
Ludwig Wittgenstein

"Bütün bir felsefe bulutu bir damla dilbilgisinde yoğunlaşır."
Ludwig Wittgenstein

    
    -  

26 Nisan 1889’da Viyana’da doğdu.   
    -  1906’da Linz’de lise eğitimini tamamladı. 1906-08 arasında Berlin Teknik Yüksek
Okulu’nda mühendislik öğrenimi gördü.   
    -  1908’de Wittgenstein Berlin’den ayrıldı ve İngiltere’ye gitti. Derbyshire’da Glossop’ta
havacılık denemeleri yaptı, Manchester Üniversitesi’nde  research student oldu.   
    -  1911’de Gottlob Frege (1848-1925) Wittgenstein’a Cambridge’de Bertrand Russel’in
(1872-1970) yanında öğrenimine devam etmesini tavsiye etti. Kıştan itibaren Cambridge’e gitti. 
 
    -  1912’de Cambridge, Trinity College’a kaydoldu.   
    -  1913’de babası öldü. Wittgenstein, kendisine kalan 300.000 kronu bulan mirasın üçte
birini "para sıkıntısı çeken Avusturyalı sanatçılara" vakfetti.   
    -  1914’de Viyana’dayken savaş başladı. 100.000 kronu Rilke, Trakl, Kokoschka gibi
sanatçılara vakfetti ve Avusturya ordusuna gönüllü yazıldı. 1918’de biten ancak 1921’de
yayımlanan Tractatus logico-philosophicus’u oluşturacak ilk notları tam anlamıyla siper
çukurlarında kaleme aldı.   
    -  1920’de Wittgenstein halk okulu öğretmeni olarak Trattenbach’a (Aşağı Avusturya) gitti.
1926’da öğretmenliği bırakana kadar çeşitli okullarda çalıştı.   
    -  1926 Hütteldorf’ta Barmherzig manastırında bahçıvanlık yaptı.   
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    -  1929’da Cambridge’e döndü. Tractatus’u tez olarak kabul edildi.   
    -  1930’da Trinity College’a girdi. 1935’e dek araştırma yaptı ve ders verdi. Bu dönem daha
sonra 1936’ya dek uzadı.   
    -  1933’te Mavi Kitap’ı (1933/34) dikte ettirdi.   
    -  1934’te Kahverengi Kitap’ı (1934/35) dikte ettirdi.   
    -  1938’de İngiliz vatandaşlığını aldı.   
    -  1939’da Trinity College’da George Edward Moore’un (1873-1958) kürsüsünü aldı. İkinci
Dünya Savaşı patlak verdi; Wittgenstein Londra Guys Hospital’da gönüllü hizmete verdi.   
    -  1947’de Cambridge’de son dersini verdi. Öğretim üyeliğinden ayrıldı. Sonraki bir buçuk
sene İrlanda’da inzivaya çekildi ve yazılarını yazdı.   
    -  1949’da Felsefi Soruşturmalar’ı bitirdi. Ekim ayında Wittgenstein’a prostat kanseri teşhisi
kondu.   
    -  1951’de Kesinlik Üzerine’nin elyazmasına çalıştı.   
    -  29 Nisan 1951’de Cambridge’de öldü.         

  

Eserlerinden Seçmeler

      
    -  Some Remarks on Logical Form (1929)  
    -  Tractatus logico-philosophicus (1921)  
    -  Alle übrigen Werke erschienen posthum, so etwa:

- Philosophische Untersuchungen 
- Philosophische Bemerkungen 
- Philosophische Grammatik 
- Das Blaue Buch 
- Über Gewißheit  

  

Etkisi

Wittgenstein düşünce tarihinin yetenekli egzantrikleri arasındadır. Mantık tarihinde çığır açan
yapıtlardan biri olan ilk kitabını, Birinci Dünya Savaşı siperlerinde tasarlamıştır. Bu
“mantık-felsefe kitabı”yla mantık alanında söylenebilecek her şeyi söylediğini ve bütün mantık
sorunlarını çözdüğünü iddia etti. Yine de, felsefe loncası bu kitabını doktora tezi saymakta uzun
süre ayak diredi. Ancak daha sonra gene de felsefenin şu ya da bu alanında bazı düşünceler
üretilebileceği kanısına vardı: Matematiğin temellendirilmesi ve temel dil sorunlarıyla uğraşmaya
başladı. Öncelikle de, ölümünden sonra yayımlanan Felsefi Soruşturmalar kitabı 20. yüzyıl
felsefesinde, yani dil felsefesinde, modern mantıkta, bilim kuramında ve özellikle de dil ve
diyalog yönelimli mantık kavramları üzerinde büyük etki yaptı.
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