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BELİRSİZLİĞİN YARGIÇLARI YAHUT RUSSELL, PEİRCE, BLACK, 

HEMPEL, WİTTGENSTEİN, WAİSMANN, QUİNE VE SCHAFF’TA 

BELİRSİZLİK KONUSUNUN DİL BİLİMİ VE FELSEFE AÇISINDAN ELE 

ALINMASI2 

                                                            Özet 

Belirsizlik (muğlaklık/ vagheit/ vagueness) sadece bilimin ve ilimlerin konusu 

değildir. Kökeninde ve temelinde dil olduğu için “mesele”nin dikkatle ele alınması 

bizi en azından “eş anlamlı kelimeler”in varlığını kabullenip dili daraltmak 

zayiatından (hatta felâketinden) kurtaracaktır. Bugün bencil ve egoist, anı ve hatıra, 

armağan ve hediye, duygu ve his, umut ve ümit, esas ve temel, konuk ve misafir ve 

hatta arzu ve istek gibi yüzlerce kelimenin eş sanılmasının temelinde “belirsizlik”in 

eksik idrak edilmesi yatmaktadır. Peki nedir bu “belirsizlik?” Bu konudaki 

“yargıç”ların hükümlerini izah etmek bize en azından bir yol haritası çıkaraktır. 

Zira bu konuyu boğum noktalarından yakalamak kanaatimizce konuya hâkim 

olmanın ön şartlarındandır.  

Anahtar Sözcükler: Belirsizlik, Russell, Peirce, Black, Hempel, Wittgenstein, 

Waismann, Quine, Schaff 

 

DIE RICHTER DER VAGHEIT ODER DAS AUFGREIFEN DES 

THEMAS DER VAGHEIT AUS DER PERSPEKTIVE DER 

SPRACHWISSENSCHAFT UND PHILOSOPHIE DURCH RUSSELL, 

PEIRCE, BLACK, HEMPEL, WITTGENSTEIN, WAISMANN, QUINE 

UND SCHAFF 

                                        Zusammenfassung 

Vagheit ist nicht nur ein Thema der Wissenschaften. Da in der Wurzel und 

                                                 
1 Johannes Gutenberg-Universität / Mainz: Orientkunde - Turkologie; Doğu Bilimleri –Türkoloji / 

Karşılaştırmalı Edebiyat- doktora öğrencisi, www.mehmetakifduman.com 

2  İlgili konuyu “Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık” isimli kitabımızda 600’ü aşkın örnekle ve bilhassa teorik arka 

planına yoğunlaşarak incelemeye çalıştık. Bu makale ilgili kitaptaki bir bölümün birtakım mukayese esaslı ilavelerle 

kısaltılmış şeklidir: (Kitap Ağustos ayı itibarıyla baskıdadır: Litera Kitap 2015) 
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in der Basis des "Problems" die Sprache liegt, werden wir von dem Opfer (ja sogar 

von der Katastrophe) befreit, die Existenz von "gleichbedeutenden Worten" zu 

akzeptieren und somit die Sprache verengen. Die Tatsache, dass heute “bencil” und 

“egoist”, “anı” und “hatıra”, “armağan” und “hediye”, “duygu” und “his”, “umut” 

und “ümit”, “esas” und “temel”, “konuk” und “misafir” und sogar “arzu” und 

“istek” und weitere hunderte Wörter als gleichbedeutend angenommen werden 

liegt an der mangelnden Erkenntnis der "Vagheit". Was ist denn nun diese 

"Vagheit?" Die Erläuterung der Urteile der "Richter" in diesem Thema verschafft 

uns zumindest eine Route. Unserer Meinung nach ist es eins der Ersten 

Bedingungen die Knotenpunkte des Themas zu erfassen, um Kontrolle darüber zu  

bekommen. 

Keywords/ Schlüsselwörter: Vagheit, Russell, Peirce, Black, Hempel, 

Wittgenstein, Waismann, Quine, Schaff. 

  

   THE JUDGES OF VAGUENESS OR THE ANALYZE OF THE 

TOPIC OF VAGUENESS FROM THE PERSPECTIVE OF LINGUISTICS 

AND PHILOSOPHY BY RUSSELL, PEIRCE, BLACK, HEMPEL, 

WITTGENSTEIN, WAISMANN, QUINE AND SCHAFF 

Abstract 

Vagueness is not just an topic of Science. Because there is the language in 

the root and in the base of the "issue", we  are freed from the sacrifice to accept the 

Existence of "equal significant words" and thereby to constrict the language. The 

fact that today "bencil" and "egoist", "anı" and "hatıra", "armağan" and "hediye", 

"duygu" and "his", "umut" and "ümit", "esas" and "temel", "konuk" and "misafir" 

and even "arzu" and "istek" and hundreds of more words are accepted as 

synonymous is because of the lack of the knowledge about "vagueness". So what is 

this "vagueness?" The explanation of the judgments of the "judges" in this topic 

gives us at least a road map. In our opinion it is one of the first conditions to 

capture the nodes of the thread to get control over it. 

Keywords: Vagueness, Russell, Peirce, Black, Hempel, Wittgenstein, Waismann, 

Quine, Schaff. 

 

GİRİŞ 

“Dilde belirsizlik”in bugünkü algısının mimarlarını, ki biz onlara verdikleri hükümlerden 

dolayı “yargıç” demeyi uygun gördük, ele almadan önce birbirleri ile rabıtalarını da 

vurgulayarak genel bir değerlendirme yapmayı uygun gördük. Bu kısım ayrıca olası bir metin 

içi “belirsizlik” için yol gösterici de olacaktır.  

Russell’ın dil için takındığı tavır bilimsellik içinde hareket kabiliyeti bulur. Onun 

kanaatine göre özel isimlerde bile bir belirsizlik hakimdir. Doğum ve ölümün kademeli birer 

süreç olmasından hareketle, ne zamandan ne zamana kadar bir isim bir kişinin göstergesi olarak 

kalır? Yani öldükten sonra cesedimize mi ait kalacak ismimiz? Klasik mantık doğal dil için 

kullanılabilir değildir Russell için. Russell'ın tüm kelimelerin duyusal anlamda belirsizlik ilmi 
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içine itilmesi fikri; tüm kelimelere hastalık bulaştığını düşünmesi nispeten zincirleme bir dizi 

algıyı da biçimlendirir. Kelimenin muğlaklığı, manayı ve anlamı da doğrudan bulanıklaştırır. 

Yani “her şey” bir bulanıklık içindedir. "Belirsizlik"in kullanımı (idaresi) için Russell'in somut 

bir ifadesi yoktur. Yani sorunun teşhisindeki çaba ve nispeten başarı çözümde aksar. Mantıksal 

bakımdan mükemmel, muğlak olmayan, tam/kesin bir dil günlük hayattaki iletişim için uygun 

değildir zaten. Yani bulunmasının da bir anlamı yok. 

Peirce daha pratik bakar konuya. "Bir kavramın anlamsal içeriği onun yaşamı üstüne 

düşünülebilenlerle alakalıdır." 

Nihayet Black bir nevi “darbe” ile girer sahaya. Felsefe’de ideal bir dil arayışından 

vazgeçer Black. Normal dil felsefi bir ilgi kazanmıştır onunla. Black, sembollerin belirsizliği ve 

kapalılığını diğer dilsel işaretlerle açıklar. Aslında “belirsizlik” her yerde bulunabilir olmasına 

karşın bilhassa bilimsel formların kesinliğini işaret eder. Genel bir sembolde kullanım belirsiz 

olabilir; zira birçok noktaya denk düşmesi algının/sembolün mümkündür. Belli bir sembolün 

kullanılıp kullanılmadığı belirsiz olan; kapalılık ihtiva eden durumu; yani gri sahaya “fringe of 

application” adını verir Black. Belirsizlik, bilişsel sürece ait olarak kişisel değildir; bilakis 

belirsizlik derecesinin ölçülebilir olması üzerinden dil kullanımının istatistiksel analizi ile 

tanımlanabilir. Black’i farklı kılan yön “konuların belirsizliğini objektif bir istatistiksel 

analizden geçirmeyi başarmak istemesi”dir. Doğal dildeki belirsizliğin sistemli tanımlanması 

üzerine ilk defa ciddi teşebbüste bulunan Black’tir. Elbette sonuç yine “belirsiz” kalır. 

Black’in “belirsizliğin her yerde birden bulunabilme” düşüncesini tasdik eder Hempel.  

“Belirsizlik kavramı” ile ilgili birtakım sorulara mantıklı izahlar bulmak; bunlara mantıksal 

duruş kazandırmak için uğraşır. Hempel’in temel farkı kelimelerin “görsel tanım” yardımı ile 

öğrenilebileceğini savunmasıdır. Belirsizliğin pragmatik boyutunu vurgulamasına rağmen, 

belirsizliğin derecesini ölçmekte kullandığı yöntemin prensip olarak birbirini aykırı düşmesi 

sebebi ile Black’i eleştirir.  

Wittgenstein ile alan genişler; aslında rahatlar. “Oyun” metaforu etrafında düzenler 

görüşlerini: Dikkat edilirse tespit edileceği üzere, bir yahut birçok kritere uymayan oyunlar 

olduğu görülür. Hiçbir özellik yoktur ki tüm oyunları tam anlamıyla kapsasın; mühim ve yeterli 

şartların tasavvurunu sağlasın. Bu farklara rağmen bir akrabalık/ Verwandschaft da söz 

konusudur ve bunun adı Wittgenstein’da “Familienähnlichkeit/ ailevî benzerlik”tir. Aile 

fertlerinin fiziksel özellik (boy, surat vs), yürümeleri, mizaçları nasıl benzerse (ve buna rağmen 

nasıl farklılarsa) oyunlar da öylece bir ailedir. Frege'in fikirlerini devralır bu noktada ve 

cümlenin bir fonksiyona sahip olması meselesini "kullanılan her argüman bir değer taşımalıdır" 

yani "kesin olarak tanımlanabilmelidir" şeklinde (mealinde) ifade eder.  Wittgenstein 

"Philosophische Untersuchungen"da bu talepten (yahut istekten) uzaklaşır. Bu noktada ona 

"Familienähnlichkeit" yani ailevî benzerlik konsepti yardımcı olur. Frege'in pozisyonundan 

hareketle, "Keskin bir şekilde sınırlandırılmamış/ sınırları olmayan kavram kavram değildir." 

görüşüne Wittgenstein daha fazla iştirak etmez. Zira bu bir insan resminin bulanık bir 

fotoğrafıdır. Wittgenstein için önemli olan, her geçerli durum için açık olacağı üzere, ne kast 

edildi ise, belirsiz bir cümleden ne ima edildiğini çıkarmaktır. 

Mantık ilminin dili doğal dil olmayacaktır ve bu ideal dil yüksek bir seviyede 

yapılandırılmalıdır. Bu noktada, kullanılan ideal kelimesini yanıltıcı bulur Ludwig. Sebep? Zira 

bu, ideal dilin günlük konuşma dilinden daha iyi ve mükemmel olduğu gibi bir çağrışım yapar. 
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Karşılıklı iletişim dışında “dilsel anlam” varlık sebebi bulamaz Waismann’a göre. 

Mesela “kedi” için gerekli tüm kullanımların bulunması, sınırlanması bu bakımdan imkansızdır.  

Bir kavramın ve dilsel ifadenin; bir ögenin, bir durumun veya bir özelliğin tanımı/belirleyicisi 

olarak kullanımı (bir tanımlama yapmak için ve tüm durumlara eşitlemek; matematik 

kurallarına tabi kılmak için) mümkün değildir. Fenomenalizm (bilginin görünenle sınırlı 

kalması gerektiği inancı) ve psychologismus karşısındadır Waismann.  

Kümeler kuramı ile ilgili çalışmaları hasebiyle tanınan Williard van Orman Quine’in 

doğrudan belirsizlik ile kurduğu ilgiler onu da bu konunun içine çeker. Quine için temel 

problem, birkaç çevirisinde görüldüğü üzere “temel belirsizlik” teorisidir. Dilsel ifadelerdeki 

belirsizliğin temel sebebi (takriben 1937’de Black’in tespit ettiği üzere) kullanım çeşitliliğidir; 

yani konuşmacı ve hatta duruma özel varyasyonlardır.  Ona göre belirsizlik bir dilin 

öğrenilmesindeki ilk aşamada çok mühim bir rol oynar. Belirsizlik ve kesinlik hiçbir şekilde 

birbirini tamamen dışarıda bırakamaz. İfadelerdeki belirsizlik bir ressamın kullandığı karışık 

renk paletine benzer. Kesin ifadeler açısından hatta, bu bir avantaj olabilir.  “Belirsizlik”, 

Quine’e göre aynı zamanda tutarsız konuşmaları bitirmek için bir lineeritedir. 

Schaff da belirsizliği doğal dilin bozulması/ kusuru olarak görür. Tüm hatalardan ve dilin 

kusurlarından soyutlanmış (bu problemlerin ütesinden gelmiş) mükemmel bir dil mümkün 

müdür? Bu, pek de mantıklı görünmemektedir. Bu bağlamda Schaff, formel dili "büyük bir 

bilimsel kazanım olarak" över. Ama akabinde sadece belli bilimsel amaçlar için gerekli ve 

böylece faydalı olacağını ekler. Günlük hayatta böyle bir dil "sadece gereksiz değil; bilakis 

engelleyici"dir de. Schaff, "mükemmel dil" kavramına karşı çıkar. 

Belirsizliğin kendisi “belirsiz” bir sahadan çıkarılırsa dilin muğlaklığı idrak edilir. Bizim 

maksadımız da dilin “ideal saha”ya varmasının imkansızlığını idrak için gereken argümanları 

kapalılığın hüküm vericileri üzerinden izah etmektir. 

1.BERTRAND RUSSELL 

İDEAL DİL ve LİMİTSİZ BELİRSİZLİK3 

Russell’ın dil için takındığı tavrın bilimsellik içinde hareket kabiliyeti bulduğunu 

hatırlatarak başlayalım. Yani “ideal bir dilin” (bilimsel amaç için belirsizliksizden uzak bir 

dilin) savunucusu olarak karşımıza çıkar Russell. Alfred North Whitehead ile birlikte Principia 

Mathematica (1910-1913) isimli eserinde böyle bir dil için  sentaks (syntax) ortaya koyar. Bu 

muhteva ile Russell'in kavramı "Vagueness/ Vagheit" (1923) o zamanın güncel "belirsizlik 

tartışmaları"nın çıkış noktası olur.  

İngilizcede ve tabii diğer tüm dillerde temel problem mantık ile kurulan bağlantının 

zayıflığıdır. İdeal dilin günlük hayatta kullanılmasının gerektiği yanılgısı da bu tıkanmanın 

mühim sebeplerindendir.4 Russell'e göre bu sadece "temsil" ile ilgili bir meseledir; ama bu 

temsil edilen gösterilen nesnesinin kendisi ile ilgili değildir. Bu "temsil edişten" sadece dili 

                                                 
3 Genel kaynaklar:  Kluck, N.(2014): der Wert der Vagheit, de Gruyter, s.45-48. (Dönnighaus ve Kluck en temel 

kaynaklarımızdır) Wolski, W. (1980): Schlechtbestimmtheit und Vagheit- Tendenzen und Perspektiven, Tübingen: de 

Gruyter, s.85-90. Dönnighaus, S.(2005): s.44-58. Fries, N. (1980 ): Ambiguität und Vagheit: Einführung und 

kommentierte Bibliographie, de Gruyter, s.48. 

4 Russell, B. (1923): "Vagueness", In: Australasian Journal of Philosophy, s.84-92, burada 84. 

Pdf: http://vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/Russell/vagueness/    Erişim: 21.05.2014. 
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anlamaz; bilakis fotoğraf, harita, barigraf ve benzeri şeyler de "gösteri/temsil" kabiliyetine 

sahiptir. (s.85-89) Akabinde doğal dilin muğlaklığı ve hep öyle olduğuna dair (bunu illüze 

etmek için) bazı örnekler verir. Algısal temel fonksiyonların göstergesi olarak mesela "kırmızı" 

(red) kelimesini seçer. Bu rengin renk kartındaki yerini belirlemek tartışmalı olabilir.5 (s.85) 

Buna ilaveten sözde kesin kelimeler/birimler "metre" ve "saniye" gibi kelimeler (bile) 

bulanıklıktan uzak değildir. Dünyanın dönüşü  ["sezyum (Cs) atom periyodunun 

tanımlaması"nın saniye olarak belirlenmesinden hareketle sezyum atomunun titreşimleri] sebebi 

ile tüm ölçü birimleri ve şekilleri daima bir belirsizlik içinde kalacaktır. (s.86) 

Aslında tam bu noktada Russell'ın teorisi anlam kazanır. Özel isimlerde bile bir belirsizlik 

hakimdir. Zamansal bir belirsizliğin yahut zamanın belirsizliğe yol açmasının göstergesi olarak 

"isim" ele alınabilir. Doğum ve ölümün kademeli birer süreç olmasından hareketle, ne 

zamandan ne zamana kadar bir isim bir kişinin göstergesi olarak kalır? (s.86) "We can see an 

ideal of precision, to which we can approximate indefinitely; but we cannot attain this ideal." 

(s.88) diyen düşünür kapalı olmayan tek bir kelime olmadığı kanaatindedir; onun gözünde 

"tam/doğru" olana ulaşmak imkansızdır. 

Gri bir alanda (belirsizlik sahasında) yapılan bir doğrulama kullanılabilir değildir. Zira bu 

tespit bizatihi bulanık sınırlara sahiptir; dolayısı ile kullanım sahası da öylece belirsizliklerle 

doludur. (s.87) 

"It is therefore not applicable to this terrestrial life, but only to an imagines celestial 

existence." yani kısaca klasik mantık doğal dil için kullanılabilir değildir. (s.88) 

İdeal dil tam, kesin (präzise/precise) ve doğru (accurate/genau) olmalıdır. Temsil sistemi 

ve temsil olunan sistem arasındaki bire birlik, Russell için bu doğruluğun tezahürüdür. Her iki 

sistemin elementleri de birbirleri ile ilişki halinde olmakla kalmaz aynı ilişkiyi yürütürler. O 

halde bir kavram tamsa ve hakikat ise "doğru/accurate" olur. Kesinlik ise kavramsallığı sadece 

bir gerçeği hakikat yapabilirse elde eder. (s.89) Belirsizlik ise buna karşın "bire karşın çokluk 

ilişkisi" içindedir; tıpkı bulanık bir fotoğrafta yahut bir haritada olduğu gibi. (s.89) 

Russell'ın tüm kelimelerin duyusal anlamda belirsizlik ilmi (alanı demek hafif olur) içine 

itilmesi fikri; tüm kelimelere hastalık bulaştığını düşünmesi nispeten zincirleme bir dizi algıyı 

da biçimlendirir. Kelimenin muğlaklığı, manayı ve anlamı da doğrudan bulanıklaştırır. 

"Anlamsal tesirin" de yönünü etkileyen bu tavır bardak kirli olduğu için suyun kati surette 

mikroplu olacağını var saymak gibidir. Oysa suyun tetkiki bardağınki gibi göz ile yahut "genel" 

bir değerlendirme ile yapılamaz. (s.87) 

Bu ve benzeri farkları ifa etmek Russell'e göre bilimin vazifesidir. Mümkün olduğu kadar 

kesin kanaatlerin edinilmesine çabalanmalıdır. Bu tavır, yani imkansızlığı vurgulayıp bir de 

talep etmek, kısmen sonuçları çürütülebilir gibi gösterse de bunun gerçekleşmesi çok daha 

değerli neticeler hasıl edecektir. Buna karşın "belirsizlik" tasavvurları yahut belirsizliğe olan 

                                                 
5 İki farklı kadının birbirinden habersiz olarak iplik almak istediğini düşünelim. Ama herhangi bir renk değil, belli bir 

renk seçmiş olsunlar. Bu renkleri gösteren bir renk kartelası olsun satıcının da. Yani mesela, beş yüz farklı rengin 

olduğu bir renk kartelası olsun firmanın. Bir kişi bu ipliği doğrudan dükkanda seçiyor olsun, diğeri de elinde bu 

kartela olarak telefon ediyor olsun. Her ikisi de “kırmızı” iplik istiyor. Standart kartelayı tahayyül edelim. Kırmızının 

konumu “sarıdan başlayıp bordoya kadar uzanacaktır; takriben  500 rengin 125 tanesi kırmızının başlangıcını ve 

bitişini işaret eder. Bu iki kişi bir renk numarasına sahip değilse hangi kırmızıyı istediklerini nereden bileceğiz? Bu 

kartelada doğrudan kırmızı diyebileceğimiz en az 25 renk olacaktır. Hangi kımızı, “kırmızı”lığı temsil kabiliyetine 

sahip olacaktır? Ne zaman artık kırmızılıktan çıkıp bordo yahut lilaya yaklaşır. Bu iki kişinin aynı tonda uzlaşması bu 

sebeple ve durumda imkansız görünmektedir.  
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inancın dayandığı temeller kolayca çürütülemez. Zira birçok "durum"u hakikate ulaştırmak, 

kesinlikle betimlemek imkansızdır.  

Russell'in bir raddede "genellemeler" ile "belirsizlik"i karıştırması mesela daha sonra 

Max Black tarafından suçlanmasına sebep olur.6 

"The Philosophy of Logical Atomism" (1918) adlı kitabında ideal dilin temellerini izah 

eder. Bu dilde her bir basit nesne için tam anlamıyla tek kelime vardır. Karışık kelimeler ise bu 

kelimelerin kombinasyonu ile karşılanabilir.7 Ancak, bu dilden sadece "mantık ilmi" sınırlarında 

istifade edilebilir, günlük hayata uygun değildir: "You all know that I invented a special 

language with a view to avoiding vagueness, but unfortunately it is unsuited for public 

occasions."8 

Hülasa, "belirsizlik"in kullanımı (idaresi) için Russell'in somut bir ifadesi yoktur. 

Mantıksal bakımdan mükemmel, muğlak olmayan, tam/kesin bir dil günlük hayattaki iletişim 

için uygun değildir zaten. 

2.CHARLES S. PEİRCE 

DOĞAL DİLİN SINIRLARINDA BELİRSİZLİK9 

Pragmatismus'un (William James ve John Dewey ile birlikte) ve modern semiotik'in 

(semiyotik/gösterge bilim; Ferdinand de Saussure ile birlikte) kurucularındandır.10 

"The Fixation of Belief" (1877) ve "How to make our Ideas Clear" (1878) adlı eserlerinde 

"pragmatismus" anlayışının temellerini atar. 

Temel fikrini şu şekilde özetleyebiliriz: "Bir kavramın anlamsal içeriği onun yaşamı 

üstüne düşünülebilenlerle alakalıdır."11 

Pragmatizm çerçevesinde "kapalılık/belirsizlik" meselesine de değinir Peirce. 

Mantıkçıların suçlamalarına ve şimdiye kadar yapılamadığını iddia etmelerine rağmen bu 

meseleyi "doğal dil" sınırlarında halletmeye çalışır.12 

                                                 
6 Black, M.(1937): "Vagueness. An exercise in logical analysis", İn: Philosophy of Science 4, s.427-455. (burada 

430-432) 

7 Russell, B. (1918): “The Philosophy of Logical Atomism”, in: The Monist 28 (4), s.495-527. burada 520. 

29’da nr.2 ve s.190-222:   

http://www.jstor.org/stable/27900737?seq=1#page_scan_tab_contents 

Pdf: https://www.ualberta.ca/~francisp/NewPhil448/RussellPhilLogicalAtomismPears.pdf 

8 Russell, B. (1923): s.84. 

9 Kluck, N.(2014): der Wert der Vagheit, de Gruyter, s.50. Quigley, M. M: (2007): "Beastly Vagueness in Charles 

Sanders Peirce and Henry James", Philosophy and Literature, C. 31, Nr 2, October 2007,ss. 362-377. 

http://www28.homepage.villanova.edu/megan.m.quigley/BeastlyVagueness.pdf 

10 Peirce'in önemine istinaden birkaç hatırlatma yapalım. Russell ve Apel onu "büyük Amerikalı düşünür" olarak 

tasavvur eder; Popper ise "tüm zamanların en büyük filozoflarından biri" olarak nitelendirir. Russell, B. (1959): 

Wisdom of the West. a historical survey of Western philosophy in its social and political setting, London: Macdonald, 

s.276. Peirce, C. S. (1967): Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus, Yay: Apel, Karl-Otto Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, C.1, s.19 (Platon külliyatını layıkıyla hazırlayan adamdır Apel) Popper, K. (1972): Objective 

Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford Univ Pr., s.212. 

11 "... a conception, that is, the rational purport of a word or other expression, lies exelusively in its conceivable 

bearing upon the conduct of life ....."Peirce, C. S.; Hartshorne, C.; Weiss, P.; Burks; A.W. (1960-1966): Collected 

papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge: Belknap Press of Harvard Unv. Press, C.5, s.412. 
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"A man whom I could mention seems to be a little conceited." cümlesi kişinin kibirli oluşu 

ile ilgili bir tahmin içermektedir; "belirsiz"dir.13 Buradaki öneri kişinin dış görünüşü hedef 

alınarak yapılır. Fakat konuşmacının kişi hakkında bu çeşit bir değerlendirme yapma yetkisi 

yoktur; zira bu (istatistiksel tecrübe ile kanıtlanmamıştır, gibi abartılı bir teşhis koymayalım 

ama) en azından "kesinlik" arz etmez.14 

Peirce nazarında "semeiotic" olarak isimlendirilen kavram Saussure tarafından 

"sémiologie" (Semiologie) olarak belirlenir. Saussure'nün yaklaşımının aksine Peirce kapsamı 

münhasıran ve formel olarak "dil" üstüne kurgular. Öyle ki bu "dil bilim"e büyük bir ivme 

kazandıracaktır; dolayısı ile Peirce için karakterize edilen tüm kavramlar bir bütündür. 

"Karakter" onun nazarında temsil fonksiyonunun yanında (aynı şekilde) bilişsel bir işleve 

de sahiptir. Dolayısı ile Peirce'in anlayışını (tavrını) Charles W. Morris'in alt bölümlendirmesi 

(syntax, semantik, pragmatik) ile karıştırmamak gerekir. 

Semiosis'i şöyle izah eder: "Üç nesne (öge)15 arasında etkileşimi sağlayan, bu süreç yahut 

tesir hiçbir durumda ikili işlemlerle çözülmesi mümkün olmayan üçlü bir etkidir."16 Semiotik'i 

"spekülatif gramatik", "mantıksal eleştiri" ve "spekülatif retorik" olarak bölümlendirir. 

Onun için "spekülatif" kelimesi aynı zamanda "teorik" anlamına gelmektedir. Spekülatif 

gramatik kapsamında karakterler (işaret) çeşitlerinin ve kombinasyon imkanlarının tetkiki 

gerçekleştirilir. "Mantıksal eleştiri" konunun gerçek gerekçelerine ilişkin sorulardır. "Spekülatif 

retorik" ise karakterlerin etkin kullanımını tetkik eder. (araştırmanın bilimselliğinden yana 

soruların sahası) 

3.MAX BLACK  

FRİNGE OF APPLİCATİON ve FUZZY LOGİC 

Bilhassa Frege, Peirce ve Russell tarafından takip edilen (teşekkülüne çalışılan) felsefe’de 

ideal bir dil arayışından vazgeçer Black. Teorik felsefenin bir dalı olan matematik felsefesi ile 

iştigal eder. Russell ve seleflerinin saf felsefi bir problem ve bilgi kuramı çatısı altında tüm 

dikkatleri ile tetkikine çalıştıkları ve haliyle felsefeyi bu bakımdan bir “bilim” olarak (ilim 

değil) telakki etmeleri ihtiyacın “doğal bir dil” ile giderilmesini gerekli kılar. Yani normal dil 

felsefi bir ilgi kazanmıştır.17 “Belirsizlik” aynı zamanda kullanılmaz olanların kati kesinliğinde 

olmamalıdır. Yani üzerinde tatbik yapılan dil, günlük hayatın üstüne uygulanabilecek olmalıdır. 

Bu mesele önce Black (1937) tarafından, sonra da Waismann (1945) ve sonraları Wittgenstein 

                                                                                                                                               
12  "Logicians have been at fault in giving vagueness the go-by, so far as even not to analyze it." age, s.446. 

13 Peirce, C.S.(1960): 5/477. 

14 Bublitz, W. & Norrichi N.R.  (2011 ): Foundations of Pragmatics, Berlin/Boston: de Gruyter, s.189-190 

15 İşaret (karakter), onun nesnesi ve onun interpretant'ı ("gösterilen şeyin anlaşılmasına yardımcı olan" anlamındaki 

bu ifade bir nevi (bu suretle aynı zamanda) bir malumat artışı sağlar. Referansa göre ilgili alaka mucibince çevrilen 

(tercüme edilen) karakter böylece açıklık kazanır.)  

16 "… action, or influence, which is, or involves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and its 

interpretant, this tri-relative influence not being in any way resolvable into actions between pairs."  Peirce, C.S. 

(1998): The Essenstial Peirce: Selected Philosophical Writings, ed. the Peirce Edition Project, C.2, İndiana; s.411. 

Bkz: Houser, N. (1998): “Introduction to The Essential Peirce Vol. 2.” In The Essential Peirce, C.2, ed. The Peirce 

Edition Project. (Bloomington IN: Indiana University Press). 

17 Williamson, T. (1994): Vagueness, London: Routledge, s.70. 
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(1953) tarafından ele alınır. Akabinde Keynes (1973), Quine (1980) ve Austin (1975) de 

konunun bazı olumlu yönlerini tartışırlar.18 

 “Vagueness- An exercise in logical analysis”19 adlı ve 1937 tarihli makalesinde iki amacı 

takip eder. İlkin semantik belirsizliğin olumlu yönlerini ele alır. Diğer taraftan da bunu 

istatistiksel analiz vasıtası ile kesin olarak tanımlamak gayesindedir. Black, sembollerin 

belirsizliği ve kapalılığını diğer dilsel işaretlerle açıklar. Aslında “belirsizlik” her yerde 

bulunabilir olmasına karşın bilhassa bilimsel formların kesinliğini işaret eder. (s.428) Başka bir 

deyişle tüm algılanabilir kalitedeki semboller belirsizdir. (s.434) Bu sebeple Black belirsizlik 

için ölçülebilir bir sembolizm ortaya koymayı hedefler. Zira olası sapmaları da klasik mantık 

içinde halledecektir. Bunun başarılması halinde bu Black’in nazarında eksik 

değerlendirilmekten kurtulmuş olacaktır. (s.429) Bu, minimum farkla birbirinden ayrılan 

nesnelerin aynı kavram altına alınmasını mümkün kılacaktır. (s.432) Böylece insanların muğlak 

ifadelerle iletişim kurması da (hatta sorunsuz olarak) mümkün olacaktır. (s.440)  

Genel belirsizlik ve muğlak (ambiguity) belirsizlik arasında fark vardır ona göre.20 

Burada tabii Russell’in “birden çoğa rabıtası” üstüne de bir eleştiri söz konusudur. Genel bir 

sembolde kullanım belirsiz olabilir; zira birçok noktaya denk düşmesi algının/sembolün 

mümkündür. (Birden çoğa burada mümkün) Ancak, bir muğlak sembolde aynı fonetik formu 

ifade eden alternatif anlamlar vardır. (s.430)  

Fringe of application21: Belli bir sembolün kullanılıp kullanılmadığı belirsiz olan; 

kapalılık ihtiva eden durumu; yani gri sahaya bu adı verir Black. (s.430) Black bunun için 

“chair” kelimesini örnek verir. Bu sorites belirsizliği “sandalye müzesi”nde gayet net 

gözlemlenebilir ona göre.  Binlerce sandalyenin türlü türlü farkı olmasına rağmen hepsi 

“sandalye” adı altında anılır. (s.433) Peki “sandalye” ile “sandalye olmamak” (sandalyelikten 

çıkmak) arasındaki sınır nerede belirlenir?  Tüm sandalyelerin çok uzun bir sıra halinde 

dizilmesi ile hangisinin diğerinden ne kadar “saldalyelik” ifade ettiği açısından ayırımı bizi 

Black’in gri alanına sürükler. Sınırın tespiti mümkün değilse (ki değil) en iyisi gri alana itmektir 

her şeyi. Zaten burada da üst düzey bir kapalılık vuku bulmaktadır. (s.434)   

Belirsizlik, bilişsel sürece ait olarak kişisel değildir; bilakis belirsizlik derecesinin 

ölçülebilir olması üzerinden dil kullanımının istatistiksel analizi ile tanımlanabilir. (s.430) 

Belirsiz bir sembol kullanıldığı zaman, belirsizlik mevzuların nesnel bir özelliği 

olmalıdır. (s.440) Black’i farklı kılan yönü bu noktada bir daha vurgulayalım. Konuların 

belirsizliğini objektif bir istatistiksel analizden geçirmeyi başarmak ister.  

Doğal dildeki belirsizliğin sistemli tanımlanması üzerine ilk defa ciddi teşebbüste 

bulunan Black’tir. O belirsizlik kavramını matematik içinde sunar. 1937 tarihli bulanık mantığın 

temelleri (Fuzzy Logic22) 60’lı yıllarda ancak dikkat çeker. Ancak bu mesele üzerine kafa 

                                                 
18 Dönnighaus, S.(2005): s.50-51. 

19 Black, M. (1937): "Vagueness. An Exercise in Logical Analysis",  Philosophy of Science, C. 4, No. 4 (Oct., 1937), 

ss. 427-455. 

20 Trueit, D. (ed.) (2012): Pragmatism, Post-modernizm and Complexity Theory,  Taylor & Francis, s.183. 

21 Merrill, S.B. (1998): Defining Personhood: Toward the Ethics of Quality in Clinical Care, Amsterdam: Value, 

s.47-48 

22  Zadeh, L. A. & Kacprzyk, J. (1992): Fuzzy logic for the management of uncertainty, Wiley-Interscience.  

Nguyen, H.T. & Walker, E.A. (2006): A First Course in Fuzzy Logic, Third Edition, Chapman & Hall/ CRC. 
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yoranların çoğunlukla yaptığı gibi semantik-mantık dahilinde değil de gösterge bilimsel 

(semiotik) bir çerçevedir ortaya konan.23 

Russell ile çakışan; aslında Russell’i hedef alan bir yan görüşü de izah edelim. “İçeriğin 

ifade kısımları/parçaları ile yeniden oluşturulması” şeklinde nitelediği sembolizm ile Russell 

genel bir belirsizlik üzerinde durur; ve tabi bu genel nazar doğal dile de sirayet eder. Black ise 

belirsizliğin yansımaları ile birbirine dolanan yollardan uzaklaşmaya çalışır. Tabi bu uzaklaşma 

(kaçış değil) hemen akla sorites24 prensibini getirir. Sorites sorunsalları üzerine devamen 

düşünmek absürtlüğü beraberinde getireceği gibi, problemin yetersiz analizine de sebep 

olacaktır. Ve en mühim cümlelerinden birini zikreder Black: Klasik mantığın kullanımı dilsel 

belirsizliği çözmek için yeterli bir araç olmalıdır. Tabi tamamlayıcı olarak ilave eder; belirsizlik 

dilin tahrifi/ bozulması anlamına gelmez. (s.429) En azından sondan geriye doğru daha 

anlamlıdır Black. 

4.CARL G. HEMPEL 

MANTIK YASALARININ TAHRİFİ ve DİL TAVRININ ÖLÇÜLEMEZLİĞİ 

Hempel işe Black’in “belirsizlik” analizini tahlil ile başlar. 1939 tarihli “Vagueness and 

Logic”inde kabaca şunu dile getirir: “Eğer belirsizliğin değeri ele alınırsa; dil kullanımı, 

formüle edilmiş saf/ katıksız bakış açıları ile değerlendirilemez.” Black’in “belirsizliğin her 

yerde birden bulunabilme” düşüncesini tasdik eder. Keza “sözde kesin bilimsel dil” tasavvuru 

da onay bulur diyebiliriz.25  

Hempel, “belirsizlik kavramı” ile ilgili birtakım sorulara mantıklı izahlar bulmak; bunlara 

mantıksal duruş kazandırmak için uğraşır. Bu vesile ile Russell’in tezini de ele alır; sonuçları 

tematize eder.26 Bir cümlede ifade etmek gerekirse: Her zaman baskın olan klasik mantıktan 

verim elde etmek ve tasarı kurmak için belirsizliğin kullanımı esnasında “aynı anda her yerde 

olmaklığı”, uygun mantıksal yapay kavramların yardımı ile bilimsel kavramlardaki belirsizliği 

indirgeme imkanları bulmada kullanılır. Yani Black’in belirsizlik yorumu ile onun tüm teknik 

analizlerini devralmadan bağlantı kurar. Akabinde Black’in matematiksel belirsizlik 

tanımındaki “boşluk” (s.165) üzerine gider. “Dilsel belirsizliğin ölçülebilirliğini tutarlılık profili 

yardımı ile yapma” tezini eleştiri ilk tavrıdır Hempel’in. Bu amaçla ilkin dilsel belirsizlik 

tetkikinde semantik ve sentaktik çerçevenin dışına çıkar. Belirsizliği bir semiotik sahanın 

                                                                                                                                               
Çok anlamlılığı muhtevi mantık, daha uygun görünmektedir; en makulü de iki ya da üç değil sınırsız ve çok sayıda 

gerçeklik değeri kabul etmektir. İşte bunun için en uygun örnek Zadah’in “fuzzy logic”sidir. Her iki temel 

değerlendirme değeri olan “doğru” ve “yanlış” gerçeklik derecelerinin çeşitliliğine göre yani kesinliğe tekabül edişine 

göre konumlandırılır.   

Bkz: Zadeh, L.A. (1965): “Fuzzy Sets”, in Information and Control 8, s.338-353.  

23 Ruzzenenti, S. (2013):"Präzise, doch ungenau" – Tradurre il saggio, Berlin: Frank& Time, s.XVIII. 

24 İlgili kısımda “sorites”i izah ettik.  

25  Hempel, C.G. (1939): “Vagueness and Logic”, In: Philosophy of Science 6 (2), s.163-180 (burda: s.163) 

26 Frege, Peirce ve Russel’in temel meselesi yapay ve doğruluğu onaylanabilir bir dil yaratmaktır. Başka bir deyişle 

ideal bir dil denkleştirmek.  Petermann, K. (2014): Verbale und nonverbale Vagheit in englisch- und 

deutschsprachigen Interviews, Berlin: Frank & Time, s.50. 
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inceleme konusu olarak betimler ve üçlü bir semiotik teori kurar.27 Değişkenler: a. İfade (term), 

dilsel işaretler için, b. İşareti kullananlar (group of persons), c. Konuşmacı.28  

Hempel’in temel farkı kelimelerin “görsel tanım” yardımı ile öğrenilebileceğini 

savunmasıdır. (s.170)29 Belirsizliği, sınırın varlığına göre konumlandırılarak (daha doğrusu 

belirsiz sınırlara karşı durumu baz alınarak) karakterize eder. Bu noktada bir sembolün 

kullanılıp kullanılmayacağı konusunda emin değildir Hempel.  Belirsizlik ile rabıta sadece 

sembol ve referansta aranmak zorunda değildir. Bilakis sembol kullanıcı değerlendirilmelidir; 

zira belirsizlik, sadece saf bir semantik (anlam bilimsel) perspektiften değil; semiotik (gösterge 

bilim) açıdan dikkate alınmalıdır.30  

Teorik dilsel sistem düzeyi sentax ve semantikten oluşur. Bu dilsel ihtiyaç ve dilin 

kullanımı ile aynı düzeyde (ortamda) ele alınmamalıdır Hempel’e göre. Teorik sistem daima 

soyut sınırlarındadır ve doğrudan gözlemlenebilir dilsel davranışlardan türetilemez. Normatif ve 

tanımlayıcı düzey tasdik olunmayacağı üzere birbirini tanımlamaktadır. (s.172) Hempel buna 

satranç oyununu örnek verir; zira kişi bunu gözlem yolu ile öğrenemez. Süreç içinde bazı 

gözlemlerin silinmesi gerekir.31  

Hempel’e göre belirsizlik sembollerin bir özelliği değildir; bu haseple sadece semantik 

perspektiften görülemez. Çoğu defa kat’i bir semiotik kavramdır. Tespit edilmesi esnasında 

yukarıda sıraladığımız gibi 3 unsura dikkat edilmelidir. İfade ve dilsel işaretlerin içeriği ve 

bizzat istifade edenin kendisi. Üçüncü bileşen Hempel tarafından aslında ihmal edilir. Sebep? 

Dilsel bir ifadenin belirsizlik derecesi (T) belli sınırlar içinde, belli miktardaki nesnelerin 

kullanımı esnasında (S) özel bir gurubun dikkatine (/tasarrufuna) ait değildir. (s.168)  

Belirsizliğin pragmatik boyutunu vurgulamasına rağmen, belirsizliğin derecesini 

ölçmekte kullandığı yöntemin prensip olarak birbirini aykırı düşmesi sebebi ile Black’i eleştirir. 

Buna rağmen kendi eleştirisini de daha az formüle eder. Ancak dilin doğal kullanımı birçok kez 

kuralların ihlaline sebep olur. Dil sistemi açısından “semanto-sentaktik” kurallardan sapma 

mühim değildir. Black belirsiz ifadelerin kullanılabilirliği için tutarlı bir yol arıyordu32, oysa 

“dil taşıyıcıları”nın davranışlarından ziyade “semantik” ve “sentaks” katmanları dil mantığını 

biçimlendirir.  

Hempel’in mantık prensibine göre dil tavrı ile ilgili ölçülebilir bir tanımlama yoktur. Bu 

da teorik alana aittir ve kurallar bilhassa kullanım esnasında belirsizlik yüzünden (sebebiyle) 

ciddi anlamda zedelenmektedir. Yani teorik yapılanma kullanımda belirsizlik üzerinden 

gittiğinde istikametini kaybeder.(s.177) 

                                                 
27 Bunu da çalışmasında sıklıkla vurgular. (Mesela s.166, 179.) ve önemli bir husus olmak üzere çalışmasını Black’in 

görüşleri üstüne kurduğunu ama bunu “modifiye” ettiğini söyler.  

28 Bu açıklama s.166’da. Ancak hemen izah edelim belirsizliğin “a strictly semiotical term”i olmasında atıfta 

bulunduğu kişi Prof. C. W. Morris’tir: Morris, C.W. (1938): Foundations of the Theory of Signs, İnternational 

Encyclopedia of Unified Science, V.I, Nr:2, Chicago, s.8. (toplam 66 s.) 

29 Ayrıca bkz: Wolski, W. (1980 ): Schlechtbestimmtheit und Vagheit- Tendenzen und Perspektiven, Tübingen: de 

Gruyter, s.112-113. Doğruluğun onayı “göstergesel algılama” ile olur; “sarı” rengi örnek verir.  

30 “...’vanugess’ is what Prof. Morris calls a strictly semiotical term; its determination requires reference to the 

symbols, their users, and their designata.” (s.166) 

31  “such as the fact that before moving a chessman, a player will often frown thought-fully, that a player when 

pronouncing the words ‘check-mate’, displays in general more signs of pleasure than his partner, etc.” (s.173) 

32 Williamson, T. (1994): Vagueness, London: Routledge, s.83. 
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Argüman hatasını tespit mümkündür bu süreçte; takribi hatanın işareti esnasında olur bu. 

Mantıksal kuralların farklılaşmasının gösterimi ve dilin kullanımı esnasındaki argüman hatasına 

itiraz iki taraflı olarak hep birbirine karıştırılır.33 

5. LUDWİG WİTTGENSTEİN 

TEHLİKELİ OYUNLAR 

1920 ve 30'lardaki Cambridge merkezli bir tartışmanın konusu günlük konuşma dili olup 

G.E.Moore, F. Ramsey, P. Saffra ve L. Wittgenstein başta olmak üzere ekonomist ve sosyal 

teoriker J.M. Keynes arasında geçer. Bu tartışmanın merkezinde esasen analitik felsefenin 

ideallerinden hareket eden ve Moore'un "common sense"sinden34 etkilenen Keynes ve sürekli 

diyalogları ile Wittgenstein vardır. Mesele epistemolojik problemler ve sosyoekonomik 

metodoloji çatısı altında ikamet eder.  

Özel yazışmaların incelenmesi sonucu elde edilen verilere göre 20. yüzyılın ilk on 

yılındaki Cambridge felsefesinin yeniden inşası sürecinde 1912 yılında tanışır Keynes ve 

Wittgenstein.35 Dostlukları nispeten tartışmaların başlamasından eskidir; zira 30'lu yıllarda 

tartışmalar başlar.36 Aslında dilsel belirsizlikten istifade meselesinin Cambridge kapsamlı 

çıkışında Ramsey daha belirgin bir isimdir. Tractatus'un teşekkülü37 daha sonraki zamanlara 

denk gelir.  

Klasik teoride katagorizasyonun getirdiği en büyük zorluğu görür Wittgenstein. Bu 

problematiği “Spiel/ oyun” kategorisinde açıklar. Bir gün spor sahasınından geçerken futbol 

oynayanları görünce kafasında şimşek çakar. "Kelimelerle de böyle oynanır" diye düşünür.38 

Ayrıca onun nispeten başarılı bir tenisçi olduğu da bilinmektedir.39 Elbette tenisin, iki insan 

                                                 
33 Kluck, N. (2014): s. 56-57.  

34 Aslında "A Defence of Common Sense" G.E.Moore'un 1925 tarihli oldukça etkili bir denemesidir. "Common sense 

"sağlıklı insan idraki/anlayışı veya sağduyu" gibi çevrilebilir. Yani "Bir insanî idrak/sağduyu savunması" 

Moore, G.E. (1959): in Philosophical Papers; George Allen & Unwin Publishers, London/England, ss.32-45. 

http://www.uni.edu/boedeker/sense.pdf 

35 Coates, J. (1996): The Claims of Common Sense- Moore, Wittgenstein, Keynes and the Social Sciences, 

Cambrigde/ Newyork, s.124-135. (toplam 196 s.) (Chapter 6: The Cambridge philosophical community: bu kısımda 

rabıta gayet detaylı izah ediliyor) 

36 Coates, J. (1996): s.137. 

37 Tractatus logico-philosophicus ya da kısaca Tractatus (eski Almanca başlık şöyle: Logisch-philosophische 

Abhandlung/ Mantık-felsefesi incelemesi/Risalesi ) Wittgenstein'ın ilk büyük eseridir. Birinci dünya savaşı boyunca 

yazılır ve 1918'de biter. Russell'ın desteği ile 1921'de W. Ostwalds'ın Annalen der Naturphilosophie'sinde (yılda 4 

kez çıkar; 1901-1921 arası) yayınlanır. Bu ilk biçim oldukça ciddi hatalar içermektedir; sonra düzeltilmiş hali 1922'de 

Kegan Paul, Trench, Trubner & Co; Londra'da basılır. Bu baskı resmi basım kabul edilir; yani ilki pek dikkate 

alınmaz. Latince; Spinoza'nın eseri Tractatus theologico-politicus'u çağrıştırır; zaten Trachstatus da "tartışma" 

demektir. Wittgenstein, Tractatus'ta mantıksal bir bakış açısı sunmak gayreti ile, hatta "non-vage/ belirsiz olmayan" 

bir dil üstüne ve büyük oranda Russell ile uyumlu olarak düşünür.   

38 Lenk, H. (2009): Wittgenstein und die schema-pragmatische Wende, yay. M. Skarica, LIT, s.106. 

Malcolm, N. (1958): Ludwig Wittgenstein-A Memoir, New York: Oxford, s.65. (top.144 s) (1984 baskısında s.84) 

39 Arkadaşı David Hume Pinsent'in günlük kayıtlarından hareketle onun Cambridge'deki gençlik yıllarında tenis 

oynadığını ve kısmen başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Pinsert, D.H. ( 1994): Reise mit Wittgenstein in den Norden, 

Tagebuchauszüge, Briefe, Folio, s.94-99. 
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arasında geçen, belli kuralları olan, dikkat ve becerinin değişik türlerinin tatbik edildiği ve 

"konuşma formu"nu yansıtan bir oyun olduğu inkar edilemez.40 

Kişi “oyun”un özelliklerini düşünür (ise), oyunun eğlence içeriği içinde mesela 

“galibiyet/ Sieg” yahut “yenilgi/ Niederlage” vs. olduğu görülür. Fakat tam anlamıyla dikkat 

edilirse tespit edileceği üzere, bir yahut birçok kritere uymayan oyunlar olduğu görülür. Hiçbir 

özellik yoktur ki tüm oyunları tam anlamıyla kapsasın; mühim ve yeterli şartların tasavvurunu 

sağlasın. Mevzubahis olan tüm oyunlarda galibiyet değildir; hepsi eğlenceli de değildir ve 

katılımcı sayısı da değişkendir: Mesela tahta oyunlarını; kart, top, dövüş vs oyunlarını ele alır. 

Mesela Mühlfahren (Tic tac Toe) ile satrancı mukayese eder. Kazanan, kaybeden ve birlikte 

oluş birçok bakımdan farklıdır. Mesela top oyunlarında kazanan ve kaybeden vardır; ya çocuk 

topu duvara atarsa; yani duvarla paslaşırsa? Ya tenis ve satranç oyunu arasındaki beceri/yetenek 

farkı... Dans oyunları keza; bunların amacı eğlencedir. Ama diğer birçok özellik birden 

kayboluverir.41 Bu farklara rağmen bir akrabalık/ Verwandschaft da söz konusudur ve bunun adı 

Wittgenstein’da “Familienähnlichkeit/ ailevî benzerlik”tir.42 Aile fertlerinin fiziksel özellik 

(boy, surat vs), yürümeleri, mizaçları nasıl benzerse (ve buna rağmen nasıl farklılarsa) oyunlar 

da öylece bir ailedir.43 

Belirsizliğin (/Vagheit) iki türü vardı aslında. İlki “sorites belirsizlik”, diğeri ise 

“kombinasyonal belirsizlik”tir.44 Aradaki farkı izaha gerek yok; ikincisinde varlıksal delil olarak 

“nicel” ögeler ön plana çıkar.  

                                                 
40 Bkz: Dascal, M./ Hintikka, J./ Lorenz, K. (1996): "Janus dans le langage/ Games in language/ Spiel in der 

Sprache, in Sprachphilosophie-Philosophy of Language- La philosophie du langage, C.II, Berlin/ New York: de 

Gruyter, s.1371-1391. 

41 Betrachte z.B. einmal die Vorgänge, die wir “Spiele” nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, 

Kampfspiele, usw. Was ist allen diesen gemeinsam? - Sag nicht: “Es muß ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen 

sie nicht ‘Spiele’ ” - sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. - Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar 

nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine 

ganze Reihe. Wie gesagt: denk nicht, sondern schau! - Schau z.B. die Brettspiele an, mit ihren mannigfachen 

Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über: hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, 

aber viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt 

manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. - Sind sie alle ‘unterhaltend’. Vergleiche Schach mit dem 

Mühlfahren. Oder gibt es überall ein Gewinnen und Verlieren, oder eine Konkurrenz der Spielenden? Denk an die 

Patiencen. In den Ballspielen gibt es Gewinnen und Verlieren; aber wenn ein Kind den Ball an die Wand wirft und 

wieder auffängt, so ist dieser Zug verschwunden. Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie 

verschieden ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. Denk nun an die Reigenspiele: Hier ist das 

Element der Unterhaltung, aber wie viele der anderen Charakterzüge sind verschwunden! Und so können wir durch 

die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen. Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen……“  

Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen 66. 

42 “.... Und so können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen. Ähnlichkeiten auftauchen und 

verschwinden sehen. Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir sehen ein kompliziertes Netz von 

Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen. Wittgenstein: 

Philosophische Untersuchungen 66. 

43 Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort “Familienähnlichkeiten”; denn so 

übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: 

Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc. - Und ich werde sagen: die “Spiele” bilden eine 

Familie. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen 67. 

44 İkinciye şu adlar da verilir: “Degree vagueness”: Alston, W.P. (1964): Philosophy Of Language, s.87. (derece 

belirtiliyor) “Quantitative vaguness”, “Gradual vagueness” Devos, F. (2003): “Semantic vagueness and lexical 

polyvalance”, In: Studia Linguistica 57/ 3- December 2003, s.121-141; burada s.124. (sayı ve tedrici oluş 

belirtiliyor) 
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"Philosophische Untersuchungen"45da filozoflar eleştirilir. Keskin sınırları muhtevî 

ideal dil, doğal dilin üstünde olmalıdır, ki zaten kendisi de "Tractatus logico-philosophicus"ta 

bunu yapar. Nasıl yapar? Ordinary language philosophy46 yani sıradan dilin felsefesi ile normal 

dilin iletişim için yüklendiği amacı karşıladığını tespit eder. Bu halde her sınır keskin bir 

biçimde çizilmez. Tractatus'ta "anlamın kesinliği"ni işaret eder.47 

Frege'in fikirlerini devralır bu noktada ve cümlenin bir fonksiyona sahip olması 

meselesini "kullanılan her argüman bir değer taşımalıdır" yani "kesin olarak 

tanımlanabilmelidir" şeklinde (mealinde) ifade eder.48 Wittgenstein "Philosophische 

Untersuchungen"da bu talepten (yahut istekten) uzaklaşır. Bu noktada ona 

"Familienähnlichkeit" yani ailevî benzerlik konsepti yardımcı olur.49 Akabinde izah eder, dil 

kullanımı için gereken kavramların kesin sınırlarının eksikliği (bununla kelimelerin anlamı da 

kastedilir) bir problem ortaya koymaz. (göstermez). İlgili bölümü (68) tamamıyla izaha 

çalışalım: 

Frege'in pozisyonundan hareketle, "Keskin bir şekilde sınırlandırılmamış/ sınırları 

olmayan kavram kavram değildir."50 görüşüne Wittgenstein daha fazla iştirak etmez. Zira bu bir 

insan resminin bulanık bir fotoğrafıdır.51 Ve istenen her zaman mükemmel bir doğruluk 

değildir. Bu durumda duyusal algıların tanımlanması gerekirse şöyle bir durum hasıl olur; "bu 

tecrübe içindeki bulanıklık"52 keskin sınırları olan bir kavram olarak daha ziyade keskin 

sınırları olmayan kavramlar vesilesi ile tanımlanabilir. 

Wittgenstein, Frege'in mukayesesini bir "semt/bölge/Bezirk" kavramı ile ele alır. Bezirk, 

belli kesin sınırları olmadan "bölge" olamaz. Frege'e göre aynı şekilde kavram kesin sırları 

                                                 
45 Kitap "Felsefî Soruşturmalar" adı ile çevrildi. Kelime daha çok investigation gibi algılanıyor sanırım. Ama 

"check up" ve "analysis" kelimelerine de yakındır anlam. Metinler okununca görülecektir ki aslında yapılan daha 

ziyade "kontrol"dür. Zaten "Untersuchung" Almanca'da çok defa "muayene" anlamında kullanılır. Soruşturma 

kelimesi yanlış olmamakla beraber maksat, kanaatimizce "kontrol"dür. 

46 Cook, J. W. (1999): Wittgenstein, Empiricism, and Language, New York: Oxford, s.140-159 (Metafiziksel:140-

150, investigative:150-159) Pitki, H.F. (1993): Wittgenstein and Justice, California Unv., London, s.4-20. Hymers, 

M. (2010): Wittgenstein and the Practice of Philosophy, Toronto, s.206-208. 

47 Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus,  3,23: 

3,221: " ... Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist": Bir cümle bir şeyin nasıl olduğunu gösterir; ne 

olduğunu değil. 

3,24: "Die Forderung der Möglichkeit der einfachen Zeichen ist die Forderung der Bestimmtheit des Sinnes.": Basit 

işaretlerin olasılığını talep etmek , anlamın kesinliğini talep etmektir. 

48 Bkz: Reck, E. H. (yay.) (2002): From Frege to Wittgenstein : Perspectives on Early Analytic Philosophy, Oxford, 

New York. Vossenkuhl, W. (2003): Ludwig Wittgenstein, München: C.H.Beck, s.79-85 (Russell dahil; bu ikisinin 

onun üzerinde ciddi tesirleri vardır. Yani önce Frege ve Russell'ı anlamadan Wittgenstein'i anlamak mümkün 

değildir.) 

49 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen 66. 

50 Frege, G. (1903): Grundgesetze der Arithmetik, Begriffs Schriftlich abgeleitet, C.II, Jena: Herman Pohle,  s.56.  

51 Man kann sagen, der Begriff ‘Spiel’ ist ein Begriff mit verschwommenen Rändern. – “Aber ist ein 

verschwommener Begriff überhaupt ein Begriff?” - Ist eine unscharfe Photographie überhaupt ein Bild eines 

Menschen? = Oyun kavramının bulanık kenarları bulanık bir kavram olduğu söylenebilir. "Fakat bulanık bir kavram 

üstüne üstlük bir kavram mıdır?" Belirsiz bir fotoğrafın ne kadar bir insan fotoğrafı olabileceğini sorar akabinde 

Wittgenstein. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen 71. 

52 " Verschwommenheit in dieser Erfahrung" Wittgenstein, L. (1984) Philosophische Bemerkungen 211. Aus den 

Nachlass, yay. Rush Rees, Suhrkamp (2 Cilt): Frankfurt am Main. 
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olmadan kavram olamaz. Wittgenstein bunu reddeder. Kişi mesela bir bölgeden diğerine 

geçeceği zaman tam sınır bölgesinde kendisine "aşağı yukarı burda dur" denmeyecektir.53 

Wittgenstein için önemli olan, her geçerli durum için açık olacağı üzere, ne kast edildi 

ise, belirsiz bir cümleden ne ima edildiğini çıkarmaktır.54 Kelimenin anlamı daima tüm 

düşünülebilen yönlerde sınırlandırılmaz; buna rağmen kelime mantıksız olmayacaktır.55  

Sınırların belirlenemeyecek olması anlamlı bir durum olmadığı yahut ortaya çıkmayacağı 

anlamına gelmez. Eğer iki ülke arasındaki sınır tartışmalı olsa idi (kesinleştirilmiş olmasa idi) o 

ülke halkının/vatandaşının aidiyeti (de) kuşkulu olur mu idi, diye sorar Wittgenstein.56 

Mantık ilminin dili doğal dil olmayacaktır ve bu ideal dil yüksek bir seviyede 

yapılandırılmalıdır. Bu noktada, kullanılan ideal kelimesini yanıltıcı bulur Ludwig. Sebep? Zira 

bu, ideal dilin günlük konuşma dilinden daha iyi ve mükemmel olduğu gibi bir çağrışım yapar.57 

6. FRİEDRİCH WAİSMANN 

VERİFİABİLİTY VE OPEN TEXTURE 

Karşılıklı iletişim dışında “dilsel anlam” varlık sebebi bulamaz.58 Dilsel anlamın 

katmanlarının düğümlendiği nokta olan “belirsizlik” Waismann’da nispeten genişler. 

1927'den 1936'ya kadar Wittgenstein ile dil felsefesi üzerine epeyi tartışır. Bunlar 

Waismann tarafından "Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis"59 adıyla 1967'de İngilizce ve 

1984'te Almanca olarak yayınlanır.  

Wittgenstein’ın ailevî benzerlik/ Familienähnlichkeit konseptinden ve onun belirsizlik 

problemine dolaylı olarak temas eden incelemelerinden etkilenir.60 “Verifiability”61 başlıklı 

                                                 
53 "Aber ist die Erklärung nicht doch unexakt?" - Doch; warum soll man sie nicht "unexakt"nennen? Verstehen wir 

aber nur, was "unexakt" bedeutet! Denn es bedeutet nun nicht "unbrauchbar". Und überlegen wir uns doch, was wir, 

im Gegensatz zu dieser Erklärung, eine "exakte" Erklärung nennen! Etwa das Abgrenzen eines Bezirks durch einen 

Kreidestrich? Da fällt uns gleich ein, daß der Strich eine Breite hat. Exakter wäre also eine Farbgrenze. Aber hat 

denn diese Exaktheit hier noch eine Funktion; läuft sie nicht leer? Und wir haben ja auch noch nicht bestimmt, was 

als Überschreiten dieser scharfen Grenze gelten soll; wie, mit welchen Instrumenten, es festzustellen ist. Usw. 

Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen 88. 

54 Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus,  22,6,15: 

55 Wittgenstein, L. (1984): Zettel,   G. H. v. Wright ve G. E. M. Anscombe (yay.), In: Werkausgabe, C. 8: 

Bemerkungen über die Farben, über Gewißheit, Zettel, vermischte Bemerkungen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

s.114-120. 

56 Wittgenstein, L. (1984): Zettel, s.556. 

57 "Während die Logik doch nicht von der Sprache - bzw. vom Denken - handelt in dem Sinne, wie eine 

Naturwissenschaft von einer Naturerscheinung, und man höchstens sagen kann, wir konstruierten ideale Sprachen. 

Aber hier wäre das Wort »ideal« irreführend, denn das klingt, als wären diese Sprachen besser, vollkommener, als 

unsere Umgangssprache..." Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen 81. Ayrıca genel bilgi için bkz: Kluck, 

Nora (2014): s. 57-61. 

58 Bkz: Sonderegger, R. (1997): “A Critique of Pure Meaning: Wittgenstein and Derrida”, in European Journal of 

Philosophy 5 (2),  s.183-209. 

59 Wittgenstein, L. & Waismann, F. (1984): Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Gespräche, aufgezeichnet 

von Friedrich Waismann, (yay.) B. F. McGuinness, Suhrkamp, 266 s. 

60 Bu 1965’te yayınlanan kayıtlarında açıkça gözlenebilir: “One could say that the use of the word ‘meaning’ is made 

up of a large number of related games which are, metaphorically speaking, its varios facets. And it is just the 

interconnection of these facets, this relatedness which forms the oneness of the concept, which leads us the speak of 

the meaning. But, when we wish to be precise, we can only give a piecemeal description of the grammar of ‘meaning’ 
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çalışması ile bunları geliştirir (1952/1951) ve “open texture”62 diye adlandırılan sarih teoriyi 

geliştirir. “Açık yapı” (offene Struktur) biçiminde çevirebileceğimiz bu teori belirsizlik ile 

doğrudan bir bağlantı içindedir. Matematiksel kavramlar başka tür bir özelliğe sahiptir ki bunu 

da “closed texture” olarak adlandırır. “Kapalı yapı” için bir örnek verelim: eğer geometrik 

anlamda üçgen tanımlanacak ise, bu üç tarafı olduğu ile ilgili olacaktır. Böylece yapılan tanım 

“komplett” olacaktır. Bu içeriğe, yani sahip olunan vasfa bir şeyler eklenmesi mümkün değildir. 

Matematikte kuralların yardımı ile kavramların kullanımı doğrulanır.63 Bu tasarı yahut 

görüşlerin “belirsizlik” üstüne bir dizi üst üste kurgulama64 olduğunu fark etmemek mümkün 

değil. (bilhassa “Verifiability/ doğrulanabilirlik” metninden hareketle)  

“Open texture” mesela “kedi” gibi kavramlar hakkındadır. Peki bu “açıklık” nereden 

gelir, ne ile alakalıdır? Kavramın her türlü durumda “kedi olması”nın tespit edilmemiş olması 

yahut tespit edilemeyecek olmasıdır. Keza “altın”, tam olarak tanımlanamaz. Her zaman 

(mutlaka) her şeyin gerçekten tanımın kapsamına girip girmediği ile ilgili bir miktar şüphe 

kalacaktır. Güncel istekler (talepler) de kavramın kesin olarak belirlenip belirlenemeyeceği ile 

ilgili şüpheyi destekler. “Kedi” için gerekli tüm kullanımların bulunması, sınırlanması bu 

bakımdan imkansızdır. Altını “değerli bir metal” olarak tanımlamak günlük hayat için yeterlidir; 

ya diğer detaylar? 65 

Ona göre bir kavramın tüm kullanım kurallarını ampirik bir yoldan/şekilde doğrulamak 

imkansızdır. Yeni durumlar ve olaylar (kelimenin bir hayata sahip olması) hesaba katılmalıdır. 

Bu nedenle bizce bilinen kurallar yetersiz kalabilir. Belirsizlik ve “open texture” bu bağlamda 

hiçbir şekilde aynı değildir. Bu bağlamda belirsizlik ve “open texture” muğlaklıktan 

                                                                                                                                               
and point out how the uses differ from one another in different contexts” Waismann, F. (1965): The Principles of 

Linguistic Philosophy, Macmillian, s.337. 

61 Prüfbarkeit/ Doğrulanabilirlik: ilk kez 1945’te “Proceedings of the Aristotelian Society”, ilave sayı 19’da 

yayınlanır.  Waismann, F. (1945): “Verifiability”, İn Proceedings of the Aristotelian Society 19, s.119-150, Reprint: 

Waismann, F. (1968): “Verifiability”in Logic and Language, ed. A. Flew, Oxford, Basil Blackwell, s.117-144. Bkz: 

Dönnighaus, S. (2005 ): s.81. (ve 81-86.) 

62 Bu ifadenin kökenini de işaret eder: “I owe this term to Mr.Kneale who suggested it me as a translation of 

Porosität der Begriffe, a term coined by me in German.” Mr.Kneale’a çeviri önerisi için teşekkür eder.  Waismann, 

F. (1968): “Verifiability, s.119. 

63 Bkz: Waismann, F. (1965): s.324. 

64 Wolski, W. (1980): Schlechtbestimmtheit und Vagheit- Tendenzen und Perspektiven, Tübingen: de Gruyter, s.111. 

65  “We introduce a concept and limit it in some directions; for instance, we define gold in contrast to some other 

metals such as alloys. This suffices for our present needs, and we do not probe other directions in which the concept 

has not been defined. And if we did, we could easily imagine conditions which would necessitate new limitations. In 

short, it is not possible to define a concept like gold with absolute precision, i.e. in such a way that every nook and 

cranny is blocked against entry of doubt. That is what is meant by the open texture of a concept“ Waismann, F. 

(1968): “Verifiability”, s.120. 
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(ambiguität) da dilsel ifade içeriği bakımından farklı olmalıdır.66 Waismann “hatalı tanımlama 

formları” isimli kısımda buna dikkat çeker.67 

Önemli bir hususu daha belirtelim. Waissmann “belirsizlik”i “open texture” kavramının 

potansiyel bir özelliği olarak da görür. “Karar verilebilirlik” onun temel dayanağıdır. Yani bir 

kavram dil kullanıcısı tarafından bilinen durum için ne kadar kullanılabilir? Kullanımın genel 

kurallardan sakınılabilirliği ile “open texture”nin karşısına geçilir. O halde “open texture” bir 

yerde “belirsizliğin olasılığı” olur.68 Bu ön veriler bizi şuraya doğru götürür: Bir kavramın ve 

dilsel ifadenin; bir ögenin, bir durumun veya bir özelliğin tanımı/belirleyicisi olarak kullanımı 

(bir tanımlama yapmak için ve tüm durumlara eşitlemek; matematik kurallarına tabi kılmak 

için) mümkün değildir.69  

Aynı çevrede yaşayan insanların benimsedikleri ifadeleri aynı biçimde kullanmaları 

doğaldır. Ama alışılmış dışı çevrelerde (farklı bölgelerde) bu durum nasıl görünür; muhatap 

yahut konuşmacı alışılmadık bir kullanım örneği için nasıl tepki gösterir bilmiyoruz.70 Bunun 

için bazı örnekler verelim.  

Eminönü vapuru mu yoksa Boğaz’ı geçmekte olan büyük balıkçı teknesi mi gemidir? 

Gemi ne kadar büyük olmalı? Tramvay bir çeşit tren midir? Satranç taşları oyuncak mıdır? 20 

metre yüksekliğinde ve tepesinde çiçek olan bir bitki ağaç mıdır? Kafamızın altına uyumak için 

bir kum torbası alalım, buna yastık diyebilir miyiz?71 

                                                 
66 Aslında detayıyla izah edilmesi gereken bir husus olmakla beraber “belirsizlik” ve muğlaklık” farkına da 

değinelim. Çalışmanın büyük kısmında incelemeye çalıştığımız ve ciddi bir felsefi sorun olan “belirsizlik” 

(vagheit/vagueness) ile “muğlaklık” (ambiguität/ambiguity) arasında ciddi bir “seviye” farkı vardır. Ambiguität, 

aslında “çok anlamlılık” demektir. Latince, “ambo” her iki ve “ambiguus” iki anlamlı demektir. Hidden faces, bunun 

için ideal bir örnektir. Yahut Vexierbild, yani gizli resmi bulmaca. Bilinen bir anlatım bozukluğudur bu. “Oku baban 

gibi eşek olma”, “Sorun ne?” (Senin sorun mu, problem/sorun mu?) gibi örnekler de anlam açılımı için birkaç 

alternatif olur; ciddi bir kapalılık olmaz.  

67 Waismann, F. (1979/1953): Language strata. Logic and language (Second series), ed.A. G. N. Flew, Basil 

Blackwell, Oxford, s.11. 

68 Waismann, F.: “Verifiability”, s.120. 

69 Waismann, F.: “Verifiability”, s.121. 

70 Bkz: Wittenstein, L. (1953): Philosophische Untersuchungen 80 (sessel/ koltuk örneği): 

Ich sage: “Dort steht ein Sessel”. Wie, wenn ich hingehe und ihn holen will, und er entschwindet plötzlich meinem 

Blick? – “Also war es kein Sessel, sondern irgend eine Täuschung.” - Aber in ein paar Sekunden sehen wir ihn 

wieder und können ihn angreifen, etc. – “Also war der Sessel doch da und sein Verschwinden war irgend eine 

Täuschung.” - Aber nimm an, nach einer Zeit verschwindet er wieder, - oder scheint zu verschwinden. Was sollen wir 

nun sagen? Hast du für solche Fälle Regeln bereit, - die sagen, ob man so etwas noch “Sessel” nennen darf? Aber 

gehen sie uns beim Gebrauch des Wortes “Sessel” ab; und sollen wir sagen, daß wir mit diesem Wort eigentlich keine 

Bedeutung verbinden, da wir nicht für alle Möglichkeiten seiner Anwendung mit Regeln ausgerüstet sind? 

Diyorum ki: "Orada bir koltuk duruyor." Eğer ona doğru gidip, onu almak istersem, nasılsa  ve birdenbire gözümün 

önünden kayboluyor? "O halde bu bir koltuk değil, bilakis bir yanılsamadır." -Ama birkaç saniye sonra onu tekrar 

görüyoruz ve onu kavrayabiliyorum ve saire... "O halde aksine koltuk oradadır ve onun kaybolması herhangi bir 

yanılsamadır." -Ama onu al, bir sür sonra tekrar kaybolur veya kaybolmuş gibi görünür. Bunun için ne dememiz 

gerek? Böyle bir durum için hazır kuralların var mı? -Söyleyin, acaba böyle bir şeyin hala "koltuk" olarak 

adlandırılması mümkün müdür? Fakat "koltuk" kelimesinin kullanımından uzaklaşalım; bu kelimeye bir anlam 

yükleyebildik mi, bunu söylemeliyiz. Zira bunun kullanımı için tüm imkanları kuralla mücehhez kıldık mı? 

Waismann, F. (1951): “Verfiability”. (aslında metin bu mesele etrafında dönüyor) Waismann bu durumu “ifadelerin 

potansiyel belirsizliği” şeklinde tanımlar.  

71 Bkz: Rami, A. & Grajner, M.(yay.) (2010): Wahrheit, Bedeutung, Existenz, Rutgers Unv, s.190. 
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Fenomenalizm (bilginin görünenle sınırlı kalması gerektiği inancı) ve psychologismus 

karşısındadır Waismann. Onun çıkış noktası şudur: Her bir ampirik tanımlama denemesi “temel 

eksiklikler” ile belirecek ve duyu organları aracılığı ile işleyen insanî algı “belirsiz kavram” 

ihtiyacına (bunu algılamaya) karşı sorumlu olacaktır. Ampirik olarak tecrübe edilmiş her husus 

(bile) “her zaman devamen verilen detaylarla geliştirilebilir” olacaktır.72 

7. WİLLARD VAN ORMAN QUİNE 

GÖSTERGELERİN MİZACI 

Kümeler kuramı ile ilgili çalışmaları hasebiyle tanınan Williard van Orman Quine’in 

doğrudan belirsizlik ile kurduğu ilgiler onu da bu konunun içine çeker. Genel anlamda onun dil 

felsefesi ile ilgili çalışmaları Peirce’e bağlanabilir. Onun belirsizliğin farklı yönlerini içeren (dil 

felsefesi ve dil bilim menşeili) görüşleri “belirsizlik” tartışmalarının 20. yüzyılın sonlarında 

tekrar popüler olmasında etkili olur.73 

Bilhassa 1960 tarihli kitabı “Word and Objekt”te “belirsizlik” meselesini ciddi olarak ele 

alır.74 Sonraları “What Price Bivalence?” (1981) ile tekrar bu konuya eğilir.75 “Word and 

Objekt”te belirsizliği “göstergelerin mizacı” olarak tanımlar (1980/1960, s.222)  “Belirsizlik”1e 

birlikte ona yakın duran diğer dil meselelerini de ele alır. Elbette bu tariflerde “semantik” ve 

“sentaktik” bakımdan çok anlamlılık ile belirsizlik farkı üstünde durur bilhassa. “dilin 

ustlalığı”nı açıkça “biraz toplumsal/sosyal” olarak inceler. (1980/1960, s.228)  

Kanaatleri Wittgenstein’in son dönemlerindeki ile benzerlik gösterir.76 Kısaca bundan da 

bahsedelim. Öncelikle Wittgenstein, Quine için sık başvurulan bir referanstır. Ayrıca bazı 

metodolojik yakınlıkları da vardır. Mesela Quine’in “I do not advice giving up ordinary 

language”77 veya “Philosophischen Untersuchungen”deki78 anlamsal belirsizlik hususundaki 

genel tutumu bunu gösterir.79 

Doğal dil edinimi perspektifi konusunda tavrı onu Black’e de yaklaştırır. Uygulama, 

başka bir deyişle dilin kullanımı esnasındaki “tutarlılık” bir nevi belirsizliğin kullanımı için 

önkoşul olarak algılanır. Anlama çıkan yoldaki kaynak takip edilebilir olmalı iken yaratacağı 

tesir devam ettiriciden çok başlatıcı olmalıdır. (1980/1960, s.27) Bunun yanında ifadelerin 

kullanım durumları her iki şekilde/bakımdan da aynı olmalıdır.  

                                                 
72 Kısaca bizim eş anlamlılığa büyük bir engel olarak gördüğümüz “kelimelerin sürekli değişiyor olması” belirsizlik 

için çok mühim bir dayanaktır. (s.121) 

73  Merrell, F. (19987): Peirce, Signs and Meaning, Toronto Unv., s.228. Ketner, K.L. (1995): Peirce and 

Contemporary Thought: Philosophical Inquiries, Fordham Unv., s.200. 

74 Quine, W.v.O. (1960/2013), Word and Object, Massachusetts Institute of Technology, 294 s. Quine, W.v.O. 

(1980/1960), Wort und Gegenstand (Word and Object), çev: Joachim Schulte (mit D. Birnbacher), Stuttgart.  

75 Quine, W.v.O. (1981): “What price bivalence?”, Journal of Philosophy 78 (2), s.90-95.  

76 Bkz: Arrington, R. L. & Glock, H-J. (ed.) (1996): Wittgenstein and Quine, London/ New York: Routledge. (II. 

Baskı 2003) 

77 Quine, W.v.O. (2008): Confessions of a confirmed extensionalist, Harvard Unv.,s.258. (toplam 521 s.) Tabi 

Quine’in bu hükme ne kadar bağlı kaldığı ayrı bir konu. Voss, H. (2012): Grenzen grammatischer Willkür bei 

Wittgenstein, Heusenstamm: Ontos, s.91 

78 Bkz: Baker, G. & Hacker, P. (1980): Wittgenstein, understanding and meaning, Oxford: Blackwell, s.138.  

79 Ayrıca Kripke, kuralların takibinde uyanan temel şüphecilikte de benzerlikler görür. Kripke, S. (1987): 

Wittgenstein über Regeln und Privatsprache: eine elementare Darstellung, Frankfurt: Suhrkamp, s.55. (toplam 185 

s.) 
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Eğitimde de bu böyledir. Öğrencilerin bakış açısı bir noktada diğeri ile yeterli derecede 

benzer olmalıdır; öyle ki aynılık temeli oluşturulabilmelidir. (s.27)  

Quine için temel problem, birkaç çevirisinde görüldüğü üzere “temel belirsizlik” 

teorisidir. 

Bibliyografisinde de görüleceği üzere çok güçlü bir şekilde (B.F. Skinner tarafından 

tanınır kılınan) Behaviorismus’u (davranışçılık) destekler; bununla kombine ettiği tezine göre 

hem sözlü, hem sözsüz davranış bir  “reiz-reaktion”80 şeması takip eder.81 

“Penumbra/Halbschatten/yarı gölge” konuşmasında Russell ile örtüştüğü üzere, şöyle bir 

özet yapar Quine; belirsizliğin bu yarı gölgeli halinin, kırmızı örnekli olarak izah edilirse, bir 

konuşmacıdan diğerine ve bir imkandan diğer bir eğilime değiştirilebilecek uyarıcılardan 

oluştuğu görülür. (1980/1960, s.84)82 

Dilsel ifadelerdeki belirsizliğin temel sebebi (takriben 1937’de Black’in tespit ettiği 

üzere) kullanım çeşitliliğidir; yani konuşmacı ve hatta duruma özel varyasyonlardır.  

Bu dalgalanma hususunun izahı için Wuine “ek bilgilerin nüfuzu” (s.85) konusuna dikkat 

çeker. Onun kanaatine göre dilsel belirsizliğin ilgi ve durumu sadece “çeviri problemi” ile sınırlı 

değildir; bunun fonetik-formolojik yanı da vardır. Ona göre belirsizlik bir dilin 

öğrenilmesindeki ilk aşamada çok mühim bir rol oynar. (s.156)  

Quine dilsel belirsizliği “kelime dağarcığı öğrenme”nin bir sonucu kabul eder. Önemli 

ölçüde bu, Black’in de kabul ettiği gibi, dilsel ifade içeriklerinin bir dil ortaklığında (toplumun 

dili) kullanılmasındaki uyum ve tutarlılıktır. Bu Quine’in idrakine göre dil edinimi durumları 

açısından günlük hayata ait “bulanık kenarları” kabule yöneliktir. Örnekleme bakımından Quine 

tekrar renklere yönelir: “su” ve “çamur” belirsizdir. Ne zamanki “çamurlu su” telaffuz edilmez 

de, bilakis daha çok “ıslak çamur” konuşulursa o vakit bu durum askıda kalır. (s.222)  

Dilsel ifadeler ona göre iki şekilde “belirsiz” olabilir. İlk kısım belirsizlik kavramını 

tipolojikleştirmeyi kapsar. Dilsel ifadeler mesela “dağ” bu noktada “belirsiz”dir. “Ne kadar 

arazi dağın kapsamına girer; yani dağ nerede başlar?” ifadesinin cevabı muğlaktır. Bu 

“kapalılık” şu noktada sıkışır; “Ne kadar yüksek arazi katmanı dağa ait sayılır?” Quine böyle 

ifadeleri “organismus/organizma” olarak niteler. Nitel özelliklerin ifadesi olarak kullanılan 

“büyük” ve “küçük” gibi kelimelerin “belirsiz” olup olmadığı konusunda şüphelidir. Zira bu 

kelimeler bir sınıfla alakalı değildir; bilakis synkategorematik kullanılmışlardır ve relatiftirler. 

(s.223) 

Belirsizlik ve kesinlik hiçbir şekilde birbirini tamamen dışarıda bırakamaz. İfadelerdeki 

belirsizlik bir ressamın kullandığı karışık renk paletine benzer. Kesin ifadeler açısından hatta, bu 

                                                 
80  Uyaran-tepki (S: Stimulus, R: Responce) veya Reiz-Reaktion modeli davranışçı psikolojinin bir yöntemidir. 

Burada "reiz" fizyolojik bir olayı işaret etmez; bilakis belli bir durumdaki tüm iç ve dış uyarıcılar kast edilir. 

Schluchter, W. (2009): Grundlegungen der Soziologie, C.II, Tübingen: Mohr Siebeck, s.136. Asendorpf, J.B. & 

Neyer, F. (2012): Psychologie der Personlichkeit, Berlin/ Heidelberg: Springer, s.40 

81 Hönig, K. (2000): "Im Spiegel der Bedeutung": eine Studie über die Begründbarkeit des Relativismus, Zürich: 

Könighausen & Neumann, s.98 (23. Dipnot) 

82 Yani kırmızının uyarıcı özelliği esas alınıyor. Kırmızının ikaz için sembol edinilmesi onun bu kadar çok anlamı 

yüklenmesi, kırmızının kendisi ile ne kadar ilgili olabilir? "There are extreme cases where we may be persuaded, by 

collateral information about odd lighting and juxtaposition, that something is really red did not seem so or vice 

versa..." (Quine (1960:  s.41) 
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bir avantaj olabilir. Bu bir mozaik dizimine dönüştürülebilir. “Belirsizlik”, Quine’e göre (s.226) 

aynı zamanda tutarsız konuşmaları bitirmek için bir lineeritedir.83 

8.ADAM SCHAFF 

İDEAL DİLİN NİHAİ SONU 

Belirsizlik hakkındaki görüşlerini daha ziyade “Unscharfe Ausdrucke und die Grenzen 

ihrer Präzisierung” (1969)de buluruz.84 O da belirsizliği doğal dilin bozulması/ kusuru olarak 

görür. Değiştirilebilen hakikatin, “klasifikasyonun katı çerçevesine” sıkıştırılması sonucu ortaya 

çıktığını düşünür.85 

Mantıksal atomculuk anlayışındaki bir dil için ifade ve atomik düşünce arasında teşekkül 

eden bire bir ilişki, “etkileri bakımından felaket olmalıdır.”86 Zira bu günlük hayatta edinim için 

düpedüz bir engeldir.  

Ona göre mükemmel bir dil fikri başarısızlığa mahkumdur.87 Dilin muhakeme 

sürecindeki rolünün tespiti, düşünsel hatalardaki payı hasebiyle felsefe kadar eskidir Schaff'a 

göre. Hem eski, hem yeni birçok düşünürü meşgul etmiş çok önemli bir meseledir bu. Tüm 

hatalardan ve dilin kusurlarından soyutlanmış (bu problemlerin ütesinden gelmiş) mükemmel 

bir dil mümkün müdür? Bu, pek de mantıklı görünmemektedir.88 Daha önce Wittgenstein’ın da 

yaptığı gibi kesin bir idealin verilemeyeceğini vurgular. Bunun ölçüsü, dilsel bir ifadeyi her 

zaman takip eden amaçtır. “Bu tamamıyla bilinç hakkındadır, gereken tamlığın/kesinliğin sınırı 

kendimize koyduğumuz teorik yahut pratik amacın bir fonksiyonudur.”89 

Bu bağlamda Schaff, formel dili "büyük bir bilimsel kazanım olarak" över. (s.92) Ama 

akabinde sadece belli bilimsel amaçlar için gerekli ve böylece faydalı olacağını ekler. (s.92) 

Günlük hayatta böyle bir dil "sadece gereksiz değil; bilakis engelleyici"dir de. (s.90) 

Schaff bunu elektro-mikroskop ölçümleri ile mukayese eder: günlük davranışlar daha çok onun 

                                                 
83 Quine, W.v.O. (1980/1960): s.227. Temel kaynak bu bölüm için:  Dönnighaus, S. (2005 ): s.86-91; Kluck, 

N.(2014): s.62-64. 

84 Schaff, A. (1968): Unscharfe Ausdrucke und die Grenzen ihrer Präzisierung, In: Ders. Essays über die Philosophie 

dr Sprache, Europäische Verlagsanstalt, 154 s. Schaff, A. (1974): Unscharfe Ausdrucke und die Grenzen ihrer 

Präzisierung, in: Grassi, E., Sprache und Erkenntnis und Essays über die Philosophie der Sprache, Hamburg: 

Reinbeck.  

85 Schaff, A. (1968): s.79. 

86 Schaff, A. (1968): s.80. 

87 Schaff, A. (1968): s.90. 

88 “So alt wie die Philosophie, ist die Klage über Irrtümer im Denken und in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation, an denen die Sprache schuld sei; und ebenso alt ist - in dieser oder jener Form- das Räsonnement 

über die Rolle der Sprache im Denkprozess. Dieses Räsonnement finden wir in den Upanischaden und in der 

chinischen Philosophie, und im antiken Griechenland wurde es zu einer wichtigen Strömung innerhalb der 

Philosophie. İn der Nuezeit befassen sich neben vielen anderen Descartes und Berkelery, Bacon und Leibniz mit 

diesem Thema. Der danke an eine vollkommene Sprache, die alle Mängel der Sprache und die sich daraus 

ergebenden Fehler überwinden könnte, steht natürlich im engsten Zusammenhang mit der Logik.” (s.80) Ayrıca bkz: 

Schaff, A. (1968/II): "Die vollkommene Sprache" und die Grenzen der Exaktheit der Ausdrücke, in Schaff, "Essays 

über die Philosophie der Sprache", Wien/Frankfurt/Zürich. 

89 Schaff, A. (1968): s.91. 
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yararlı olmasını engeller. Wittgenstein'ın dediği gibi "ideal dil" yanıltıcı bir ifadedir; zira bu 

durumda diğer tüm diller eksik/yetersiz gibi görünmektedir.90 

Schaff, "mükemmel dil" kavramına karşı çıkar: "Şimdiye kadarki tartışmalara dayanarak 

bir 'mükemmel/kusuruz dil'den ağrısız bir şekilde vazgeçilebilir. Bu sadece bir efsanedir." (s.91) 

Tüm dil felsefesine ait paradigmalar üstüne yapılacak keskin tahliller, varılacak kesin 

yargılar, dilin kesinliği üstüne yapılacak değerlendirmelerle de alakalıdır. Bunların "tamlığı 

yahut doğruluğu" bir dilin eldeki somut iletişim amaçlarına ne kadar uygun olduğu hakkında bir 

şey ifade etmez.91 

SONUÇ 

Dilin ne kadar büyük bir beşerî icat olduğunu tartışmaya başlarken (ki bu kutsama övgü 

içerdiği için) ayağımıza takılan ilk çengel dünya üstünde farklı lisanların olması değil; bizzat 

dilin kendi içinde ve kendi başına bir hayat sahibi olması sebebi ile insanlara karşı takınacağı 

tavırdır. Başka bir deyişle “Oğlum Markus! Deneyimli, doğru bir adam topluluk içinde 

konuşabilendir!” (orator est, [Marce fili,] vir bonus dicendi peritus) diyen Cato’nun oğluna 

yükledikleri ile şimdi kazanılması gerekenlerin çok farklı olmasıdır mesele. Başka bir deyişle 

hiçbir insan dile hakim olamaz; dili hükmü altına alamaz, dile müdahale edemez veya 

değiştirmeye kadir olamaz. Dil o kadar büyük ve kudretli bir “ideal”liğe sahiptir ki edinmek bir 

yana idrak bile işte bu “belirsizlik” engeline takılıp kalmıştır. 
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