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Hiçbir bilim dalında, yazar, felsefe ve mantıkta yapabildiği kadarıyla, güvenilir araştırma sonuçlarını böylesine fütursuzca hiçe sayamaz. Bu durum
için, Bay Coffey’in Mantık Bilimi gibi böyle bir kitabın yayınlanmasına
borçluyuz: ve yalnızca, günümüzün pek çok mantıkçısının eserinin tipik
bir örneği olarak, bu kitap saygıyı hak ediyor. Yazarın mantık anlayışı
Skolastik filozoflarınki gibidir, ve onların bütün hatalarını yapıyor – elbette Aristoteles’e alışılageldik gönderilerle. (Eğer pek çok mantıkçının mantık hakkında kendisinin 2000 yıl önce bildiğinden daha fazla bir şey bilmediklerini bilseydi, mantıkçılarımızın, adını çoğu kez boş yere ağızlarına
aldıkları o Aristoteles’in mezarda kemikleri sızlardı). Yazar, modern matematiksel mantıkçıların büyük eserini** hiç dikkate almamış – mantık
*

**

Ludwig Wittgenstein, “The Science of Logic: an Inquiry into the Principles of Accurate Thought
and Scientific Method. By P. Coffey, Ph.D. (Louvain), Professor of Logic and Metaphysics,
Maynooth College. Longmans, Green & Co 1912”, The Cambridge Review, Vol. 34, No. 853,
1913, s. 351. Bu yazı bir kitap tanıtımıdır ve Wittgenstein’ın yayın hayatına başladığı ilk yazı denemesidir. Genç Wittgenstein’ın modern mantığa olan ilgisinin, sonra da ateşli bir
taraftarlığa uzanan ve Tractatus Logico-Philosophicus ile zirveye taşınan matematiksel mantık tutkusunun ilk nüvesi bu yayınla ortaya çıkmış olmaktadır.
Wittgenstein, “modern matematiksel mantıkçıların büyük eseri” derken, A.N. Whitehead ve B. Russell tarafından yazılan Principia Mathematica adlı eseri kastetmektedir.
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konusunda bir ilerleme kaydeden eser, ancak astrolojisiz astronomi ve
simyasız kimya yapan bir şeyle karşılaştırılabilir.
Bay Coffey, pek çok mantıkçı gibi, muğlak bir açıklama yolundan hareketle kendisine yarar sağlıyor, çünkü eğer “evet” ya da “hayır” demekten
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neyi kastettiğini anlayamıyorsanız, ona karşı çıkmanız zordur. Yine de,
onun belirsiz ifadeleri üzerinden bile, pek çok ciddî yanlış açıkça fark
edilebilir. Ben, en dikkat çekici olanlarından bazılarının bir listesini vermeyi öneriyorum, ve mantık öğrencilerine bu yanlışların ve de onların
mantık hakkında yazılmış diğer kitaplardaki sonuçlarının altını çizmelerini tavsiye ediyorum. (Köşeli parantez içindeki rakamlar, Bay Coffey’in
kitabının I. cildinde yanlışın ilk kez yapıldığı sayfaları belirtiyor. Açıklayıcı örnekler bana aittir).
I. [36] Yazar, bütün önermelerin özne-nesne biçiminde olduğuna inanıyor.
II. [31] Yazar, gerçekliğin, düşüncelerimizin bir nesnesi olmasıyla değişmiş olduğuna inanıyor.
III. [6] O, “dır” bağlacını “dır” sözcüğüyle özdeş olarak ifade ederek birbirine karıştırıyor. (“dır” sözcüğü açıkçası önermelerde farklı anlamlara
gelir –
“İki kere iki dörttür
ve Sokrates ölümlüdür.”)
IV. [46] O, şeyleri onların ait oldukları sınıflarla karıştırıyor. (Bir insan,
açıkçası insanlıktan oldukça farklıdır).
V. Yazar, türler ile tümleşikleri birbirine karıştırıyor. (İnsanlık, öğeleri
insanlar olan bir sınıftır, oysa kütüphane, öğeleri kitaplar olan bir sınıf değildir. Çünkü kitaplar, biri diğerine yalnızca belli bir mekânsal
ilişki içinde kalarak bir kütüphanenin parçası olurlar – oysa sınıflar,
üyeleri arasındaki ilişkilerden bağımsızdır.)
VI. [47] O, tümleşiklerle toplamları birbirine karıştırıyor. (İki artı iki
dörttür, ancak dört ne ikinin ne de kendisinin tümleşiğidir.)
Bu yanlışlar listesi bir hayli uzatılabilirdi.
Böyle kitapların en kötü yanı, mantık çalışmalarına karşı hassas olan
insanların önyargılı olmalarına neden olmalarıdır.
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Ek: Wittgenstein’ın ilk yazın denemesi.
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