik ilk felsefi sorgulamasını —her ne kadar bunu Tractatus'a ekleme gereği 

duymamış olsa da— Defterler'de yer alan bir değinide görürüz. Bu değinide ilk defa bir 

sorun olarak görünen şey, tümce ile olgu arasındaki resmetme ilişkisine dair görüşün 

kendi başına açıklayamadığı bir "kullanım" unsurudur. Wittgenstein; bir "ölçüm çubuğu 

ölçülebilen bir nesnenin bir metre uzunluğunda olduğunu" —bu aletin "nesnenin 

ölçümüne hizmet ediyor kabul edildiğini bildiğimizde bile"— kendiliğinden ortaya 

koyamayacağı için, şu soruya yanıt arar: "Şunu soramaz mıyız: nesnenin uzunluğu 

hakkında bir şey önesürmesi için bu ölçüm çubuğuna neyin eklenmesi gerekir?"159 

"Eklenmesi gereken şey" elbette çubuğun "kullanımı"dır, bir ölçüm aleti olarak o 

ancak bir ölçme etkinliğinde kullanılması halinde bir şey "söyler". Her ne kadar 

Defterler'de yer alan soru cevapsız bırakılmış olsa da, kitapta dilin tasarımsal karakterini 

açıklamak için kullanılan "gösterilebilir ve söylenebilir olan" ayrımı üzerinden sorunun 

tekrar şu şekilde ele alındığını görürüz: "Dilin imleme tarzı, onun kullanımında yansır."160 

Fakat Tractatus'un ilgili kısımlarında, "kullanım" kavramı sadece bu ayrım üzerinden 

değil, doğrudan imlerin tümcenin yapısıyla ilişkisi üzerinden de ele alınır: "İmlerde 

dilegelmeyeni, uygulamaları gösterir. İmlerin yuttuğunu, uygulamaları dışavurur."161; 

 
158 Anscombe, “The Simplicity of the Tractatus”, s. 11. 
159 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 51. 
160 Wittgenstein, a.g.e., s. 101. 
161 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 35, §3.262. 
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"İmdeki simgeyi tanımak için anlamlı kullanıma bakmak gerekir."162; "İm, ancak 

mantıksal-sözdizimsel uygulanmasıyla birlikte, bir mantıksal biçim belirler."163 

Belirtmek gerekir ki, Tractatus'ta yer alan imlerin kullanımına ilişkin bu ifadelerin 

amacı her şeyden önce adlar ile tümcelerin kendi aralarındaki ilişkinin doğasını açık 

kılmaktır. Tractatus'ta dilin yapısına ilişkin ortaya konan yaklaşım; sadece tümcelerin bir 

anlama sahip olduğunu, adların kendi başlarına hiçbir anlam taşımadıklarını ve onların 

ancak bir tümce bağlamı içerisinde, belirli nesnelere karşılık gelecek şekilde var 

olabileceklerini ifade eder. Böyle bir yaklaşıma karşı gelmesi en muhtemel eleştirilerden 

biri ünlem ve buyruk tümcelerinin; veya belirli bir soruyu, sadece bir ya da birkaç sözcük 

ile yanıtladığımız belirli durumların örnek gösterilerek sözcüklerin de kendi başına bir 

anlam dile getirebildiklerini öne sürmek olacaktır. Böylesi bir karşı çıkış bizzat 

Wittgenstein tarafından, dilin kullanım pratiğine ilişkin yeni görüşlerini ortaya koyarken 

pek çok kez kullanılır; fakat bu itiraz onun Tractatus'ta ifade ettiği görüşlerini eleştirmek 

için tek başına yeterli değildir. Çünkü Tractatus'un dilin yapısına ilişkin yaklaşımı böylesi 

"eksik sembolleri" de birer tümce olarak görür; bu sözcükler, belirli olgu durumlarını 

resmeden tümcelerin "eksiltilmiş" halleridir. Tractatus'un alıntıladığımız önermelerinde 

yer alan "imlerin kullanımına ve uygulamalarına bakma"ya ilişkin vurgular da tam olarak 

bu ayrımı görebilmenin, imlerin "bağımsız" gibi göründüğü durumlarda aslında birer 

tümce olarak kullanıldıklarını fark edebilmenin tek mümkün yolunu gösterir. Bu nedenle 

"kullanım" kavramı Tractatus'ta sadece gündelik dilin pratiğinde anlamın açık 

kılınmasına yarayan bir araç olarak ele alınır, tümcelerin anlamının doğrudan bir 

belirleyicisi olarak görülmez. Bununla birlikte Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar'da 

artık "kullanım"ı doğrudan "anlam" ile özdeş olarak ele alır ve bir ifadenin anlamını, onun 

belirli bir dilsel yapı içindeki kullanımıyla ilişkilendirir.164 

 
162 Wittgenstein, a.g.e., s. 41, §3.326. 
163 Wittgenstein, a.g.e., s. 41, §3.327. 
164 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 41 ve 146, §43-§432. 
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2.1 Kullanım ve Anlam 

 

Wittgenstein "kullanım" kavramını açıklamak ve kullanımların çokluğuna ilişkin 

düşüncesini ortaya koymak için Felsefi Soruşturmalar eserine, Tractatus'ta kendisinin de 

savunmuş olduğu "her sözcüğün doğrudan bir nesneye karşılık geldiği" görüşünün bir 

eleştirisiyle başlar. Bu görüş ilk olarak, kitabın ilk paragrafında alıntılanmış olan 

Augustinus'un İtiraflar'ından bir pasaj üzerinden ele alınır. İlgili alıntı, Augustinus'un 

geçmiş yaşamında dili nasıl öğrendiğine ilişkin kendi deneyimlerini aktardığı kısımlardan 

oluşur ve Wittgenstein için ifade edilen bu deneyimler ile açığa çıkan, Augustinus'un dilin 

doğasına ilişkin ortaya koyduğu belirli ve sınırlı bir kavrayıştır. Bu kavrayışın temelinde 

bütün bir dilin, sözcüklerin nesneleri adlandırdığı basit "karşılık gelme" ilişkilerinin 

toplamı olduğu düşüncesi yatar. Wittgenstein dilin, sözcüklerle bu şekilde etkinlikte 

bulunduğumuz bir kullanım biçiminin olduğunu kabul eder; fakat dili böylesi bir 

"anlaşma sistemi" olarak gören yaklaşımın, sözcüklerin gündelik dil içinde çok farklı 

biçimlerde kullanılabileceğini gözden kaçırdığını belirtir.165 

Felsefi Soruşturmalar'da, sözcüklerin farklı kullanım olanaklarının sergilendiği 

pek çok kurgusal örnek ele alınır. Bunlardan biri, bir inşaat ustası ile onun çırağı arasında 

geçen ve onların gündelik dili nasıl kullandıklarını betimleyen bir iletişim örneğidir. 

Betimlenen durum, basitçe, inşaat ustasının belirli yapı-taşlarının adlarını "ünlemler" 

olarak söylediği ve çırağının da adını duyduğu yapı taşını alıp ustasına getirdiği "ilkel" 

bir anlaşma sistemini sunar.166 Bu haliyle ad-nesne ilişkisine dayalı basit bir iletişim 

biçimi üzerinden betimlenen durum, söz konusu örneğin farklı bir şekilde 

kurgulanmasıyla tümüyle değişir. İnşaat ustasının bir "emir" olarak dile getirdiği "Beş 

tuğla!" gibi bir ifade, aynı iletişim sisteminde yer alan ve ustanın önündeki tuğlaların 

sayısını belirtmek için kullandığı "Beş tuğla." bildirimi ile örtüşür; böyle bir durumda bu 

 
165 Wittgenstein, a.g.e., s. 23-24, §1-§3. 
166 Wittgenstein, a.g.e., s. 24, §2. 
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ifadelerin anlamlarını birbirinden ayırabilecek tek şey onların farklı kullanım biçimleri 

olur. Çırağın ustasının sözlerini anlaması ve buna uygun eylemde bulunabilmesi için 

yapması gereken şey ifadenin telaffuz edilme biçimine, ustasının el kol hareketlerine veya 

mimiklerine, o an inşaat alanında neyin nerede bulunduğuna vb. dikkat etmektir; çünkü 

bu durumda, farklı kullanım olanakları, bu sözcüklerin "dilin pratiğinde" hangi işlevi 

gördüğünü belirler.167 Wittgenstein'ın bu ve başka örnekler üzerinden açık kılmaya 

çalıştığı temel düşünce, dilin kullanımı içinde herhangi bir ifadenin anlamının salt bir 

"karşılık gelme" ilişkisi üzerinden açıklanamayacağıdır. Çünkü bu belirli kullanım biçimi 

ifadelerin emir, bildirim, talep veya selamlaşma gibi pek çok farklı kullanımlarından 

sadece bir tanesini oluşturur.168 Felsefi Soruşturmalar'da sözcüklerin sahip olduğu 

kullanım olanaklarının çokluğu, bir alet kutusu benzetmesi ile şöyle ifade edilir:  

Bir alet kutusundaki aletleri düşün: Çekiç, kerpeten, testere, tornavida, cetvel, 

tutkal çanağı, tutkal, çiviler, vidalar.—Bu nesnelerin işlevleri ne denli çeşitliyse, 

sözcüklerin işlevleri de o denli çeşitlidir. (Ve her iki yanda da benzerliklere 

rastlanır.)169 

 

 Bununla birlikte, Felsefi Soruşturmalar'da yer alan bir diğer örnek, sözcüklerin 

belirli bir nesneye işaret etmek amacıyla kullanıldıkları durumlarda dahi, onların 

anlamlarının farklı şekillerde yorumlanabileceğini gösterir. Wittgenstein, bir rakamı veya 

rengi "tanımlamak" için dilin hangi türden uygulamalarının gerekli olduğunu; örneğin bir 

çocuğun dil öğrenimi sırasında, "dört" rakamının anlamının ona nasıl öğretilebileceğini 

sorgular. Bir sözcüğün onun karşılık geldiği nesneye işaret edilerek tanımlanması 

durumunda, tanımın sözcük ile nesne arasında doğrudan bir ilişki kurduğu varsayılır; 

fakat bir rakam, örneğin dört adet elmaya işaret edilerek "Dört budur." şeklinde 

tanımlanacaksa ya da bir renk, örneğin bir elmaya işaret edilerek "Kırmızı budur." 

şeklinde tanımlanacaksa, işaret edilen şeyin bir nesne olarak "elma" mı, bir rakam olarak 

 
167 Wittgenstein, a.g.e., s. 30-31, §21. 
168 Newton Garver, “Gramer Olarak Felsefe”, çev. Fatma Canpolat, Cogito, Yapı Kredi Yayınları, No: 33, 

2002, s. 113. 
169 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 27, §11. 
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"dört" mü yoksa bir renk olarak "kırmızı" mı olduğu nasıl bilinebilir?170 Sorunun yanıtı 

önceki örnekte betimlenen durumu tekrarlar: "'Renge değil, biçime işaret etti' deyip 

diyemeyeceğimiz, koşullara—yani işaret etmeden önce ve sonra olup bitenlere—bağlı 

olurdu."171 Wittgenstein, doğrudan belirli bir nesneye ya da niteliğe işaret edilen dilin bu 

sınırlı kullanım biçiminde bile tek bir ilişki türünün bulunmadığını, sesli veya yazılı imler 

olarak sözcüklerin farklı kullanım olanakları kadar çok sayıda ilişki türünün var 

olduğunu172 ve sözcüğün anlamının hangi ilişki türü içerisinde belirlendiğini görmenin 

tek bir yolunun bulunduğunu belirtir: "Bir sözcüğün nasıl iş gördüğünü tahmin edemeyiz. 

Kullanılışına bakmamız ve buradan öğrenmemiz gerekir."173 

 Ele aldığımız son örnek, Felsefi Soruşturmalar'da "kullanım" kavramı üzerinden 

ortaya konan bir yapı düşüncesine de işaret eder. Wittgenstein, "işaret-ederek-tanımlama" 

sürecinde tanımlanan şeyin ne olduğunun anlaşılması için, açıklama yapılan kişinin belirli 

bir dil sistemiyle kurduğu ilişki içerisinde bu şeyin "yerinin" önceden mevcut olması 

gerektiğini ifade eder.174 Örneğin bir nesne grubunu işaret ederek "dört" rakamının ya da 

"kırmızı" renginin tanımını vermek istiyorsak, bir kişinin bu tanımı hangi kullanım biçimi 

altında oluşturduğumuzu, tanımın ortaya koyduğu anlamı neye işaret ederek 

belirlediğimizi önceden bilmesi gerekir; bu nedenle tanımın anlamı ancak, kişi için bu 

anlamı belirleyen kullanım biçimi zaten biliniyorsa kavranabilir.175 Wittgenstein bu 

düşünceyi bir satranç örneği üzerinden daha detaylı olarak açıklar. Bir kişiye satranç 

taşlarının işlevini öğretmek istediğimizde belirli bir taşa işaret edip onun adını 

söylememiz yeterli olmaz; burada bir tanım olarak ortaya koymaya çalıştığımız sözcük, 

kişi ancak oyunun kurallarını ve belirli bir taşın bu kurallarla ilişkisini önceden biliyorsa 

 
170 Wittgenstein, a.g.e., s. 34, §28. 
171 Wittgenstein, a.g.e., s. 38, §35. 
172 Ludwig Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, çev. Doğan Şahiner, Ankara, Fol Yayınları, 

2019, s. 252. 
173 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 127, §340. 
174 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 129. 
175 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 35, §29-§30. 
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bir anlam ifade edebilir. Fakat kişinin her durumda, tanımlanan şeyin adı dışında onunla 

ilgili her şeyi, bu adın onunla ilişkilendirilmesini belirleyen tüm kullanım olanaklarını 

biliyor olması gerekmez. Satranç örneğinde gerekli olan, kişinin bu oyununun kurallarını 

biliyor olması değil, kurallı bir oyunun ne olduğuna aşina olmasıdır. Eğer kişi böylesi 

oyunlara hâkimse, ona bir satranç oyununu izletip belirli bir taşa ederek "Buna vezir 

denir." gibi bir tanım sunmamız anlam ifade edebilir176; fakat burada tanım kendi 

anlamını doğrudan söz konusu "işaret-ederek-tanımlama" etkinliğinden değil, onun kendi 

işlevini yerine getirmesini mümkün kılan bir yapının bütününden edinir. Wittgenstein bu 

görüşü şu cümlelerle ifade eder: "İm (cümle) anlamını imler sisteminden, ait olduğu 

dilden alır. Kabataslak söylendiğinde: bir cümleyi anlamak, bir dili anlamak demektir."177 

"Bu durumda şu söylenebilir: 'Ancak bu sistem içinde imin bir hayatı vardır.'"178 

 Felsefi Soruşturmalar'da ortaya konduğu haliyle "kullanım" kavramı, sözcüklerin 

ancak belirli bir dil sistemi içerisinde "dolaşımda" bulunmalarıyla, mevcut bir "dilsel 

altyapı"nın belirlediği alan içerisinde kullanılmalarıyla bir anlama sahip olabileceklerini 

gösterir.179 Wittgenstein bu düşünceyi açık kılmak için dilini bilmediğimiz bir ülkeye 

gittiğimizde yaşamamız muhtemel olan bir durumu betimler. Bu ülkenin vatandaşları, 

bize kendi dillerini öğretmek için bazı temel sözcükleri işaret-ederek-açıklamayı 

denerler; fakat bizler bu açıklamaları doğrudan sözcükler ile onların karşılıkları arasında 

kurulmaya çalışılan ilişkiler üzerinden değil, bu ilişkilerin kendi dilimizdeki karşılıklarını 

tahmin ederek yorumlamak zorunda kalırız. Çünkü bu ilişkiler, eğer kişi onların 

hâlihazırda mevcut oldukları bir dil sistemine sahip değilse hiçbir anlam ifade etmez; 

böyle bir doğrudan tercüme denemesinde "sözcüklerin nasıl anlaşıldığını tek başına 

sözcükler anlatmaz."180 Wittgenstein, Augustinus'un betimlediği dil öğreniminin 

 
176 Wittgenstein, a.g.e., s. 35-36, §31. 
177 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 32. 
178 Wittgenstein, Zettel, s. 52, §146. 
179 Murat Baç, “Wittgenstein ve Anlamın ‘Ortalıkta’ Olması”, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, No: 28, 2001, s. 48. 
180 Wittgenstein, Zettel, s. 51, §144. 
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sözcüklerin teker teker onun üzerine yazıldığı böylesi bir "boş levha"yı varsaydığını ifade 

eder; bu dil öğrenimi içinde çocuk, sanki dilini bilmediği bir ülkeye gelmiş bir turist gibi, 

öncesinde zaten bir dili konuşabiliyor ya da bir dil içinde düşünebiliyormuş gibi 

görülür.181 Fakat dil öğrenimi sözcüklerin anlamlarının birbirlerinden yalıtılmış olarak 

öğrenildiği bir süreç değildir, her sözcük belirli bir dil oyunu içerisinde kullanılan diğer 

sözcüklerle ilişkisinde ve "ancak düşüncenin ve hayatın akışı içinde anlam taşır."182 Dilin 

bu yapısal karakteri, Felsefi Soruşturmalar'da yer alan şu benzetmeyle açıklanır:  

"Çubuğu manivelayla birleştirince fren düzeneğini çalışır duruma getirmiş 

olurum."—Evet, ama mekanizmanın bütün geri kalan kısmının verili olması 

koşuluyla. Manivela ancak bu şekilde bir fren manivelasıdır; desteğinden ayrı 

olarak bir manivela bile değildir; herhangi bir şey olabilir; ya da hiçbir şey.183 

 

 

 

2.2 Dil Oyunları ve Yaşam Biçimleri 

 

 "Dil oyunları" kavramı, ifadelerin farklı kullanım olanakları üzerinden açıklanan 

"çokluk" ve "yapı" düşüncelerinin bir arada ele alınmasına imkân verir. Wittgenstein yeni 

felsefi yaklaşımı içerisinde bu kavramı "karşılaştırma nesneleri" olarak kullandığını 

belirtir184; daha önce betimlenen örneklerde yer alan "ilkel" anlaşma sistemlerinin yanı 

sıra, "dil ve dilin iç içe örülü olduğu etkinlikler bütününü" de bir "dil oyunu" olarak 

gördüğünü açıklar.185 Dil oyunları "eksik" dil sistemleri değildir, ilkel bir topluluğun 

iletişim biçimini veya bir çocuğun eğitim süreci boyunca kullanmayı öğrendiği belirli 

dilsel pratikleri betimlemek için kullanıldıklarında dahi yapısal bir bütünlüğün varlığına 

işaret ederler.186 Wittgenstein dil oyunlarını, onların ötesinde başka bir temel 

 
181 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 36, §32. 
182 Wittgenstein, Zettel, s. 57, §173. 
183 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 25, §6. 
184 Wittgenstein, a.g.e., s. 70, §130. 
185 Wittgenstein, a.g.e., s. 26, §7. 
186 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 133. 
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aramamamız gereken "ilk-görüngüler" olarak görmemiz gerektiğini söyler.187 Fakat bu 

gereklilik onların var oluşunun a priori bir zorunluluğa dayandığı anlamına gelmez; dil 

oyunları sadece, tıpkı "yaşam biçimleri" gibi, verili olan olarak "kabul edilmesi gereken" 

temel yapılardır.188 

 Wittgenstein, pek çok felsefi problemin çözümünün ancak dilin her durumda tek 

bir biçimde kullanıldığı görüşünden "kökten bir kopuş" gerçekleştirilmesi ve dil 

oyunlarının çokluğunun farkına varılmasıyla mümkün olduğunu belirtir.189 Fakat bu 

çokluk "dilimizin giysileri" tarafından örtülmüştür ve bu nedenle her biri kendi başına 

özgül bir yapı olan dil oyunlarının "muazzam çeşitliliği"nin farkına varılması çoğu 

durumda oldukça güçtür.190 Felsefi Soruşturmalar'da bu çeşitliliğin görünür kılınması 

amacıyla çok sayıda dil oyunu örneği verilir ve bu uzun örnekler listesinde yer alan veya 

almayan dil oyunlarının çeşitliliğinin sınırlanamayacağı, zamanla bazı dil oyunlarının 

unutulup yeni dil oyunlarının ortaya çıkabileceği ifade edilir —çünkü dil oyunlarının var 

oluşları yaşamın akışı içinde belirlenir: "'Dil-oyunu' deyimi burada, dilin konuşulmasının 

bir etkinliğin ya da bir yaşam biçiminin bir parçası olduğunu belirgin kılmalıdır."191 

 Wittgenstein dil oyunlarını sadece "konuşma oyunları" olarak ele almaz, onlar 

aynı zamanda günlük yaşamın "dil dışı" etkinliklerini de kapsayan davranış 

biçimleridir.192 Bu yaklaşımda, dil insan davranışlarının bir "yardımcısı ve uzantısı" 

olarak ve omuz silkmek, el sallamak gibi bazı insan davranışları da dil kullanımının bir 

parçası olarak görülür.193 Wittgenstein dil kullanımının salt sözel-yazımsal bir etkinlikten 

ibaret olmadığını; dilsel ifadelerle "hesap yaptığımızı, iş gördüğümüzü, onları zamanla şu 

ya da bu resme aktardığımızı" ve sözcüklerin bir çok durumda "eylemler" olduğunu 

 
187 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 184, §654. 
188 Garver, “Gramer Olarak Felsefe”, s. 123. 
189 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 120, §304. 
190 Wittgenstein, a.g.e., s. 244. 
191 Wittgenstein, a.g.e., s. 32, §23. 
192 Hintikka, Wittgenstein Üzerine, s. 53. 
193 Wittgenstein, Zettel, s. 147 ve 171, §545-651. 
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belirtir.194 Bu durumu bir dersinde öğrencilerine şöyle betimler: "Dil, konuşmak, yazmak, 

bir otobüsle seyahat etmek, birisiyle buluşmak gibi, geniş bir faaliyetler alanının 

karakteristik bir devamıdır."195 

 Felsefi Soruşturmalar'da dilin kullanımı ile gündelik eylem pratikleri arasındaki 

bu ilişki "yaşam biçimleri" kavramı üzerinden açıklanır. Wittgenstein yaşam biçimlerinin 

de verili olarak kabul edilmesi gereken yapılar olduğunu, belirli bir insan topluluğunun 

dili nasıl kullandığının ancak onun belirli yaşam biçimi üzerinden kavranabileceğini ifade 

eder196; çünkü ona göre: "Bir dil tasavvur etmek, bir yaşam biçimi tasavvur etmek 

demektir."197 Newton Garver, "yaşam biçimleri" kavramının bu yönüyle "transendental" 

yapılara işaret ettiğini; çünkü onların "temellendirilebilir" şeyler olmadığını, kendilerini 

bize mevcut bir bütünlük olarak sunduklarını ve dilsel etkinliğin tüm olanaklı 

biçimlerinin ancak onlar üzerinden anlaşılabileceği dayanak noktalarını oluşturduklarını 

belirtir.198 

 Yaşam biçimleri, bir dil oyunun olanağını oluşturan, aynı dil sistemi içinde 

konuşan ve düşünen insanlar arasındaki "uzlaşım" durumunu yaratırlar. Wittgenstein 

iletişim kurmanın sadece sözcüklerin tanımları üzerine bir fikir birliğini değil, aynı 

zamanda "yargılarda uyuşmayı" da gerektirdiğini; bunun ise doğrudan insanların kişisel 

görüşleri arasında değil, ancak yaşam biçimleri arasında kurulacak bir uyuşma ile 

sağlanabileceğini düşünür.199 Dilsel ifadelerin farklı kullanım olanakları, yaşam biçimleri 

tarafından belirlenen bu uzlaşımın içinde "gömülüdür" ve her bir ifadenin anlamı, ancak 

insanlar arasında onların kullanımına ilişkin ortak bir yargının mevcut olmasıyla 

 
194 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 149 ve 164, §449-§546. 
195 Wittgenstein, Estetik, Psikoloji ve Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, s. 13. 
196 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 245. 
197 Wittgenstein, a.g.e., s. 29, §19. 
198 Newton Garver, “Naturalism And Transcendentality: The Case of ‘Form of Life’”, Wittgenstein and 

Contemporary Philosophy, ed. Souren Teghrarian, Bristol, England, Thoemmes Press, 1994, s. 59-63. 
199 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 107, §241-§242. 
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belirlenebilir.200 Bu görüş, çalışmamızın sonraki kısımlarında ele alınan "kişiye özel bir 

dilin imkânı" tartışması için de temel bir kriter sunar. Çünkü toplumdan veya sosyal 

ilişkilerden yalıtılmış halde bulunan bir kişinin varsayıldığı durumda mümkün olmayan 

şeyi ancak böylesi bir toplumsal yapı sağlayabilir; bu toplumsal yapı üzerinden ulaşılan 

uzlaşım durumu, dilsel ifadelerin nasıl kullanılacağına ilişkin kuralların uygulanmasını 

mümkün kılan bir "ortaklık" zeminini kurar.201  

 Dil oyunlarının "evi" yaşam biçimleridir; insanlar, kendi aralarında belirli dil 

oyunları üzerinden anlaşabilecekleri bir dilsel topluluğu ancak belirli bir yaşam biçimi 

içine yerleşerek oluşturabilirler.202 Wittgenstein, farklı yaşam biçimleri arasında hiçbir 

uyuşmanın bulunmadığı durumlarda insanların aynı dil oyunları üzerinden iletişim 

kuramayacaklarını betimleyen pek çok örnek verir. Bunlardan biri, dilini bilmediğimiz 

bir ülkeye gittiğimizde karşılaştığımız iletişim sorununa işaret eden örneğin devamı 

niteliğindedir. Böylesi bir "ziyaret" yaşam biçimleri arasındaki uyuşmanın ne denli 

mümkün olduğuna bağlı olarak farklı karşılaşma durumları yaratabilir. Bizimkine benzer 

bir toplumsal yapı içerisinde yaşayan, konuşan, düşünen insanların bulunduğu bir ülkeye 

gittiğimizde, bu insanların dilini bilmiyor olsak bile bir iletişim olanağına sahibizdir. Bu 

durumda onların dilsel ifadelerini, bu ifadelere eşlik eden ve bizim de kendi yaşam 

biçimimizden aşina olduğumuz kimi jest ve mimiklere, duygulara, gündelik eylem 

biçimlerine veya araç-gereç kullanımlarına bakarak ve bunları kendi toplumumuzun 

yaşam pratikleriyle karşılaştırarak anlamaya çalışırız; çünkü bu dilsel ifadelerin her 

birinin anlamı, bu insanların "yaşamının bütününde oynadığı role bağlıdır."203 Fakat 

bizimkiyle hiçbir benzerlik taşımayan bir toplumsal yapı içerisinde yaşayan insanlarla 

 
200 Roy Harris, Language, Saussure and Wittgenstein: How to Play Games with Words, London New 

York, Routledge, 1990, s. 113. 
201 Robert J Fogelin, Taking Wittgenstein At His Word: A Textual Study, Princeton, Princeton 

University Press, 2009, s. 26. 
202 Baç, “Wittgenstein ve Anlamın ‘Ortalıkta’ Olması”, s. 54. 
203 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 160-161; Wittgenstein, Estetik, Psikoloji ve Dinsel 

İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, s. 13. 
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karşılaştığımızda, onların dil oyunlarını böylesi dolaylı yollarla anlama olanağımız dahi 

ortadan kalkar.204 Bu durumda onların dilsel ifadelerini anlamak için "neye bakacağınızı" 

bilmeyiz; yaşam biçimlerimiz arasında hiçbir uyuşma bulunmadığı için, bu insanların 

jestlerini ve mimiklerini, gündelik eylemlerini onların dilsel ifadelerinden "daha iyi 

anlamayız."205 

 Wittgenstein, estetik üzerine verdiği derslerde dil oyunları ile yaşam biçimleri 

arasındaki bu ilişkiyi "kültür" kavramı üzerinden ele alır ve estetik yargıların toplumların 

sahip oldukları belirli bir kültürel yapıya bağlı olduklarını ifade eder. Bu derslerde "farklı 

çağlarda tamamıyla farklı oyunlar" oynandığını, estetiğe ilişkin kültürel zevklerin zaman 

içerisinde değiştiğini belirtir; bu nedenle estetik bir yargıyı dile getiren cümlelerin anlamı 

ancak onların "belirli bir dönemin kültüründe" sahip oldukları roller göz önünde 

bulundurularak kavranabilir: "Bir estetik kurallar kümesini tam olarak betimlemek bir 

dönemin kültürünü betimlemek demektir."206 Bu "estetik kurallar kümesi", estetik 

yargılardan oluşan dil oyunlarının yer aldığı belirli yaşam biçimleri tarafından kurulur; 

yaşam biçimleri belirli bir dönemin kültürünü biçimlendirir ve bu nedenle estetiğe ait her 

bir "dil oyunu tüm bir kültüre aittir."207 

 Sanat eserlerine ya da etkinliklerine ilişkin yargılarımız mevcut bir kültürün 

kendine özgü yapısı içerisinde şekillenir. Bir piyanistin besteyi "ifadeli bir şekilde 

çaldığını" söylemek belirli bir kültürel çevre içerisinde yetişmiş olmayı, bir müziğin icra 

edilişine belirli bir şekilde tepki vermeyi öğrenmiş olmayı gerektirir; çünkü estetik 

yargıların ifade edildiği sözcükler ilgili "dil oyunlarımızın bütün alanıyla" bağlantılıdır 

ve bu dil oyunları da ancak onlara "ait olan özel kavram dünyasında kendinizi evinizde 

 
204 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 243. 
205 Wittgenstein, Zettel, s. 69, §219; Wittgenstein, Estetik, Psikoloji ve Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve 

Söyleşiler, s. 13. 
206 Wittgenstein, Estetik, Psikoloji ve Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, s. 21. 
207 Wittgenstein, a.g.e., s. 21 ve 24. 
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hissediyorsanız size 'ne olup bittiğini' söyler."208 Bu durum sadece sanat yapıtına ilişkin 

bir yargının açıkça dile getirildiği durumlarda değil, insanların bu yapıtı algılama veya 

yorumlama biçiminde de kendini gösterir. Bir sanat eseri ya da etkinliği, ona ilişkin 

estetik yargılardan farklı olarak, içinde yaratıldığı kültürel yapının basit bir "uzantısı" 

değil, onunla benzer bir "bütünlüğe" sahip olan bir varlıktır. Bu nedenle estetik yargılar 

bu iki bütünlüğe aynı anda bağlanırlar. Örneğin bir tiyatro oyununun belirli bir sahnesinde 

geçen bir ifade, izleyici için hem içinde yaşadığı kültürün hem de bu sahnede temsil edilen 

belirli bir yaşam biçiminin sunduğu dil oyunları ile bir arada yorumlanır. İzleyici bu 

ifadeyi "boşlukta" duran sözcüklermiş gibi algılamaz; tiyatro oyuncusunun bu ifadeye 

eşlik eden ses tonu, bakışları, ifadenin geçtiği sahneyi çevreleyen dekorlar gibi birçok 

unsur ifadenin nasıl yorumlanacağını belirler, çünkü "onun ancak oyunda bir yaşamı 

vardır"; fakat bu ifade yazılı bir metinden alıntılandığında, onun bu belirli çevre ve 

davranışlar içinde sahnelenmek için yazıldığı bilinmiyorsa, onu okuyan ya da dinleyen 

kişinin yorumunu belirleyen sadece kendi kültürel çevresinin belirli dil oyunları olur, 

ifadeye "yaşamını" bu sefer yorumcunun kendi yaşam biçimi verir.209 Felsefi 

Soruşturmalar'da bir kabilenin ritüelini betimleyen şu örnek, bir topluluğun sahip olduğu 

ve bir sanat yapıtının temsil ettiği yaşam biçimlerinin, ifadelerin anlamının onun içinde 

belirlendiği benzer bir yapısal bütünlüğe sahip olduklarına işaret eder: 

Bir kralın taç giyme töreni bir görkem ve asalet resmidir. Bu sürecin bir dakikasını 

çevresinden çıkarıp al: Tören giysilerini kuşanmış kralın başına taç 

yerleştiriliyor.—Bir başka çevredeyse altın en ucuz metal, parıltısıysa bayağı 

kabul ediliyor. Tören giysilerinin kumaşının üretimi ucuz. Taç saygın bir şapkanın 

gülünç bir taklidi, vs.210 

 

Wittgenstein'ın "yaşam biçimleri" ve "kültür" kavramları üzerinden açık kılmaya 

çalıştığı düşünce, tüm insan etkinliklerinin ancak verili bir "bağlam" içerisinde 

anlaşılabileceğidir ve onun "dil oyunu" kavramıyla işaret ettiği şey de bu "belirli bir 

 
208 Wittgenstein, Zettel, s. 55 ve 57, §164-§165-§175. 
209 Wittgenstein, a.g.e., s. 58 ve 74-75, §176-§238. 
210 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 171, §584. 
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bağlam içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler"dir. Bir bağlamı kuran her dil oyunu, 

içerisinde şu veya bu etkinliğin gerçekleştiği bir yapıya karşılık gelir ve belirli bir ifade 

veya davranışın anlamı da onun bu yapı içerisindeki kullanım biçimi tarafından belirlenir. 

Wittgenstein insan etkinliklerinin, belirli bir bağlamdan "yalıtılmış" olarak hiçbir anlama 

sahip olamayacaklarına ilişkin bu düşünceyi pek çok kurgusal durum üzerinden ele alır. 

Örneğin, insanların belirli bir "niyete" sahip olduğu ya da davranışlarını belirli bir niyet 

üzerinden belirledikleri ancak onların eylemleri şu veya bu durum altında 

değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Bir "niyetli eylem yaşantısı" olarak görülebilecek şey; 

kişinin bir konuşmanın ortasında aceleyle bir şeyler söylemeye yeltenmesi ve bunu 

yaparken bir anlığına ağzını açıp nefesini tutması, eğer söylemekten vazgeçerse nefesini 

yeniden bırakması vb. olabilir. Fakat eylemin bu "yorumu" ancak, bir niyete sahip olma 

deneyiminin betimlenen bu durumdaki gibi gerçekleştiği düşünüldüğünde belirli bir 

anlam ifade eder; farklı bir durum içerisinde ise bu davranışlar, öncesinde "bir şey 

söyleme niyeti için ne denli karakteristik olmuş olursa olsun", farklı bir şekilde 

yorumlanabilir.211 Benzer şekilde, insan duygularının dışavurumları da belirli bir çevre 

içerisinde anlam kazanır; sevginin ya da umudun sözel veya davranışsal ifadeleri belirli 

dışsal koşullardan ve süreçlerden bağımsız olarak kavranamaz, çünkü bu ifadelerin her 

biri "insan yaşamının bir görüngüsüyle ilişki kurar."212 Wittgenstein tüm bu duygu ve 

deneyim türlerinin ifade edilme biçimlerini birer dil oyunu olarak ele alır ve her bir dil 

oyunun bir diğeriyle "benzer" kullanım biçimlerine sahip olabileceğini belirtir: 

Ruh halimi (diyelim ki korkuyu) betimlemek belirli bir bağlam içerisinde 

yaptığım bir şeydir. (Tıpkı belirli bir eylemin ancak belirli bir bağlam içerisinde 

bir deney olması gibi.) 

Çok mu şaşırtıcı yani aynı ifadeyi farklı oyunlarda kullanmam? Ve kimi zaman 

da adeta oyunların arasında?213 

 
211 Wittgenstein, a.g.e., s. 172, §591. 
212 Wittgenstein, a.g.e., s. 170-171, §583. 
213 Wittgenstein, a.g.e., s. 207. 
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2.3 Aile Benzerlikleri ve Sınır 

 

Wittgenstein "aile benzerlikleri" kavramı ile dil oyunlarının içe içe geçmişliğine 

işaret eder. Dil oyunları arasındaki bu ilişki, anlamlarını ait oldukları dil oyunlarının 

belirli bağlamlarından alan dilsel ifadelerin, farklı dil oyunları içerisindeki kullanım 

biçimleri arasında var olan "benzerlik" üzerinden ifade edilir. Her bir dil oyununu kendi 

başına yapısal bir bütünlük olarak görmemizi sağlayan şey, onların her birinde "ortak" 

olan bir unsurun var olması değil, birbirine "akraba" olan ifadelerin ve kullanım 

biçimlerinin yarattığı bir benzerliğin bulunmasıdır.214 Wittgenstein Mavi Kitap'ta anlamın 

doğasını bir "ortak olan unsur" düşüncesi üzerinden açıklamayı deneyen geleneksel 

felsefi yaklaşımı "ilkel, fazla basit fikirlere" dayanan bir eğilim olarak sunar; bu "olağan 

ifade biçimlerimize kök salmış" eğilimin, belirli bir sözcüğün kullanımını öğrenmenin 

ancak o sözcüğün karşılık geldiği tek tek nesnelerde veya eylemlerde ortak olan bir şeyi 

kavramakla mümkün olabileceğine ilişkin varsayımını eleştirir.215 "Aile benzerlikleri" 

kavramı, bu eğilime karşıt olarak; sözcükler veya onlarla ifade edilen eylemler arasında, 

bunların tümünün anlamını belirleyen tek ve ortak bir unsur bulunmadığına işaret eder.216 

Wittgenstein bu "benzerlik" düşüncesini açık kılmak için birçok örnek durum 

inceler. Bunlardan biri, "oyun" sözcüğü ile ifade ettiğimiz etkinliklerin çeşitliliğini 

betimler. İlgili örnekte; masa oyunları, kâğıt oyunları, spor oyunları, çocuk oyunları gibi 

farklı türden pek çok oyunun kendi aralarındaki ilişki ele alınır ve tüm bunlara "oyun" 

dememizi sağlayan bir "ortak" öğenin var olmadığı gösterilir. Buna göre; bazı oyunlar 

arasında aynı türden öğeler mevcuttur, fakat farklı kullanım biçimleriyle; oyuncuların ya 

da oyun aletlerinin karakteristik özelliklerinin değiştiği başka oyunlar arasında ise hiçbir 

temel unsurun örtüşmediğini görürüz; dahası, ilk bakışta tüm oyunları nitelediği 

 
214 Wittgenstein, a.g.e., s. 51, §65. 
215 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 48-49. 
216 Arild Utaker, “Form in Language: Wittgenstein and Structuralism”, Wittgenstein and Contemporary 

Theories of Language, ed. Paul Henry, Arild Utaker, Bergen, Wittgensteinarkivet ved Univ. Bergen, 1992, 

s. 199. 
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düşünülebilecek "eğlendirici" olmaları ya da "kazanma veya kaybetme" üzerine 

oynandıkları gibi özelliklerin de, örneğin satranç ile bir çocuğun top sektirmesi arasında 

aynı şekilde paylaşılmadığını fark ederiz. Bakışımızı oyunlar arasında böylesi geçişlere 

odakladığımızda, onların her birini "oyun" yapan tek bir ortak unsur aramaktan vazgeçer 

ve aralarındaki "benzerliklerin ortaya çıkışını ve kayboluşunu görebiliriz."217 

Wittgenstein'ın verdiği bir diğer örnek, algıya ve algımızı betimlediğimiz 

sözcüklere ilişkindir. Felsefi Soruşturmalar'ın algı sorununun ele alındığı bölümlerinde, 

"görmek" kavramının anlamını ortak bir "görülenin betimi" durumu üzerinden 

sınırlandıramayacağımız ifade edilir; çünkü: "Tek bir asıl betim, düzgün bir betimleme 

durumu diye bir şey söz konusu değildir."218 Bu "ortak betim" düşüncesi Kahverengi 

Kitap'ta yer alan başka bir örnekte, "yüz ifadeleri"nin algılanış biçimleri üzerinden 

detaylandırılır. İlgili kısımda "Dost bir yüzü hangi vasıf karakterize eder?" sorusuna 

cevap aranır ve oyun örneğinde olduğu gibi, belirli bir yüz ifadesini betimlediğimiz 

sözcükler için ortak bir unsura işaret edilemeyeceği; yüz ifadelerinin yorumlandığı bir dil 

oyununda sözcüklerin anlamının "dost yüzlerin geniş ailesinde, belli türden gözlerin 

karakterize ettiği bir ana dal denebilecek şeyin, ayrıca belli türden ağızların karakterize 

ettiği bir başka ana dalın vb." oluşturduğu benzerliklerle belirlendiği ifade edilir.219 

Wittgenstein tüm bu örnekler üzerinden, daha önce sözcüklerin kullanım 

olanaklarının çokluğunu vurgulayarak gösterdiğini belirttiğimiz, bir ifadenin anlamının 

basit bir "karşılık gelme" durumu üzerinden açıklanamayacağı düşüncesini açık kılmaya 

çalışır. Sözcükler ya da eylemler belirli bir dil oyununun yapısı içerisinde, onun kurduğu 

bağlama uygun bir kullanım biçimiyle belirli bir anlama sahip olabilirler. Fakat yaşam 

biçimleri birbiriyle iç içe geçmiş pek çok dil oyunu barındırır ve bu nedenle farklı dilsel 

veya davranışsal ifadelerin anlamını açıklamak, ancak bu dil oyunlarının kendi 

 
217 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 51-52, §66. 
218 Wittgenstein, a.g.e., s. 220. 
219 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 215-216. 
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aralarındaki ilişki içerisinde açığa çıkan bir "aile benzerlikleri" durumunu betimlemekle 

mümkündür. Wittgenstein şu değinide, farklı kullanım biçimleri arasındaki bu 

benzerlikleri bir "ağ"a benzetir: "Birbirleriyle kesişen ve üst üste binen karmaşık bir 

benzerlikler ağıdır gördüğümüz. Gerek büyük gerekse küçük ölçekte benzerlikler."220 Bu 

benzerlikleri belirli bir "aile" içinde bir araya getiren, benzerlikler üzerinden ulaşılan bir 

ortaklık değil, bir ifadenin farklı dil oyunları içerisinde kullanılma olanağıdır; dahası, bu 

kullanım ağı içerisinde tekrarlanan ifadeler arasında hiçbir anlam hiyerarşisi bulunmaz, 

çünkü bu benzerlikleri bir arada tutan belirli bir özel kullanım biçimi değil, tekrarlanma 

olgusunun kendisidir.221 Wittgenstein, sözcüklerin anlamının bir kullanımlar çokluğu 

içerisinde kurulduğunu başka bir benzetme aracılığıyla şöyle betimler: "Gemiyi iskeleye 

bağlayan şey bir iptir, bu ip liflerden oluşur, ama ipin sağlamlığı bir uçtan diğerine uzanan 

herhangi bir liften değil, kısmen üst üste binen çok sayıda lifin var olmasından gelir."222 

İfadelerin anlamının onların kullanım biçimleri arasındaki bir benzerlik durumu 

üzerinden açıklanması, anlamın belirliliğine ilişkin bir "sınır" sorununu da açığa çıkarır 

ve Wittgenstein, bu yaklaşımın karşılaşabileceği olası itirazları bizzat kendisi aktarır. Bu 

itirazlar, temelde, "aile benzerlikleri" kavramının anlamın doğasına ilişkin bir muğlaklığı 

varsaydığını ve muğlak bir anlamın olanaklı olduğunun kabul edilmesinin "anlam" 

kavramıyla çelişen bir durum meydana getirdiğini ifade eder. Wittgenstein bu itirazlara 

karşı; söz konusu muğlaklığın varsayılan değil, aksine "anlamın doğası" olarak nitelen 

şeyde içerilen bir unsur olduğunu, fakat bu durumun sözcüklerin belirli dil oyunları 

içerisindeki kullanımları açısından bir engel yaratmadığını belirtir: 

"Ama o zaman sözcüğün kullanımı kurala bağlanmamıştır ki; onunla oynadığımız 

'oyun' kurala bağlanmamıştır."—Her yandan kurallarla sınırlanmış değildir, ama 

 
220 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 52, §66. 
221 Utaker, “Form in Language: Wittgenstein and Structuralism”, s. 212-213. 
222 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 140; krş. Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 52, 

§67. 
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örneğin teniste de topun ne kadar yükseğe veya hangi şiddetle atılacağına ilişkin 

kurallar yoktur, ama tenis yine de bir oyundur ve kuralları da vardır.223 

 

Felsefi Soruşturmalar'ın ve Mavi Kitap'ın birçok bölümünde, sözcüklerin 

anlamını belirleyen katı kurallarla çekilmiş sınırların var olmadığı; böylesi sınırların 

ancak "özel bir amaçla" çekilebileceği fakat bunun da "asla fiiliyattaki kullanıma tam 

olarak uymayacağı" ifade edilir.224 Bununla birlikte, bu ifadeler Wittgenstein'ın insanların 

dil kullanımında ve eylemlerinde hiçbir sınırlanmışlığın veya kurallılığın bulunmadığını 

düşündüğü anlamına gelmez. Onun "sınırların kaybolduğu"nu ifade ettiği yer sözcük ve 

eylemlerin kullanım biçimleri arasındaki ilişkidir; sınır çizmenin keyfiliği ile kastedilen 

de onların anlamını şu veya bu kullanım biçimi içerisinde, dilediğimiz dil oyununun 

bağlamı üzerinden tanımlayabilecek olmamızdır. Bu anlamda, dil oyunları birbirlerinden 

yalıtılmış durumda değildir ve belirli bir ifadenin kullanımını belirleyen kurallar da, dil 

oyunları arasında var olan geçişkenlikte "katılıklarını" yitirirler. Fakat bu durum, belirli 

bir kullanım biçiminin hiçbir kurala bağlanmadığını ya da keyfi olarak dilediğimiz 

herhangi bir kurala bağlanabileceğini göstermez. Çünkü dil oyunlarının temelinde yatan 

ve belirli bir yaşam biçimi tarafından kurulan "uzlaşım" unsuru keyfiliği ve gerekliliği bir 

arada barındırır. Alıntılanan metinde de işaret edildiği gibi, bir oyunun kuralları açıkça 

belirlenmemiş ve hatta oyun sırasında yeniden yorumlanmaya açık bırakılmış bile olsa 

yine de bir kural olarak vardırlar ve oyunun —şu veya bu şekilde— oynanmasını 

mümkün kılarlar. Bir oyunu oynamak, keyfi bir yorumlamaya açık olsalar dahi belirli 

kuralların var olmasını gerektirir; bu kurallar oyun sırasında dahi değişebilir ve oyunu 

farklı bir biçime sokabilirler fakat onu hâlâ bir oyun olarak görmemizi sağlayan şey, bu 

farklı oynanma biçimleri arasındaki benzerliğin "oyun" kavramımızı meydana getirdiği 

bir "uzlaşım" durumunun var olmasıdır.225 

 
223 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 52-53, §68. 
224 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 51; Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 52-53, 

§68-§69. 
225 Harris, Language, Saussure and Wittgenstein, s. 47. 
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2.4 Kural İzleme Sorunu ve Özel Dilin Olanaksızlığı 

 

Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar'ın bir kuralın uygulanmasına ilişkin 

örneklerin yer aldığı kısımlarında "sınır" ve "uzlaşım" kavramlarını yeniden ele alır. Sınır 

sorununa işaret edilen örneklerden bazıları öğrencilerin eğitim sürecinde belirli kuralları 

uygulamayı nasıl öğrendiklerine ilişkindir. Betimlenen bir örnek durumda, öğrencinin 

belirli sayı dizilerini oluşturmayı öğrenmesi amaçlanır ve önce ona bunu nasıl yapacağı 

öğretilir, ardından ise belirli bir diziyi kendi başına devam ettirebilmesi beklenir. Bu 

eğitim süreci içerisinde öğrencinin farklı türden hatalar yapması mümkündür; örneğin 

rakamları düzensiz olarak, hiçbir kuralı izlemeden yazabilir veya başka bir durumda, ona 

öğretilmeye çalışılan kuralın gerektirdiği belirli düzen içerisinde değil, fakat yanlış da 

olsa başka bir düzen içerisinde yazabilir. Bu aşamada açığa çıkan ilk sorun, öğrencinin 

hangi belirli durumda hata yaptığını veya bunun hangi türden bir hata olduğunu 

saptamanın güçlüğünden kaynaklanır, çünkü bu örnekte betimlendiği haliyle "kuralsız bir 

hata ile sistematik bir hata arasında keskin bir sınır" yoktur.226 Bununla birlikte, 

öğrencinin sayı dizilerini oluşturmaya ilişkin kuralı öğrendiğinin kabul edildiği durumda 

da benzer bir sınır sorunu açığa çıkar: Öğretmen öğrencisinin kuralı izlemeyi öğrendiğini 

hangi durumda, örneğin sayı dizisini kaç defa doğru oluşturması halinde söyleyebilir —

her deneyişinde mi, yoksa "yüz denemeden birinde" mi?227 Öğrencinin sayı dizilerini 

değil, okumayı öğrenişinin betimlendiği başka bir örnekte de aynı sorun gündeme gelir. 

Bu örnekte öğretmen, okuma eğitimine yeni başlamış olan bir öğrencinin ona yazılı 

olarak gösterilen bir sözcüğü doğru olarak telaffuz ettiğini görüp, bu durumun sadece 

"tesadüf" eseri gerçekleşmiş olduğunu ifade eder. Fakat öğrenci her denemede ona 

gösterilen sözcüklere doğru tepkileri verir ve bir aşamada öğretmen öğrencinin gerçekten 

okuduğunu, okumaya ilişkin kuralı öğrenmiş olduğunu kabul eder. Burada sorun, 

 
226 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 76, §143. 
227 Wittgenstein, a.g.e., s. 77, §145. 
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öğretmenin başlangıçtaki yargısıyla ilgili olan, öğrencinin "okuduğu ilk sözcüğe" 

ilişkindir; betimlenen durumda öğretmenin haklı olduğunu kabul edip bu sözcüğün bir 

kurala uygun olarak değil, tesadüf eseri doğru telaffuz edildiği mi yoksa öğretmenin 

yanıldığını ve bu sözcüğün de kurala bağlı bir etkinlik içerisinde okunduğunu mu 

söylemek gerekir?228 Wittgenstein; "insanın 'okuduğu' ilk sözcük, doğru olarak okuduğu 

50 sözcüklük ilk dizinin ilk sözcüğüdür" gibi keyfi bir açıklamaya başvurmadığımız 

sürece bu soruların anlamsız olduğunu, her iki örnekte betimlenen durum için de kural 

izlemenin başladığı yere işaret eden bir sınırın gösterilemeyeceğini belirtir.229  

Bu örnekler, başka insanların belirli bir kuralı doğru olarak izleyip izlemediğini 

saptamak için ihtiyaç duyduğumuz ölçütlerin nasıl uygulanacağının kesin olarak 

belirlenmiş olmadığına işaret eder. Fakat aynı ölçüt sorunu belirli bir kuralın gerektirdiği 

gibi eylemde bulunan kişinin kendi durumu için de geçerlidir. Öğrencinin durumunda, 

kuralı öğrenmiş olmanın sadece belirli sayıda doğru eylemde bulunmaktan ibaret 

olamayacağı; "kural" kavramının, onun uygulanışının içerdiği böylesi rastlantısal 

durumlar üzerinden açıklanamayacağı düşünülebilir. Wittgenstein'ın bizzat kendisinin 

dile getirdiği bu olası itiraza yanıtı, itirazda varsayıldığı haliyle katı bir ölçüt olarak 

uygulamaya kılavuzluk etmesi beklenen kuralın, onunla uygulaması arasındaki ilişkiyi 

nasıl yorumlayacağımızı belirleyecek başka ölçütleri gerektireceğidir.230 Çünkü eylemde 

bulunan kişi "kuralın özel durumdaki uygulanışını zaten herhangi bir önderlik olmaksızın 

gerçekleştirmek" zorundadır.231 Wittgenstein, kuralların yazılı ya da sözlü ifadeleri ile 

kurala uygun eylemler arasındaki bu ilişkiyi betimleyen bir çok örnek verir. Bunlardan 

biri, belirli bir hareketin yönünü belirlemek amacıyla kullanılan işaret levhalarının ya da 

sözlü olarak ifade edilen buyruk cümlelerinin bir kural olarak görülmesi için her şeyden 

 
228 Wittgenstein, a.g.e., s. 82, §157. 
229 Wittgenstein, a.g.e., s. 77 ve 82, §145-§157. 
230 Wittgenstein, a.g.e., s. 77-78, §146. 
231 Wittgenstein, a.g.e., s. 118, §292. 
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önce belirli bir şekilde yorumlanması gerektiğine işaret eder. Gerçekleşecek hareketin 

yönünün bir ok simgesi ya da parmak işareti ile temsil edildiği bir durumda, kişinin bu 

imleri kastedilenin tam tersi bir yönü işaret ettikleri şeklinde yorumlaması mümkündür; 

çünkü bu durumda kural ile im arasındaki ilişkinin neyi kastederek belirlendiğine ilişkin 

başka bir üst-kural yoktur.232 

Betimlenen tüm bu örnek durumlarda, eylemlerin bir kuralı izleyerek 

gerçekleştirilmesi veya bir kurala uygunlukları üzerinden değerlendirilmesi sırasında 

keyfi bir yorumlama sürecinin var olduğu vurgulanıyor gibi görünebilir. Fakat 

Wittgenstein, kuralın ifadesi ile uygulanması arasında yer alan bir yorumun "havada asılı 

durduğunu" ve kural için bir "dayanak görevi yapmadığını" belirtir; çünkü ona göre: 

"Yorumlar tek başlarına karşılığı belirlemez."233 Kuralların "doğru olarak" uygulanması, 

belirli imlere belirli şekillerde tepki vermek üzere eğitilmiş olmamıza ve belirli bir yaşam 

biçimi içerisinde bunu bir alışkanlık haline dönüştürmemize bağlıdır; eğitim sürecimiz 

sırasında öğrendiğimiz şey ise, kuralların uygulanmasına ilişkin açık bir şekilde 

tanımlanmış eylem biçimleri değil, belirli bir eylemde bulunurken kuralları nasıl 

yorumlamamız gerektiğidir.234 Kuralların nasıl uygulanacağı bütünüyle keyfi bir süreç 

tarafından belirlenmez çünkü insanlar belirli bir yaşam biçimi içerisinde benzer eğitim 

süreçlerinden geçip benzer alışkanlıklar edinerek kuralların nasıl yorumlanmaları 

gerektiğine ilişkin bir uzlaşım durumu yaratırlar. Wittgenstein bu uzlaşım durumu 

içerisinde kuralları "seçim yapma" gereği duymadan, "körlemesine" uyguladığımızı ifade 

eder; çünkü bir kurala uymak ancak mevcut ve "sürekli bir kullanagelişin, bir âdetin 

varolması ölçüsünde" olanaklıdır.235 Bu nedenle bir kurala sadece bir kişinin, sadece bir 

kez uyması mümkün değildir; "'kurala uymak' bir pratiktir" ve kuralın ifade edildiği "bir 

 
232 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 153; Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 99, 

§198. 
233 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 99, §198. 
234 Wittgenstein, a.g.e., s. 99 ve 101 ve 221, §198-§206. 
235 Wittgenstein, a.g.e., s. 99 ve 104, §198-§219. 
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tümceyi anlamak, bir dili anlamak demektir."236 Wittgenstein kural izlemenin ancak 

mevcut bir dilsel yapı içerisinde, bu dilsel yapıyı kuran uzlaşımın getirdiği bir "yargılarda 

uyuşma" durumu sayesinde gerçekleşebileceğini şöyle betimler:  

Kurala uygun hareket edilip edilmediği konusunda (diyelim ki matematikçiler 

arasında) kavga çıkmaz. İş yumruklaşmaya varmaz örneğin. Bu, dilimizin 

etkinlikte bulunurken (örneğin betimleme yaparken) dayandığı yapı iskelesine 

dahil bir şeydir.237 

 

 Bu durum sadece kural izleme etkinliği için değil dilin tüm kullanım biçimleri 

açısından geçerlidir. Herhangi bir dilsel ifadenin ya da eylemin bu "yapı iskelesine" 

dayanmayan "kişiye özel" bir kullanımı mümkün değildir. Wittgenstein dilin özel bir 

kullanımının mantıksal olarak onun bir dil olmaması ile aynı anlama geldiğini çeşitli 

örnek durumlar üzerinden açık kılmaya çalışır. Örneğin, bir kişinin kendi zihninde belirli 

sözcüklerin anlamını birbiriyle ilişkilendirmesi, bu ilişkileri kendi imgeleminde kurduğu 

bir çizelge aracılığıyla açıklaması ve bu şekilde sözcüklerin çevirilerini kurala bağlayan 

bir "özel" sözlük icat etmesi mümkün değildir. Bu durumda sözcüklerin şu veya bu 

şekilde çevrilmesini "haklılaştırmak" için başvurulacak hiçbir ölçüt bulunmaz çünkü 

"öznel bir haklılaştırma" mantıksal olarak olanaksızdır: "İmgelenmiş bir deneyin 

sonucunun imgesi bir deney sonucu olmaktan ne denli uzaksa, çizelgeye imgelemde 

başvurmak da bir çizelgeye başvurmaktan o denli uzaktır."238 Bu durum kişinin kendi 

imgeleminde bir saat icat etmesine, zamanı bu "özel" saat üzerinden öğrenmeye 

çalışmasına benzetilebilir ve "imgelemde saate bakma"nın, kişinin gerçekte var olan bir 

saatin kadranını akreple yelkovanın konumları "kendisine doğru görünene" kadar 

döndürmesinden bir farkı yoktur.239 Saatin bu türden bir kullanımının mümkün olduğuna 

inanan bir kişinin, başka insanlara kendi boyunun uzunluğunu sadece elini başının üstüne 

 
236 Wittgenstein, a.g.e., s. 99-100, §199-§202. 
237 Wittgenstein, a.g.e., s. 106, §240. 
238 Wittgenstein, a.g.e., s. 112, §265. 
239 Wittgenstein, a.g.e., s. 112, §266. 
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koyarak açıklayabileceğini varsaydığı da düşünülebilir.240 Wittgenstein'ın tüm bu örnek 

durumlar üzerinden işaret ettiği şey; sözcükleri çevirmenin, zamanı veya uzunluk 

birimlerini saptamanın ancak mevcut bir dilsel yapı içerisinde gerçekleşebileceği; çünkü 

bir sözlüğün, saatin ya da mezuranın kullanımının ancak herkes için ortak olan böylesi 

bir yapı içerisinde mümkün olduğudur.  

 Felsefi Soruşturmalar'da "özel dil" sorununun ele alındığı bir diğer örnek 

"duyum" ifadelerinin kişiye özel bir kullanımının mümkün olmadığına ilişkindir. 

Wittgenstein bu örneği, belirli bir duyumun ifadesinin, duyumun her ortaya çıkışında not 

edildiği bir günlüğün kullanımı üzerinden betimler. Bu durumda kişi duyumunu örneğin 

"a" harfiyle bağdaştırır ve duyumun tekrarlanışını bu harf üzerinden günlüğüne geçirir. 

Wittgenstein'ın işaret ettiği ilk şey, bu harfin gerçek bir tanımının ifade edilemeyeceğidir; 

çünkü kişi söz konusu imi başkalarının erişimine açık olmayan, yalnızca kendisinin 

algılayabildiği "özel" bir duyumla ilişkilendirmiş ve bu nedenle bu ime bir tanım vermek 

için gerekli olan "doğruluk kıstasları"nın uygulanmasını olanaksız kılmıştır. Bu ime 

ilişkin bir tanımın "doğruluğu", tanımın im ile onun imlediği duyum arasında kurduğu 

ilişki bir başkası tarafından denetlenemeyeceği için, sadece duyumun sahibi tarafından 

saptanabilir; ki bu da, "burada 'doğru'dan bahsedilemeyeceği demek olur yalnızca."241 

Dahası, kişinin kendi duyumuna "a" harfi gibi bir imle işaret ettiğini belirtmesi de hiçbir 

anlam ifade etmez. Çünkü kişi bu durumda "duyum" sözcüğü ile "a" imi arasında dilsel 

bir ilişki kurmaktadır fakat "duyum" sözcüğü, duyumun kendisinden farklı olarak, kişiye 

özel bir dile değil herkesin paylaştığı genel bir dile aittir ve bu nedenle "bu sözcüğün 

kullanımı herkesin anladığı bir haklılaştırma gerektirir."242 

 "Duyuma bir ad vermek", daha önce bir sözcüğün kullanımının öğrenilmesi 

sürecini betimleyen örnekler üzerinden gösterildiği gibi, bu adlandırma ilişkisini olanaklı 

 
240 Wittgenstein, a.g.e., s. 114, §279. 
241 Wittgenstein, a.g.e., s. 110-111, §258. 
242 Wittgenstein, a.g.e., s. 111, §261. 
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kılan bir yapının hâlihazırda mevcut olmasını gerektirir. Böylesi bir adlandırma 

etkinliğinin gerçekleşebilmesi için "dilde pek çok şeyin zaten hazırlanmış olması" gerekir 

ve bir sözcüğün yerleşeceği "yeri" önceden belirleyen şey, onun diğer sözcüklerin 

kullanım biçimleriyle kurulacak ilişkisidir.243 Wittgenstein, sözcüklerin anlamının 

onların kullanım biçimleri arasındaki ilişkiyle belirlendiğini ve bu kullanım ağının 

dışında, bir sözcüğün kişiye özel ve yalıtılmış bir konuma yerleştirilemeyeceğini bir 

makine benzetmesiyle betimler: "Başka bir şeyi harekete geçirmeden döndürülebilecek 

bir çark, makineye dahil değildir."244 

Felsefi Soruşturmalar'da bu düşünce bir "böcek" örneği üzerinden yeniden ele 

alınır. Kişinin belirli bir duyumun ifadesini sadece kendi özel deneyimi üzerinden 

kavrayabileceğini ve bu durumun başkaları için de geçerli olduğunu, örneğin herkesin 

"ağrı" sözcüğünü sadece kendi ağrısı üzerinden anlamlandırdığını öne sürmesi, bu 

sözcüğün dilin kullanımında hiçbir karşılığının olmadığını kabul etmesiyle aynı anlama 

gelir. İlgili örnekte bu düşünce, herkesin önünde bir kutunun bulunduğu ve bu kutuların 

içinde de "böcek" denen bir şeyin var olduğu fakat hiç kimsenin bir başkasının kutusuna 

bakıp bu böceği göremediği ve "böcek" sözcüğünün neye karşılık geldiğini sadece kendi 

kutusuna bakarak öğrenebildiği bir duruma benzetilir. Fakat bu durumda betimlendiği 

haliyle her kişinin kutusunda farklı bir nesnenin bulunduğu düşünülebilir, bu nesne 

kişinin kutuya her bakışından sonra değişiyor olabilir ve hatta kutulardan bazıları boş bile 

olabilir. Öyleyse belirli bir kişi, bir başkasının kutusu hakkında hiçbir şey bilmiyor 

olmasına rağmen, kendi kutusundaki şeye karşılık gelmek üzere kullandığı "böcek" 

sözcüğünün herkes için aynı anlama geldiğini, herkesin bu sözcüğü diğer insanlarla aynı 

anlamda kullandığını nasıl bilebilir? Wittgenstein'ın bu soruya yanıtı, sözcüğün anlamını 

belirleyen şeyin zaten mevcut bir ortak kullanım biçimi olduğu ve böyle bir kullanımın 

 
243 Wittgenstein, a.g.e., s. 110, §257. 
244 Wittgenstein, a.g.e., s. 113, §271. 
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da ancak bir uzlaşım durumu içerisinde gerçekleşebileceği; bir "karşılık gelme" ilişkisi 

üzerinden işaret edilen bu kişiye özel "böceğin" varlığının ise dilin kullanımı içerisinde 

hiçbir özsel öneminin bulunmadığıdır: 

(…) Hayır, kutudaki bu şeyle 'sadeleştirme yapılabilir'; bu, her neyse, kendini 

ortadan kaldırır. 

Bu, şu demektir: Duyumun ifadesinin grameri 'nesne ve imlem' örneği uyarınca 

kurulacak olursa, nesne ilgisiz bir şey olarak gündemden düşer.245 

 

"Ağrı" sözcüğünün anlamı dil ile birlikte öğrenilir ve bu sözcüğün kullanımını da 

"onun hayatımızdaki özgül işlevi karakterize eder."246 Bu sözcük "hayatın belli normal 

tezahürleriyle çevrelenmiş hâlde" kullanılır247; onun kullanımının hayatımızda belirli bir 

işlevi, diğer dil oyunlarımızın sunduğu kullanım olanaklarıyla belirli "bağlantıları" vardır 

ve biz "ancak konumu bu olan, bağlantıları bunlar olan şeye 'ağrı' deriz."248 Wittgenstein 

bu durumunun tüm dilsel ifadeler ve davranışlar için geçerli olduğunu belirtir. Örneğin 

bir renk sözcüğünün anlamını, onun hangi belirli renge karşılık geldiğini nasıl bildiğimize 

ilişkin bir soru kendi "içsel" deneyimimize odaklanarak cevaplanamaz; böyle bir soruya 

verilecek tek makul yanıt, "Anadilimi öğrenmiştim" olabilir.249 Çünkü bir sözcüğün nasıl 

kullanılacağı veya bir eylemin nasıl gerçekleştirileceği ancak belirli bir yaşam biçimi 

içerisinde, dilin toplumsal pratiğine dâhil olarak ve şu veya bu dil oyununun bütününe 

hâkim olacak şekilde eğitilerek öğrenilebilir. Tüm sözel ve davranışsal ifadeler "ancak 

bir dil sisteminin bir üyesi olarak, bir hesap içindeki bir ifade olarak anlam taşır."250 

  

 
245 Wittgenstein, a.g.e., s. 118, §293. 
246 Wittgenstein, a.g.e., s. 136, §384; Wittgenstein, Zettel, s. 145, §532. 
247 Wittgenstein, Zettel, s. 145, §534. 
248 Wittgenstein, a.g.e., s. 145, §533. 
249 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 135-136, §380-§381. 
250 Wittgenstein, Mavi Kitap - Kahverengi Kitap, s. 80. 



 

3. BÖLÜM 

  

ÇOKLUK VE BİRLİK: BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAPISI 

 

 Wittgenstein, yaşamının son yıllarında felsefi çalışmalarını bilgi sistemlerinin 

yapısı üzerine yoğunlaştırmıştır. Bugün Kesinlik Üstüne adıyla bilinen ve onun 

ölümünden sonra yayınlanan eser, daha önceki çalışmalarında dilin yapısına ilişkin 

geliştirdiği farklı felsefi yaklaşımların bilgiye ilişkin soruşturmalarında yeniden açığa 

çıktığı ve birbirleriyle ilişkilendiği değinilerden oluşur. Wittgenstein'ı bilgi ve kesinlik 

üzerine düşünmeye iten; hocası, meslektaşı ve dostu olan Moore'un kendi derslerinde ve 

makalelerinde "kuşku" sorununu ele alırken geliştirdiği bir "sağduyu felsefesi"nin 

bilginin doğasına ilişkin ortaya koyduğu bazı varsayımlardır. Moore, kuşkudan muaf olan 

ve bilginin nesnelliğini garanti eden bazı apaçık önermelerin var olduğunu düşünür ve 

bunları bir liste halinde sıralar. Fakat Wittgenstein durumun Moore'un sandığı kadar 

"basit" olmadığını, onun bu önermelerinin "apaçıklığının" hiç de kendiliğinden verilmiş 

bulunmadığını; bilginin ve kesinliğin olanağının böylesi "seçilmiş" örnekler üzerinden 

değil, daha önce dil için belirttiği gibi, onların ancak bütünsel bir yapı içerisinde ele 

alınmasıyla gösterilebileceğini düşünür. Bu düşünceyi Kesinlik Üstüne eserinde farklı 

örnekler üzerinden açık kılmaya çalışır. 

 Her ne kadar dilin yapısı üzerine bir çalışma olmasa da, Kesinlik Üstüne 

Wittgenstein'ın daha önce ortaya koyduğu pek çok felsefi görüşün devamı niteliğinde 

değiniler barındırır. Örneğin, Felsefi Soruşturmalar başta olmak üzere dilin yapısına 

ilişkin yeni bir yaklaşımın geliştirildiği diğer çalışmalarda açığa çıkan, dilsel ifadelerin 

ancak bir kullanım pratiği içerisinde ve diğer eylem biçimleriyle ilişkisinde bir anlama 

sahip olabileceklerini vurgulayan düşünceyi yeni bir bağlam içerisinde dile getiren pek 
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çok değini vardır.251 Benzer şekilde, "bilme" kavramının "dil oyunu" kavramıyla ve daha 

önce "yaşam biçimleri" kavramı üzerinden işaret edilen, belirli bir uzlaşım durumunu 

kuran eğitim sürecinin belirleyiciliğiyle ilişkisine; sözcüklerin "anlamı" ile onların 

kullanım biçimlerini belirleyen "kurallar" arasındaki "karşılıklılığa" dair çok sayıda 

değini bulunur.252 Fakat felsefi yaklaşımın sürekliliğine ilişkin bu durum sadece 

Wittgenstein'ın geç dönem çalışmalarında geliştirdiği görüşleriyle sınırlı değildir. 

Kesinlik Üstüne'nin bazı bölümlerinde, belirli türden bilme ve emin olma durumlarının, 

kişinin şunu şunu bildiğini doğrudan ifade etmesini gerektirmediği ve kimi zaman da 

olanaksız kıldığı, böylesi durumlarda bir şeyi biliyor olmanın ancak eylemlerimizi bu 

bilme haline uygun şekilde gerçekleştirerek gösterilebileceği ifade edilir.253 Bu 

bölümlerde vurgulanan durum, Tractatus'ta ortaya konan "söylenebilir ve gösterilebilir 

olan" ayrımına ilişkin düşüncenin bir "yankılanmasını" içerir.254 

Bununla birlikte, Wittgenstein'ın önceki çalışmalarından pek çok bölüm de 

Kesinlik Üstüne'de ele alınan belirli konularla örtüşen kısımlar içerir. Bunlar arasında 

özellikle Felsefi Soruşturmalar'da yer alan, doğrudan "bilme" etkinliğinin doğasına veya 

dil kullanımının kimi yapısal özelliklerine ilişkin olan görüşlere bu bölümün ilgili 

kısımlarında değindik. Fakat Tractatus ve Defterler'de bulunan bazı bölümleri, 

Wittgenstein'ın dile ilişkin farklı yaklaşımlarını onlar üzerinden ele aldığımız "birlik" ve 

"çokluk" kavramlarının Kesinlik Üstüne'de birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini 

açıklayabilmek için ayrıca incelemek gerektiğini düşünüyoruz. 

Wittgenstein'ın erken dönem çalışmalarında yer alan ve dil ile dünya arasındaki 

ilişkiyi bir "resmetme" süreci olarak sunan yaklaşımı çalışmamızın ilk bölümünde 

 
251 bkz. Ludwig Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer, çev. Doğan 

Şahiner, İstanbul, Metis Yayınları, 2013, s. 12-13 ve 40 ve 55, §10-§229-§348 vd. 
252 bkz. Wittgenstein, a.g.e., s. 19-20 ve 73 ve 81 ve 84, §61-§62-§63-§476-§534-§560 vd. 
253 bkz. Wittgenstein, a.g.e., s. 12 ve 67, §7-§431 vd. 
254 Christopher Coope, “Wittgenstein’s Theory of Knowledge”, Royal Institute of Philosophy Lectures, 

C. 7, 1973, s. 256. 
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inceledik. Bu "resim teorisi", dilin ve dünyanın ortak bir mantıksal yapıya sahip olduğunu 

ve dolayısıyla, bir tümceler toplamı olarak dilin bir olgular toplamı olarak dünyayı 

doğrudan resmedebileceğini ifade eder. Dilin birliği, onun tasarımsal karakterinin 

gerektirdiği üzere, dünyanın birliğinin bir yansımasıdır; bu nedenle dünyanın bütünlüklü 

bir resmi, doğa bilimlerinin ortaya koyduğu doğru tümcelerin bütünü aracılığıyla 

oluşturulabilir. Bununla birlikte Wittgenstein, bu erken dönem çalışmalarında açığa çıkan 

yaklaşım içerisinde dahi bu "resmetme" sürecinin bir çokluk imkânını barındırdığını; 

dilin temelinde yatan tasarım kurma mantığı aracılığıyla dünyaya ilişkin farklı temsil 

biçimlerini ortaya koymanın mümkün olduğunu belirtir. Bu düşünce ilk defa 

Defterler'deki bazı notlarda dile getirilir; bu notlarda "bir olgunun farklı resimlerini 

tasarlayabilmenin" olanağına ve "bir resim aracılığıyla bile, bir temsili sunmanın farklı 

tarzlarının" var olduğuna işaret edilir.255 Aynı görüş, Tractatus'ta "Newton mekaniği"nin 

durumu üzerinden örneklenir. İlgili kısımlarda, Newton'un geliştirdiği ve "dünya 

betimlemesi için gereksediğimiz bütün doğru tümceleri tek bir tasarıya göre kurma 

denemesi" olan bu mekanik teorisi aracılığıyla fiziğin, belirli bir dünya resmi ortaya 

koyduğu ve "dünyanın betimlenmesine birlikli bir biçim" verdiği belirtilir.256 Mekanik 

teorisi "bilimsel yapının kurulması için yapıtaşlarını sağlar" ve bu teorinin "söylediği", 

dünyayı betimlerken kullanılacak bütün tümcelerin kendi temel aksiyomlarından 

türetilebilir olduğudur; ki bu da, Wittgenstein'a göre, şunu demeye gelir: "Hangi yapıyı 

kurmak istersen iste, onu, bir yolla, bu yapıtaşlarıyla ve yalnızca bunlarla çatabilirsin."257 

Dünyanın veya evrenin işleyişini açıklama iddiasıyla ortaya konan bir "teori"nin kendini 

bu türden bir "tek olanaklı temsil tarzı" olarak sunması kaçınılmazdır; fakat bu durum, 

belirli bir tasarım olarak bu teorinin betimlediği dünya hakkında ya da tasarım kurmanın 

doğası hakkında bize "hiçbir şey söylemez". Çünkü bu belirli tasarım, belirli bir 

 
255 Wittgenstein, Defterler 1914-1916, s. 33 ve 61. 
256 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s. 157 ve 161, §6.341-§6.343. 
257 Wittgenstein, a.g.e., s. 159, §6.341. 
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betimleme tarzıyla kurulmuştur ve bu betimleme tarzı dünyanın tek mümkün betimlenme 

yolu değildir; bununla birlikte, bu olanaklı bir betimleme tarzıdır ve Wittgenstein için 

tasarımın doğası ve dünyanın yapısı hakkında bize bir şey söyleyen de bu "olanak"tır. 

Çünkü dünyanın her olanaklı betimlenme biçimi, dünyanın şu veya bu belirli tarzda 

betimlenebilir bir yapıya sahip olduğunu gösterir.258 Wittgenstein bu düşünceyi 

Tractatus'un farklı bir bölümünde şöyle ifade eder:  

Bir belirli özel imleme tarzı önemsiz olabilir, ama şu herzaman önemlidir ki, bu, 

o1anaklı bir imleme tarzıdır. Ve durum felsefede de hep böyledir: Tek olan, hep 

yeniden önemsiz olan olarak ortaya çıkar, ama, her bir tekin olanaklılığı bize 

dünyanın özü için bir kapı açar.259 

 

 Bu yaklaşım Kesinlik Üstüne'de, her biri dünyanın farklı bir resmini oluşturan 

farklı bilgi sistemlerinin var oluşu üzerinden ele alınır. Wittgenstein dünya resimlerinin 

çokluğunu ve bu çokluğun bilginin doğası hakkında bize "söylediği" şeyi açık kılmak 

için, belirli bir bilgi sisteminin kendi bütünlüğünü oluşturan ilişkileri inceler. Bu 

bütünlük, tek tek bilme durumlarına ilişkin bir gerekçelendirmenin ancak verili bir bilgi 

sistemi içinde olanaklı olduğu ve bu sistemin de bazı özel türden bilme durumlarının 

temelinde yer aldığı bir yapı meydana getirdiği gösterilerek ortaya konur. Söz konusu 

ilişki, belirli bir bilginin kendi "tekliğini" bu sistemin bütünü içerisinde, diğer tekil bilme 

durumlarıyla kurduğu belirli tarzda ilişkiler sayesinde kazanması üzerinden açıklanır260; 

bilginin doğası ancak, her bir bilme durumunun kendi özel konumunu kuran bu ilişkiler 

ağı üzerinden, bu ağın kurduğu yapısal bütünlük göz önünde bulundurularak ortaya 

konabilir. Bu nedenle Kesinlik Üstüne'de "birlik" ve "çokluk" kavramlarının aralarındaki 

sınır çoğu kez kaybolur: tek tek bilme durumlarının oluşturduğu bir çokluktan, bunların 

arasında var olan ve bazılarını diğerleri için dayanak noktası haline getiren "sabitleyici 

ilişkiler" üzerinden bilgi sisteminin birliğine geçilir; fakat bu birlik ancak bir dünya resmi 

 
258 Wittgenstein, a.g.e., s. 159-161, §6.342. 
259 Wittgenstein, a.g.e., s. 43, §3.3421. 
260 Utaker, “Form in Language: Wittgenstein and Structuralism”, s. 206. 
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olarak, belirli bir yaşam biçimi içerisinde kurulabilir ve dolayısıyla, yaşam biçimlerinin 

veya dünya resimlerinin çokluğu ölçüsünde, bilgi sistemlerinin de çokluğu söz 

konusudur; son olarak, bu çokluk içerisinde her bir bilgi sistemi kendini kendi birliği 

üzerinden sunar. Bu son husus ayrıca, Kesinlik Üstüne'nin ilgili bölümlerinde, farklı 

dünya resimlerinin "karşılaşması"nı betimleyen örnekler üzerinden de ele alınır. Bu 

örneklerle birlikte açığa çıkan, dünyaya ilişkin farklı betimleme tarzlarının bir çokluk 

olarak görülmesinin ancak "dışarıdan" bir bakışla mümkün olduğu; fakat bu çokluğu 

oluşturan her bir dünya resminin, kendi "içerisinden" ancak dünyanın tek olanaklı 

görülme biçimi olarak kavranabileceğidir. 

 

 

3.1 Bilgi Sistemi ve Dünya Resmi 

 

 Wittgenstein, Moore'un kullandığı haliyle "biliyorum" ifadesinin "metafizik bir 

vurguya" uğraması gerektiğini düşünür.261 Çünkü Moore, kendisinin doğruluğunun 

apaçık olduğunu düşündüğü bazı "özel" türden önermelerin, belirli bilme durumlarının 

sahip olduğu kesinliği ortaya koyarak bilginin olanaklı olduğunu da kanıtlamış olduğunu 

varsaymaktadır. Fakat bilginin doğasını böylesi "yalıtılmış" bilme durumları üzerinden 

açıklamaya girişildiğinde, bilginin olanağı onun üzerinden gösterilmeye çalışılan 

"kesinlik" bütünüyle ortadan kalkar. Wittgenstein bu durumu Kesinlik Üstüne'de birçok 

farklı örnek aracılığıyla açık kılmaya çalışır.  

 Sözgelimi, Moore'un onunla kesin bir bilgiye işaret ettiğini düşündüğü "daha önce 

Ay'a hiç gitmemiş olduğu" durumu ilk bakışta kendiliğinden açık ve kuşkudan muaf bir 

olguya işaret ediyor gibi görünür. Çünkü bu konuda dile getirilebilecek bir kuşkunun içi 

"boştur"; "belki de Ay'a gitmişimdir" gibi bir varsayım bize hiçbir şey söylenemez, onu 

 
261 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 74, §482. 
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yaşamımızla ve bildiğimizi düşündüğümüz başka hiçbir şeyle bağdaştıramayız.262 Bu 

bilginin kesinliğini sağlayan, onun kendi başına sahip olduğu bir apaçıklık değil, ondan 

kuşku duymamızı olanaksız kılan bir "ilişkisellik" durumudur; çünkü: "'Her şey onun 

lehinedir, hiçbir şey aleyhine değildir.'"263 Wittgenstein bu "lehte ve aleyhte olma 

ilkesi"nin, doğrudan bir deneyimine sahip olmadığımız ve bu nedenle onlara ilişkin 

bilgimizin kuşkuya açık gibi göründüğü her olgusal durum için geçerli olduğunu düşünür. 

Bir beyne sahip olduğumuz, kafatasımızın içinde "beyin" dediğimiz bir organın 

bulunduğu insanların çoğu tarafından doğrudan gözlemlenmemiş olsa dahi, tıp biliminin 

ortaya koyduğu ve gerek eğitim sürecimizde öğrendiklerimiz ile gerekse doğrudan 

gündelik yaşam pratiklerimiz ile ilişkili olan birçok bilgi, bize kafatasımız bir ameliyatla 

açıldığında orada bir beyin bulunacağını söyler.264 Benzer şekilde, yeryüzünün 

milyarlarca yıldır var olduğu veya insanlığın ortaya çıkışından bu yana şu belirli tarihte 

şu belirli olayın gerçekleştiği, bizim deneyim yoluyla edindiğimiz bilgiler değildir; fakat 

bu durum, fizik veya tarih biliminin ortaya koyduğu böylesi bilgilerin doğruluğuna ilişkin 

temelsiz bir inanca sahip olduğumuz anlamına gelmez çünkü bilme sürecimizin 

temelinde, bildiğimiz ve eylemlerimizi onlara göre şekillendirdiğimiz diğer her şeyin bu 

bilgilerle kurduğu bağlantılar vardır.265 

 Wittgenstein, bize kesinliği apaçık gelen şeyin "tek tek" önermeler değil, 

birbirlerini "karşılıklı olarak destekleyen" bir önermeler sistemi olduğunu ve belirli bir 

önermenin kesinliğine ilişkin yargımızı ancak bu önermeler sistemi içerisinde 

gerekçelendirebileceğimizi belirtir.266 Bilgimiz, Kesinlik Üstüne'de ifade edildiği üzere, 

"(…) muazzam bir sistem oluşturur. Ve belli bir parça, ona verdiğimiz değeri ancak bu 

sistem içinde taşır."267 Bu nedenle —Moore'un "apaçık" olduğuna inandıkları dâhil— tüm 

 
262 Wittgenstein, a.g.e., s. 27, §117. 
263 Wittgenstein, a.g.e., s. 11-12, §4. 
264 Wittgenstein, a.g.e., s. 11-12 ve 28, §4-§118. 
265 Wittgenstein, a.g.e., s. 23 ve 48 ve 50, §89-§288-§312. 
266 Wittgenstein, a.g.e., s. 30 ve 31 ve 40, §141-§142-§225. 
267 Wittgenstein, a.g.e., s. 63, §410. 
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önermeler kendi kesinliklerini, onların doğruluğunun belirli türden bir sınanmayı 

gerektirmemesi sayesinde değil, kendi anlamlarını "öne sürme prosedürümüzün geri 

kalanından" almalarıyla kazanırlar.268 Belirli bir önermenin dile getirdiği bir bilginin 

doğruluğu, eğer bu önerme bilgi sistemimizi oluşturan diğer unsurlarla 

bağdaştırabileceğimiz bir bilgi dile getirmiyorsa, ona özel bir sınamayla ortaya konamaz; 

çünkü "sınama" etkinliğinin kendisi de ancak bu bilgi sistemi içerisinde, mevcut bazı 

varsayımlar temelinde gerçekleşir. Söz konusu bilginin "sınanmamış" bir unsur, bir 

"kanı" olarak ele alınması da sorunu ortadan kaldırmaz çünkü bu durumda da onun diğer 

kanılarımızla uyuşuyor olması gerekir; çünkü kanılarımız "gerçekten de bir sistem, bir 

yapı oluşturur."269   

Eğitim süreci içerisinde hiçbir bilgi, bu bilgilerin doğruluğunun farklı türden 

bilimsel deneyler aracılığıyla sınanma imkânı sunulmuş olsa dahi, diğer bilgilerden veya 

deney sonuçlarından "yalıtılmış" olarak öğrenilmez; çünkü belirli bir bilimsel deneyin 

sunduğu deneyim bilgisi "onunla birleşerek bir sistem oluşturan başka deneyimlerle 

çevrelenmiş olmasaydı, deneyin yapılmış olması bize bir şey kanıtlamazdı."270 Bu 

nedenle eğitim sürecinin "öğrettiği" şey ampirik yargılar vermeye ilişkin kurallar değil, 

doğrudan bu yargıların kendileri ve onların diğer yargılarla ilişkisidir; bu süreç içerisinde 

öğrencilerin "bir yargılar bütününü" öğrenmeleri sağlanır.271 Eğitim, bilgimizin 

oluşturduğu bütünsel yapıyı kavramayı ve bu yapı içerisinde, gündelik yaşamımızı 

onunla idame ettirdiğimiz yargı verme pratiğimizi oluşturmayı mümkün kılar. 

Wittgenstein, şu veya bu amaçla ortaya koyduğumuz her argümanın ancak bu yapı 

içerisinde "yaşam bulduğunu" şu şekilde ifade eder: 

Bir varsayımın bütün sınanışı, onaylanması veya onaylanmaması, hepsi de zaten 

bir sistem içinde gerçekleşir. Ve bu sistem, bütün argümanlarımız için az çok 

gelişigüzel ve kuşkulu bir kalkış noktası değildir; tam tersine, argüman dediğimiz 

 
268 Wittgenstein, a.g.e., s. 32, §153. 
269 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §102. 
270 Wittgenstein, a.g.e., s. 91, §603. 
271 Wittgenstein, a.g.e., s. 30, §140. 
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şeyin özüne aittir. Bu sistem, kalkış noktası olmaktan çok, içinde argümanların 

yaşam bulduğu unsurdur.272  

 

 Wittgenstein bu sistemin, onun her insan için verili olması ve her belirli bilgi için 

bir temel oluşturması açısından, bir "dünya resmi" meydana getirdiğini belirtir. Ona göre 

bir dünya resmi, şu veya bu tarzda bir eğitim süreci içerisinde edinilen, dünyaya ilişkin 

bütünsel bir kavrayıştır. Fakat belirli bir dünya resmini edinmemiz veya onu muhafaza 

etmemiz doğrudan onun doğruluğuna ikna edilmemiz yoluyla gerçekleşmez; bu resim 

bize herhangi bir "seçim yapma" sürecinden bağımsız olarak verilir: O, "üzerinde 

doğruyla yanlışı birbirinden ayırt ettiğimiz", bize "miras" bırakılan bir "arka plandır".273 

Bir çocuğun ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve kimi zaman akranlarından 

dinledikleri, ders kitaplarından okudukları; onun mevcut bir dünya resmini parça parça 

edinmesine, dünyaya ilişkin bütünlüklü bir kavrayış oluşturmasına imkân verir. Bu resmi 

hâlihazırda edinmiş bir yetişkin; henüz eğitim sürecini tamamlamamış, dünyaya ilişkin 

bütünlüklü bir kavrayış geliştirmemiş olan bir çocuğun ona yöneltebileceği —

"yeryüzünün kendi doğumundan önce de var olup olmadığı" gibi— kimi "özel" türden 

soruları, ona ancak "bir dünya resmi aktararak" yanıtlayabilir.274 Çünkü çocuğun dünyaya 

ilişkin hangi soruları sormanın "makul" olduğunu kavrayabilmesi için önce bu dünya 

resmini edinmesi gerekir ve bu kavrayışın gerçekleştiğinin ölçütü de, artık bu soruları 

sorma "gereği" duyup duymayacağıdır. Wittgenstein bu durumu kimya araştırmalarının 

işleyişine dair bir örnek üzerinden betimler. Bir kimyacı, laboratuvarında gerçekleştirdiği 

deneylerin sonuçları aracılığıyla edindiği bilginin kesinliğinden şüphe duymaz; yanma 

işlemi sırasında meydana gelen bir olayın, bir başka denemede bambaşka bir şekilde 

gerçekleşebileceğini varsayma gereği hissetmez; çünkü: "Belirli bir dünya resmine 

tutunmuştur — bu resim kendi buluşu değildir elbette, onu çocukluğunda öğrenmiştir. 

 
272 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §102. 
273 Wittgenstein, a.g.e., s. 24, §94. 
274 Wittgenstein, a.g.e., s. 41, §233. 
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(…) o araştırmasının doğal temelidir ve öyle olduğu için de sözü bile edilmez."275 Bir 

dünya resmi bize doğru ve yanlış olanı onun içerisinde ayırt ettiğimiz bir yapı sunar; 

dolayısıyla onun kendi doğruluğu ve yanlışlığı bu yapının içerisinde sorgulanmaz, çünkü 

o böylesi sorgulamaların "alttabakasıdır".276  

 

 

3.2 Sabit Öğeler ve Kuşku 

 

Wittgenstein "dünya resmi" kavramı ile bir bilgi sisteminin sahip olduğu 

bütünlüğe ve bu bütünlüğün her belirli bilme durumu için bir "temel" görevi görmesine 

işaret eder. Bununla birlikte, bu bütünlüğü kuran ve ona bir temel olma niteliğini 

kazandıran da yine söz konusu bilme durumlarının kendi aralarındaki ilişkilerdir. Bu 

ilişkiler içerisinde, bilgi sisteminin kimi öğeleri kendi "özel" konumlarına sahiptir. 

Kesinlik Üstüne'de, bu özel konumlarda yer alan öğelerin durumu çoğu kez "sabit" sıfatı 

ile nitelenir ve bu "sabitlik durumu"nu yaratan şeyin, bilgi sistemini oluşturan ilişkilerin 

yapısı olduğu belirtilir.  

Wittgenstein, Moore'un dile getirdiği önermelerin de bu türden özel konumlara ait 

olduklarını, bilgi sistemimizde "kendine özgü bir mantıksal rolü olan" öğelere karşılık 

geldiklerini ifade eder; çünkü bunlar gibi "(…) ampirik önermelerin doğruluğu, referans 

çerçevemize aittir."277 Sahip olduğumuz ampirik önermelerin tamamı "aynı statüde" 

değildir, onların her birinin doğruluğu "aynı ölçüde" sınanmaya tabi tutulmaz; bu nedenle 

onlar "homojen" bir toplam oluşturmazlar.278 Bu önermelerden bazılarının doğruluğu 

bilgi sistemimiz içerisinde "temellere aittir" ve bu nedenle tüm bilme ve düşünme 

süreçlerimiz onların kurduğu "sabit raylar" üzerinde hareket eder, onlar tüm sorularımızın 

 
275 Wittgenstein, a.g.e., s. 34, §167. 
276 Wittgenstein, a.g.e., s. 33, §162. 
277 Wittgenstein, a.g.e., s. 22 ve 30, §83-§136. 
278 Wittgenstein, a.g.e., s. 33 ve 34 ve 39, §162-§167-§213. 
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ve cevaplarımızın içerisine "demir atmıştır".279 Wittgenstein Kesinlik Üstüne'de yer alan 

bazı değinilerde bu türden önermeleri "kullanılmayan bir perona çekilmiş vagonlara" 

benzetir; onlar bizim için "sabit gibidir" ve trafikten kaldırılmıştır, bu nedenle 

"araştırmanın ilerlediği yolun dışında dururlar."280  

Hangi önermelerin sınanmaya açık, hangilerinin bu sınama için kullanılacak bir 

"kural" durumunda olduğunu bu önermeler arasındaki ilişkiler belirler.281 Bilgi 

sistemimiz içerisinde "bazı şeyler sarsılmaz şekilde sabit, bazı şeylerse az çok oynaktır" 

fakat bir öğeyi sabit kılan şey, çevresinde yer alan diğer öğelerle ilişkisidir; onun 

"hareketsizliği etrafındaki hareket tarafından belirlenir."282 Bu nedenle bu  "sabitlenmiş" 

önermeler "yalıtık halde" öğrenilmez; deneyim bize, "birbirine bağlı" bir dizi bilgiyi ve 

onlar arasındaki bu "sabitleyici ilişkileri" bir arada öğretir.283 

Bununla birlikte, bu ilişkiler ve onlarla birlikte bazı önermelerin "statüsü" zaman 

içerisinde değişebilir. Wittgenstein bu durumu bir "nehir" benzetmesiyle betimler. Söz 

konusu değişim gerçekleştiğinde, öncesinde "katılaşmış" halde bulunan ve bu şekilde 

"akışkan" olan önermelerin içinden akacağı bir nehir yatağı işlevi gören ampirik 

önermelerin kendileri akışkan hale gelir ve başka önermeler katılaşır.284 Öte yandan, 

Wittgenstein'a göre böylesi bir değişime tabi olmayan, bütün bir bilgi sisteminin ve 

düşünme biçiminin temellerine ait olan önermeler de vardır. "Değişim" düşüncesine 

ilişkin bu ayrım, ilgili benzetme üzerinden, "nehir yatağında akan suların hareketi ile 

yatağın kendisinin yön değiştirmesi" arasındaki fark olarak ifade edilir285 ve benzetme şu 

şekilde sürdürülür: "Ve bu nehrin kıyısının bir bölümü, hiç değişmeyen ya da fark 

edilemeyecek kadar az değişeme uğrayan sert kayalıktan, bir bölümü de, suların şuraya 

 
279 Wittgenstein, a.g.e., s. 25 ve 63, §103-§411; Wittgenstein, Zettel, s. 108, §375. 
280 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 23 ve 39, §88-§210. 
281 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §98. 
282 Wittgenstein, a.g.e., s. 31 ve 32, §144-§152. 
283 Wittgenstein, a.g.e., s. 46, §274. 
284 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §96. 
285 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §97. 



70 

 

buraya sürükleyip götürdüğü ya da yığdığı kumlardan oluşur."286 Bilgi sistemimizin 

yapısı, bu benzetmede bir nehir yatağının oluşumu üzerinden betimlendiği gibi, bazı 

öğelerin değişimden muaf olmasını gerektirir; çünkü diğer tüm olanaklı değişimler ancak 

bu "sabitlik" durumunun mevcut olması koşuluyla gerçekleşebilir. 

Kesinlik Üstüne'de, bilgi sistemimizde yer alan belirli bir öğenin "sabit" ya da 

"sabitlenmiş" bir durumda olduğu, ona ilişkin bir kuşkunun olanaksızlığı gösterilerek 

açıklanır. Wittgenstein bu "olanaksızlığı", Moore'un belirli önermeler üzerinden işaret 

ettikleri de dâhil olmak üzere, pek çok örnek durum üzerinden açık kılmaya çalışır. 

Sözgelimi; yeryüzünün çok uzun zamandır var olduğundan, nesnelerin —biz onları 

görmüyorken— aniden yok olmadığından, evlerin ya da arabaların kendi başlarına 

oluşmadıklarından, suyun ısıtıldığında —donmak yerine— kaynayacağından, her insanın 

bir annesi ve babası olduğundan vb. kuşku duyamayız; böylesi durumlara ilişkin sahip 

olduğumuz bilgiler veya kanılar eylemlerimizi ve düşünme biçimimizi biçimlendiren bir 

"yapı iskelesine" aittir ve bu nedenle onlar hakkında "makul bir kuşkuyu" tasavvur 

etmemiz dahi mümkün değildir.287 Çünkü kuşku, bu durumlar için bir "yanılgı" 

olanağının var olmasına ilişkindir; fakat burada bir yanılgının olanaklı olduğunu kabul 

etmek "'yanılgı' ve 'hakikat'in yaşamımızdaki rolünü değiştirir" ve Felsefi 

Soruşturmalar'da ifade edildiği gibi, "kural" ile "istisna" arasındaki sınırı ortadan kaldırıp 

tüm dil oyunlarımızın "esprisini" yitirmesine neden olur.288 Bizim için sabitlik kazanmış 

bir bilginin doğruluğundan kuşku duymak, bilgi sistemimizin bütününün kuşkuya açık 

olduğunu kabul etmekle eşdeğerdir; çünkü bu sistem, içerisinde böyle bir kuşkunun var 

olmasına izin vermez.289 

 
286 Wittgenstein, a.g.e., s. 25, §99. 
287 Wittgenstein, a.g.e., s. 39 ve 41 ve 44 ve 46 ve 84, §211-§234-§261-§279-§558. 
288 Wittgenstein, a.g.e., s. 30, §138; Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 75-76, §142. 
289 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 43 ve 46, §247-§279. 
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Wittgenstein, söz konusu durumlarda yanılgının olanaklı olduğunu kabul etmemiz 

halinde "her türlü yargı vermenin temelinden mahrum kalacağımızı" belirtir; çünkü diğer 

durumlarda doğruluk ölçütlerimizi ona referansla belirlediğimiz belirli bir yargıya ilişkin 

yanılgı durumu, bütün yargılarımızın "devrilmesine" ve geride emin olabileceğimiz hiçbir 

yargının kalmamasına yol açar; bu nedenle bu belirli yargıdan, "onunla birlikte bütün 

diğer yargıları da devirmeden" ayrılamayız.290 Örneğin, adımızın ne olduğu ya da yıllardır 

nerede ikamet ettiğimiz konusunda yanılıyor olabileceğimizi tasavvur etmek 

istediğimizde, bizim için "sabit olan her türlü şeyden" kuşkulanmamız gerekir.291 Benzer 

şekilde, ellerimizin var olduğundan kuşku duymayı deneyecek kadar "ileri gittiğimizde", 

kendimizi "kanıt" saydığımız her şeyin anlamını yitirdiği bir "hiçliğin kıyısında" 

buluruz.292  

Bununla birlikte, bizim için kuşku duymanın "olanaksız" olduğu durumlar ile 

"makul olmadığı" durumlar arasında "belirgin bir sınır yok gibidir."293 Wittgenstein, 

yanılıyor "olamayacağımız" durumlar ile yanılıyor olmamızın "pek mümkün olmadığı" 

durumları birbirinden ayıran "herhangi bir ortak karakteristik" özellik 

belirlenemeyeceğini, bunlar arasındaki farklılığın ancak "çeşitli tipik durumlar" sayılarak 

betimlenebileceğini belirtir ve ona göre Moore, ilk "türe" ait böylesi tipik durumları dile 

getirmiştir.294 Örneğin, astronomi biliminin bir gezegenin yapısına dair ortaya koyduğu 

belirli bir bilgi ile "bir ele sahip olduğumuz" bilgisi bizim için aynı derecede kuşkudan 

muaf değildir; fakat bu örnekte betimlendiği haliyle, yanılgı olasılığının "gezegenden 

elimize geçerken" derece derece ortadan kalktığı da söylenemez; çünkü "yanılgı bir 

 
290 Wittgenstein, a.g.e., s. 65 ve 75 ve 84 ve 92, §419-§490-§558-§614. 
291 Wittgenstein, a.g.e., s. 21 ve 41 ve 75, §70-§234-§490. 
292 Wittgenstein, a.g.e., s. 40 ve 43 ve 58, §231-§247-§370. 
293 Wittgenstein, a.g.e., s. 70, §454. 
294 Wittgenstein, a.g.e., s. 100 ve 101, §673-§674. 
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noktada artık düşünülebilir olmaktan çıkar" —bu noktanın yerini bir "sınır" olarak açıkça 

belirlemek mümkün olmasa da.295  

Kesinlik Üstüne'de bu "sınır" sorununa işaret edilen bir diğer örnek, öncesinde 

bizim için "aynı türden" kesinliklere sahip olduklarına işaret edilen iki durumun 

"sabitliklerini" karşılaştırır. Bu durumlardan biri "suyun ısıtıldığında —donmak yerine— 

kaynayacağı" bilgisine, diğeri ise "karşımızdaki insanın eski bir dostumuz olduğu" 

bilgisine sahip olmamızı içerir. Wittgenstein, ilk durum için "biliyorum" ifadesini 

kullanmanın "herhangi bir başka durumda" olacağı kadar doğru ve makul olduğunu 

belirtir; öyle ki, kişinin burada "Bildiğim bir şey varsa o da bu." demeye bile "hakkı" 

vardır. Fakat bu bilginin "kesinliği", karşımızda oturan insanın yıllardır tanıdığımız bir 

dostumuz olduğunu bilme durumumuzda olanla karşılaştırıldığında, bunlar arasında bir 

"fark" açığa çıkar. Wittgenstein, suyun kaynamak yerine donması durumunda, kişinin 

büyük bir şaşkınlık yaşayacak olmasına rağmen "bilmediği bir etkenin işe karıştığını" 

varsayarak "konuyu fizikçilerin kararına bırakma" imkânına sahip olduğunu ifade eder. 

Bununla birlikte, kişinin karşısında oturan insanın "eski dostu" olduğu konusunda 

yanılıyor olabileceğinden kuşku duyması bütünüyle olanaksızdır; çünkü, Wittgenstein'ın 

belirttiği gibi: "Burada bir kuşku her şeyi kendisiyle birlikte sürükler ve kaosa sokardı."296 

"Sabit öğeler" düşüncesine ilişkin bu ayrım, Kesinlik Üstüne'de matematiksel 

hesapların durumu üzerinden de ele alınır. Wittgenstein, matematiksel hesapların 

bazılarının "artık tamamen güvenilir olarak", bazılarının ise "henüz sabitlik kazanmamış 

olarak" görülebileceğini; fakat bu ayrımın "mantıksal" olmadığını ve ancak "pratik bir 

amaç için" verilen bir "karara" dayanabileceğini belirtir.297 

 
295 Wittgenstein, a.g.e., s. 18, §52-§54. 
296 Wittgenstein, a.g.e., s. 92, §613. 
297 Wittgenstein, a.g.e., s. 18, §48-§49. 
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Tüm bu örnek durumlar, daha önce belirli önermeler arasındaki ilişkilerin zaman 

içerisinde değişebileceği ve bu değişimin yeni "sabit öğeler" meydana getirebileceği 

konusunda açıklanmış olduğu gibi; bilgi sistemimiz içerisinde her öğenin "bir tür" 

sabitliğe sahip olduğuna, mevcut bir yapının parçası olarak diğer öğeler tarafından "bir 

düzeyde" sabitlendiğine işaret eder. "Sarsılmaz şekilde sabit olan" ve onlara ilişkin bir 

yanılgının diğer her şeyin "devrilmesiyle" sonuçlanacağı öğeler dahi, bilgi sistemimiz 

içerisindeki bu özel konumlarını söz konusu "sabitleyici ilişkiler" sayesinde kazanırlar. 

Şu farklı ki, onlar, bu ilişkilerin kendilerine hiçbir değişim imkânı bırakmadığı ya da 

bizim böyle bir imkânın var olduğunu düşünemeyeceğimiz bir durumda bulunurken, 

diğer öğelerin "statüsü" şu veya bu düzeyde değişime açıktır ve böylesi bir değişim de 

bizim tarafımızdan kavranabilir niteliktedir. Bilgi sistemimiz, düşünme ve eylem 

biçimlerimizin doğası gereği, belirli öğelerin bütünüyle sabit olmasını gerektirir; fakat bu 

gereklilik bir "konumun" varlığına ilişkindir, o konumda şu belirli öğenin bulunmasına 

değil. Söz konusu konuma yerleşen bir öğe, bizim için, konumun kendisiyle özdeş 

görünür ve bu konumun ona kazandırdığı özel "işlev", onu diğer öğelerin durumu için bir 

referans noktası olarak kullanmamızı mümkün kılar.  

 

 

3.3 Döngüsellik ve Sınır 

 

 Kesinlik Üstüne'de, bilgi sistemimizi oluşturan öğeler arasındaki sabitleyici 

ilişkilerin belirli bir yapısal bütünlük meydana getirdiğine ve bu yapının "işleyişinin", 

bilme ve eylemde bulunma süreçlerimizi biçimlendiren kimi yapısal özellikleri açığa 

çıkardığına işaret edilir. Bu düşünce, bilgi sistemimizin işleyişine ilişkin bir "döngüsellik" 

durumu ve onunla ilişkili olarak bir "sınır" ve "temel" sorunu üzerinden ele alınır.  

Wittgenstein, bir önermenin doğruluğunu sınamanın ancak mevcut bir bilgi 

sistemi içerisinde gerçekleşebileceğini; bu nedenle, belirli bir hipotezin doğruluğunu, 
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onun sahip olduğumuz diğer bilgilerle ilişkisinden bağımsız olarak, sadece "olgularla 

kesin bir uyuşma" içerisinde olup olmadığını sınayarak ortaya koyamayacağımızı belirtir: 

ve bu durum, ona göre, sınama sonuçlarının temellendirilmesinin "bir döngünün içinde" 

gerçekleştiği anlamına gelir.298 Bu görüş, Felsefi Soruşturmalar'da ifade edilen 

"yargılarda uyuşma" düşüncesiyle yakından ilişkilidir; çünkü belirli bir sınamanın 

gerçekleşmesi için mevcut bir uzlaşım durumunun var olması gerekir. Bunula birlikte, 

örneğin bir sınama yolu olarak "ölçme" etkinliğinin doğası, sadece ölçüm yöntemlerine 

ilişkin bir uzlaşımla değil, "ölçüm sonuçlarındaki belli bir sabitlik tarafından da 

belirlenir."299 Sınama sürecinin belirli bir önermenin "kanıtı" olarak görebileceğimiz bir 

sonuç ortaya koyması için, sadece bu sonuca ulaşma biçimimizin değil, sonucun 

kendisinin de "geçmiş deneyimlerimiz" ile uyum içinde olması gerekir; ki bu da 

önermenin doğruluğuna ve doğrulanmasına ilişkin bir "tekrar" sürecinin varlığına, bilme 

ve düşünme süreçlerimizin "ampirik temeli" olarak görülebilecek tek şeyin de 

deneyimlerimizin birbirlerini "desteklediği" bu ilişkisellik durumu olduğuna işaret 

eder.300 Bu nedenle, bir hipotezin sınanması veya bu sınamanın sonucunun 

temellendirilmesi sırasında, yargı verme süreçlerimizi belirleyen "ilkeler" doğrudan 

yargılarımızın kendileridir; yargı verme tarzımızı, hâlihazırda sahip olduğumuz yargılar 

"karakterize eder."301  

Wittgenstein, yargılarımız arasındaki ilişkilerin yarattığı bu döngüsellik 

durumunun yargı vermeyi olanaksız kılmadığını; çünkü yargı verme pratiğinin bir bütün 

olarak işlediğini belirtir. Kesinlik Üstüne'de bu düşünce "hesap yapma" etkinliğinin 

işleyişi üzerinden ele alınır. Hesap yapmayı öğrenmek, her özel durumda ne yapılması 

gerektiğini belirleyen "kuralları" öğrenerek gerçekleşmez; çünkü bu durumda, söz konusu 

 
298 Wittgenstein, a.g.e., s. 36, §191. 
299 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 107, §242. 
300 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 46 ve 48, §275-§295-§296. 
301 Wittgenstein, a.g.e., s. 28 ve 31, §124-§149. 
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kuralların nasıl uygulanacağını belirleyen başka kurallar da gerekli olacaktır ve 

hesaplama sürecinde "hata yapma" olasılığını ortadan kaldırmak için belirlenen her kural, 

kendisinin uygulanmasında aynı hata yapma olasılığını ortaya çıkaran bir döngü meydana 

getirecektir.302 Hesap yapmak, tüm hata olasılıklarının önüne geçecek böylesi kuralların 

taşıdığı "aşkın bir kesinlik" aracılığıyla değil, bir pratik ve tekrar süreci içerisinde, belirli 

hesaplama etkinlikleri gerçekleştirilerek öğrenilir; Wittgenstein'ın ifade ettiği gibi: 

"hesaplamanın özünü, hesaplamayı öğrenerek" öğreniriz.303 

Döngüsellik durumu, belirli bir bilme ya da eylemde bulunma etkinliğini kurala 

bağlayan ve onu temellendiren bir "sınır" belirlemek istendiğinde "gerekçelendirme" 

sürecinin bir sona ulaşamayacağına işaret eder. Bununla birlikte, bu etkinlikler günlük 

yaşamın pratiği içinde böylesi bir sonsuz geriye gidişi gerekli kılmadan, mevcut bir 

uzlaşım durumunun getirdiği kabuller ve alışkanlıklar üzerinden gerçekleştirilir. Bunlar 

düşünme ve eylemde bulunma biçimimizi belirleyen; bilgi sistemimizin, içinde 

yaşadığımız toplumsal yapı ile ilişkisini kuran unsurlardır. Örneğin, eğitim süreci 

içerisinde bir çocuğa belirli fiziksel olayların nasıl gerçekleştiği öğretilir ve bu amaçla 

kimi zaman kendisinin de bazı basit fizik deneylerini yapmasına imkân verilir; fakat 

çocuğa, bu deneyleri gerçekleştirirken, şu veya bu özel durumda "duyularına 

güvenebileceği", başka durumlarda ise güvenemeyeceği "ayrıca" öğretilmez. Benzer 

şekilde, çocuk hesap yapmayı öğrenirken ona "öğretmenin yaptığı hesaplara 

güvenebileceği" de öğretilmez; bunun nedeni, çocuğun bunları "dolaylı olarak" öğreniyor 

olması değil, eğitim sürecinin temelinde yatan uzlaşım durumunun böylesi "açıklamalar" 

yapma gereğini ortadan kaldırıyor olmasıdır; çünkü, Wittgenstein'ın ifade ettiği gibi: "Bu 

açıklamalar ne de olsa bir noktada sona ermelidir."304 Fakat bu durum, hiçbir kanının ya 

da eylemin gerekçelendirilemeyeceği anlamına gelmez: Kesinlik Üstüne'nin ilgili 

 
302 Wittgenstein, a.g.e., s. 15 ve 17, §26-§44. 
303 Wittgenstein, a.g.e., s. 17 ve 18, §45-§47. 
304 Wittgenstein, a.g.e., s. 16, §34. 
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değinilerinde işaret edilen, bu gerekçelendirme sürecinin bir sona ulaşacağı ve döngüsel 

bir durum içinde kısılıp kalmak istemiyorsak, bir noktada "gerekçelendirmeyle işimizi 

bitirmiş olmamız" gerektiğidir.305  

Aynı durum kişinin belirli bir konu hakkında kendi "emin oluş" hali için de 

geçerlidir. Örneğin, bir matematik işleminin doğru yapıldığından emin olmak için sonu 

gelmeyen bir "kontrol etme" sürecine başvurulmaz. Kişi, bir toplama işlemini doğru 

yaptığını iki defa kontrol edebilir ya da kontrol etmesi için iki farklı kişinin yardımına 

başvurabilir; fakat bu işlemi yüzlerce kez kontrol etmesi ya da yüzlerce farklı kişiye 

kontrol ettirmesi, onun bu işlemin doğruluğundan daha fazla emin olmasını sağlamaz; 

dahası, bu durum "bir tür ihmalkârlık" değildir çünkü bu tür "ihtiyat kuralları ancak bir 

yerde sona eriyorsa bir anlam ifade eder."306 Bir işlemin doğruluğundan onu her kontrol 

edişimizde daha fazla emin olsaydık, bu ondan hiçbir zaman "bütünüyle" emin 

olamayacağımız ve sözgelimi, onu yüzlerce kez kontrol ettikten sonra bile "'doğruluğu 

hâlâ yalnızca yüksek bir olasılık — çünkü bir hata yapılmış olması her zaman 

mümkündür'" dememiz gerekeceği anlamına gelirdi; fakat bu durumda, "hata yapma" 

olgusu anlamını yitirirdi çünkü işlemin yüzüncü kez kontrol edilişinde gerçekten de bir 

hata saptansaydı, kişinin hatayı tespit eden bu kontrolün kendisinin de hatalı olabileceğini 

kabul etmesi gerekirdi.307 

Wittgenstein, hiçbir temellendirme sürecinin "mutlak" bir sona ulaşamayacağını; 

her temellendirilmiş kanının temelinde temellendirilmemiş başka bir kanının 

bulunduğunu; bir kanının ancak "temellendirilmiş" olmasıyla "doğru" olabileceği kabul 

edildiğinde, "temel"in kendisinin ne doğru ne de yanlış olabileceğini belirtir.308 Bununla 

birlikte, Kesinlik Üstüne'de şunu da ifade eder: "Bir şey bize bir temel olarak 

 
305 Wittgenstein, a.g.e., s. 36 ve 39, §192-§212. 
306 Wittgenstein, a.g.e., s. 21 ve 94, §77-§625. 
307 Wittgenstein, a.g.e., s. 97, §650. 
308 Wittgenstein, a.g.e., s. 38 ve 44, §205-§253. 
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öğretilmelidir."309 Bu durum, hesap yapma sürecinin betimlendiği değinide "kural ve 

istisna" ayrımı olarak ifade edilen; bir temellendirme sürecini başlatan veya sonlandıran 

unsurun kendisini bu sürece dâhil edemeyeceği, çünkü onun bir "kural" veya "temel" 

olarak sınırlarını belirlediği bu süreç için "istisna" bir konumda bulunduğu düşüncesiyle 

ilişkilidir. Bu nedenle, bir temel onu "ararken" bulunamaz; ancak verili bir şey olarak 

"öğrenilebilir" ve Wittgenstein'a göre bu temel, bir "son" olarak "temellendirilmemiş bir 

varsayım değil, temellendirilmemiş bir eylem tarzıdır."310 Felsefi Soruşturmalar'da 

belirtildiği gibi, belirli bir eğitim süreci ve yaşam biçimi içerisinde bir "temel" olarak 

öğrenilen şey, "inanılan şeyin kendilerinden mantıksal olarak çıktığı tümceler" değildir; 

insanların neyi "temel" olarak ve neyi temellendirme veya haklılaştırma olarak kabul 

ettiklerini belirleyen onların "nasıl düşündükleri ve yaşadıklarıdır."311 Bu durum Kesinlik 

Üstüne'de şu şekilde açıklanır: 

Ama temellendirme, kanıtları gerekçelendirme bir sona ulaşır; — ne var ki bu son, 

belli önermelerin bize dolaysızca doğru görünmesi değildir, yani bizim açımızdan 

bir tür görme değildir; bu son, dil oyununun temelinde yatan, bizim 

eylemimizdir.312 

 

Wittgenstein "sınır" ve "temel" sorununun eylemlerimizle ilişkisini, çalışmamızın 

önceki kısmında ele alınan "sabitlik" ve "kuşku" konusuyla birlikte inceler. Belirli bir 

eylemde bulunmak, bir noktada "bir varsayımla ya da kararla işe başlamayı" gerektirir ve 

bu "başlangıç" noktasının varlığı, her şeyden önce, bizi ondan daha geriye gitmeye itecek 

bir "kuşku"nun göz ardı edilmesine bağlıdır.313 Eylemde bulunurken şu veya bu belirli 

durumun kuşkuya açık olduğunu varsayarak karar alabiliriz fakat her şeyin kuşkuya açık 

olduğunu varsaydığımızda, "herhangi bir şeyden kuşkulanacak kadar ilerlememiz" 

mümkün olmaz; çünkü "kuşku oyununun kendisi kesinliği varsayar" ve her şeyden kuşku 

 
309 Wittgenstein, a.g.e., s. 69, §449. 
310 Wittgenstein, a.g.e., s. 27, §110. 
311 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 124 ve 153, §325-§481. 
312 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 38, §204. 
313 Wittgenstein, a.g.e., s. 31 ve 32, §146-§150. 
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duymamamız, "bizim yargı verme, dolayısıyla da eylemde bulunma tarzımızdır".314 

Örneğin, bir satranç oyununda rakibini mat ermeye çalışan bir oyuncu taşların kendi 

başına hareket ettiğinden kuşkulanmaz; benzer şekilde, ona seslendiğimizde odaya 

girmesi gereken bir kişi, bu buyruğu yerine getirirken açması gereken kapının gerçekten 

var olup olmadığından kuşkulanmaz; çünkü belirli bir eylemde bulunmak için kuşku 

duyulmayan bir olgunun bulunması gerekir, bir eylem olarak "kuşku duyma"nın kendisi 

dahi "(…) ancak kuşkunun ötesindeki şeye dayanır."315 

Wittgenstein, kuşkunun ancak kuşkudan muaf olan bazı durumların var olması 

koşuluyla olanaklı olduğuna ilişkin bu düşünceyi, bir benzetme üzerinden şöyle betimler: 

"Kapının dönmesini istiyorsam, menteşeler sabit olmalıdır."316 Böylesi bir "sabit 

nokta"nın gerekliliği, sadece günlük eylemlerimiz açısından değil, bilimsel araştırma 

faaliyetlerimizin durumu için de geçerlidir.317 Örneğin, belirli bir hipotezin doğruluğunu 

sınamak için bir deney yapmak istediğimizde, deneyi onlarla gerçekleştirdiğimiz 

aygıtların var olup olmadığını ayrıca sınama gereği duymayız; "zira, ne zaman bir şeyi 

sınasak, sınamadığımız bir şeyi zaten varsayarız."318 Benzer şekilde, deneye ilişkin bir 

hesap yaptığımızda kâğıda yazdığımız rakamların kendiliğinden değişmiş olabileceğine 

dair bir kuşku duymayız; çünkü bizim için kuşkudan muaf olan bunun gibi durumlar 

yoksa, bir deneyi gerçekleştirmemiz bütünüyle olanaksız olur.319 

Bununla birlikte, tüm bu örneklerin işaret ettiği, belirli bir eylemi 

gerçekleştirmenin koşulu olarak ondan kuşku "duymadığımız" bir sabit öğenin var olması 

gerekliliğini içeren durum; daha önce değinilen, bilgi sistemimiz içerisindeki özel 

konumları gereği sahip oldukları sabitliğin böylesi "doğrudan" ilişkiler tarafından 

 
314 Wittgenstein, a.g.e., s. 27 ve 41, §115-§232. 
315 Wittgenstein, a.g.e., s. 55 ve 61 ve 79, §346-§391-§519. 
316 Wittgenstein, a.g.e., s. 54, §341-§343. 
317 Wittgenstein, a.g.e., s. 54, §342. 
318 Wittgenstein, a.g.e., s. 33, §163. 
319 Wittgenstein, a.g.e., s. 53-54, §337. 
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belirlenmediği, onlardan kuşku "duyamayacağımız" öğelerin var olması durumundan 

farklıdır. İkincilerin durumunda "sınır", ondan daha öteye gidilmemesi gereken değil, 

gidilemeyecek olandır ve kuşkunun bu türden bir sınırda sona ermesi, bize "pratik" bir 

kararın değil, "kesinliğin" açığa çıktığı yeri gösterir. 

Örneğin, bir kişi için daha önce Ay'a gidip gitmemiş olduğu, iki ele sahip olduğu 

veya adının şu olduğu, bunlar için gösterebileceği herhangi bir kanıt ya da temel kadar 

kesindir.320 Bu durum, Kesinlik Üstüne'nin ilk değinisinde belirtilen şu ayrımla ilişkilidir: 

"(…) her önerme başka önermelerden türetilebilir. Ancak bu diğer önermeler o önermenin 

kendisinden daha kesin olmayabilir."321 Moore'un birer "kesinlik" örneği olarak dile 

getirdiği tüm önermelerin ortak özelliği, bunların başka hiçbir önermenin kendileri için 

temel olmasına imkân vermeyecek bir kesinliğe ve sabitliğe sahip olmaları, kendilerini 

şu veya bu temellendirme sürecinin birer sınırı olarak ortaya koymalarıdır.322 Bu nedenle, 

bu türden önermelerin doğruluğuna ilişkin bir kuşku, başka durumlarda olduğu gibi belirli 

bir eylemin gerçekleştirilmesini olanaksız kılan bir döngüsellik durumu yaratmaz; aksine, 

burada olanaklı bir kuşku, döngünün yarattığı sonsuz hareketin bütünüyle durmasına ve 

geriye hiçbir geçerli referans noktasının kalmamasına neden olur. Örneğin, iki elimizin 

var olduğundan kuşku duyuyorsak, bundan emin olmak için ellerimize bakmamız sadece 

kuşkunun odağını değiştirecektir; çünkü ilkine ilişkin bir kuşkunun olanaklı olduğunun 

kabul edilmesi halinde gözlerimizin sunduğu tanıklığın da aynı derecede kuşkuya açık 

olduğu varsayılabilir323 ve böylece kuşku, dayanabileceği hiçbir temel kalmadığı için 

kendi odağını kaybeder.324  Dahası, böyle bir durumda hangi bilginin kesinliğini ötekine 

referans olarak kullandığımız da anlamını yitirir; çünkü iki elimizin var olup olmadığını 

kontrol etmek için onlara baktığımızda, pekâlâ gözlerimizin görüp görmediğini sınıyor 

 
320 Wittgenstein, a.g.e., s. 27 ve 43, §111-§250. 
321 Wittgenstein, a.g.e., s. 11, §1. 
322 Wittgenstein, a.g.e., s. 32 ve 50, §151-§307. 
323 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 241. 
324 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 78, §516. 
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olduğumuz da düşünülebilir; bu durumda, Wittgenstein'ın sorduğu üzere: "Ne neyle 

sınanacaktır? (Neyin sabit kalacağına kim karar verecektir?)"325 

Bu "kararı" veren, belirli bir bilgi sistemini oluşturan yapının kendi işleyişi ve 

onun öğeleri arasındaki "sabitleyici" ilişkilerdir. Bununla birlikte, Kesinlik Üstüne'de 

belirtildiği gibi, bir "karar mercii" olarak tek bir bilgi sistemi ve onun meydana getirdiği 

tek bir dünya resmi yoktur. Bu nedenle, sorun, farklı dünya resimlerinin birbirleriyle 

örtüşemediği bir durumda hangisinin "haklı" olduğuna kimin karar vereceğidir.  

 

 

3.4 Dünya Resimlerinin Karşılaşması  

 

Kesinlik Üstüne'de dünya resimlerinin meydana getirdiği "çokluk", onların 

"karşılaşması"nı ve bu karşılaşmanın yaratacağı sonuçları betimleyen örnekler üzerinden 

incelenir. Bu çokluk; daha önce Felsefi Soruşturmalar'da yaşam biçimleri üzerinden, 

Tractatus'un bu bölümün girişinde alıntıladığımız kısımlarında ise dünyaya ilişkin farklı 

temsil ve betimleme biçimlerinin olanağı üzerinden gösterilen çokluk düşüncesiyle 

ilişkilidir. Wittgenstein, bir dünya resminin dünyanın belirli bir kavranış biçimine karşılık 

geldiğini; böylesi bir "kavrayış"ın ise ancak belirli bir yaşam biçimi içerisinde, toplumsal 

yapının sunduğu uzlaşım durumunu yaratan bir eğitim süreci ve toplumsal ilişkiler ağı 

aracılığıyla kurulabileceğini belirtir. Eğitim süreci, insanların mevcut bir bilgi sisteminin 

işleyişini öğrenmelerini mümkün kılar. Bununla birlikte, birbirinden bütünüyle farklı 

yaşam biçimleri, birbirinden şu veya bu düzeyde farklılaşan "sabit öğeler"in yer aldığı 

farklı bilgi sistemleri içerir. Wittgenstein bu durumu Felsefi Soruşturmalar'da, 

bizimkinden farklı bir hesap yapma biçimine sahip olan bir topluluğun, bizim 

doğruluğundan hiçbir kuşku duymadığımız kimi matematiksel işlemlerin sonuçlarını çok 

 
325 Wittgenstein, a.g.e., s. 28, §125. 
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farklı bir şekilde hesaplayabileceklerini örnek göstererek açıklar.326 Benzer şekilde, 

Zettel'de, farklı yaşam biçimlerinin dünyanın farklı "kavramlar" üzerinden kavranmasını 

mümkün kılabileceğini; belirli bir eğitim sürecinin, bir diğerinden bütünüyle farklı 

kavramların oluşmasına temel oluşturabileceğini belirtir.327  

Wittgenstein'ın dünya resimlerini bir "çokluk" olarak sunması, onun herhangi bir 

yaşam biçiminin bir diğerine "üstün" olmadığını; farklı toplum ve kültürlerin sahip 

olduğu bilgi sistemleri arasında, onların dünyayı betimleme biçimleri açısından bir 

"doğruluk hiyerarşisi" bulunmadığını düşünmesiyle ilişkilidir. Onun bu yaklaşımının 

açığa çıktığı örneklerden biri, J. G. Frazer'ın Golden Bough adlı eserinde ortaya koyduğu 

ve ilkel kabilelerin sahip olduğu kimi ritüelleri kendi bilgi sistemimizin işleyişiyle 

kıyaslayarak, onları bir tür "yanlış ve eksik bilim" olarak nitelendirdiği görüşlerine 

yönelik eleştirilerinde kendini gösterir. Wittgenstein, Frazer'ın ilkel kabilelerin "büyü" 

ritüellerini veya dünyanın bütünsel bir yorumlanma biçimine karşılık gelen dinsel 

inançlarını "yanlış hipotezler" olarak tanımlamasının bir "çarpıtma" olduğunu düşünür; 

çünkü ona göre, bunlar doğru veya yanlış olduklarını saptayabileceğimiz türden bilimsel 

önermeler değil, anlamları ancak belirli bir yaşam biçimi içerisinde kavranması mümkün 

olan temel düşünme ve eylem biçimleridir.328 Bu nedenle, eğer bir "yanlış" söz 

konusuysa, bu, ilkel bir kabilenin sahip olduğu dünya resminin kendisinde değil, onu 

"bilimsel olarak" değerlendirmeye çalışıldığında ortaya çıkar.329 Frazer'ın Golden Bough 

eserinde gerçekleştirdiği bu türden değerlendirmeler, kendi yaşam biçimi içinde sahip 

olduğu bir dünya resminin bir başkasına üstün olduğunu ya da ötekinin, kendi dünya 

resminin eksik veya tamamlanmamış bir ön taslağı olduğunu göstermeyi amaçlar; oysa 

 
326 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 246. 
327 Wittgenstein, Zettel, s. 108 ve 110, §374-§387. 
328 Aydan Turanlı, “Wittgenstein’ın Frazer Eleştirisi”, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, No: 28, 2001, s. 12. 
329 Ludwig Wittgenstein, “Remarks on Frazer’s Golden Bough”, The Mythology in Our Language: 

Remarks on Frazer’s Golden Bough, ed. Giovanni da Col, Stephan Palmié, çev. Stephan Palmié, 

Chicago, IL, HAU Books, 2018, s. 38. 
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Wittgenstein, böylesi bir "üstünlüğün" hiçbir şekilde temellendirilemeyeceğini, çünkü bu 

kıyaslamanın zaten belirli bir dünya resmi "içerisinde" gerçekleştiğini belirtir.330 

 Kesinlik Üstüne'de, Frazer'ın "dışarıdan" bir bakışla gerçekleştirdiğini varsaydığı 

bu kıyaslamanın; farklı dünya resimlerine sahip toplulukların karşılaşması durumunda, 

bu toplulukların üyeleri arasında bir "haklılık" çatışması olarak açığa çıkacağına işaret 

eden örnek durumlar betimlenir. Bu örneklerden birinde, Wittgenstein, Moore'un "vahşi 

bir kabile" tarafından yakalanması ve onlarla iletişim kurmak zorunda kalması 

durumunda, onun için "sabit" olan kimi şeylerin bu kabilenin sahip olduğu dünya 

resminde hiçbir yerinin olmamasının ve hatta kabilenin bunlarla "çelişen" inançlarının 

veya eylem biçimlerinin bulunmasının muhtemel olduğunu ifade eder; bu nedenle 

Moore'un, kendisinin kesin olarak bildiğine inandığı şeyleri bu insanlara aktarmasının 

hiçbir anlamı olmayacaktır çünkü onlara "kendi emin oluşunun temellerini" göstermesi 

mümkün değildir.331 Sözgelimi, böyle bir topluluk kendi reislerinin yağmur 

yağdırabileceğine inanıyor olabilir ya da reisin kendisi yeryüzünün kendi doğumundan 

beri var olduğuna kanaat getirmiş olabilir; benzer şekilde, bu insanlar Moore'la 

karşılaştıkları zaman onun başka bir gezegenden geldiğine hükmedebilirler ve tüm bu 

durumlarda Moore'un bu insanları "yanılıyor" olduklarına, doğru olanın kendi inancı 

olduğuna ikna etmesini mümkün kılacak hiçbir "bağımsız" doğruluk ölçütü yoktur.332 

Wittgenstein bir başka örnekte, belirli bir doğa olayını kendi bilgi sistemimizin 

açıkladığından çok farklı bir şekilde, örneğin bir kâhinin sunduğu kehanetler üzerinden 

yorumlayan bir topluluğun bu yaklaşımını "yanlış" olarak nitelendirmenin "onların dil 

oyununa karşı savaşmak için kendi dil oyunumuzu üs olarak kullanmak" anlamına 

 
330 Turanlı, “Wittgenstein’ın Frazer Eleştirisi”, s. 16. 
331 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 45, §264. 
332 Wittgenstein, a.g.e., s. 24 ve 29 ve 45, §92-§132-§264. 
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geleceğini belirtir333 ve ekler: "Pekiyi ona karşı savaşmakta haklı mıyız, değil miyiz? 

Tuttuğumuz yolu desteklemekte kullanılacak her türlü slogan el altındadır elbette."334 

 Wittgenstein'ın dünya resimlerini bir çokluk olarak ele alması ve onların 

karşılaşmalarını, olası bir haklılık çatışmasında hiçbirinin ötekine "üstün" bir konumda 

bulunamayacağını belirterek betimlemesi, ilk bakışta, onun kendi "konumu" açısından bir 

tutarsızlık yaratıyor gibi görünebilir. Örneğin Christopher Coope, Wittgenstein'a, onun 

daha önce Frazer'a yönelttiğine benzer bir eleştiri yöneltir. Coope'a göre, rasyonel bir 

bakış açısına yerleşip, birbirinden yalıtılmış olarak bulunan bilgi ve düşünme sistemleri 

arasında hiçbir seçim yapılamayacağını söylemek bir tutarsızlık barındırır; çünkü bir 

yandan "kendi sistemimiz içinde düşünüyor olmamız" nedeniyle başka bir sisteme ait 

herhangi bir düşünceyi "batıl inanç" olarak değerlendirip, bir yandan da diğer sistem 

içinde düşünen insanların aynı şeyi bizim için söyleyebileceklerini kabul etmek, kendi 

durumumuz açısından tuhaf bir çelişki yaratır.335 Dolayısıyla, iki farklı şeye inanmak 

arasında seçim yapmayı mümkün kılacak hiçbir temelin bulunmadığı varsayıldığında bu 

şeylerden herhangi birine inanmanın da hiçbir rasyonel temeli kalmaz ve böylece, içinde 

düşündüğümüz kendi sistemimiz de temellerini yitirir.336 

 Bununla birlikte, Wittgenstein'ın dünya resimlerine ve onları oluşturan bilgi 

sistemlerine "dışarıdan" bakışı, Frazer'ın durumunda olduğundan farklıdır. İlk fark, 

elbette, onun dünya resimleri arasında bir kıyaslama değil, karşılaştırma yapıyor 

oluşudur. Bu karşılaştırma kurgusal durumların betimlenmesi aracılığıyla gerçekleşir ve 

bu betimlemelerin amacı, Frazer'ın tarihsel bir gelişim ve ilerleme süreci düşüncesi 

üzerinden kurduğu "doğru olma" hiyerarşisine karşıt olarak, her bir dünya resmini kendi 

başına "meşru" bir yapısal bütünlük olarak ortaya koymaktır. Coope'un eleştirisine 

 
333 Wittgenstein, a.g.e., s. 92, §609. 
334 Wittgenstein, a.g.e., s. 92, §610. 
335 Coope, “Wittgenstein’s Theory of Knowledge”, s. 264. 
336 Coope, a.g.e., s. 264-265. 
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karşılık gelen ikinci ve asıl fark ise; Wittgenstein'a göre, bir yapısal bütünlük olarak her 

bir dünya resminin, dünya resimlerinin oluşturduğu çokluk içerisinde kendi birliğine 

sahip olması ve belirli bir yaşam biçimi içerisinde insanlara kendi birliğini ve sınırlarını 

dayatmasıdır. Wittgenstein farklı dünya resimlerinin karşılaşmasını betimlerken onları 

"yan yana duran" yapısal birlikler olarak ele almaz; aksine, bu karşılaşmaların 

getireceğini "çatışma" durumunu özellikle vurgular ve bu çatışmayı yaratan şey, dünyaya 

ilişkin belirli bir kavrayışın kendini ancak tek olanaklı düşünme biçimi olarak sunmak 

durumunda olmasıdır. Kesinlik Üstüne'de, insanların kendi dünya resimlerinin onlara 

dayattığı sınırları aşamayacağı şöyle betimlenir: "Birbirleriyle uzlaştırılamayacak iki 

ilkenin gerçekten karşı karşıya geldiği yerde, iki taraf da diğerini budala ve sapkın ilan 

eder."337 Bunun nedeni, bir "uzlaşı" denemesinin ancak dünya resimleri arasında belirli 

bir ortaklığın bulunması ölçüsünde mümkün olmasıdır; bu ortaklık sağlanamadığında 

tarafların birbirlerine "sebepler" göstermesi hiçbir anlam ifade etmez ve Wittgenstein'ın 

misyonerlerin yerlileri Hıristiyanlaştırmasını örnek göstererek belirttiği gibi, "sebeplerin 

bittiği yerde kandırma başlar."338 Bu "kandırma", şu veya bu belirli olgunun "doğru" 

açıklamasının ne olduğuna ilişkin bir ikna süreci üzerinden gerçekleşmez; insanlar 

birbirlerini, kendi dünya resimlerini kabul etmeye ve dünyaya —bir bütün olarak— farklı 

bir şekilde bakmaya zorlar.339 

 Wittgenstein'ın bu karşılaşmalara ve onların yarattığı çatışma durumuna ilişkin 

örnekler üzerinden işaret ettiği şey; her zaman belirli bir yaşam biçimine bağlı 

olduğumuz, dünyayı belirli bir bilgi sisteminin yapısı içerisinde kavradığımızdır ve o, 

kendisinin bu "içeride olma" durumundan muaf olduğunu iddia etmez. Aksine, Kesinlik 

Üstüne'nin birçok değinisinde, betimlenen kurgusal karşılaşmalara ve "çatışma" haline 

kendisini de dâhil eder. Örneğin, Moore'un kesin olduklarını "ilan ettiği" önermelerin 

 
337 Wittgenstein, “Kesinlik Üstüne”, s. 92, §611. 
338 Wittgenstein, a.g.e., s. 92, §612. 
339 Wittgenstein, a.g.e., s. 24 ve 44-45, §92-§262. 
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aksini bizzat kendisinin öne sürmesi durumunda, "fikrine katılmamakla" kalmayıp, onu 

"deli" saymak "zorunda kalacağını" ifade eder.340 Benzer şekilde, ilkel bir kabilenin 

üyeleriyle karşılaşıp onların belirli doğa olaylarını yorumlama biçimlerine tanık 

olduğunda, tıpkı Moore gibi, kendisinin de bunları tuhaf bulacağını kabul eder.341 Bir 

başka örnekte, "insanların rüyalarında aya götürüldüğüne inanılan bir ülkeye" gitmiş olsa, 

onlara daha önce Ay'a hiç gitmediğinden emin olduğunu söyleyeceğini ve onların 

"Yanılıyor olamaz mısın?" sorusunu "Hayır" diye yanıtlamak "zorunda olacağını" 

belirtir.342 Bu ve benzer birçok örnekte, kendisinin dünya resimlerinin karşılaşmalarını 

betimlerken "boşlukta" durmadığını; çünkü bu karşılaşmalara yönelik "dışarıdan" bir 

bakışın da her zaman başka bir dünya resminin "içerisinde" konumlandığını;  diğer dünya 

resimlerini oluşturan bilgi sistemlerini bu belirli konumdan değerlendirmenin ise bir 

"seçim" durumu üzerinden değil, kendisini dayatan bir zorunlulukla gerçekleştiğini açık 

kılmaya çalışır. 

Dünya resimlerinin çokluğunu, kendi sınırlarını dayatan belirli bir dünya resminin 

içerisinden ifade etmek "içinde bulunduğumuz sistemin kendi temellerini yitirmesine" 

yol açmaz; çünkü bu yaklaşımın kendisi de, söz konusu dünya resmine dâhildir. 

Wittgenstein, Kesinlik Üstüne'de ortaya koyduğu bu çokluk düşüncesi üzerinden bir 

"görelilik" savunusu yapmaz. Aksine, ona göre; farklı dünya resimlerini oluşturan bilgi 

sistemlerinin birbirleriyle çelişen unsurlar barındırdığını ya da belirli bir bilgi sistemi 

içerisinde, doğrulukları "kesin" olarak kabul edilen kimi önermelerin zaman içerisinde 

yanlış olduğunun açığa çıkmasını örnek göstererek bir "görelilik" durumunu ispatlamaya 

çalışan argümanların hiçbir "değeri" yoktur; çünkü, kendi ifadeleriyle: "Nihayetinde 

ancak bizim temel saydığımız temeller gösterebiliriz demek, hiçbir şey söylememektir. 

 
340 Wittgenstein, a.g.e., s. 32, §155. 
341 Wittgenstein, a.g.e., s. 47, §286. 
342 Wittgenstein, a.g.e., s. 99, §667. 
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Bunun kökeninde, dil oyunlarımızın doğasına dair bir yanlış anlamanın yattığına 

inanıyorum."343  

Wittgenstein'ın ifade ettiği bu "yanlış anlama"nın temelinde; belirli bir dünya 

resmini meydana getiren, kendine özgü bir işleyişi ve iç ilişkileri olan bir bilgi sisteminin 

kendi yapısal bütünlüğünü göz önünde bulundurmamak vardır. Bilgi sistemlerini 

birbirleriyle karşılaştırmak veya onların zaman içerisinde ortaya çıkan kendi iç 

tutarsızlıklarını ortaya koymak, bu sistemlerin kendi işleyişinde bilginin ve bilmenin 

"rolünü" değiştirmez. Kesinlik Üstüne'de, söz konusu "görelilik" düşüncesine uygun 

olarak "biliyorum" demenin yasaklanması ve sadece "bildiğime inanıyorum" demeye izin 

verilmesi durumunda, hiçbir şeyin değişmeyeceği belirtilir344; çünkü bu müdahale, 

amaçladığının aksine, belirli bir sistem içerisinde bir şeyi "biliyor olma"nın işlevini değil, 

sadece adını değiştirmiştir. Benzer şekilde, bir bilgiyi "hakikat" olarak ortaya koyarken, 

her defasında ona "… insanoğlunun bilebileceği kadarıyla" gibi bir açıklama 

eklenmesinin zorunlu kılınması halinde, bu "ekleme" de hiçbir şeyi değiştirmez.345 

Wittgenstein bu türden değişikliklerin hiçbir öneminin bulunmadığını şu şekilde ifade 

eder: "İnsan bu ibareyi bütün dil oyunlarına sokmak zorunda kalmaz mıydı? (Ki bu da 

onun anlamsızlığını gösterir.)"346 Bir bilgi sistemi, bilginin ve kesinliğin olanağının ancak 

onun kendi iç ilişkileri içerisinde belirlendiği yapısal bir birlik meydana getirir. Bilgi 

sistemlerinin oluşturduğu çokluğu göz önünde bulundurup, bu çokluğu bir "ilke" olarak 

belirli bir bilgi sisteminin kendi birliği içerisine dâhil etmeye çalışmak "anlamsızdır": 

çünkü bu durumda, söz konusu ilkenin yaratacağı "değişim" de yine bilgi sisteminin 

yapısı tarafından belirlenecektir. 

 

 
343 Wittgenstein, a.g.e., s. 90, §599. 
344 Wittgenstein, a.g.e., s. 58, §366. 
345 Wittgenstein, a.g.e., s. 91, §607. 
346 Wittgenstein, a.g.e., s. 94, §627. 



 

SONUÇ 

 

 "Yapı" düşüncesi, Wittgenstein'ın yaşamının farklı dönemlerinde —başta dil ve 

bilgi konusunda olmak üzere— ortaya koyduğu farklı felsefi yaklaşımların her birinde 

kendini gösterir. Bu yaklaşımların farklılığını yaratan unsur, temelde, dilin ve bilginin 

oluşturduğu yapısal bütünlüklerin birer "birlik" veya "çokluk" olarak görülmesine 

ilişkindir. Bu kavramların yapı düşüncesiyle ilişkisi, Wittgenstein'ın dilin ve bilgi 

sistemlerinin yapısını ortaya koyarken, bunu onların sahip oldukları birlik ve çokluk 

arasındaki ilişki üzerinden gerçekleştirmesinde açığa çıkar.  

 Tractatus'ta ve onun bir ön taslağı olarak değerlendirilebilecek olan Defterler'de 

dil, "tek" ve mantıksal bir yapı olarak görülür. Bu eserlerde dilin yapısı, "resim teorisi" 

olarak anılan bir felsefi yaklaşım içinde, dünyanın yapısının bir yansıması olarak ele 

alınır. Bu ilişki içinde dile kendi birliğini kazandıran da onun bir "tasarımı" olduğu 

dünyanın sahip olduğu birliktir. Dünyanın birliği, onu oluşturan olguların meydana 

getirdiği çokluğun bir "toplamı" olarak ortaya konur; bu olguların kendileri de 

nesnelerin/şeylerin kendi aralarındaki karşılıklı biçimlenmeleri ile oluşan birliklerdir. 

Olguların birliğine, dilde, nesnelerin/şeylerin "yerini tutan" adların kendi aralarındaki 

karşılıklı biçimlenmeleriyle oluşan tümcelerin birliği karşılık gelir ve dilin birliği, 

tümcelerin birliğinin oluşturduğu çokluğun bir "toplamı" olarak ortaya konur. Dilin 

birliği ile dünyanın birliği arasında, ilkinin diğerinin bir tasarımı olmasıyla kurulan bu 

ilişkiyi mümkün kılan şey onların ortak bir mantıksal yapıya sahip olmalarıdır. Bu yapısal 

ortaklık kendini dilin sınırlarının dünyanın sınırlarıyla "kesişmesi" üzerinden gösterir. 

Dilin ve dünyanın yapısal ortaklığının kurulduğu mantıksal uzam dilin "anlamlılık" 

alanını sınırlar. Tümceler bu mantıksal uzamın sınırladığı alanın "ötesine" geçip, belirli 

bir olgu hakkında bir şey "söylemek" yerine, dilin ve dünyanın yapısını bir bütün olarak 

temsil etmeye çalıştıklarında hiçbir anlam dile getiremezler. Anlamlılık, dilin kendi 

tasarım kurma mantığı içerisinde, tümcelerin belirli bir olgu durumunu doğru veya yanlış 
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olarak ortaya koyması halinde mümkündür. Bu tasarımsal ilişkiyi olanaklı kılan yapısal 

ortaklık ise tümceler aracılığıyla söylenemez; o, bu tümcelerin mantıksal biçimde yansır. 

Bu nedenle, dil ile dünyanın ortak mantıksal yapısının kurduğu sınırları ihlal ederek, dilin 

mantıksal biçiminde kendini göstereni dil aracılığıyla söylemeye çalışan her tümce anlam 

dışı-olacaktır. Bu anlam-dışı tümcelere; etiğin, estetiğin, metafiziğin ve en nihayetinde, 

Tractatus'un kendi tümceleri de dâhildir.  

 Wittgenstein'ın —başta Felsefi Soruşturmalar eseri olmak üzere— sonraki 

çalışmalarında açığa çıkan yeni felsefi yaklaşımı içerisinde, daha önce bir tasarım ilişkisi 

üzerinden ortaya konan dilin birliği "dağılır" ve dilin yapısı, bu birlikten dil oyunlarının 

çokluğuna geçen bir perspektif içerisinde ele alınır. Bu yeni yaklaşımla birlikte, 

Tractatus'ta dil ile dünya arasında kurulan ilişki yerini dil oyunları ile yaşam biçimleri 

arasındaki ilişkilere bırakır. Her dil oyunu, belirli bir yaşam biçimi içerisinde, kendi 

yapısal bütünlüğüne sahiptir ve daha önce dil ile dünyanın yapısal birliğinin kesiştiği bir 

ve tek sınır, dil oyunlarının farklılıkları ölçüsünde bir sınırlar çokluğuna dönüşür. 

Bununla birlikte, belirli bir yaşam biçimi içerisinde farklı dil oyunları mevcut olabilir 

veya farklı yaşam biçimleri benzer dil oyunları barındırabilir. Bu durum, dil oyunlarının 

çoğu kez iç içe geçmesine ve aralarındaki sınırların silikleşmesine yol açar. Bunun 

nedeni, dil oyunları ile yaşam biçimleri arasındaki dilsel ifadelerin anlamlarını belirleyen 

ilişkinin temelinde, Tractatus'ta dilin öğeleri ile dünyanın öğeleri arasındaki ilişkinin 

onunla açıklandığı "karşılık gelme" durumundan farklı olarak, bir "kullanım" pratiğinin 

bulunuyor olmasıdır. Bir sözcüğün ya da tümcenin anlamını belirleyen onun belirli bir dil 

oyunu içerisindeki, bir yaşam biçiminin meydana getirdiği uzlaşım durumu tarafından 

kurulan bir bağlama uygun kullanım biçimidir. Wittgenstein, her dil oyununun, dilsel 

ifadelerin ve eylemlerin anlamının onun içinde belirlendiği kendi bağlamına sahip 

olduğunu; belirli bir dilsel ifadenin, onun şu veya bu dil oyununun bağlamı içerisindeki 

kullanımından bağımsız bir anlamının bulunmadığını; bir ifadenin farklı dil oyunları 
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içerisinde kullanılma olanağının ise bu farklı kullanım biçimleri arasında bir "aile 

benzerlikleri" durumu yarattığını belirtir. Felsefi Soruşturmalar'da, bu "benzerlik" 

durumunun "bağlam" düşüncesi ile ilişkisi üzerinden ele alınan bir "sınır" sorunu, bir 

kuralı anlamanın ve uygulamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin yürütülen tartışmada 

yeniden açığa çıkar. Buna göre, "kural izleme" etkinliği ancak belirli bir uzlaşım 

durumunun mevcut olması ve bu uzlaşımın kurduğu bir bağlamın, kuralın ifadesinin 

yorumlanmasında açığa çıkan "keyfilik" durumunu sınırlaması koşuluyla 

gerçekleştirilebilir. Wittgenstein, bu durumun dilin tüm kullanım biçimleri açısından 

geçerli olduğunu vurgular. Dilsel ifadelerin ve eylemlerin bir anlama sahip olması, 

onların kullanım olanaklarını belirleyen bir dilsel yapının hâlihazırda mevcut olmasını ve 

herkes tarafından paylaşılmasını gerektirir. Bu nedenle, "kişiye özel" bir dilin var olması 

mümkün değildir.  

 Wittgenstein'ın dilin yapısına ilişkin ortaya koyduğu farklı felsefi yaklaşımlar, 

Kesinlik Üstüne eserinde bilgi sistemlerinin ve onların oluşturduğu dünya resimlerinin 

yapıları incelenirken belirli bir ilişki içinde yeniden açığa çıkar. Bu eserde, belirli bir 

bilme durumunun ancak mevcut bir bilgi sisteminin yapısı içerisinde 

temellendirilebileceği ve onun bu sistem içinde sahip olduğu kesinliğin ya da "sabitliğin" 

ancak diğer öğelerle ilişkisi üzerinden ortaya konabileceği ifade edilir. Bir bilgi 

sisteminin yapısal bütünlüğünü meydana getiren bu ilişkiler ağı içerisinde bazı öğelerin 

konumu diğerleri tarafından "sabitlenmiş" durumdadır ve bu sabitlik durumu bizim için 

onların doğruluğundan kuşku duymayı olanaksız kılar. Bununla birlikte, belirli bir bilgi 

sisteminin yapısı içerisinde "kuşkudan muaf olan" bu türden sabit öğelerin karşılık geldiği 

önermeleri, onlardan "kuşkulanılması makul olmayan" diğer önermelerden ayırmamızı 

sağlayacak belirgin bir sınır çekmek mümkün değildir. Bunun nedeni, bu yapıyı meydana 

getiren ilişkiler ağı içerisinde her öğenin "bir düzeyde" sabitlenmesi ve bu sabitliğin 

zaman içerisinde değişime uğrayarak önermelerin farklı kesinlik konumlarına 



90 

 

yerleşmesidir. Bilgi sistemlerinin yapısının bu işleyiş biçimi, ayrıca, bir döngüsellik 

durumunu ve onunla ilişkili olarak bir sınır sorununu açığa çıkarır. Wittgenstein bu 

sorunu temellendirme süreci ile kuşkulanma davranışı üzerinden ele alır ve bunların 

ancak, bizi sonu gelmez bir şekilde yeni açıklamalar bulmaya iten döngüsel süreci askıya 

alacak bir başlangıç noktasının kabulü ile anlamlı olabileceklerini, bu başlangıç noktasını 

veya temeli oluşturan şeyin ise bizim "eylemlerimiz" olduğunu belirtir. Kesinlik 

Üstüne'de ayrıca, farklı bilgi sistemlerinin meydana getirdiği ve her biri dünyaya ilişkin 

bütünsel bir kavrayışa gelen dünya resimleri bir "çokluk ve birlik" düşüncesi üzerinden 

ele alınır. Dünya resimlerinin çokluğu onların "karşılaşmalarını" betimleyen kurgusal 

örnekler aracılığıyla ortaya konur ve bu örnekler üzerinden, söz konusu karşılaşmaları 

birer "çatışma" durumuna dönüştüren, her dünya resminin ona sahip olan insanlara kendi 

birliğini dayatıyor olduğu açık kılınmaya çalışılır. Dünya resimlerinin çokluğunun bu 

şekilde ortaya konması onların "dışarıdan" bir bakışla görülmesini gerektirir fakat 

çokluğun bu "kavranışı" da belirli bir dünya resmi içerisinde gerçekleşir. Bu nedenle, bu 

"özel" bakış açısı bir görelilik ilkesi olarak belirli bir bilgi sisteminin yapısına dâhil 

edilmeye çalışıldığında, bu sistemin kendi iç ilişkilerince belirlenen kesinlik durumunda 

hiçbir "değişim" meydana gelmez. Çünkü kesinlik durumunun temellerini kuran, belirli 

bir bilgi sisteminin kendi yapısal bütünlüğüdür. 
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ÖZET 

 

 Bu çalışmanın amacı, Wittgenstein'ın dil ve bilgi konusunda ortaya koyduğu farklı 

felsefi yaklaşımlar içerisinde "yapı" düşüncesinin yerini ve önemini açık kılmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda; söz konusu farklı yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi belirleyen unsurun, 

dilin ve bilginin meydana getirdiği yapısal bütünlüklerin birer "birlik" veya "çokluk" 

olarak ele alınmaları olduğu ve her yaklaşımın temelinde, bu kavramlar arasındaki 

ilişkinin farklı bir şekilde kurulmasının bulunduğu gösterilmeye çalışılmıştır.  

İlk bölümde ele alınan Wittgenstein'ın erken dönem felsefi yaklaşımında, bu 

ilişkinin kurulma biçimi yapıların çokluğunu bir birlik içerisinde sunmaktadır. Bu 

yaklaşım; tümcelerin ve olguların kendi iç ilişkilerince kurulan birliklerinin meydana 

getirdiği çokluğun, dilin ve dünyanın birliğini oluşturduğu gösterilerek incelenmiştir. 

Dilin kendi birliğini, onun bir tasarımı olduğu dünyayla ortak bir mantıksal yapıya sahip 

olmasıyla kazandığı düşüncesi üzerinden, bu ortak mantıksal yapının dilin anlamlılık 

alanını nasıl sınırladığı açık kılınmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde ele alınan Wittgenstein'ın yeni felsefi yaklaşımında söz konusu 

ilişkinin yönü değişmekte; dilin birliğinden, dil oyunlarının çokluğuna geçilmektedir. Bu 

yaklaşımı açık kılmak için; her dil oyununun kendi yapısal bütünlüğüne sahip olduğunu, 

dilsel ifadelerin belirli bir yaşam biçimi içerisindeki farklı kullanım olanakları üzerinden 

gösteren örnekler incelenmiştir. Yaşam biçimlerinin bir uzlaşım durumu meydana 

getirdiği ve bir ifadenin anlamının, onun ancak böylesi bir uzlaşımın kurduğu belirli 

bağlam içerisindeki kullanımıyla belirlendiği düşüncesi üzerinden, dilsel bir yapının 

işleyişinin incelendiği "kural izleme" ve "özel dil" sorunları ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde, Wittgenstein'ın bilgi sistemlerinin yapısını incelediği Kesinlik 

Üstüne eserinde açığa çıkan felsefi yaklaşımın, önceki yaklaşımlarla ilişkisi gösterilmeye 

çalışılmıştır. Bu eserde, belirli bir bilme durumunun kendi kesinliğini ancak bir bilgi 
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sistemi içerisinde kazandığı ifade edilmektedir. Bu yaklaşım, bir bilgi sisteminin yapısını 

kuran ilişkilerin "sabitleyici" niteliği ve bu ilişkilerin açığa çıkardığı "döngüsellik" ve 

"sınır" sorunları üzerinden incelenmiştir. Son olarak, bilgi sistemlerinin meydana 

getirdiği farklı dünya resimlerinin karşılaşmalarını betimleyen örnekler aracılığıyla, 

onların birliği ve çokluğu arasındaki ilişkinin nasıl ortaya konduğu ele alınmıştır. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to make clear the place and importance of the "structure" 

thought in Wittgenstein's different philosophical approaches to language and knowledge. 

In accordance with this purpose, it was tried to show that; the factor which determines the 

relationship between these different approaches is whether the structural integrity created 

by language and knowledge is seen as a "unity" or "multiplicity", and the basis of each 

approach is the establishment of the relationship between these concepts in a different 

way. 

In Wittgenstein's early philosophical approach, which is investigated in the first 

chapter, the way this relationship is established presents the multiplicity of structures in 

a unity. This approach was examined by showing that the multiplicity, which is created 

by the unity of sentences and facts that are formed by their internal relations, constitutes 

the unity of the language and the world. Based on the idea that the language gains its unity 

by having a common logical structure with the world, it was tried to make clear how this 

common logical structure limits the field of meaningfulness of the language. 

In Wittgenstein's new philosophical approach, which is investigated in the second 

chapter, the direction of the aforesaid relationship is changing from the unity of the 

language to the multiplicity of the language games. To make this approach clear; the 

examples which indicate that each language game has its own structural integrity by 

showing the different use possibilities of linguistic expressions in a certain form of life, 

were examined. Based on the idea that forms of life constitute a situation of convention, 

and that the meaning of an expression is determined only by its use in the specific context 

which is established by such a convention; "the rule-following" and "the private 

language" problems, in which the functioning of a linguistic structure is examined, were 

investigated.  
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In the third chapter, the relationship between the philosophical approach revealed 

in Wittgenstein's work On Certainty, in which he examines the structure of systems of 

knowledge, and previous approaches was tried to be shown. In this work, it is stated that 

a certain state of knowing gains its certainty only within a system of knowledge. This 

approach was examined through the "fixing" nature of the relations that establish the 

structure of a system of knowledge, and the "cyclicality" and "boundary" problems 

revealed by these relations. Finally, through examples describing the encounters of 

different world-pictures created by systems of knowledge, it was investigated how the 

relationship between their unity and multiplicity is revealed. 

 

 

 

 


