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Glossop	yakınlarındaki	bir	meteorolojik	gözlem	alanında	deneyler	yaparak	üst	atmosferdeki	uçurtmaların	davranışları	üzerine	araştırma	yaptı	.	^	Redpath,	Theodore	(1990).	The	New	York	Times	.	Frankfurt	a.	Blackwell.Beaney,	Michael	(1997).	1938'de,	psikiyatrist	olan	arkadaşı	Maurice	O'Connor	Drury'yi	ziyaret	etmek	için	İrlanda'ya	gitti	ve
felsefeden	vazgeçmek	niyetiyle	kendisi	böyle	bir	eğitimi	düşündü.	[104]İbranice	ile,	Yunan	geleneğinin	tersine,	iyi	ve	kötünün	uzlaştırılamayacağını	kabul	ederek,	Hıristiyan	geleneğini	dahil	etmeyi	kastediyordu.	"SAVAŞTA	DÜŞÜNENLER	-	Wittgenstein"	.	Zihin	.	Y.	"Cambridge'deki	Wittgenstein".	^	Hitler,	17	Eylül	1900'de	okula	başladı,	ilk	yılı	1901'de
tekrarladı	ve	1905	sonbaharında	ayrıldı,	bkz.	faculty.education.illinois.edu	.	^	Hirschfield	Magnus	(1904).	Plume,	2001,	Wittgenstein	ve	Einstein	arasındaki	hayali	bir	rekabeti	tasvir	ediyor.Doxiadis,	Apostolos	ve	Papadimitriou,	Christos	.	Bundan	sonra	onunla	birkaç	görüşme	yaptım.	^	"Açık	ve	Garip	Düşünme".	1	(1893)	ve	cilt.	Çevrimiçi	çalışır
Wittgenstein:	Gesamtbriefwechsel	/	Tam	Yazışma	.	Wittgenstein,	Guy'dayken	felsefeye	ilgi	duyan	genç	bir	doktor	olan	ve	RT	Grant	ile	[235]	yara	şokunun	[236]	(	hipovolemiyle	ilişkili	bir	durum	[237]	)	hava	üzerindeki	etkisini	inceleyen	Basil	Reeve	ile	tanıştı	.	Tractatus	Logico-Philosophicus	.	Dini	inancı	kendisinin	sahip	olmadığı	karakter	nitelikleri	ve
iradeye	dayandırdığından	şüpheleniyorum.	1911	yazında,	yazdığı	matematik	ve	mantık	felsefesini	göstermek	ve	izlemeye	değer	olup	olmadığını	sormak	için	Jena	Üniversitesi'ndeki	Frege'yi	ziyaret	etti	.	[274]	[277]Terapötik	yaklaşım	eleştirisiz	değildir:	Hans-Johann	Glock	,	Tractatus'un	"düz	saçma"	okumasının	"...	Evlilik	yoluyla	bir	Amerikan	vatandaşı
olan	Gretl,	büyükbabasının	ırksal	statüsü	konusunda	müzakerelere	başladı	ve	ailenin	büyük	döviz	rezervleri	bir	pazarlık	aracı	olarak	kullanıldı.	^	Sluga,	Hans	;	Stern,	David	G.	Tractatus	totolojilerle	olarak	önermeleri	tanımlamak	için	genel	bir	süreç	sunmaz;	daha	basit	bir	şekilde,Her	totolojinin	kendisi	bir	totoloji	olduğunu	gösterir.	145–146.	^	a	b
O'Connor,	JJ;	Robertson,	EF	"Ludwig	Josef	Johann	Wittgenstein"	.	Weininger'e	pek	hayran	olmadığınızı,	bu	canavarca	tercümeye	ve	W.'nin	size	çok	yabancı	hissettirmesine	rağmen	hayal	edebiliyorum.	Matematik	lisans	öğrencisi	ve	David	Hume	ile	ilişkisi	olan	Pinsent	ve	Wittgenstein	kısa	sürede	çok	yakınlaştı.	Soykan,	Ö.	26.	S2CID		145564093	.[	kalıcı
ölü	bağlantı	]	^	a	b	Mays,	s.	Savaşın	başlamasından	bir	hafta	kadar	önce	Wittgenstein	ailesi	tarafından	Nazilere	imzalanan	bilinmeyen	miktar,	diğer	birçok	varlığın	yanı	sıra	1.700	kg	altın	da	içeriyordu.	Erişim	tarihi:	16	Şubat	2018	.	^	Sandgruber,	Roman	(26	Şubat	2011).	lindenbranch.weblogs.us	.	^	Waugh	s.	The	Guardian	(inceleme,	ödül).	[83]
Wittgenstein	sonunda	şöyle	yazar:	Bach,	Orgelbüchlein'in	baş	sayfasında	,	"En	yüce	Tanrı'nın	yüceliğine	ve	komşumun	bundan	yararlanabileceğine"	yazdı	.	"Wittgenstein	Yahudi	miydi?"	.	Routledge.Russell	Bertrand	(1922).	)	1982'de.P.	Coffey'nin	Mantık	Bilimi'nin	Gözden	Geçirilmesi	(1913):	1912'de	The	Cambridge	Review	dergisinin	Mart	1913	sayısı
için	Wittgenstein'ın	Russell'la	eğitim	görürken	yazdığı	polemik	kitap	incelemesi	.	Erişim	tarihi:	7	Eylül	2010	-	Birmingham'da	Wittgenstein	aracılığıyla;	mikeinmono.blogspot.com.	Filosofía	&	Co.	^	Bunge,	Mario	(2010).	30	Ekim	2017	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.Von	Wright,	GH	"The	Wittgenstein	Papers"	,	The	Philosophical	Review	.	Rodopi,
2012.Macarthur,	David.	^	Hanna,	Robert.	Evening	Chronicle	.	Kız	kardeşi	Hermine,	Wittgenstein'ın	ilkokul	öğretmeni	olarak	çalışmasının	kasaları	açmak	için	hassas	bir	alet	kullanmaya	benzediğini,	ancak	ailenin	müdahale	etmemeye	karar	verdiğini	söyledi.	(Nisan	1999).	ISBN	978-0-19-924759-2.	WW	Norton	&	Company,	2000,	s.	^	Drury,	M.	[74]
Wittgenstein	,	Philosophical	Investigations	adlı	kitabında	Augustine	of	Hippo'ya	atıfta	bulundu	.	Tanrı'nın	varlığının	"kanıtlarına"	ve	dine	rasyonel	bir	temel	oluşturma	girişimlerine	karşı	sabırsızdı.	^	"Ludwig	Wittgenstein	|	Platon'a	Dipnotlar	|	Wittgenstein'ın	amansız	dürüstlüğü"	.	[66]	Monk,	diğer	çocukların	onunla	dalga	geçip	ondan	sonra	şarkı
söylediklerini	yazıyor:	"	Wittgenstein	wandelt	wehmütig	dul	Winde	wegen	Wienwärts	"	(	"Wittgenstein,	Viyana-koğuşlarında	(	içeri	)	kötüleşen	rüzgarları	hüzünle	dolaşıyor"	).	Katılanlara	saygı	duyuyordu	-	her	ne	kadar	burada	olduğu	gibi	burada	da	samimiyetsizliği	hor	görüyordu.	Tractatus'un	YayınıWittgenstein	kırsal	Avusturya'da	tecrit	edilmiş	bir
şekilde	yaşarken,	Tractatus	,	ilk	olarak	1921'de	Wilhelm	Ostwald'ın	Annalen	der	Naturphilosophie	dergisinin	bir	parçası	olan	Logisch-Philosophische	Abhandlung	adıyla	Almanca	olarak	büyük	ilgi	gördü	,	ancak	Wittgenstein	sonuçtan	memnun	değildi	ve	aradı	korsan	baskısı.	Smythies,	R.	^	Nuno	Venturinha,	The	Textual	Genesis	of	Wittgenstein's
Philosophical	Investigations	,	Routledge,	2013,	s.	16	Ekim	2007	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	Malden,	MA:	Blackwell	Yayını,	2004.Brockhaus,	Richard	R.	Tam	resim	ve	açıklama:	"Ara"	.	Birkaç	intihar	notu	bırakmıştı;	biri	ebeveynlerine,	bir	arkadaşının	ölümü	nedeniyle	yas	tuttuğunu	söylerken,	diğeri	de	"sapkın	mizacına"	atıfta	bulundu.
[152]Sadece	tanımlama	veya	tanıma	yoluyla	totolojileri	anlamaya	yönelik	bu	geçiş,	1914'te	Moore'un	notlarını	yazdırmasına	yardımcı	olması	için	Wittgenstein	tarafından	çağrıldığında	gerçekleşti.	Avrupa	Felsefe	Dergisi	.	Buna	ek	olarak,	1920'lerde	Wittgenstein,	genç	bir	İsviçreli	kadına,	Marguerite	Respinger'e	aşık	oldu,	onun	bir	heykelini	modelledi
ve	çocuk	sahibi	olmamak	şartıyla	da	olsa	evlenme	teklif	etti.	Sanki	önümde	uzun	bir	canlı	ölümden	başka	bir	şey	yokmuş	gibi.	CADS	.	Bu	andan	itibaren	Wittgenstein,	dini	inancı	bir	yaşam	biçimi	olarak	gördü	ve	akılcı	argümanlara	veya	Tanrı	için	kanıtlara	karşı	çıktı.	O	sırada,	eşcinsel	seksi	yasaklayan	Alman	Ceza	Kanunun	175.	ISBN	9780826490278.
ISBN	9780571320325.	doi	:	10.1111	/	j.1468-0378.2010.00425.x	.	[53]	En	büyük	erkek	kardeş	Hans,	bir	müzik	dahisi	olarak	selamlandı.	^	a	b	c	"Ludwig	Wittgenstein:	Son	Yıllar"	.	50	(2):	357–75.	Kahane,	Guy'da;	Kanterian,	Edward;	Kuusela,	Oskari	(editörler).	157	^	Heijerman,	Eric	(2005).	Sorun,	bunu	kapsayan	ve	tüm	mantığın	temelini	oluşturacak
ilkel	bir	önerme	oluşturmada	yatıyordu.	savaş	hizmetinin	iki	yarısı	yazı	tarzındaki	bir	değişikliğe	yansıyor	gibi	görünüyor.	Genç	Bir	Adam	Olarak	Wittgenstein'ın	Portresi:	David	Hume	Pinsent'in	1912–1914	Günlüğünden	.	New	York:	Oxford	University	Press.	K.	1929–1941:	Cambridge	BursuFeigl'e	göre	(Monk'un	aktardığı	gibi),	matematikçi	LEJ
Brouwer	tarafından	Viyana'da	bir	konferansa	katıldıktan	sonra	Wittgenstein,	"Felsefeye	dönüş"	olasılığını	göz	önünde	bulundurarak	oldukça	etkilenmişti.	Alındı	27	Eylül	2015.	[102]Wittgenstein'a	ise	daha	sonra,	"[m]	y	düşünceler	İbranice%	100"	iddia	olur	[103]	olarak	Hans	Sluga	ileri	sürdüğü,	eğer	öyleyse,Onunki	kendinden	şüphe	eden	bir
Yahudilikti,	her	zaman	yıkıcı	bir	nefrete	dönüşme	olasılığına	sahipti	(	Weininger	örneğinde	olduğu	gibi)	ama	aynı	zamanda	muazzam	bir	yenilik	ve	deha	vaadi	de	taşıyordu.	Ticknor	&	Fields,	1987,	Wittgenstein'ın	hayatının	bir	rekreasyonu.Jarman,	Derek	.	^	Lambridis,	Helle	(2004).	Wittgenstein	Portreleri,	Cilt	1	.	Ama	ilkel	yaşam,	yaban	hayatı	açığa
patlak	çabası.	37–65.	18	Aralık	2008	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	^	Edmonds,	David;	Eidinow,	John	(30	Ekim	2014).	"Ben	ve	hepimiz	için	büyük	kayıp"	diye	yazdı.	Kanada'nın	Random	House.	Dünya,	durum	olan	her	şeydir.	[117]	Russell,	CK	Ogden	ile	çay	içerken	Russell'a	göre,çok	az	İngilizce	konuşan	ancak	Almanca	konuşmayı	reddeden
bilinmeyen	bir	Almanca	göründü.	[220]İşten	sonra	filozof	genellikle	sinemanın	tam	önünde	oturmayı	tercih	ettiği	Western	filmlerini	izleyerek	ya	da	özellikle	Norbert	Davis	tarafından	yazılanları	dedektif	hikayeleri	okuyarak	rahatlardı	.	ISBN	960-404-052-9.	22	(2):	165–175.	Hitler,	1889–1936	.	Blackwell,	Basil	(ed.).	Felsefenin	İlkeleri	(M.	Üniversite
atmosferi	midemi	bulandırıyor."	Wittgenstein,	1943'te	evlendikten	sonra	orduya	katılan	ve	1947'de	geri	dönen	Guy'ın	hastanesinden	Fouracre	ile	yalnızca	iletişimini	sürdürmüştü.	Ondan	ayrılmak	üzücü.	Tractatus	,	özellikle	sonuç	olarak,	paradoksal	ve	kendi	kendini	baltalayan	görünürken	,	New	Wittgenstein	araştırmacıları,	Wittgenstein'ın
çalışmalarına	ilişkin	"terapötik"	bir	anlayış	geliştiriyorlar	-	"Wittgenstein'ın,	metafizik	teorileri	ilerletmeyi	değil,	daha	ziyade	kendimizi	çalışmamıza	yardımcı	olmayı	hedefleyen	bir	anlayış	olarak.	İnanıyorum	ki,	dini,	katılmadığı,	ancak	sempatik	olduğu	ve	onu	çok	ilgilendiren	bir	'yaşam	biçimi'	(Soruşturmalardan	bir	ifade	kullanırsak)	olarak	gördüğüne
inanıyorum.	Amin.	^	a	b	c	Hamann,	Brigitte;	Thornton,	Thomas	(2000)	[1996	(Almanca)].	^	King,	Iain	(17	Nisan	2014).	Araştırmacılar,	"erken"	ve	"geç"	Wittgenstein	arasındaki	süreklilik	konusunda	(yani,	onun	Tractatus'ta	ifade	edilen	görüşleri	ile	Felsefi	Soruşturmalarda	ifade	edilen	görüşleri	arasındaki	fark	),	bazıları	ikisini	tamamen	farklı	görürken,
diğerleri	arasındaki	kademeli	geçişi	vurgulayarak	farklılaştılar.	79ff.	"Wittgenstein'ın	Unutulan	Dersi"	.	David	Pinsent	ile	cinsel	yönelim	ve	ilişkiWittgenstein'ın	hem	erkeklerle	hem	de	kadınlarla	romantik	ilişkileri	vardı.	Leo	Tolstoy'un	1896	tarihli	Kısaca	İncil'i	Tarnów'daki	bir	kitapçıda	keşfetti	ve	onu	her	yere	taşıdı,	tehlikede	olan	herkese	tavsiye	etti,
o	noktaya	kadar	asker	arkadaşları	tarafından	"İncilleri	olan	adam"	olarak	tanındı	.	Finch,	Peter	tarafından	çevrildi.	[111]	O	sırada	arkadaşı	ve	sınıf	arkadaşı	olan	İngiliz	mühendis	Jim	Bamber,İşler	ters	gittiğinde,	ki	bu	sık	sık	meydana	gelirdi,	kollarını	etrafına	dolayıp	durur,	derin	bir	şekilde	Almanca	yemin	ederdi.	Wittgenstein'ın	Cambridge	Arkadaşı	.
33–34.	Naziler,	iki	çocuğu	olan	ancak	daha	sonra	evlenmesine	rağmen	hiç	evlenmediği	bir	bira	yapımcısının	kızı	Hilde	Schania	ile	olan	ilişkisini	keşfettiler.	Zemine	indirilebilen	metal	bir	perde."	[206]Ev	Aralık	1928'de	bitirildi	ve	aile,	tamamlanmasını	kutlamak	için	Noel'de	orada	toplandı.	^	Brigitte	Hamann,	Hitler'in	Viyana'sında	(1996),	Hitler'in
Wittgenstein'a	göz	atmak	zorunda	olduğunu,	çünkü	Focus	dergisine	farklı	sınıflarda	olduklarınısöylemesine	rağmen,	Wittgenstein'ın	gözeçarptığını	ve	Monk	ile	hiçbir	şeye	sahip	olmayacaklarını	kabul	etti	birbirleriyle	yapmak.	[40]	Bir	röportajda	kız	kardeşi	Gretl	Stonborough-Wittgenstein,	büyükbabasının	"güçlü,	şiddetli,	kısmen	münzevi
Hıristiyanlığının	"	tüm	Wittgenstein	çocukları	üzerinde	güçlü	bir	etkisi	olduğunu	söylüyor.	VI	.	[82]Otto	Weininger'in	EtkisiRealschule'de	öğrenciyken	Wittgenstein,	Avusturyalı	filozof	Otto	Weininger'in	1903	tarihli	Geschlecht	und	Charakter	(	Seks	ve	Karakter	)	adlı	kitabından	etkilenmiştir	.Yahudi	olan	Weininger	(1880–1903),	erkek	ve	kadın
kavramlarının	yalnızca	Platonik	formlar	olarak	var	olduğunu	ve	Yahudilerin	platonik	dişiliği	somutlaştırma	eğiliminde	olduğunu	savundu	.	Pinsent	yazarBu	somurtkan	nöbetleri	aldığında	çok	dikkatli	ve	hoşgörülü	olmalıyım.	Blackwell,	1996.Hacker,	PMS	Wittgenstein:	Akıl	ve	İrade	.	Frank	Ramsey,	Puchberg'den	ziyaretEylül	1922	yılında	yakındaki	bir
köye,	bir	ortaokula	taşındı	Hassbach	,	ama	orada	insanlar	sadece	bad	olarak	kabul	-	"Bu	insanlar	insan	değil	hiç	ama	iğrenç	solucanlar,"	diye	arkadaşına	yazdığı	-	ve	o	bir	ay	sonra	sol	.	162.	Routledge	.Crary	Alice	(2007).	Norveç'te	Moore'un	notlarını	alarak	Wittgenstein'ın	sekreteri	olarak	hareket	etmesi	ve	Moore'un	yanlış	bir	şey	anladığında
Wittgenstein'ın	öfkeye	kapılmasının	beklendiği	açıktı.	[272]	Bunge	ayrıca	Wittgenstein'ın	akıl	felsefesinin	spekülatif	olduğunu	düşünür	çünkü	psikolojide	yapılan	bilimsel	araştırma	tarafından	bilgilendirilmemiştir	.	^	Hodges,	Andrew	(2014).	Keynes	karısına	bir	mektupta	şunları	yazdı:	"Tanrı	geldi.	[69]Wittgenstein'ın	ölümünden	bu	yana,	felsefesinin
bilimsel	yorumları	farklılık	gösterdi.	Alındı	16	Eylül	2010.Wittgenstein	Source	,	Bergen	Üniversitesi.	Wittgenstein	onu	müdürün	ofisine	taşıdı,	sonra	hızla	okuldan	ayrıldı	ve	çıkarken	bir	ebeveyn	olan	Herr	Piribauer'e	çarptı.	^	Bkz.	Ama	bu	nedir?	^	Wittgenstein,	Ludwig	(1969).	Tartışılan	Sosyal	Bilimler:	Felsefi	Bir	Perspektif	.	Wittgenstein'ın
Merdiveni:	Şiirsel	Dil	ve	Sıradanın	Garipliği	.	[21]Peter	Hacker	,	Wittgenstein'ın	20.	doi	:	10.1017	/	S0031819100065396	.	[190]Was	der	Fall	ist,	die	Tatsache,	ist	das	Bestehen	von	Sachverhalten	.	Hassasiyet	ve	disipline	çok	değer	veren	Wittgenstein	için	çağdaş	müzik	hiçbir	zaman	kabul	edilebilir	görülmedi.	Cornell	Üniversitesi	Yayınları.	^	a	b
Edmonds,	Eidinow	2001,	s.	Alexander	Waugh	,	dört	yaşındayken	,	Hans	geçen	bir	sirendeki	Doppler	etkisini	perdede	çeyrek	ton	düşüş	olarak	tanımlayabiliyordu	ve	beş	yaşında	"Yanlış!	Yanlış!"	Diye	ağlamaya	başladı.	Chicago	Press	Üniversitesi.Peterman,	James	F.	35ff.	"	[211]	Wittgenstein	öğretim	görevlisi	olarak	atandı	ve	Trinity	College'a	üye
oldu.Anschluss1936'dan	1937'ye	kadar	Wittgenstein	,	Felsefi	Soruşturmalar	üzerinde	çalıştığı	Norveç'te	[212]	yeniden	yaşadı	.	Yıl	2019,	Cilt	0,	Sayı	2,	102	-	115,	31.10.2019	Dilek	ARLI	ÇİL	Altınörs,	A.	^	a	b	Jeffries,	Stuart	(5	Ocak	2002).	54.	Bilimsel	Devrimlerin	Yapısı	(2.	Demir,	Ö.	"Wittgenstein'ın	Nachlass'ın	Bergen	Elektronik	Sürümü	"	(PDF)	.
Christoph	Haidacher	ve	Richard	Schober,	Langer'ın	1884'ten	1901'e	kadar	okulda	öğretmenlik	yaptığını	yazıyor;	görmek	Haidacher,	Christoph;	Schober	Richard	(2006).	Tekrarlanan	taslaklar,	revizyonlar,	düzeltmeler	ve	gevşek	notlar	arasından	seçim	yaparak,	editoryal	çalışmalar	toplamın	yaklaşık	üçte	birini	baskıya	uygun	buldu.	Önceden	yakından
tanıdığım	Wittgenstein,	tutkuyla	yoğun	düşünmeye	bağımlı,	ondan	hoşlandığım,	önemini	hissettiğim	ve	gerçek	felsefi	dehaya	sahip	olduğum	(ya	da	en	azından	öyle	düşündüğüm)	zor	sorunların	derinden	farkında	olan	bir	adamdı.	[194]	2020	yılında,	sanat	tarihçisi	Bettina	Funcke	tarafından	çevrilen	ve	sanatçı	/	yayıncı	Paul	Chan	tarafından	çizilen	Word
Book	başlıklı	İngilizce	versiyonu	yayınlandı.	Frege	Okuyucu	.	Alexander	Waugh,	Wittgenstein'ın	ailesinin	ve	paralarının	olayları	örtbas	etmekte	parmağı	olabileceğini	yazıyor.	10.	Oğlanları	sopayla	dövdüğünü	ve	kulaklarını	kutuladığını	ve	ayrıca	kızların	saçlarını	çektiğini	bildirdi;	[181]	Bu,	o	zamanlar	erkekler	için	alışılmadık	bir	durum	değildi,	ama
köylüler	için	bunu	kızlara	da	yapmakta	çok	ileri	gitti;	kızların	cebiri	anlamaları	beklenmiyordu,	çok	daha	azı	kulakları	onun	üzerine	sıkıştırılmıştı.	ISBN	9781472589781.	"Ludwig	Wittgenstein'ın	kendin	yap	hayatı"	.	Bu	aşikar	ölüm	kalım	öneme	rağmen,	Wittgenstein,	Tractatus'u	yazarken	bu	ilkel	önermeden	vazgeçmişti	.	The	Daily	Telegraph	.	Basılı
Madde	.	40	(3):	281–289.	St	Andrews	Üniversitesi	.	Cambridge	University	Press.Waugh,	Alexander	(2008).	Waugh,	Haidbauer'in	kısa	bir	süre	sonra	hemofiliden	öldüğünü	yazar;	Monk,	14	yaşındayken	lösemiden	öldüğünü	söylüyor	.	Skinner,	en	azından	kısmen	Wittgenstein'ın	etkisiyle	akademiden	vazgeçmişti	ve	1939'da	Kirk'ün	çırağı	olduğu	bir
tamirci	olarak	çalışıyordu.	1	ve	2	,	GEM	Anscombe	tarafından	çevrildi,	ed.	Conant	gibi	The	New	Wittgenstein	okulunun	bayrağı	altında	atıfta	bulunulan	tercümanların	çalışmalarıyla	ilgilidir	.	^	Grayling,	AC	(2001).	Ev	bitmek	üzereyken	Wittgenstein'ın	tavanı	30	mm	yükseltilmişti,	böylece	oda	tam	olarak	istediği	boyutlara	sahipti.	Psikoloji	Felsefesi	.
Diğer	öğretmenlerle	iyi	anlaşamadı;	pansiyonunu	çok	gürültülü	bulduğunda,	okul	mutfağında	kendine	bir	yatak	yaptı.	New	York:	Allen	ve	Unwin.	Ramsey	,	Tractatus'u	tartışmak	için	17	Eylül	1923'te	onu	ziyaret	etti	;	Mind	için	bunun	bir	incelemesini	yazmayı	kabul	etmişti	.	Yine	de	itiraf	etme	fikrinin	önemine	inanıyordu	.	Benim	için	korkunç	bir	gelecek
hayal	edemiyorum.	"Giriş"	.	^	Diamond,	Cora	(ed.).	Revolver.Blum'un	materyalleri	ayrıca	OK	Centrum	für	Gegenwartskunst	,	Linz	ve	Galerija	Nova,	Zagreb,	2006'daki	bir	sergide	de	sergileniyor	.	Bir	şey	söylediğini	duyan	herkes,	bunun	tekil	bir	kişi	olduğunu	biliyordu.	Babası,	ailesinin	adını	bir	daha	anmasını	yasakladı.	^	"Wittgenstein"	.	Kültür	ve
Değer	.	Wittgenstein'ın	Felsefi	Araştırmaları:	Giriş	.	Anscombe	ve	Smythies	Katoliklerdi;	ve	ikincisinin	isteği	üzerine,	bir	Dominik	rahibi	olan	Peder	Conrad	Pepler	de	katıldı.	16ff.	1914'te	ona	yılda	300.000	Kronen	gelir	sağlıyordu		,	ancak	1919'da	Amerika	Birleşik	Devletleri	ve	Hollanda'daki	büyük	bir	yatırım	portföyü	ile	çok	daha	değerliydi	.
ISBN	9781444343298.	(1984).	"Haşlanmış	Zeka:	Ludwig	Wittgenstein	ve	Norbert	Davis"	.	Massachusetts	Üniversitesi.	Editörler	(ikinci	baskı):	Anna	Coda,	Gabriel	Citron,	Barbara	Halder,	Allan	Janik,	Ulrich	Lobis,	Kerstin	Mayr,	Brian	McGuinness,	Michael	Schorner,	Monika	Seekircher	ve	Joseph	Wang.Wittgensteins	Nachlass	.	Frankfurt	aM:	Lang,
2003.	^	a	b	Malcolm,	Norman	;	Vinç,	Peter	(1994).	Blackwell.	ISBN	978-0-631-12566-2.	"	[169]Iain	King	,	1916'da	cephe	savaşı	sırasında	çok	daha	büyük	tehlikelerle	yüzleşmeye	başladığında	yazısının	önemli	ölçüde	değiştiğini	öne	sürdü.	^	"Ludwig	Wittgenstein	veya	Sade	Çizgilerin	Felsefesi"	.	ISBN	978-1-5017-4340-5.	Cambridge:	Cambridge
University	Press,	1995Wallace,	David	Foster	.	^	McGinn,	Marie	(26	Mayıs	2000).	Parasının	bir	kısmını,	aralarında	Rainer	Maria	Rilke	ve	Georg	Trakl'ın	da	bulunduğu	Avusturyalı	sanatçı	ve	yazarlara	ilk	başta	isimsiz	olarak	bağışladı	.	!	"	Kirk	aslında	evlenmişti	ve	birbirlerini	bir	daha	görmediler.	Ludwig	Wittgenstein	-	Bir	Anı	(2.	Oxford:	Blackwell
Publishing.	bu	sınırın	her	iki	tarafını	da	düşünebilmeli	(bu	nedenle	düşünülemeyeni	düşünebilmeliyiz).	Wittgenstein'ın	ısrarı	üzerine,	şimdi	bir	Cambridge	donu	olan	Moore,	1914'te,	Wittgenstein	onu	tükettiği	için	isteksizce	onu	Norveç'te	ziyaret	etti.	^	a	b	Bartley,	s.	Wittgenstein'ın	kız	kardeşi	Hermine	şöyle	yazdı:	"Evi	çok	beğenmiş	olsam	da	...
Oxford	University	Press	.	Yıl	2019,	Cilt	0,	Sayı	2,	102	-	115,	31.10.2019	Dilek	ARLI	ÇİL	Ludwig	Wittgenstein’ın	dil,	doğruluk	ve	anlam	ile	ilgili	düşünceleri	birinci	dönem	ve	ikinci	dönem	olarak	ele	alınmaktadır.	^	a	b	c	d	Gottlieb,	Anthony	(9	Nisan	2009).	Ayrıca	İzlanda	da	dahil	olmak	üzere	birlikte	seyahat	ettiler.	"Beşinci	Wittgenstein",	Datutop	24,
2004,	Wittgenstein'ın	mimarisi	ve	felsefesi	arasındaki	bağlantı	üzerine	bir	tartışma.Levy,	Paul	.	[116]Cambridge'e	varışWittgenstein,	Frege	ile	çalışmak	istedi,	ancak	Frege	,	Russell'ın	yanında	çalışmak	için	Cambridge	Üniversitesi'ne	gitmesini	önerdi	,	bu	nedenle	18	Ekim	1911'de	Wittgenstein,	Russell'ın	Trinity	College'daki	odalarına	habersiz	geldi	.
"Phantom	Wittgenstein"	.	Oxford:	Wiley-Blackwell.	Routledge	.	140.	ISBN	9780521465915.	Wittgenstein'ın	Metresi	.	Şüphesiz	şunu	söylemek	doğrudur:	Vicdan	Allah'ın	sesidir.	[20]	Araştırmalar	ayrıca	en	etkili	yirminci	yüzyıl	eserleri	listesinde	54.	Ancak	Wittgenstein	bunları	yayınlamadı."	[264]	Üçüncüsü,	Renk	Üzerine	Açıklamalar'dı	.	^	Stewart,	Jon.
Açık	Mahkeme.	Sesi	yankılanıyordu	...	Mayıs	1947'de	Wittgenstein,	Jowett	Society'de	ilk	kez	bir	grup	Oxford	filozofuna	hitap	etti.	Örneğin,	"üretken"	bir	düşünür	yerine	"üreme"	olduğu	için	kendisini	azarlarken	,	bunu	kendi	Yahudi	kimliğine	atfederek	şunları	yazdı:Aziz,	tek	Yahudi	dehasıdır.	1936/7	kışında,	kendisini	temizlemek	için,	çoğu	beyaz
yalanlar	gibi	küçük	suçlarla	ilgili	olan	arkadaşlarına	bir	dizi	"itiraf"	verdi.	Oxford	University	Press,	2007.Temelini,	Michael.	Derslere	katılım	yetersizdi	ve	Russell	sık	sık	kendini	yalnızca	CD	Broad	,	EH	Neville	ve	HTJ	Norton'a	ders	verirken	buldu	.	9	(1):	61–65.	Russell,	ahlak	ve	din	üzerine	yazılarına	Amerika'daki	tepkinin	ardından	Cambridge'e	döndü.
Wittgenstein'ın	Yöntemi:	İhmal	Edilen	Yönler:	Wittgenstein	Üzerine	Denemeler.	"Savaşta	Düşünür"	.	Glossop'ta	Wittgenstein,	Fizik	Profesörü	Sir	Arthur	Schuster'ın	yanında	çalıştı	.	^	Ludwig	Wittgenstein,	"Dini	İnanç	Üzerine	Dersler"	^	a	b	Rush	Rhees,	"Ludwig	Wittgenstein:	Kişisel	Anılar"	^	Norman	Malcolm,	"Wittgenstein:	Dini	Bir	Bakış	Açısı"	^
Hamann,	Brigitte	(2000).	O	akademi	birkaç	diye	edildi	Dünya	Savaşı	sırasında	cephedeki	subay	olarak	kez	vermesiyle	sol	dekore	cesaretini	için	birkaç	kez;	Matematik	dersleri	sırasında	kızlara	ve	bir	erkek	çocuğa	(	Haidbauer	olayı	)	yönelik	şiddet	kullanımı	konusunda	tartışmalarla	karşılaştığı	uzak	Avusturya	köylerindeki	okullarda	öğretmenlik	yapmak
ve	II.Dünya	Savaşı	sırasında	Londra'da	hastane	kapıcısı	olarak	çalışmak	,	özellikle	de	diğer	şeylerin	yanı	sıra,	Hastalara	reçete	ettikleri	ilaçları	almamalarını	söylemek	ve	daha	sonra	Newcastle'da	iken	bir	hastane	laboratuarı	teknisyeni	olarak.Onun	felsefesi	genellikle	Tractatus	tarafından	örneklenen	erken	bir	döneme	ve	daha	sonra	temel	olarak	Felsefi
Araştırmalar'da	ifade	edilen	daha	sonraki	bir	döneme	bölünmüştür	.	Wittgenstein,	okuyucudan	dili,	dilin	bazı	bölümlerinin	içinde	gelişip	işlediği	bir	dil	oyunları	çokluğu	olarak	düşünmesini	ister.	^	a	b	c	King,	Iain	(17	Nisan	2014).	Hedeflerini	belirledikten	sonra,	Wittgenstein	ve	Pinsent,	aşağıdaki	kriterleri	karşılayacak	bir	yer	aramak	için	bir	turizm
ofisini	ziyaret	etti	-	bir	Fiyort	üzerinde	bulunan	küçük	bir	köy,	turistlerden	uzak	bir	konum	ve	mantık	ve	hukuk	okumalarına	izin	verecek	barışçıl	bir	yer.	Hacıkadiroğlu,	Çev.).	332.	[252]Dini	görüşlerine	göre,	Wittgenstein'ın	Katoliklik	ile	büyük	ölçüde	ilgilendiği	ve	ona	sempati	duyduğu	söyleniyordu	.	Şimdi,	keşfedilecek	herhangi	bir	matematiksel
gerçek	olduğunu	inkar	etti.	Erişim	tarihi:	29	Kasım	2011	.	Onun	haklı	olduğunu	gördüm	ve	felsefede	temel	bir	çalışma	yapmayı	bir	daha	asla	umut	edemeyeceğimi	gördüm.	[223]Bu	zamana	kadar,	Wittgenstein'ın	matematiğin	temelleri	hakkındaki	görüşü	önemli	ölçüde	değişmişti.	Grant,	Wittgenstein'a	haftada	4	sterlinlik	bir	ücretle	laboratuvar	asistanı
olarak	bir	pozisyon	teklif	etti	ve	29	Nisan	1943'ten	Şubat	1944'e	kadar	Newcastle'da	(28	Brandling	Park,	Jesmond	[235]	)	yaşadı	.	,	Wittgenstein,	Yeni	Bir	Bakış	Açısından	.	[222]	Norman	Malcolm,	Wittgenstein'ın	ders	bittiğinde	sinemaya	koşacağını	yazdı.	İnan,	İ.	5.	Erişim	tarihi:	6	Nisan	2020	.	Prospect	Dergisi	.	Yani	kabaca	konuşursak,	tüm	kitaba
sadece	bir	“∼”	eklerseniz,	önemli	bir	gerçeği	söyler.	Ludwig	Wittgenstein'ın	Mimarisi:	Bir	Dokümantasyon	.	Wittgenstein	.	Ders	verirken	veya	özel	olarak	sohbet	ederken,	Wittgenstein	her	zaman	vurgulu	ve	farklı	bir	tonlama	ile	konuşurdu.	Rowman	ve	Littlefield.Hamann,	Brigitte;	Thornton,	Thomas	(2000).	ona	Luki	takma	adını	veriyor.	SUNY	Basın.
[32]	[33]	[35]	[36]	Nobel	ödüllü	Friedrich	Hayek'in	anne	tarafından	teyzesiydi	.	Sonraki	iki	ayı,	11	Şubat	1950'de	kız	kardeşi	Hermine'nin	öldüğü	Viyana'da	geçirdi;	her	gün	onu	görmeye	gitti,	ama	konuşamıyor	ya	da	onu	tanıyamıyordu.	Yıldırım	sona	erdiğinde	incelenecek	daha	az	zayiat	vardı.	14	Temmuz	2014	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	(PDF)	.
20'li	yaşlarının	başında,	Wittgenstein	mantık	sağlam	bir	temel	sağlayabilir	düşünmüştü	ve	hatta	güncelleme	Russell	ve	kabul	etmişti	Whitehead	'ler	Principia	Mathematica	.	Erişim	tarihi:	7	Eylül	2010	.	Croom	Miğferi.Sluga,	Hans	D.	Hitler'in	Viyana:	Bir	Diktatörün	Çıraklığı	.	İlk	başta	sahte	bir	isimle	Reichenau'da	bir	öğretmenlik	görevi	için	başvurdu,
bu	işe	ödül	verildi,	ancak	kimliği	keşfedilince	işi	reddetti.	Tractatus'un	Tamamlanması1918	yazında	Wittgenstein	askeri	izin	aldı	ve	ailesinin	Viyana'daki	yazlık	evlerinden	biri	olan	Neuwaldegg'de	kalmaya	gitti.	Yirminci	Yüzyılda	Büyük	Felsefe	Baruch	Anketi".	Kısa	bir	süre	sonra	Guy's'da	bir	dispanser	taşıyıcı	olarak	çalışmaya	başladı,	eczaneden	ilaçları
hastalara	almamalarını	tavsiye	ettiği	koğuşlara	götürdü.	"Olağanüstü	bir	aile	destanı"	.	yüzyıl	felsefesinin	en	önemli	kitabı	olarak	sıraladı	ve	şu	şekilde	öne	çıkıyor:yirminci	yüzyıl	felsefesinin,	çeşitli	uzmanlıklara	ve	felsefi	yönelimlere	hitap	eden	tek	geçişli	başyapıtı.	Bu	metafizik	ortamı	sürtünmesiz	bir	buz	üzerinde	olduğu	gibi	tanımlıyor:	Koşulların
felsefi	ve	mantıksal	olarak	mükemmel	bir	dil	için	görünüşte	mükemmel	olduğu	yerde,	tüm	felsefi	sorunlar	gündelik	bağlamların	çamurlu	etkileri	olmadan	çözülebilir;	ama	tam	da	sürtünme	eksikliğinden	dolayı	dilin	aslında	hiçbir	işe	yaramadığı	yerlerde.	Bu	önerilen	kim	Moore	Tractatus	Logico-Philosophicus'da	başlığı,	bir	ima	için	Baruch	Spinoza	'nın
Tractatus	Teolojik-Politicus.	Ordusu'nun	bir	parçası	olarak	Rus	cephesinin	ön	cephesindeki	bir	savaş	birimine	gönderildi	ve	burada	birliği	Brusilov	Taarruzuna	karşı	savunmak	için	en	ağır	çatışmalardan	bazılarına	katıldı	.	Felsefe	.	Yüzü	konuşurken	son	derece	hareketli	ve	anlamlıydı.	Piyanistten	,	kendisine	bir	bardak	süt	ve	potasyum	siyanürü
karıştırmadan	önce	Thomas	Koschat'in	"	Verlassen,	verlassen,	verlassen	bin	ich	"	("Forsaken,	forsaken,	forsaken	am	I")	çalmasını	istemişti	.	[213]Mart	1938'de	İrlanda'dayken	Almanya,	Anschluss'ta	Avusturya'yı	ilhak	etti	;	Viyanalı	Wittgenstein	artık	genişlemiş	Almanya	vatandaşı	ve	1935	Nürnberg	ırk	yasalarına	göre	bir	Yahudiydi	,	çünkü	üç
büyükanne	ve	büyükbabası	Yahudi	olarak	doğmuştu.	Ludwig	Wittgenstein	.	Ludwig	Wittgenstein'ın	Feminist	Yorumları	.	Tractatus	Logico-Philosophicus:	Yan	Yana	Baskı	.	Erişim	tarihi:	8	Nisan	2020	.	Dominik	Üniversitesi	Koleji	.	Bunun	yerine	dünyada	sıkışıp	kaldım.	"Wittgenstein	Aile	Tarihi	-	Ludwig	Wittgenstein:	Yaşamı	ve	Çalışmasının	Kronolojisi"	.
Daha	sonraki	Wittgenstein,	tersine,	ciddi	düşünmekten	bıkmış	ve	böyle	bir	faaliyeti	gereksiz	kılacak	bir	doktrin	icat	etmiş	gibi	görünüyor.	Tanrı	beni	aydınlatsın.	-	Tabii	ki,	şimdiye	kadar	sadece	yaklaşık	5	hafta	çalıştım	ve	yarına	kadar	her	şey	bitebilir;	ama	şimdi	beni	çok	canlandırıyor.	Arşiv,	tarihi	yaklaşık	1901	olarak	veriyor,	ancak	yanlış	bir	şekilde
Linz	yakınlarındaki	Leonding'deki	Realschule	diyor.	"Erdachtes	Gespräch	mit	Wittgenstein".	40.	218.	^	Monk,	Ray	(20	Temmuz	1999).	O'C.	Linz	.	21	Kasım	2001.	Felsefi	sorunların	büyüsünün,	filozofların	kelimelerin	anlamlarını	bağlamlarından,	kullanımlarından	ve	dilbilgisinden	bağımsız	olarak	"tatile	giden	dil"	olarak	adlandırdığı	yanlış
değerlendirme	girişimlerinden	kaynaklandığını	savunuyor	.	Wittgenstein'ın	herhangi	bir	dini	inancı	kabul	ettiği	-	kesinlikle	kabul	etmediği	-	ya	da	dindar	biri	olduğu	izlenimini	vermek	istemiyorum.	^	Stern,	David	G.	Daha	ziyade,	ifadeyi	bir	totoloji	(doğru),	bir	çelişki	(yanlış)	veya	hiçbiri	olarak	tanımlamanız	yeterlidir.	sırada	University	of	Minnesota
Bilişsel	Bilimler	'ın	Merkezinde.	Londra	Kraliyet	Cemiyeti	Notları	ve	Kayıtları	.	JSTOR		2659846	.	Cambridge	Üniversitesi	.	[81]	1947'de	çalışmayı	daha	zor	bulduğu	için	şöyle	yazdı:Avusturya'da	bir	rahip	olan	eski	bir	arkadaşımdan	mektup	aldım.	İstanbul:	İmge	Kitabevi	Yayınları.	Chicago	Press	Üniversitesi,	1989.	Malden,	MA:	Wiley-Blackwell.	[38]
Karl	ve	Poldi'nin	dördü	kız	olmak	üzere	dokuz	çocuğu	vardı:	Hermine,	Margaret	(Gretl),	Helene	ve	bebekken	ölen	dördüncü	kızı	Dora;	ve	beş	erkek	çocuk:	Johannes	(Hans),	Kurt,	Rudolf	(Rudi),	Birinci	Dünya	Savaşı'nda	kolunu	kaybetmesine	rağmen	konser	piyanisti	olan	Paul	ve	ailenin	en	küçüğü	Ludwig.	178.	Bunun	yerine,	mantığı	ve	matematiğin
temellerini	incelemesi	gerektiğine	karar	verdi	ve	kendisini	"sabit,	tarif	edilemez,	neredeyse	patolojik	bir	ajitasyon	durumu"	olarak	tanımladı	.	Haziran	1918'deki	son	Avusturya	saldırısındaki	rolü	nedeniyle,	Avusturya	ordusunun	en	yüksek	onurlarından	biri	olan	Altın	Cesaret	Madalyası	için	önerildi,	ancak	bunun	yerine	Kılıçlarla	Askeri	Hizmet	Madalyası
ile	ödüllendirildi	-	karar	verildi	Bu	özel	eylem,	olağanüstü	derecede	cesur	olmasına	rağmen,	en	yüksek	onuru	hak	etmek	için	yeterince	önemli	değildi.	Önsöz,	AC	Grayling	.Richter,	Duncan	J.	sırada	bilişsel	bilim	tarafından	hazırlanan	University	of	Minnesota	Bilişsel	Bilimler	'ın	Merkezinde.	Felsefi	Soruşturmalar	(D.	Routledge	ve	Kegan	Paul	.Goldstein,
Laurence	(1999).	Temmuz	1939'da	Gretl	ve	diğer	kız	kardeşlerine	yardım	etmek	için	Viyana'ya	gitti,	Reichsbank'tan	bir	yetkiliyle	görüşmek	için	bir	günlüğüne	Berlin'i	ziyaret	etti	.	^	Akıl	hocası	Bertrand	Russell,	muhtemelen	Wittgenstein'ın	çalışmasında	bu	ayrımı	ilk	ortaya	koyan	kişiydi.	Russell,	önceki	ikametinin	doktora	için	uygunluk	koşullarını
yerine	getirmek	için	yeterli	olduğunu	belirtti	ve	Tractatus'u	tezi	olarak	sunmaya	çağırdı	.	[140]	Erkekler	psikoloji	laboratuvarında	müziğin	takdir	edilmesinde	ritmin	rolü	üzerine	deneyler	üzerinde	birlikte	çalıştılar	ve	Wittgenstein	,	1912'de	Cambridge'deki	İngiliz	Psikoloji	Derneği'ne	konuyla	ilgili	bir	makale	sundu	.	Yaşanmaya	değer	tek	yaşam	ruhani
olandır	-	bir	kadın	veya	bir	Yahudi	olarak	yaşamak,	kişinin	hiçbir	şekilde	yaşama	hakkının	olmadığı	anlamına	gelir;	seçim	dahi	veya	ölümdür.	Çüçen,	A.	Frege,	konuşurken	odanın	içinde	zıplayan	sivri	sakallı	küçük,	temiz	bir	adamdı.	Wittgenstein,	Fouracre'ın	savaştan	acilen	eve	dönme	arzusu	göstererek,	uzakta	geçirdiği	süre	boyunca	Fouracre	ile	sık
sık	yazışmalarını	sürdürdü.	[29]	Karl	Wittgenstein,	arkadaşı	olduğu	Andrew	Carnegie'nin	Avusturya'daki	eşdeğeri	olarak	görülüyordu	ve	1890'larda	dünyanın	en	zengin	adamlarından	biriydi.	Ankara:	Doğubatı	Yayınları.	1908	baharında,	kendi	uçağını	tasarlama	ve	uçurma	da	dahil	olmak	üzere	havacılık	projeleri	için	planlarla	dolu	bir	doktora	eğitimi
almak	üzere	Manchester	Victoria	Üniversitesi'ne	geldi	.	"Das	Geld	der	Wittgenstein"	.	"Under	the	Aspect	of	Time	("	sub	specie	temporis	"):	Heidegger,	Wittgenstein,	and	the	Place	of	the	Nothing"	,	Philosophy	Today	,	Cilt	53,	Sayı	2	(İlkbahar,	2009)Lurie,	Yuval.	[167]Kısaca	İncil'in	Wittgenstein'ı	ne	ölçüde	etkilediği	Tractatus'ta	,	her	iki	kitabın	da
cümlelerini	benzersiz	bir	şekilde	numaralandırmasıyla	görülebilir	.	Odadaki	herkesin	ona	gösterdiği	saygılı	ilgiyi	gözlemledim.	Russell	sinirlendi;	sevgilisi	Leydi	Ottoline	Morrell'e	şöyle	yazdı	:	"Alman	arkadaşım	bir	cezaya	çarptırılmakla	tehdit	ediyor."	Russell	kısa	süre	sonra,	özellikle	Wittgenstein'ın	yazılı	çalışmasını	inceledikten	sonra,	Wittgenstein'ın
bir	dahi	olduğuna	inanmaya	başladı.	216–217.	Keşiş,	Ray	(2005).	Savaş	boyunca,	diğer	askerlerin	karakterini	küçümsemesi	de	dahil	olmak	üzere	kişisel	görüşlerinin	yanı	sıra	sık	sık	felsefi	düşünceler	yazdığı	defterler	tuttu.	(Gerçek	yaşı	49'du)	Yüzü	zayıf	ve	kahverengiydi,	profili	simsiyahtı	ve	çarpıcı	bir	şekilde	güzel,	başı	kıvırcık	kahverengi	saçlarla
kaplıydı.	1942'nin	yeni	yılında	Ryle,	Wittgenstein'ı	onunla	tanışmaya	kararlı	olan	karısıyla	tanışmak	için	Sussex'teki	evine	götürdü.	"Wittgenstein,	Ludwig	Josef	Johann"	.	Ağustos	1918'de,	Jahoda	ve	Siegel	yayıncılarına	Der	Satz	(Almanca:	öneri,	cümle,	cümle,	set	ve	aynı	zamanda	"sıçrama")	adıyla	sunduğu	Tractatus'u	tamamladı	.	Kız	kardeşi	Margaret,
onu	Viyana'nın	Kundmanngasse	kentindeki	yeni	şehir	evinin	tasarımına	yardımcı	olmaya	davet	etti	.	^	Kanterian,	s.	ISBN	978-0-06-131686-9.	doi	:	10.2298	/	MUZ0505393H	.	13	Şubat	2010	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	Cambridge	University	Press	.Kripke	Saul	(1982).	25	Ekim'de	Jahoda	ve	Siegel'in	Tractatus'u	yayınlamama	kararı	aldıklarını
öğrendi	ve	27	Ekim'de	kardeşi	Kurt,	üçüncüsü	intihar	etmek	için	kendini	öldürdü.	İrlanda	ziyareti	sonra	aynı	anda	İrlanda	daveti	karşı	bir	tepki	idi	Taoiseach	,	Éamon	de	Valera	,	kendisi	eski	bir	matematik	öğretmeni.	Wittgenstein,	birinci	döneminde,	dilin	ve	düşüncenin	dünyayı	resmettiğini	öne	sürmüştür.	[186]	Bu,	Wittgenstein	tarafından	onaylanan
çeviridir,	ancak	birkaç	yönden	sorunludur.	Wittgenstein:	çok	kısa	bir	giriş	.	(2009).	51ff.	(1970).	Ancak	Wittgenstein,	"diz	çökmesinin"	zor	olduğunu	söyleyerek	biçimsel	dine	direndi,	[73]	büyükbabasının	inançları	Wittgenstein'ı	etkilemeye	devam	etse	de	-	meşhur	dediği	gibi,Her	sorunu	dini	açıdan	görmekten	kendimi	alamıyorum.	JSTOR		20462605	.
Orada	Russell'a,	köylülerin	"dörtte	biri	hayvan	ve	dörtte	üçü	insan"	olduğunu	söyledi.Frank	P.	^	Stern,	David	(Eylül	2010).	Kendini	ifade	etmekte	son	derece	güçlük	çekiyordu	ve	sözleri	benim	için	anlamsızdı.	St.	Martins	Press,	NY:	1996Crary,	Alice	.	Felsefenin	çoğu,	söylenemez	olanı	söyleme	girişimlerini	içerir:	"Söyleyebileceğimiz	her	şey	açıkça
söylenebilir,"	diye	tartışır.	(Haziran	2007).	Arşivlenmiş	orijinal	6	Temmuz	2018	tarihinde	.	yüzyılda	bilişsel	bilimde	en	etkili	yüz	eser"	.	Aruoba,	Çev.).	^	Pitt,	Jack	(1981).	"Mario	Bunge	nos	dijo:"	Se	puede	cahil	la	filosofía,	pero	no	evitarla	"	"	.	137	^	Mays,	s.	"	[188]Kitap	75	sayfa	uzunluğunda	-	"Kitabın	kısalığına	gelince,	bunun	için	çok	üzgünüm	...	Onu
evden	bir	taksiyle	saat	7:	00'de	gördüm	-	New	Street	İstasyonu'ndan	sabah	7	:	30'da	bir	trene	yetişmek	için		.	Toplantılar	çoğunlukla	diyalogdan	oluşuyordu.	^	Çiçekler,	FA,	III;	Ground,	Ian	(22	Ekim	2015).	83–96.	"	Renk	kavramları	üzerine	epeyce	yazı	yazdı	ve	bu	malzemeyi	küçük	bir	pusulaya	indirgeyerek	alıntı	yaptı	ve	cilaladı."	[265]EskiBertrand
Russell	,	Wittgenstein'ı	şöyle	tanımladı:belki	de	geleneksel	olarak	tasarlandığı	şekliyle	dehaya	dair	şimdiye	kadar	bildiğim	en	mükemmel	örnek;	tutkulu,	derin,	yoğun	ve	egemen.	Pears	ve	McGuinness,	"	Sachverhalt	"	ı	"işlerin	durumu"	ve	"	Sachlage	"	ı	durum	olarakçevirmek	de	dahil	olmak	üzere	bir	dizi	değişiklik	yaptı.	Wittgenstein	ayrıca	Russell'a
"yarı	yetenekli	olanların	lanetini	hissettiğini"	belirtti	.	ISBN	978-1152219274.	Öyle	mi	,	dünya	?	"Anscombe	ve	Wittgenstein'da"	.	[279]Saul	KripkeSaul	Kripke'nin	1982	tarihli	Wittgenstein	on	Rules	and	Private	Language	(Kurallar	ve	Özel	Dil	Üzerine	Wittgenstein)	kitabı	,	Wittgenstein'ın	Felsefi	Araştırmalarının	ana	argümanının	,	dili	kullanımımızda
kurallara	uyma	olasılığımızı	baltalayan	yıkıcı	bir	kural-takip	paradoksu	olduğunu	ileri	sürer	.	Önermeler,	temel	önermelerin	doğruluk	fonksiyonlarıdır	.	Oxford.	2	(3).	,	Wittgenstein'ın	zamanından	önce.	Wittgenstein	arşivi	.	^	Bartley,	s.	Londra:	Duckworth.	Bu	başarısız	başlangıçtan	sonra	bir	süre	konuşmadı	ama	belli	ki	düşünceleriyle	boğuşuyordu.	Ve
bunun	nedeni	iyi	şartlarda	olmadıkları	için	değil,	kazanmadığı	parası	olmayacağı	için	...	Wittgenstein	nasıl	okunur	.	[88]Polonya'nın	işgalinden	birkaç	gün	önce,	Hitler	kişisel	olarak	Wittgenstein	kardeşlerine	Mischling	statüsü	verdi.	15	Mayıs	1918	.	^	Roy,	Louis	(8	Ocak	2016).	ISBN	9781448112678.Mays,	Wolfe	(2015).	33.	Erişim	tarihi:	17	Ekim	2013
.	Tanrı	benimle	olsun.	ama	son	bir	yargı	kavramıonun	için	derin	bir	endişe	kaynağıydı.	The	New	Yorker	.	Oxford	University	Press.	[185]Tüm	modern	dünya	anlayışı,	sözde	doğa	yasalarının	doğa	olaylarının	açıklamaları	olduğu	yanılsaması	üzerine	kurulmuştur.	Şimdi	Felsefe	.	28	Nisan	2011.	[267]	[268]	Araştırmalar	ayrıca	hazırladığı	bilişsel	bilimde	en
etkili	yirminci	yüzyıl	eserleri	listesinde	54.	doi	:	10.1111	/	0031-806X.00022	.	^	Stonborough-Wittgenstein,	Gretl.	Oğlu	hafta	sonunu	günlüğüne	kaydetti;Wink	çok	tuhaf	[sic]	-	çok	iyi	bir	İngilizce	konuşmacı	değil,	'demek	istiyorum'	ve	'tolere	edilebilir'	demek	dayanılmaz	anlamına	geliyor.	[132]	Monk,	Wittgenstein'ın	mantık	yaşadığını	ve	solduğunu	ve
geçici	bir	ilham	eksikliğinin	onu	umutsuzluğa	sürüklediğini	yazar.	-korkunç	zayiatlar.	Wittgenstein,	L.	s.	3.	SUNY	Basın.Russell	Bertrand	(1998).	[260]	Bergen	Üniversitesi	tarafından	barındırılan	bir	İnternet	tesisi	,	hemen	hemen	tüm	materyalin	görüntülerine	erişim	ve	mevcut	transkripsiyonlarda	arama	yapılmasını	sağlar.	Hayatın	bir	kez	sona	ermesi
gerektiğini	ve	zihinsel	yaşamın	diğerlerinden	önce	sona	erebileceğini	biliyorum.	Tractatus	Logico-philosophicus	(O.	1	(Haziran	2018):	7-41.Engelmann,	Paul.	[226]	[227]1941–1947:	Guy's	Hospital	ve	Royal	Victoria	RevirMonk,	Wittgenstein'ın	bir	savaşın	(	II.Dünya	Savaşı	)	devam	etmekte	olduğunu	dayanılmaz	bulduğunu	ve	felsefe	öğrettiğini	yazıyor	.
Seyahatini	Nisan	1949'da	yaptı,	ancak	Malcolm'a	felsefi	bir	çalışma	yapamayacak	kadar	rahatsız	olduğunu	söyledi:	"Mart	ayının	başından	beri	hiçbir	iş	yapmadım	ve	hiçbir	şey	yapmaya	bile	gücüm	olmadı."	Dublin'deki	bir	doktor	anemi	teşhisi	koymuş	ve	demir	ve	karaciğer	hapları	reçete	etmişti.	^	Stewart,	GJ	"Wittgenstein	ve"	yara	şoku	"	kavramı	"	.
Doğruluk	ve	anlam,	resim	teorisi	bağlamında	ortaya	çıkmaktadır.	[82]	Wittgenstein'ın	Kültürü	ve	Değeri'nde	şöyle	yazar:Yaptığım	şey	[felsefedeki	işim]	gerçekten	çabaya	değer	mi?	[23]	[29]	Karl	sayesinde,	Wittgensteinlar	Avusturya-Macaristan	İmparatorluğu'ndaki	en	zengin	ikinci	aile	oldular	,	Rothschild'ler	daha	zengindi.	^	Bilgelik,	John	(1953).
[154]Askeri	servisI.Dünya	Savaşı'nın	patlak	vermesi	üzerine,	Wittgenstein	tıbbi	muafiyet	hakkına	sahip	olmasına	rağmen	derhal	Avusturya-Macaristan	Ordusu'na	gönüllü	oldu	.	doi	:	10.1007	/	s007870050117	.	216.	59–60	)	^	"Wittgenstein	dindar	mıydı?	77	(s1).	GH	von	Wright,	R.Rhees	ve	GEM	Anscombe	(1956),	1937	ile	1944	yılları	arasında	mantık
ve	matematik	felsefesi	üzerine	yaptığı	çalışmalardan	bir	derleme.	Wittgenstein	ve	Dilin	Sınırları	(M.	Sistemin	Süpürgesi	.	Her	ikisi	de	Roma	Katoliği	olmuş	olan	Smythies	ve	Anscombe'dan	bir	keresinde	bana	şöyle	demişti:	'İnandıkları	her	şeye	kendimi	inandırmam	mümkün	değildi.'	Bence	bu	sözleriyle	onların	inançlarını	küçümsemedi.	[173]	[174]
Wittgenstein	intihara	meyilli	olacak	kadar	perişan	haldeydi.	ISBN	9781350046634.	Ona	öğretmen	olmadığını,	hayvan	eğitmeni	olduğunu	söyledim!	Ve	hemen	polisi	getirecektim!	Piribauer,	Wittgenstein'ı	tutuklatmaya	çalıştı	ama	köyün	karakolu	boştu	ve	ertesi	gün	tekrar	denediğinde	Wittgenstein'ın	ortadan	kaybolduğu	söylendi.	Erişim	tarihi:	28	Mart
2019	.	Tractatus'un	felsefi	bir	harekete	ilham	kaynağı	olduğunu	düşünmek,	daha	önceki	yorumcuların	çoğunun	iddia	ettiği	gibi	artık	mümkün	değildir	."	[202]	1926'dan	itibaren	Wittgenstein	Viyana	Çevresi	üyeleriyle	birçok	tartışmaya	katılacaktı.	How	to	Read	Wittgenstein.	.)	[147]Bu	süre	zarfında	Wittgenstein	,	tek	bir	ilkel	önermeden	kaynaklanacak
olan	mantıksal	önermelerin	doğruluk	değerini	belirlemeye	yönelik	genel	bir	karar	prosedürü	olan	Notes	on	Logic'te	merkezi	bir	konu	olarak	gördüğü	konuyu	ele	almaya	başladı	.	[250]	Drury	daha	sonra,	bunun	yapılacak	doğru	şey	olup	olmadığı	konusunda	o	zamandan	beri	rahatsız	olduğunu	söyledi.	Ok.Blum,	Michael;	Rollig,	Stella;	Nyanga	Steven
(2005).	145.Çevirilerin	göreceli	yararları	hakkında	bir	tartışma	için	bkz.	332	(7544).	Cornish,	Kimberley	(1999).	Dil	Felsefesine	Giriş.	Wittgenstein'ın	Amerika'da	kalışının	ayrıntıları	Norman	Malcolm'un	Ludwig	Wittgenstein:	A	Memoir'da	anlatılıyor	.	ISBN	9780847695461.	[54]	İki	yıl	sonra,	22	yaşında	ve	Berlin	Akademisi'nde	kimya	okuyan	üçüncü
büyük	erkek	kardeş	Rudi,	bir	Berlin	barında	intihar	etti.	66.	Wittgenstein'ın	David	Pinsent	(1891–1918)	ile	ilişkisi	entelektüel	olarak	biçimlendirici	bir	dönemde	gerçekleşti	ve	iyi	belgelenmiştir.	(1999).	Weidenfeld	ve	Nicolson,	1979.Luchte,	James.	Wittgenstein'ın	üç	edebi	uygulayıcılara,	hem	de	tamamlanma	ve	o	açıkça	yayın	amacı	vardı	çünkü	oldu.
Tanrı'ya	inanmak,	hayatın	bir	anlamı	olduğunu	görmek	demektir	[...]	Vicdanım	dengemi	bozduğunda,	O	zaman	Bir	Şey	ile	hemfikir	değilim.	Onunla	aynı	fikirde	olmak	gerekli	değil	ya	da	mümkün	değil	ama	büyüklük,	katılmadığımız	şeyde	yatıyor.	^	Bartley,	William	Warren,	III	(1994)	[1973].	Innsbrucker	Electronic	Edition	:	Ludwig	Wittgenstein:
Gesamtbriefwechsel	/	Complete	Correspondence	,	Wittgenstein'ın	Brenner-Archiv	Araştırma	Enstitüsü'nün	(Innsbruck	Üniversitesi)	himayesinde	düzenlenen	toplu	yazışmalarını	içerir.	Soruşturmaların	çoğu,	felsefi	sorunların	çözülmek	yerine	çözülmesi	için	ilk	yanlış	adımlardan	nasıl	kaçınılabileceğinin	örneklerinden	oluşur:	"Hedeflediğimiz	açıklık
gerçekten	tam	bir	açıklıktır.	^	a	b	"20.	Felsefe	Sorunları	(V.	Wittgenstein,	Mayıs	1914'te	Moore'a	yazdığı	için	öfkeliydi:Bazı	STUPID	ayrıntılarında	bile	benim	için	bir	istisna	yapmaya	değmezsem,	o	zaman	doğrudan	Cehenneme	gidebilirim;	Ben	eğer	ve	ben	değer	ve	daha	sonra	bunu	yapmayın	-	Tanrı	tarafından	-	sen	oraya	gidebilir.	2001.	(1982).	^
Numbiola	Jamie	(2000	Güz).	Wittgenstein	ve	William	James	.	İstanbul:	Anadolu	Üniversitesi	Yayınları.	ISBN	9780195140538.Kanterian	Edward	(2007).	^	Chatterjee,	Ranjit	(2005).	Basil	Blackwell.daha	fazla	okumaBergen	Üniversitesi'nde	Arşivleri	Wittgenstein	Arşivlenen	24	Temmuz	2011'de	Wayback	Machine	.	"Düşünecek	bir	yer:	Wittgenstein'ın
Norveç'teki	inziva	yeri	ziyaretçilere	açılıyor"	.	Wittgenstein	tarafından	bestelenen	bir	müzik	parçası	(üç	çubuk),	1931	defterlerinden	birinde,	Cambridge'deki	Wittgenstein	Enstitüsü	müdürü	Michael	Nedo	tarafından	keşfedildi	.	^	Dennett,	Daniel	(29	Mart	1999).	"	[248]ÖlümWittgenstein,	25	Nisan	1951'de	son	el	yazması	MS	177	üzerinde	çalışmaya
başladı.	"Wittgenstein	Frankfurt'a	gider	(ve	söyleyecek	yararlı	bir	şey	bulur)."	Nordic	Wittgenstein	İnceleme	cilt.	ISBN		3-631-50623-6	.Francesco	Rizzo,	Kauffman	lettore	di	Wittgenstein	,	Università	degli	studi	di	Palermo,	Palermo,	2017.Padilla	Gálvez,	J.,	Felsefi	Antropoloji.	İnternet	Felsefe	Ansiklopedisi	."Ludwig	Wittgenstein:	Daha	Sonra	Matematik
Felsefesi"	.	^	Çocuk,	William	(2011).	ISBN	9780631175117.	Karl	sanatın	önde	gelen	hamilerindendi,	Auguste	Rodin'in	eserlerini	sipariş	etti	ve	şehrin	sergi	salonu	ve	sanat	galerisi	Secession	Binası'nı	finanse	etti	.	Ancak	Wittgenstein,	var	olmayan	"	Sachverhalten	"i	tartışıyor	ve	var	olmayan	bir	gerçek	olamaz.	"Davranışçılık"	.	Yerel	bir	vakıf	bağış
topladı	ve	2014'te	satın	aldı;	yeniden	sökülerek	orijinal	yerinde	yeniden	inşa	edildi;	açılış,	20	Haziran	2019'da	uluslararası	katılımla	gerçekleştirildi.	Tarihçi	Brigitte	Hamann	,	diğer	çocuklardan	farklı	olduğunu	yazıyor:	Alışılmadık	derecede	saf	bir	Yüksek	Almanca	formu	kekeleyerek,	zarif	bir	şekilde	giyinmiş,	hassas	ve	sosyal	değildi.	^	a	b	McGuinness
Brian	(1988).	Wittgenstein'ın	Çember	üzerindeki	etkisi	büyük	ölçüde	Moritz	Schlick	ve	Friedrich	Waismann	ile	sınırlıydı	ve	bu	durumlarda	bile	pozitivizm	üzerinde	çok	az	kalıcı	etki	ile	sonuçlandı.	2.	Bertrand	Russell,	Wittgenstein'ı	1912	yazında	Pinsent	ile	tanıştırdı.	308.	^	Kripke	Saul	(1982).	-	T.	Oradayken	,	Tractatus	dışında	kendi	hayatı	boyunca
basılan	tek	kitabı	olan	Hölder-Pichler-Tempsky	tarafından	1926'da	Viyana'da	yayınlanan	Wörterbuch	für	Volksschulen	adlı	çocuklar	için	42	sayfalık	bir	telaffuz	ve	yazım	sözlüğü	yazdı	.	New	York:	Viking	Press.	Öğretim	devam	ediyor,	Otterthal;	Haidbauer	olayıOkulları	Eylül	1924'te	bu	kez	Trattenbach	yakınlarındaki	Otterthal'e	taşıdı;	sosyalist	okul
müdürü	Josef	Putre,	Wittgenstein'ın	Trattenbach'dayken	arkadaş	olduğu	biriydi.	Kripke'nin	konumu,	ancak	son	zamanlarda	Cambridge	filozofu	Martin	Kusch	(2006)	tarafından	bu	ve	diğer	saldırılara	karşı	savunuldu	.	Merdiveni	Çekmek:	Wittgenstein'ın	Tractatus	Logico-Philosophicus'unun	Metafizik	Kökleri	.	Wittgenstein	okuması.	Taylor
(1967)Frazer's	Golden	Bough	üzerine	açıklamalar	,	ed.	-	eksik	olduğunu"	Aynı	Wittgenstein	1926	yılında	Marguerite	Respinger	arasında	modellenmiş	olan	teknik	mükemmel,	ama	sade,	pişmiş	toprak	heykel,	de	söylenebilir	ve	Russell	ilk	fark	olarak	o,	bu	o	Monk	comments	"vahşi	yaşam	açık	olmak	çabası"	idi	tam	da	Wittgenstein'ın	felsefi	çalışmasının
özü.	137ff,	204–209.	Ancak	eylemin	ortasındayken	etik	ve	estetikle	yüzleşti,	onların	"gerçekleri"	nin	sadece	gösterilebileceği,	belirtilmediği	sonucuna	vardı.	"Wittgenstein'ın	Nachlass'ının	Bergen	Elektronik	Sürümü"	.	^	Hanfling,	Oswald	(1981).	^	a	b	von	Wright,	Georg	Henrik	(1990).	Hans	ve	Rudi'nin	ölümünden	sonra,	Karl	yumuşadı	ve	Paul	ile
Ludwig'in	okula	gönderilmesine	izin	verdi.	[141]	Øystese	,	Wittgenstein	ve	Pinsent'in	4	Eylül	1913'te	küçük	köye	geldiklerini	öne	sürdüler	.	^	Wright,	GH	von	(1974).	[18]	"	Erken	Wittgenstein	"	önermeler	ve	dünya	arasındaki	mantıksal	ilişkiyle	ilgileniyordu	ve	bu	ilişkinin	altında	yatan	mantığın	bir	açıklamasını	sağlayarak	tüm	felsefi	sorunları
çözdüğüne	inanıyordu.	"Wittgenstein	Portreleri",	Flowers	&	Ground	bölümünde	incelendi	^	a	b	Malcolm,	s.	Ecco.Edwards,	James	C.	[128]Cambridge	HavarileriÜnlü	iktisatçı	John	Maynard	Keynes	de	onu	,	hem	Bertrand	Russell	hem	de	GE	Moore'un	öğrenci	olarak	katıldığı,	ancak	Wittgenstein'ın	bundan	pek	hoşlanmadığı	ve	nadiren	katıldığı	,	1820'de
kurulan	seçkin	bir	gizli	topluluk	olan	Cambridge	Havarileri'ne	katılmaya	davet	etti	.	47.	Sluga,	H.	Aşk	ve	cinsel	arzu	çelişki	içindedir	ve	kadın	ile	erkek	arasındaki	aşk	bu	nedenle	sefalet	veya	ahlaksızlığa	mahkumdur.	"Mavi	Kitap".	Belki	de	benden	koptuğunu	düşünüyorum.	[125]	Kulüp,	25	Ekim	1946'da	Richard	Braithwaite'in	Cambridge	,	King's
College'daki	odalarında	bir	başka	Viyanalı	filozof	olan	Karl	Popper'ın	konuk	konuşmacı	olarak	davet	edildiği	toplantı	nedeniyle	popüler	felsefe	içinde	kötü	bir	şöhrete	sahip	oldu.	^	Fitzgerald,	Michael	(2	Ağustos	2004).	13	Ağustos'ta	amcası	Paul	öldü.	Gençken	Wittgenstein,	Schopenhauer'in	epistemolojik	idealizmini	benimsedi	.	88.	Wittgenstein,	etrafı
diğer	akademisyenler	tarafından	çevrelenmişken	en	temel	sorularının	özüne	inemeyeceğini	hissetti	ve	1913'te	Norveç'teki	Skjolden	köyüne	çekildi	ve	orada	kış	için	bir	evin	ikinci	katını	kiraladı.	William	James	Akarsuları	.	[70]Wittgenstein'ın	dini	inancı	ve	Hıristiyanlık	ve	din	ile	ilişkisi	,	genel	olarak	(her	zaman	samimi	ve	özverili	bir	sempati	duyduğu)
felsefi	fikirleri	gibi	zamanla	değişecekti.	Devamlılık.Klagge	James	Carl	(2001).	^	Waugh,	Alexander	(30	Ağustos	2008).	Kasım	ayında	o	başka	ilkokulda	bu	defa	çalışmaya	başladı	Puchberg	içinde	Schneeberg	dağlar.	1	:	257–270.	Blackwell,	1980.Baker,	GP	ve	Hacker,	PMS	Wittgenstein:	Kurallar,	Dilbilgisi	ve	Gereklilik	.	Alanların	Kargaşası:	Felsefe	ve
Din	Üzerine	Kierkegaard	ve	Wittgenstein	.	Tanrı'ya	inanmak,	dünyanın	gerçeklerinin	meselenin	sonu	olmadığını	görmek	demektir.	Yazan	GEM	Anscombe	(1977)	Renk	dair	açıklamalar	(1991),	üzerine	açıklamalar	Goethe	'nin	Renklerin	Teorisi	.Kesinlik	Üzerine	,	bilgi	ve	kesinlik	arasındaki	ilişkiyi	tartışan	aforizmalar	koleksiyonu	,	eylem	felsefesinde	son
derece	etkili.Kültür	ve	Değer	,	din	ve	müzik	gibi	çeşitli	kültürel	konular	hakkında	kişisel	görüşlerin	yanı	sıra	Søren	Kierkegaard'ın	felsefesinineleştirisi.Zettel	,	Wittgenstein'ın	düşüncelerinin	parça	parça	/	"günlük	girişi"	formatında,	Kesinlik	ve	Kültür	ve	Değer	Üzerine'de	olduğu	gibi	derlemesi.	[59]	Daha	sonra	Ludwig	şunları	yazdı:Gökyüzünde	...
Ancak,	neden	veya	sonsuzluk	kavramlarından	türeyen	herhangi	bir	İlahiyat	kozmolojik	anlayışı,	ona	iğrenç	olacaktır.	[163]	Defterleri	de	felsefi	ve	ruhsal	düşüncelerini	doğruluyor	ve	bu	süre	zarfında	bir	tür	dini	uyanış	yaşadı.	(2013).	s.	12	.	[61]	[62]	[63]	1903'te,	14	yaşındayken,	orada	üç	yıllık	resmi	okula	başladı	ve	yerel	spor	salonunda	bir	öğretmen
olan	Dr.	Josef	Strigl'in	ailesiyle	kısa	bir	süre	yakınlarda	kalıyordu.	ISBN	9781862077249.	^	Kültür	ve	Değer	,	1933-4,	s.	Tractatus	Logico-Philosophicus	.Shanker,	S	.;	Shanker,	VA	(1986).	Russell,	Wittgenstein'ın	grubun	gürültülü	entelektüel	tartışma	tarzını,	değerli	mizah	anlayışını	ve	üyelerin	genellikle	birbirlerine	aşık	olmalarını	takdir
etmeyeceğinden	endişelenmişti.	Kesinlik	Üzerine	.	128.	237ff.	[215]Wittgenstein,	Keynes'in	yardımıyla	İngiliz	ya	da	İrlanda	vatandaşlığı	edinmeyi	araştırmaya	başladı	ve	görünüşe	göre	İngiltere'deki	arkadaşlarına,	daha	önce	kendilerini	sadece	bir	Yahudi	büyükanne	ve	büyükbabası	olduğu	şeklinde	yanlış	tanıttığını	itiraf	etmek	zorunda	kaldı,	aslında	üç
tane	vardı.	Bloomsbury,	2009.Duffy,	Bruce	.	61	(1):	39–51.	Felsefe	ve	Psiko-Analiz	.	Duckworth.	74–76.Jormakka,	Kari	.	Szczesny,	Gerhard	(ed.).	Joan	ilk	başta	Wittgenstein'dan	korkuyordu,	ancak	kısa	süre	sonra	iyi	arkadaş	oldular.	156	^	RB	Braithwaite	George	Edward	Moore,	1873	-	1958	,	Alice	Ambrose	ve	Morris	Lazerowitz'de.	You	can	download
the	paper	by	clicking	the	button	above.	Yaygın	olarak	Wittgenstein'ın	Viyana	Çevresi'nin	bir	parçası	olduğu	varsayılsa	da,	gerçekte	durum	böyle	değildi.	Routledge	ve	Kegan	Paul	.Drury	Maurice	O'Connor	(1984).	Stanford	Felsefe	Ansiklopedisi	.	[117]Norveç'teyken,	Wittgenstein	Norveççe'yi	yerel	köylülerle	sohbet	etmeyi	ve	Danimarkalı	da
Danimarkalı	filozof	Søren	Kierkegaard'ın	eserlerini	okumayı	öğrendi	.	[218]O	sırada	Cambridge'de	lisansüstü	araştırma	görevlisi	olan	Norman	Malcolm	,	1938'de	Wittgenstein'a	ilişkin	ilk	izlenimlerini	şöyle	anlatıyor:	Ahlak	Bilimi	Kulübü	toplantısında	akşam	için	gazetenin	okunması	ve	tartışma	başladıktan	sonra	birisi	kekelemeye	başladı.	[92]
[93]Wittgenstein	ve	Hitler	sadece	altı	gün	arayla	doğdular,	ancak	Hitler	daha	yüksek	bir	sınıfa	girmeden	önce	matematik	sınavına	tekrar	girmek	zorunda	kaldı,	Wittgenstein	ise	bir	ileri	taşındı,	bu	yüzden	Realschule'de	iki	sınıfa	ayrıldılar	.	Beş	kardeşten	üçü	daha	sonra	intihar	edecekti.	Felsefi	olarak,	Wittgenstein'ın	düşüncesi	dinsel	söylemle	uyumlu
olduğunu	gösterir.	N.	Bunun	ötesinde	hiçbir	şey	-	din,	etik,	estetik,	mistik	-	tartışılamaz.	Daha	kısa	olan	Bölüm	II,	editörleri	Elizabeth	Anscombe	ve	Rush	Rhees	tarafından	eklendi	.	[112]O	dönemden	bir	başka	arkadaş	olan	William	Eccles'e	göre,	Wittgenstein	daha	sonra	pervanenin	tasarımına	odaklanarak	daha	teorik	çalışmaya	yöneldi	-	nispeten
karmaşık	matematik	gerektiren	bir	problem.	MS	154.	Bursa:	Asa	Kitabevi.	derece.	Skinner'ın	1941'de	çocuk	felcinden	ölümüne	kadar	ilişki	içinde	olduğu	matematik	lisans	öğrencisi	Francis	Skinner'ın	işçi	sınıfından	genç	arkadaşı	Keith	Kirk	ile	bir	arkadaşlık	geliştirmişti	.	ISBN	9780393320350.	"Merhaba	Ludwig".	Paul,	Temmuz	1938'de	İsviçre'ye	ve
ardından	ABD'ye	kaçmış	ve	müzakerelere	katılmamış,	kardeşler	arasında	kalıcı	bir	bölünmeye	yol	açmıştı.	Cambridge	Wittgenstein	Arşivi	.	Ancak	bu,	felsefi	sorunların	tamamen	olması	gerektiği	anlamına	gelir.	Russell,	Wittgenstein'ın	sonraki	çalışmaları	hakkında	benzer	aşağılayıcı	yorumlarda	bulundu:Wittgenstein'ın	Felsefi	Araştırmalarında	bana
ilginç	gelen	hiçbir	şey	bulamadım	ve	neden	bütün	bir	okulun	sayfalarında	önemli	bir	bilgelik	bulduğunu	anlamıyorum.	[135]	Wittgenstein'ın	Russell'a	şahsen	söylediği	şeylerden	biri	de,	Ludwig'in	mizacı,	David	Pinsent'in	günlüğüne	de	kaydedildi	.	Harvard	Üniversitesi	Yayınları.Leitner,	Bernhard	(1973).	Yaşla	birlikte	derinleşen	kişisel	maneviyat,
dindeki	dil	sorunlarını	çözerken,	örneğin	Tanrı'nın	varlığını	bilimsel	bir	kanıt	meselesi	olarak	düşünme	cazibesine	saldırarak	çeşitli	açıklamalara	ve	açıklamalara	yol	açtı.	ISBN	978-0521038874.	Ludwig	Wittgenstein:	Dahinin	Görevi	.	"Wittgenstein	on	Tyne"	.	^	Klagge,	James	Carl;	Nordmann,	Alfred,	eds.	Filozof	Mario	Bunge	,	"Wittgenstein,	önemsiz
olduğu	için	popülerdir"	diye	düşünüyor.	Trakl,	velinimetiyle	görüşmek	istedi,	ancak	1914'te	Wittgenstein	ziyarete	gittiğinde,	Trakl	kendini	öldürdü.	tarif	edilemez	içgörü.	Öğrencilerinden	herhangi	biri	profesyonel	filozof	olmak	istediğinde	sinirlendi.	"Ludwig	Wittgenstein	(1889–1951)"	,	İnternet	Ansiklopedisi	,	30	Ağustos	2004.	"	O	sırada	Wittgenstein	,
Guy's'da	kendisini	birkaç	yıldır	rahatsız	eden	bir	safra	taşını	çıkarmak	için	bir	operasyon	geçirdi	.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	4	to	5	are	not	shown	in	this	preview.	ISBN	9783518046739.Perloff,	Marjorie	(1996).	26	Nisan'da	62.	18	(3).	Ve	aslında	ikisi	de	haklıydı	ve	yanlıştı;	kadimlerin	görüşü,	kabul	edilmiş	bir	terminusa	sahip	oldukları	ölçüde
daha	net	olsa	da,	modern	sistem	bunu	her	şey	açıklanmış	gibi	göstermeye	çalışır.	Askeri	Tarih	Aylık	.	Monk,	bu	itirafların	amacınınbir	ceza	biçimi	olarak	gururunu	incitmek;	Dürüst	ve	dürüst	düşüncenin	önünde	duran	bir	engeli	olduğu	gibi	ortadan	kaldırmaktı.Özürler	hakkında	Wittgenstein	şöyle	yazdı:	Bu	beni	daha	sakin	sulara	...	[	doğrulanamadı	]
1912'de	kabul	edildi,	ancak	tartışma	tarzına	tahammül	edemediği	için	neredeyse	hemen	istifa	etti.	Pears,	D.	ISBN	978-0-262-01534-9.	[85]	Yıllar	sonra,	Cambridge	Üniversitesi'nde	bir	profesör	olarak	Wittgenstein,	Weininger'in	kitabının	kopyalarını	şaşkın	akademik	meslektaşlarına	dağıttı.	Ona	agnostik	dersek,	bu,	insanın	bu	meseleleri	asla
bilemeyeceği	argümanına	yoğunlaşan	ve	ondan	gurur	duyan	tanıdık	polemik	agnostisizm	anlamında	anlaşılmamalıdır.	[94]	[62]	Monk,	her	ikisinin	de	1904-1905	öğretim	yılında	okulda	olduğunu	tahmin	ediyor,	ancak	birbirleriyle	bir	ilgileri	olduğuna	dair	hiçbir	kanıt	olmadığını	söylüyor.	^	"MacTutor:	Éamon	de	Valera'nın	Biyografisi"	.	Karl	Otto
Clemens	Wittgenstein	(1847–1913)	bir	endüstri	kralı	oldu	ve	1880'lerin	sonunda	Avusturya'nın	çelik	karteli	üzerinde	etkili	bir	tekel	ile	Avrupa'nın	en	zengin	adamlarından	biriydi.	Wittgenstein,	A	Very	Short	Introduction.	ISBN	9783703004209.^	Örneğin	bkz.	Buna	cevaben	kardeşi	Paul	şunları	yazdı:İsmimizi	taşıyan,	zarif	ve	nazik	bir	şekilde
yetiştirilmesi	binlerce	adım	ötede	görülebilen	hiç	kimsenin	ailemizin	bir	üyesi	olarak	tanımlanamayacağı,	gerçekten	de	söz	konusu	bile	olamaz	...	Kelimelerin	Tehlikesi	(1973)	s.	Bergen	Elektronik	Sürümü	:	Koleksiyon,	Wittgenstein'ın	yayınlanmamış	tüm	el	yazmalarını,	daktilolarını,	diktelerini	ve	defterlerinin	çoğunu	içerir.	İkili	1929'a	kadar	bir	daha
konuşmadı.	^	Kenny,	Anthony	(30	Aralık	1990).	İkinci	döneminde	bu	düşüncesini	terk	ederek,	pragmatik	bir	yaklaşım	benimsemiş	ve	dilin	sosyal	boyutuna	yönelmiştir.	^	Bunge,	Mario	(2020).	İşim	hakkında	söylemek	istediğim	buydu.	230.	Morris,	Michael	Rowland	(2008).	Alışılmadık	bir	hareketle	Wittgenstein,	Weininger'in	çalışmasının	bir	kopyasını
1	Haziran	1931'de	üniversite	kütüphanesindeki	Özel	Düzen	Kitaplarından	çıkardı.	ISBN	9783518046739.	Yine	de	Cambridge	Havarileri,	Wittgenstein'ın	1920'lerde	Cambridge'e	döndüğünde	tekrar	ibadetlere	katılmasına	izin	verdi	.	Savaştan	sonra,	Paul	Viyana'da	sahne	alırken,	orada	ölen	Hermine'yi	ziyaret	etmedi	ve	Ludwig	ya	da	Gretl	ile	bir	daha
teması	yoktu.	^	Russell,	Goodman	(2002).	[26]	Yahudi	geçmişinden	uzaklaşmak	için	"Christian"	ikinci	adını	alan	oğlu	Hermann	Christian	Wittgenstein,	evlenmeden	hemen	önce	Protestanlığa	geçen	bir	Yahudi	olan	Fanny	Figdor	ile	evlendi	ve	çift	başarılı	bir	ticaret	kurdu.	^	İngilizce	orijinal	Ogden	/	Ramsey	çevirisinden	alınmıştır.	Wittgenstein	Evi:
Savaşta	Bir	Aile	.	Frostburg	Eyalet	Üniversitesi	.	mathshistory.st-andrews.ac.uk	.	London	Review	of	Books	.	Hayatımızın,	görme	alanımızın	sınırlarının	olmadığı	bir	şekilde	sonu	yoktur.	Erişim	tarihi:	2	Eylül	2010	.	www.wittgensteinchronology.com	.	[203]	Otobiyografisinde	Rudolf	Carnap	,	Wittgenstein'ı	kendisine	en	büyük	ilhamı	veren	düşünür	olarak
tanımlıyor.	[144]	Pinsent	ayrıca	Wittgenstein'ın	zaman	zaman	"kesinlikle	asık	suratlı	ve	alaycı"	olduğunu	da	yazar	.	Bertrand	Russell:	Tutkulu	Şüpheci.	^	Eidinow,	John;	Edmonds,	David	(31	Mart	2001).	"Erasmus	Darwin	Barlow"	.	- 	Wittgenstein	(1949)	[256]1953:	Felsefi	Soruşturmaların	Yayınlanması1933-1934'te	Cambridge'deki	sınıfına	yazdırılan	bir
dizi	not	olan	Mavi	Kitap	,	Wittgenstein'ın	dil	üzerine	sonraki	düşüncelerinin	tohumlarını	içerir	ve	onun	dil	felsefesinde	bir	dönüm	noktası	olarak	geniş	çapta	okunur.Philosophical	Investigations	1953'te	iki	bölüm	halinde	yayınlandı.	3	Kasım	2007	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	The	Oxford	Companion	to	Philosophy	.	Daha	sonra	Viyana'da	bir	gençken
bir	kadınla	ilişkisi	olduğunu	açıkladı.	Bir	öğretmen	olarak,	artık	ünlü	Wittgenstein	ailesinin	bir	üyesi	olarak	tanınmamak	istiyordu.	Konstrüksiyonlarında	ara	sıra	Cermenizm	görünse	de,	eğitimli	bir	İngiliz	aksanıyla	mükemmel	İngilizce	konuşuyordu.	^	PI	,	§107.	İnceleme,	Wittgenstein'ın	felsefi	görüşlerinin	halka	açık	en	eski	kaydıdır.Nachlass
çevrimiçiGutenberg	Projesi'nde	Ludwig	Wittgenstein'ın	çalışmalarıBemerkungen	über	die	Farben	(Renk	Üzerine	Açıklamalar)"	Mantıksal	Biçim	Üzerine	Bazı	Açıklamalar	"Cambridge	(1932–3)	ders	notları"	Kesinlik	Üzerine	"	.	Elucidating	the	Tractatus.	Şimdi	Felsefe	(33).	Odaklanın	.	^	a	b	Malcolm,	s.	[13]	Pozisyonuna	rağmen,	hayatı	boyunca
felsefesinin	sadece	bir	kitabı	yayınlandı,	nispeten	ince	75	sayfalık	Tractatus	Logico-Philosophicus	(1921).	28	^	a	b	Schardt,	Bill.	7	Haziran	2011	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	102.	S2CID		1015505	.	(2000).	yüzyılın	doğum	anıtı"	.	[241]1946	yazında,	Wittgenstein	sıklıkla	Cambridge'den	ayrılmayı	ve	Başkanlık	görevinden	istifa	etmeyi	düşündü.
İstanbul:	Kabalcı	Yayınevi.	"Giriş".	Wovon	adamı	nicht	sprechen	kann,	darüber	muß	man	schweigen	.	İngiliz	Tıp	Dergisi	.	^	Örnekler	için	bkz.	[147]	Daha	sonra	bunu	hayatının	en	verimli	dönemlerinden	biri	olarak	gördü	ve	Tractatus'un	çoğunun	öncülü	olan	Logik'i	(	Mantık	Üzerine	Notlar	)	yazdı	.	Morris,	M.	1999'da	Amerikalı	üniversite	ve	kolej
öğretmenleri	arasında	yapılan	bir	anket	Araştırmalar'ı	20.	Oxford:	Oxford	Univ	Press.	(Wittgenstein	"filozof	olmayan	bir	rahip"	istemişti	ve	Pepler	ile	ölümünden	önce	birkaç	kez	görüşmüştü.)	[249]	İlk	başta	Wittgenstein'ın	ne	isteyeceğinden	emin	değillerdi,	ama	sonra	Katolikliğini	umduğunu	söylediğini	hatırladılar.	Böylece	bugün	insanlar,	tıpkı	geçmiş
çağlarda	Tanrı	ve	Kader'e	nasıl	davranıldığı	gibi,	onlara	dokunulmaz	bir	şeymiş	gibi	davranarak	doğa	kanunlarına	son	veriyorlar.	Routledge.	baskı).	1913'te	Noel	civarında	şöyle	yazıyor:insan	olmadan	önce	nasıl	mantıkçı	olabilirim?	Wittgenstein'ın	Felsefi	Soruşturmalarına	Bir	Arkadaş	.	ISBN	9781134725793.	Orada	yapacak	çok	şeyi	olduğu	için	çok
erken	gitmesi	gerekiyordu	-	Cambridge'e	geri	döndü.	Mantıksal	Pozitivizmde	Temel	Okumalar	.	^	Hoffmann,	Josef	(Ekim	2003).	Oxford:	Basil	Blackwell.	O	olduğu	için	delikanlı	bir	umutlar.	Evet,	ama	sadece	üzerine	yukarıdan	bir	ışık	parlarsa.Yakın	arkadaşı	Norman	Malcolm	şöyle	yazar:Wittgenstein'ın	olgun	yaşamı,	dini	düşünce	ve	duygularla	güçlü
bir	şekilde	belirlendi.	2,	17–100.	Wittgenstein	bu	sınıflarda	korkutucu	bir	insandı.	^	Lambridis,	Helle	(1963).	"Wittgenstein	ile	Sohbetler".	Wittgenstein	ve	Musevilik:	Gizliliğin	Zaferi	.	^	a	b	Kanterian,	s.	New	York.	Yalnızlık	arayışında	,	Maurice	O'Connor-Drury'nin	sahibi	olduğu	Connemara'da	bir	tatil	evi	olan	Rosro'ya	taşındı	.	Malcolm,	s.	McGinn,	M.
[a]Tractatus'un	bir	amacı,	dil	ve	dünya	arasındaki	ilişkiyi	ortaya	çıkarmaktır:	onun	hakkında	ne	söylenebilir	ve	sadece	gösterilebilir.	Bu	bir	konferans	odasındaydı	ve	onu	şu	öneriyi	düşünmeye	davet	ettim:	"Bu	odada	şu	anda	su	aygırı	yok."	Buna	inanmayı	reddettiğinde,	bütün	sıraların	altına	baktım,	bir	tane	bile	bulamadım;	ama	ikna	olmamıştı.
Ludwig'in	büyükannesi	Fanny,	ünlü	kemancı	Joseph	Joachim'in	ilk	kuzeniydi	.	(Londra:	Allen	ve	Unwin).	401.Baker,	GP	ve	Hacker,	PMS	Wittgenstein:	Anlama	ve	Anlam	.	Oxford	Üniversitesi	.	Orada	çalışırken	[	239]	[240]	Dr.	olan	sosyal	ilişkili	Erasmus	Barlow	,	[240]	bir	nispi	Charles	Darwin'e	.	[261]	2011'de,	İkinci	Dünya	Savaşı	sırasında	kaybolduğu
düşünülen	iki	yeni	kutu	Wittgenstein	kağıdı	bulundu.	Gözleri	derindi	ve	ifadelerinde	çoğu	zaman	şiddetliydi.	Editörler	(ilk	baskı):	Monika	Seekircher,	Brian	McGuinness	ve	Anton	Unterkircher.	Evangelical	Theological	Society	Dergisi	.	İki	şey	yapmaya	karar	verdi:	öğretmen	yetiştirme	kolejine	ilkokul	öğretmeni	olarak	kaydolmak	ve	servetinden
kurtulmak.	Oxford	University	Press.McGuinness	Brian	(1988).	Chicago:	Chicago	Press	Üniversitesi.	Tarih	ve	Bilim	Kısım	A	Felsefe	Çalışmaları	.	Wittgenstein'daki	Sözlerin	ve	Yazıların	Tehlikesi	.	İnsan	Ruhu	üzerine	Wittgenstein.	^	Viki,	Kaia	Johnsen	(17	Ağustos	2018).	"Wittgensteinlar:	Viyana	koşuşturması"	.	"Hitler,	1889–1936"	.	Sayfalar	15e	–	19e).
[204]Haus	WittgensteinBir	bina	inşa	etmekle	ilgilenmiyorum,	ancak	[...]	kendime	olası	tüm	binaların	temellerini	sunmakla	ilgileniyorum.1926'da	Wittgenstein,	bir	kaç	ay	daha	bahçıvan	olarak	çalışıyordu,	bu	kez	Hütteldorf	manastırında	keşiş	olmayı	da	sorguluyordu.	ISBN	9780226904351.	Erişim	tarihi:	16	Eylül	2010.Scheman,	Naomi	ve	O'Connor,	Peg
(editörler).	J.	25.	^	a	b	Lemco	Ian	(22	Ocak	2007).	Wittgenstein	ve	Siyaset	Çalışması	.	^	Fitzgerald,	Michael	(2000).	ISBN	9780521891325.	Russell,	Keynes	ve	Moore'a	mektuplar	.	Chicago	Press	Üniversitesi.Crary,	Alice;	Reed,	Rupert	(2000).	Yahudi	geçmişi	ve	Hitler3/4	Yahudi	kökenli	olan	Wittgenstein	ve	kardeşlerinin	kendilerini	ne	ölçüde	Yahudi
olarak	gördükleri	konusunda	pek	çok	tartışma	var.	Margarete	dışında	kardeşleri	arasında	paylaştırdı	ve	kendisine	güvenilmemesi	konusunda	ısrar	etti.	Yeni	çeviri	sıklıkla	tercih	edilir,	ancak	bazı	filozoflar	orijinali	kısmen	Wittgenstein	onayladığı	için	ve	Pears-McGuinness'in	deyimsel	İngilizce'sinden	kaçındığı	için	kullanır.	O	kadar	aniden	ve	sessizce
ayrıldı	ki,	bir	süre	insanlar	onun	intihar	eden	dördüncü	Wittgenstein	kardeşi	olduğuna	inandılar.	Meier'in	adı	Maier	ve	Meyer	çeşitli	kaynaklarda	yazılıdır.	[109]Ayrıca,	1911'de	patentini	aldığı	ve	ona	1908	sonbaharında	üniversiteden	araştırma	öğrenciliği	kazandıran	kanatlarının	ucunda	küçük	jet	motorlu	bir	pervane	tasarımı	üzerinde	çalıştı.
"Yapmak"	.	Bilim	Felsefesi.	Bu	makalenin	temel	amacı,	Wittgenstein’ın	birinci	dönemindeki	resim	teorisi	ve	anlamla	ilgili	düşüncelerini	ortaya	koymak	ve	bu	düşüncelerin	barındırdığı	sorunlar	üzerinde	durmaktır.	Çünkü	en	önemli	şey	kendimle	yüzleşmek!	Russell'ın	odalarında	bir	vesileyle	Russell'a	mantık	ve	günahları	konusunda	endişelendiğini
söyler;	ayrıca,	bir	gece	Russell'ın	odalarına	vardığında	Wittgenstein,	Russell'a	gidince	kendisini	öldüreceğini	duyurdu.	Erişim	tarihi:	8	Eylül	2010	.	Felsefi	Forum	.	Başlangıçta	sanatçılara	ve	yazarlara	bazı	bağışlarda	bulundu	ve	ardından	Birinci	Dünya	Savaşı'ndan	sonra	şiddetli	bir	kişisel	bunalım	döneminde,	kendi	tüm	servet	kardeşlerine.	[258]
Wittgenstein,	filozofların	sürtünmesiz	buzu	bırakıp	kullanımda	sıradan	dilin	"sert	zeminine"	geri	dönmeleri	gerektiğini	savunuyor	.	Times	Edebiyat	Eki	.	İnternet	Felsefe	Ansiklopedisi	.Trinity	Koleji	ŞapeliJohn	Searle	,	YouTube'da	Ludwig	Wittgenstein'daWittgenstein'ın	Yaşamı	ve	İşinin	Kronolojisi	(her	gün	inşa	edilmiş,	yüz	yıl	sonra)Wittgenstein'da
BBC	Radio	4	programı,	13	Aralık	2011'de	yayınlandı"AJ	Ayer'in	Wittgenstein'ın	Özel	Dil	Tartışmasına	Eleştirisi"Wittgenstein	,	BBC	Radio	4	ile	Ray	Monk,	Barry	Smith	&	Marie	McGinn	tartışması	(	In	Our	Time	,	4	Aralık	2003)Ludwig	Wittgenstein	de	Matematik	Şecere	ProjesiBizim	Zamanımızda	,	Ludwig	Wittgenstein	,	4	Aralık	2003'te	BBC	Radio	4'te
yayınlanmıştır.	Anlam	Kavramı	Üzerine	Bir	Deneme.	^	Bunge,	Mario	(1999).	Ama	bence	onda	bir	anlamda	din	olasılığı	vardı.	O	coşkulu	bir	öğretmendi,	birkaç	öğrenciye	gece	geç	saatlerde	ekstra	ders	veriyordu,	bazıları	onu	sevmek	için	gelse	de	ebeveynleri	onu	sevdirmeyen	bir	şeydi;	kız	kardeşi	Hermine	ara	sıra	onu	öğretirken	izledi	ve	öğrencilerin
"cevaplar	veya	gösteriler	için	seçilme	arzularında	kelimenin	tam	anlamıyla	birbirlerinin	üzerine	sürünerek	geldiklerini"	söyledi	.	Ve	bununla	Tanrı'nın	bir	babayla	karşılaştırılmasıyla	bağlantı	kurun.	45–46.	Ancak	Mayıs	1902'de	Amerika'ya	kaçıp	Chesapeake	Körfezi'ndeki	bir	tekneden	kaybolduğunda	gizemli	koşullarda	öldü	,	büyük	olasılıkla	intihar	etti.
Bulduğum	Dünya	.	[122]	[123]	[124]Topluma	hükmetti	ve	1930'ların	başlarında	kimseye	konuşma	şansı	vermediğinden	şikayet	ettikten	sonra	bir	süre	toplantıya	katılmayı	bıraktı.	Felsefe	Dergisi	.	Von	Stadtstaaten	und	Imperien	.	A	Companion	to	Wittgenstein’s	Tractatus.	Yahudi	olmadığı	için	ona	Rassenschande	için	bir	çağrı	yapıldı	(ırkçı	kirletme	).
Wittgenstein:	Bir	Yaşam:	Genç	Ludwig	1889–1921	.	Yazan	R.Rees	(1967)	Felsefi	Açıklamalar	(1975)Felsefi	Dilbilgisi	(1978)Bemerkungen	über	die	Farben	,	ed.	23	Mayıs	2013	tarihinde	orjinalinden	(PDF)	arşivlendi	.	Otobiyografi	.	68.	Russell	onu	felsefeyi	sürdürmeye	teşvik	ederek	ve	mühendisliği	terk	etme	eğilimini	haklı	çıkarırken,	kelimenin	tam
anlamıyla	Wittgenstein'ın	hayatını	kurtarmıştı.	ISSN		0140-0460	.	(2007).	[96]	[66]	[97]	Birkaç	yorumcu,	Hitler'e	ait	bir	okul	fotoğrafının	sol	alt	köşede	Wittgenstein'ı	gösterebileceğini	iddia	etti,	[98]	[66]	[99]	ancak	Hamann,	fotoğrafın	1900	veya	1901'den	kalma	olduğunu	söylüyor.	LXIV,	hayır.	Gerçek	olan,	atomik	gerçeklerin	varlığıdır	.	Bu	tembel
sonuçları	olan	öğretinin	doğru	olduğuna	bir	an	bile	inanmıyorum.	babası	1913	yılında	öldü	ve	Ludwig	hatırı	sayılır	servet	miras	zaman	I.	Russell,	bunun	neden	önemli	olduğunu	açıklamak	için	bir	giriş	yazmayı	kabul	etmişti,	çünkü	başka	türlü	yayınlanması	olası	değildi:	Anlaşılması	imkansız	olmasa	da	zordu	ve	Wittgenstein	felsefede	bilinmiyordu.
Kersaw	Ian	(2000).	ISBN	9780415000666.Drury	Maurice	O'Connor	(1973).	[71]	1912'de	Wittgenstein,	Russell'a	Mozart	ve	Beethoven'in	Tanrı'nın	gerçek	oğulları	olduğunu	yazdı.	Wittgenstein'ın	Matematiğin	Temelleri	Üzerine	Dersleri	.	Wittgenstein'ın	Dini	Bakış	Açısı	.	Blackwell,	1990.Baker,	Gordon	P.	Zaman	.	[217]	Wittgenstein'ın	1939'da
Moskova'yı	ikinci	kez	ziyaret	ettiği,	Berlin'den	seyahat	ettiği	ve	filozof	Sophia	Janowskaya	ile	yeniden	tanıştığı	bir	haber	var	.	Allen	ve	Unwin.Elmas,	Cora	(1989).	Popper	bir	teklifte	bulundu	-	"Konuşmacıları	pokerle	tehdit	etmeyin"	-	bu	noktada	Russell,	Wittgenstein'a	yanlış	anladığını	söyledi	ve	Wittgenstein	gitti.	ISBN	978-1-784-70008-9.	231.	114.
GEM	Anscombe	ve	GH	von	Wright	(1980)	Psikoloji	Felsefesi	Üzerine	Açıklamalar,	Vols.	"Modern	klasikler	nelerdir?	^	Preston,	John.	Etik	ve	Dini	İnanç	üzerine	Wittgenstein	.	Açık	ve	tuhaf	düşünme:	Wittgenstein'ın	gelişimi	ve	modern	düşünceyle	ilişkisi	.	Blackwell,	1996.Holt,	Jim	,	"Pozitif	Düşünce"	(	Karl	Sigmund'un	incelemesi	,	Demented
Zamanlarda	Kesin	Düşünme:	Viyana	Çemberi	ve	Bilimin	Temelleri	için	Epik	Arayış	,	Temel	Kitaplar,	449	s.),	The	New	York	Review	of	Books	,	cilt.	Birinci	Bölümün	çoğu	1946'da	basıma	hazırdı,	ancak	Wittgenstein	el	yazmasını	yayıncısından	geri	çekti.	[29]Ailenin	içinden	geçen	güçlü	bir	depresyon	çizgisi	varmış	gibi	görünüyordu.	Ailesi	onu	hasta	olarak
gördü	ve	razı	oldu.	29	Haziran	2011	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	Nachlass,	GH	von	Wright	tarafından,	ilk	olarak	1969'da	yayınlanan	The	Wittgenstein	Papers'da	kataloglanmışve	daha	sonra	Blackwell	(ve	ABD'de	Minnesota	Üniversitesi	Yayınları	tarafından)	yayınlanan	Wittgenstein	adlı	kitabında	güncellenmiş	ve	aynı	başlığa	sahip	bir	bölüm	olarak
eklenmiştir.	[244]	[246]1951'in	başında,	çok	az	zamanı	kaldığı	açıktı.	[270]	Bunge'ye	göre,	Wittgenstein'ın	felsefesi	önemsizdir	çünkü	önemsiz	problemlerle	ilgilenir	ve	bilimi	görmezden	gelir.	"Cambridge	Philosophers	I:	FP	Ramsey"	.	Kelimeler	ve	Şeyler	.	Prospect	Magazine	(Temmuz	1999).	Wittgenstein,	Russell'ın	çalışmalarını	Drury'ye
söyledi;Russell'ın	kitapları	iki	renkte	ciltlenmeli…	matematiksel	mantıkla	ilgili	kırmızı	olanlar	-	ve	tüm	felsefe	öğrencileri	onları	okumalı;	mavi	renkte	etik	ve	siyasetle	uğraşanlar	-	ve	hiç	kimsenin	bunları	okumasına	izin	verilmemelidir.	Wittgenstein,	arkadaşı	Paul	Engelmann	ve	bir	mimarlar	ekibi,	yedek	bir	modernist	ev	geliştirdiler.	s.		65–72	.	^
Russell	Bertrand	(1959).	ISBN	9781405129220.	[192]	Ramsey	Cambridge'e	döndükten	sonra,	Wittgenstein'ın	arkadaşları	arasında	onu	Cambridge'e	ve	onun	için	düşmanca	bir	ortam	olarak	gördüklerinden	uzaklaşmaya	ikna	etmek	için	uzun	bir	kampanya	başladı.	33–39,	45.	(1992).	Alman	filozof	Oswald	Hanfling	açıkça	şöyle	yazıyor:	"Wittgenstein,
çoğu	zaman	Viyana'da	bulunmasına	rağmen	asla	Çember'in	bir	üyesi	olmadı.	[198]	On	yıl	sonra,	1936'da,	o	yıl	yaptığı	bir	dizi	"itiraf"	ın	bir	parçası	olarak,	Wittgenstein,	şahsen	itiraf	etmek	ve	sahip	olduğu	çocuklardan	af	dilemek	istediğini	söyleyerek,	herhangi	bir	uyarı	yapmadan	köyde	göründü.	Ανταστικός	διάλογος	τε	τον	Wittgenstein	[	Wittgenstein
ile	Hayali	Diyalog	].	Doğruluk	işlevinin	genel	biçimi	şöyledir:	[	p	¯	,	ξ	¯	,	N	(	ξ	¯	)	]	{\	displaystyle	[{\	bar	{p}},	{\	bar	{\	xi}},	N	({\	bar	{\	xi}})]}	.	[144]	Wittgenstein,	Norveç'te	yaşamaya	gitti.	^	"Wittgenstein,	Leopoldine	(Çevrimiçi	Schenker	Belgeleri)"	.	Linz	Yahudisi	.	58	(6):	141–162.	Ramsey,	onunla	kaba	ekmek,	tereyağı	ve	kakaodan	oluşan	bir
akşam	yemeği	paylaştı.	179.	1	Nisan	1942'de	şöyle	yazdı:	"Artık	hayatımın	geleceği	için	hiçbir	umut	hissetmiyorum.	ISSN		1468-0378	.	^	Culture	and	Value	,	Ludwig	Wittgenstein,	(Oxford	1998),	sayfa	16e	(ayrıca	bkz.	Weininger'ın	argümanlarının	yanlış	olduğunu,	ancak	ilginç	olanın	yanlış	oldukları	yol	olduğunu	söyledi.	80–81.	C.	Yazdı:Frege'nin
çalışma	odasına	gösterildim.	Eylül	1912'de	-	birinci	sınıf	seyahat	,	özel	bir	trenin	kiralanması,	yeni	kıyafetler	ve	Pinsent	için	para	harcanması	dahil	olmak	üzere	Wittgenstein	tarafından	ödenen	masraflar	.	^	"Bilimin	Sınırları	-	ve	Bilim	Adamları	-	Dönüm	Noktası"	.	Wittgenstein	uzmanı	David	G.	Yeni	Wittgenstein	.	^	Tolstoy,	Leo	(1896).	[31]Erken



dönemWittgenstein'ın	annesi,	arkadaşları	arasında	Poldi	olarak	bilinen	Leopoldine	Maria	Josefa	Kalmus'du.	Ailesinden	bile	yardım	kabul	etmiyordu.	O	zamanlar	çağdaş	Pervane	tasarımları,	Wittgenstein'ın	fikirlerini	fiilen	uygulamaya	koymak	için	yeterince	gelişmiş	değildi	ve	Wittgenstein'ın	yenilikçi	tasarımını	destekleyebilecek	bir	kanat	tasarımının
yaratılması	yıllar	alacaktı.	^	Sluga,	Hans	(2011).	ISBN	9781135453404.	Gör	Kershaw,	Ian.	Monk	şöyle	yazar:	"Bu,	ilk	bakışta	göründüğü	kadar	marjinal	değildir,	çünkü	aksi	takdirde	oldukça	sade,	hatta	çirkin	bir	evin	kendine	özgü	güzelliğini	ödünç	veren	tam	da	bu	ayrıntılardır."	[206]Kapı	kollarını	ve	radyatörleri	tasarlaması	bir	yılını	aldı.	Ancak	1918
sonrası	hiperenflasyon	ve	ardından	Büyük	Buhran	sırasında	servetleri	azaldı	,	ancak	1938'in	sonlarında	bile	sadece	Viyana'da	13	malikaneye	sahiplerdi.	^	a	b	c	Bramann,	Jorn	K	.;	Moran,	John	(1979).	The	Guardian	.	Wittgenstein	Yaşamı	Felsefesi	Yapıtları.	Sonsuzluğu,	sonsuz	zamansal	süre	değil,	zamansızlık	olarak	kabul	edersek,	o	zaman	sonsuz
yaşam	şu	anda	yaşayanlara	aittir.	Felsefesiz	Etik:	Wittgenstein	ve	Ahlaki	Yaşam	.	Kanıt,	Çev.).	Matematiğin	Temelleri	Üzerine	Açıklamalar,	GEM	Anscombe,	rev.	Basil	Blackwell,	1967Fraser,	Giles	(25	Ocak	2010).	[257]Wittgenstein'a	göre,	felsefi	sorunlar,	dilin	kendi	evinden,	tüm	tanıdık	ve	gerekli	yer	işaretlerinin	ve	bağlamsal	ipuçlarının	kaldırıldığı
metafizik	bir	ortama	zorlanmasıyla	ortaya	çıkar.	Alındı	4	Eylül	2010	..^	Wittgenstein'ın,	Tanrı'yı	yargılamak	ve	kurtarmak	fikrini	kavramak	için	kendi	karakteri	ve	deneyimi	ile	hazırlandığına	inanıyorum.	Altınörs,	A.	^	Yaşamı	boyunca	yayınlanan	kelimelerin	sayısı	için	bkz.	"Wittgenstein'ın	Havacılık	Araştırması".	Cham:	Springer,	2018,	Synthese
Kütüphanesi,	cilt.	Basingstoke	Kanalı,	Frimley'de.	1913–1920:	I.Dünya	Savaşı	ve	TractatusKarl	Wittgenstein	20	Ocak	1913'te	öldü	ve	mirasını	aldıktan	sonra	Wittgenstein,	Avrupa'nın	en	zengin	adamlarından	biri	oldu.	^	"Modern	Klasikler	nelerdir?"	.	İstanbul:	MTV	Yayıncılık.	NRK	(Norveççe	Nynorsk'ta)	.	Der	Satz	ist	eine	Wahrheitsfunktion	der
Elementarsätze	.	Clarendon	Press,	1986.Hacker,	PMS	"Wittgenstein,	Ludwig	Josef	Johann",	Ted	Honderich	(ed.).	Bu	süre	zarfında	ikna	oldu	ki[a]	Tüm	mantığın	önermeleri	totolojilerin	genellemeleridir	ve	tüm	totolojilerin	genellemeleri	mantığın	genellemeleridir.	Faber	ve	Faber.	Bu,	genel	önerme	biçimidir.	Wittgenstein'ın	okul	saatleri	sekiz	ila	on	iki
veya	bir	arasındaydı	ve	öğleden	sonraları	boştu.	[195]Nisan	1926'da	bir	olay	meydana	geldi	ve	Der	Vorfall	Haidbauer	(Haidbauer	olayı)	olarak	tanındı.	Wittgenstein'ın	1940-1941	yıllarındaki	öğretileri,	1950'lerin	ortalarında	Lambridis	tarafından,	kendisiyle	hayali	bir	diyalog	biçiminde	uzun	bir	metin	yazmak	için	kullanılır;	burada,	dil,	temel	kavramlar
ve	temel	düzey	zihinsel	imgeler.	2	(2014):	124–140.Padilla	Gálvez,	J.	Felsefi	Soruşturmalar	.	Arşivlenmiş	orijinal	10	Şubat	2018	tarihinde	.	Dünyanın	en	seçkin	üç	filozofunun	birlikte	aynı	odada	bulunduğu	tek	zamandı.	Bu	zaman	zarfında	Wittgenstein,	"Hristiyanlık	gerçekten	de	mutluluğa	giden	tek	kesin	yol"	diye	yazdı,	ancak	dini	inancın	yalnızca
belirli	bir	öğretinin	doğru	olduğunu	düşündüğü	fikrini	reddetti.	Cambridge	Üniversitesi.	[245]	Amerika'da	geçirdiği	yaz	boyunca,	Wittgenstein	epistemolojik	tartışmalarına,	özellikle	de	sonunda	Kesinlik	Üzerine	son	parçalar	haline	gelecek	olan	felsefi	şüphecilikle	olan	ilişkisine	başladı	.Kemik	iliğine	yayılan	ameliyat	edilemez	prostat	kanseri	teşhisi
konduğu	Londra'ya	döndü	.	^	Ezard,	John	(19	Şubat	2005).	Vücudun	İyileştirilmesi	.	Bunlardan	ikisi	zaten	"hantal	tipkript"	idi	,	Felsefi	Açıklamalar	ve	Felsefi	Dilbilgisi	.	Ramsey,	John	Maynard	Keynes'e	şunları	yazdı	:[Wittgenstein'ın	ailesi]	çok	zengin	ve	ona	herhangi	bir	şekilde	para	vermek	veya	onun	için	herhangi	bir	şey	yapmak	konusunda	son
derece	endişeli	ve	tüm	ilerlemelerini	reddediyor;	Hatta	Noel	hediyeleri	veya	sakatların	yiyecekleri	bile,	hasta	olduğunda	geri	gönderir.	Görmek:	Beyaz,	Roger.	Münih:	Szczesny	Verlag.	[33]Felsefe	profesörüGE	Moore'un	1939'da	felsefe	kürsüsünden	istifa	etmesinden	sonra,	Wittgenstein	seçildi	ve	kısa	süre	sonra	İngiliz	vatandaşlığını	aldı	.	İçinde,	eğer
Tanrı'nın	isteği	olursa,	çalışmalarımın	iyi	gideceğini	umduğunu	söylüyor.	^	a	b	Derbyshire,	Jonathan	(6	Eylül	2019).	Moore	ile	2	Haziran'da	tanıştı	ve	muhtemelen	Moore'a	Weininger'ın	çalışmasının	kopyasını	verdi.	10	Mayıs	2002	.	Geçen	Çarşamba	West	Surrey'deki	uçak	kazasının	ikinci	kurbanı	olan	Oxford	ve	Birmingham	yakınlarındaki	Foxcombe
Hill'den	Bay	ve	Bayan	Hume	Pinsent'in	oğlu	olan	sivil	bir	gözlemci	olan	Bay	David	Hugh	Pinsent'in	cesedi	dün	gece	bulundu.	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	New	York,	NY:	Harper	and	Row.	Kasım	1911'de,	ilk	başta	Wittgenstein'ın	bir	huysuz	olabileceğini	düşündüğünü	yazdı,	ancak	çok	geçmeden	onun	bir	dahi	olduğuna	karar
verdi:İlk	görüşlerinden	bazıları	kararı	zorlaştırdı.	151.	^	PI	,	§133.	"Wittgenstein'ın	Önemi"	.	Rhees,	Rush	(ed.).	Felsefi	Gelişimim	.	Child,	2011)	[254]	Referanslar^	Zalta,	Edward	N.	199–200.	30'lu	yaşlarında	klarnet	çalmayı	da	öğrendi	.	İstanbul:	İnkılâp	Yayınları.	Wittgenstein'ın	tasarımı,	hava	ve	gazın	pervane	kolları	boyunca	her	bir	kanadın	ucundaki
yanma	odalarına	zorlanmasını	ve	daha	sonra	dönen	kolların	uyguladığı	merkezkaç	kuvvetiyle	sıkıştırılıp	ateşlenmesini	gerektiriyordu.	^	Tractatus	(Ogden	çevirisi),	önsöz.	Penn	State	Press,	2002.Schönbaumsfeld,	Genia.	Her	pencere,	Wittgenstein'ın	tasarladığı	bir	kasnakla	hareket	ettirilen	150	kilogram	(330	lb)	ağırlığındaki	metal	bir	perdeyle
kaplıydı.	11.CS1	Maint:	yazar	parametresini	(	bağlantı	)	kullanır	^	a	b	c	Glock,	Hans-Johann	(2007).	Wittgenstein'ın	Pokeri	.	ve	8	Temmuz'da	Tanrı'ya	inanmak,	hayatın	anlamını	anlamak	demektir.	[49]	[50]	Psikiyatrist	Michael	Fitzgerald	,	Karl'ın	empatiden	yoksun	sert	bir	mükemmeliyetçi	olduğunu	ve	Wittgenstein'ın	annesinin	endişeli	ve	güvensiz
olduğunu,	kocasına	karşı	duramadığını	savunuyor.	Erişim	tarihi:	6	Temmuz	2018	.	38.	224–226.	Arşivler	görüntünün	yaklaşık	1901	tarihini	vermektedir.^	Alman	Federal	Arşivleri,	görüntünün	"1901	dolaylarında"	çekildiğini	söylüyor;	sınıfı	1B	ve	öğretmeni	Oskar	Langer	olarak	tanımlar.	Kulüp	Voltaire:	Jahrbuch	für	kritische	Aufklärung	.	[271]	Bunge'ye
göre,	Wittgenstein'ın	dil	felsefesi	sığdır	çünkü	bilimsel	dilbilimi	görmezden	gelir	.	Bertrand	Russell	ve	Wittgenstein	arasındaki	rol	değişikliği,	kısa	süre	sonra	Russell'ın	1916'da,	Wittgenstein'ın	Russell'ın	kendi	çalışmasını	eleştirmesinin	ardından	yazdığı	gibi	oldu:Onun	[Wittgenstein'ın]	eleştirisi,	o	zamanlar	bunu	fark	ettiğinizi	sanmıyorum,	hayatımda
birinci	sınıf	bir	öneme	sahip	bir	olaydı	ve	o	zamandan	beri	yaptığım	her	şeyi	etkiledi.	Erişim	tarihi:	5	Temmuz	2016	.	"Düşündüğümden	daha	büyük."	Hermine'nin	ölümünden	sonra	çeşitli	arkadaşlarıyla	birlikte	kaldıktan	sonra	çok	fazla	hareket	etti:	Nisan	1950'de	GH	von	Wright	ile	kaldığı	Cambridge'e	;	Rush	Rhees	ile	kalmak	için	Londra'ya	;	daha
sonra	Elizabeth	Anscombe'u	görmek	için	Oxford'a	gitti	,	Norman	Malcolm'a	neredeyse	hiç	felsefe	yapmadığını	yazdı.	Kısa	süre	sonra,	köyün	hemen	dışındaki	Eidsvatnet	Gölü'ne	bakan	uzak	bir	kayanın	üzerine	dikilmiş	küçük	bir	ahşap	ev	tasarladı.	Arkadaşsız	ve	neşesiz.	Garip	Çokluk:	Bir	Çeşitlilik	Çağında	Anayasacılık	.	Bu,	diğerlerinin	yanı	sıra	,
Wittgenstein'ların	evlenebilecekleri	veya	seks	yapabilecekleri	ve	çalışabilecekleri	yerlerin	kısıtlandığı	anlamına	geliyordu	.	23–4.	^	"PDF"	(PDF)	.	John	Ryle	Cambridge	tıp	profesörü	oldu	ve	Guy	hazırlanmasına	yardımcı	dahil	olmuştu	Blitz	.	Josef	Haidbauer,	babası	ölmüş	ve	annesi	yerel	bir	hizmetçi	olarak	çalışan	11	yaşında	bir	öğrenciydi.	Bu
bağlamda,	filozofun,	birinci	dönem	düşüncelerini	geliştirdiği	Tractatus	Logico-Philosophicus	eseri	çerçevesinde	dil,	doğruluk	ve	anlamla	ilgili	görüşleri	detaylı	olarak	incelenerek	bu	görüşlerin	içerdiği	sorunlar	ortaya	konulacak	ve	bu	sorunlara	yönelik	olası	çözüm	önerileri	tartışılacaktır.	Oxford:	Blackwell.	"10".	Rowman	ve	Littlefield.	[16]	[17]	Dört
ağabeyinden	üçü,	Wittgenstein'ın	daha	sonra	düşündüğü	ayrı	intihar	eylemleri	sonucu	öldü	.	^	Cain,	MJ.	Wittgenstein	and	the	Tractatus	Logico-Philosophicus.	Erişim	tarihi:	17	Ekim	2020	.	Guy's'taki	yalnızlık	döneminde	günlüğüne	şunları	yazdı:	"Bir	hafta	önce	haber	almak	için	ona	baskı	yapmama	rağmen,	on	gündür	K'den	başka	hiçbir	şey	duymadım.
Logicomix	.	282.	"Wittgenstein'dan	Üç	Çubuk"	(PDF)	.	Nürnberg	Yasaları,	insanları	üç	veya	dört	Yahudi	büyükanne	ve	büyükbabası	varsa	Yahudi	(	Volljuden	)	,	bir	veya	iki	büyükbabası	varsa	karışık	kan	(Karışık	)	olarak	sınıflandırdı	.	Weininger,	kitabı	yayınladıktan	kısa	bir	süre	sonra	1903'te	intihar	etti.	yüzyıl	felsefesinin	en	önemli	kitabı	olarak
sıraladı	ve	"yirminci	yüzyıl	felsefesinde	çeşitli	uzmanlıklara	ve	felsefi	yönelimlere	hitap	eden	tek	geçişli	şaheser"	olarak	öne	çıktı	.	Charlottenburg'da	mühendislik	öğrenmiş	bir	adam	olduğu	ortaya	çıktı,	ancak	bu	kurs	sırasında	kendi	başına	matematik	felsefesine	bir	tutku	kazandı	ve	şimdi	beni	duymak	için	Cambridge'e	geldi.	Ramsey	ve	diğerlerinin
ısrarı	üzerine,	Wittgenstein	1929'da	Cambridge'e	döndü.	Wittgenstein	08:30	de	doğdu		PM	(yakın	şimdi	Argentinierstraße,	Alleegasse	16	de	sözde	"Wittgenstein	Sarayı"	26	Nisan	1889	tarihinde	Karlskirche	),	[37]	sınırları	içinde	Neuwaldeggerstrasse	,	Neuwaldegg	,	Viyana.	ISBN	978-0041920154.	vie.	[262]	[263]Ne	oldu	Felsefi	Araştırmalar	zaten
yakın	nedeniyle	içsel	önemi	o	öncelik	1951.	[105]1906–1913:	ÜniversiteO	mekanik	mühendisliği	çalışmalarına	başladığında	Technische	Hochschule	Berlin	in	Charlottenburg	1906	23	Ekim,	Berlin,	profesör	Dr.	Jolles	ailesiyle	konaklama.	Şiddet	bir	yana,	Monk	,	müdür	piyano	çalarken	"	Krautsalat!	"	(	"	Lahana	salatası"	-	yani	rendelenmiş	lahana)	ve
"Saçma!"	Diye	bağırarak,	çabucak	bir	köy	efsanesi	haline	geldiğini	yazıyor.	[39]Çocuklar	Katolik	olarak	vaftiz	edildi,	resmi	Katolik	eğitimi	aldı	ve	son	derece	yoğun	bir	ortamda	büyüdüler.	Öncelikle,	bu	toplantılarda	özgün	araştırmalar	yürütüyordu	...	Savaş	zamanı	deneyimlerini	Tanrı'nın	iradesine	uymaya	çalıştığı	bir	duruşma	olarak	gördü	ve	29	Nisan
1915	tarihli	bir	günlük	yazısında	şunları	yazıyor:Belki	ölümün	yakınlığı	bana	hayatın	ışığını	getirir.	Genelde	en	az	üç	adama	aşık	olduğuna	ve	son	ikisiyle	ilişkisi	olduğuna	inanılıyor:	1912'de	David	Hume	Pinsent	,	1930'da	Francis	Skinner	ve	1940'ların	sonlarında	Ben	Richards.	[170]	Russell,	savaştan	son	derece	mistik	ve	münzevi	bir	tavırla	değişmiş	bir
adam	olarak	döndüğünü	söyledi	.	^	PMS	Hacker	,	Wittgenstein'ın	Yirminci	Yüzyıl	Analitik	Felsefesindeki	Yeri	(1996),	s.	(2003).	Cambridge	University	Press.	ISBN	9781438414713.	Bakışları	yoğunlaşmıştı,	elleriyle	sanki	anlatıyormuş	gibi	çarpıcı	jestler	yaptı	...	Muzikologija	(5):	393-395.	60.	Anthony	Gottlieb	,	Paul'un	Wittgenstein'ların	ana	aile
malikanesindeki	piyanolardan	birinde	pratik	yaptığı	ve	aniden	yan	odada	Ludwig'e	bağırdığı	zaman	hakkında	bir	hikaye	anlatır:Kapının	altından	bana	doğru	gelen	şüpheciliğini	hissettiğim	için	evdeyken	oynayamam!	[33]Aile	sarayında	yedi	kuyruklu	piyano	[52]	bulunuyordu	ve	kardeşlerin	her	biri	"zaman	zaman	patolojik	olanlarla	sınırlanan	bir
coşkuyla"	müziğin	peşine	düştü.	24	^	Wittgenstein,	Ludwid	(1984).	Thomas	Bernhard	,	daha	eleştirel	olarak,	Wittgenstein'ın	hayatındaki	bu	dönem	hakkında	yazdı:	"Bir	köy	okulu	müdürü	olarak	multi-milyoner	kesinlikle	bir	sapkınlık	parçasıdır."	[176]	Avusturya'daki	öğretim	görevlileri1920	yazında,	Wittgenstein	bir	manastırda	bahçıvan	olarak	çalıştı.
Wittgenstein'ın	gelişinden	üç	ay	sonra	Russell,	Morrell'e	şunları	söyledi:Onu	seviyorum	ve	o	benim	çözmek	için	çok	yaşlıyım	sorunlarını	çözecek	hissetmek	...	^	a	b	Malcolm,	Norman	;	von	Wright,	GH	(2001).	İzlanda'ya	ek	olarak,	Wittgenstein	ve	Pinsent	1913'te	Norveç'e	gitti.	724.,	adı	açıklanmayan	bir	Berlin	gazetesine	atıfta	bulunarak,	sırasıyla
Bartley,	s.	Erişim	tarihi:	27	Şubat	2021	.	"Ludwig	Wittgenstein:	Filozof"	.	bir	yıldız	olmalıydım.	Gustav	Klimt,	Wittgenstein'ın	kız	kardeşini	düğün	portresi	için	boyadı	ve	Johannes	Brahms	ve	Gustav	Mahler	,	ailenin	sayısız	müzik	odasında	düzenli	konserler	verdi.	Bundan	sonra,	anlaşması	gereken	Paul'u	planı	desteklemesi	için	ikna	etmek	için	New
York'a	gitti.	KaynaklarBartley,	William	Warren	(1994)	[1973].	[274]Wittgenstein	bursundaki	önemli	bir	tartışma,	Cora	Diamond	,	Alice	Crary	ve	James	F.	20	Ağustos	2011	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	İstanbul:	Say	Yayınları.	Kitap	1953'te	yayınlandı.En	az	üç	diğer	eser	aşağı	yukarı	bitmişti.	Açık	ve	Garip	Düşünme:	Wittgenstein'ın	Gelişimi	ve
Modern	Düşünceyle	İlişkisi	.	doi	:	10.1017	/	S0067237800012686	.	Ludwig	Josef	Johann	Wittgenstein'in	(	VIT	-gən-s	(h)	çatallı	;	[11]	:	Alman	[luːtvɪç	vɪtɡn̩ˌʃtaɪn]	;	1889	Nisan	26	-	29	1951	Nisan	)	öncelikle	çalışmış	olan	Avusturyalı	İngiliz	filozof	mantık	,	matematik	felsefesi	,	zihin	felsefesi	ve	dil	felsefesi	.	JSTOR		2023409	.	79ff	^	Malcolm,	s.	221.	The
Architecture	of	Ludwig	Wittgenstein'ın	yazarı	Bernhard	Leitner,	iç	tasarım	tarihinde	neredeyse	karşılaştırılabilir	bir	şey	olmadığını	söyledi:	"Pahalı	olduğu	kadar	ustaca.	89.	Hastane	personeline	dünyanın	en	ünlü	filozoflarından	biri	olduğu	söylenmedi,	ancak	tıbbi	personelin	bir	kısmı	onu	tanıdı	-	en	azından	biri	Ahlak	Bilimleri	Kulübü	toplantılarına
katılmıştı	-	ama	sağduyulu	davrandılar.	^	Linz'deki	Realschule'un	halefi	kurumu	Bundesrealgymnasium	Linz	Fadingerstraße'dir	.	"	Bu	hedefi	desteklemek	için,	Yeni	Wittgenstein	araştırmacıları,	Tractatus'un	"düz	saçmalık"	olarak	okunmasını	önermektedir	-	bunun	önemli	bir	felsefi	projeyi	aktarmaya	çalışmadığını,	bunun	yerine	okuyucuyu	felsefi
spekülasyondan	vazgeçmeye	zorladığını	savunmaktadır.	[86]	23	Ağustos	1931	tarihli	bir	mektupta	Wittgenstein,	GE	Moore'a	şunları	yazdı	:Sevgili	Moore,	Mektubun	için	teşekkürler.	Felsefi	sorunlara	yönelik	tutumumuz,	bilim	adamlarının	sorunlarına	karşı	tavrımızdan	çok	farklı	değildi."	Wittgenstein'a	gelince:İnsanlara	ve	sorunlara,	hatta	teorik
sorunlara	bakış	açısı	ve	tutumu,	bir	bilim	adamından	çok	yaratıcı	bir	sanatçınınkine	benziyordu;	neredeyse	söylenebilir,	dinî	bir	peygamberin	ya	da	bir	kâhininkine	benzer	...	- 	Wittgenstein,	Tractatus	,	6,371-2Bir	İngilizce	çeviri	Cambridge'de	King's'de	CK	Ogden	tarafından	görevlendirilen	matematik	lisans	öğrencisi	Frank	Ramsey	tarafından	hazırlandı
.	Wittgenstein	sürgünde	.	20	(21	Aralık	2017),	s.	"Wittgenstein,	Tolstoy	ve	Kısaca	İncil"	.	Ayrılmasının	ardından	İtalyan	cephesine	geri	gönderildi	ve	Avusturya	ordusunun	yenilgisi	sonucu	3	Kasım'da	Trentino'da	Müttefik	kuvvetler	tarafından	esir	alındı	.	Oxford	University	Press,	1987	ve	1988.Shyam	Wuppuluri,	NCA	da	Costa	(editörler),	"
Wittgensteinian	(sıf.):	Dünyaya	Wittgenstein'ın	Felsefesinin	Bakış	Açısından	Bakmak"	Springer	-	The	Frontiers	Collection,	2019.	[14]	[15]	Ciltli	el	yazmaları	düzenlendi	ve	ölümünden	sonra	yayınlandı.	"Tanrılar	için	bir	konut"	.	[69]	Daha	sonraki	yıllarda,	Wittgenstein,	Schopenhauer'ı	son	derece	küçümseyerek	onu	nihayetinde	"sığ"	bir	düşünür	olarak
tanımladı:Schopenhauer	oldukça	kaba	bir	zihne	sahip	...	Kendi	içlerinde	saçma	değiller,	ancak	onlar	hakkında	herhangi	bir	açıklama	olmalı.	1	(2).	[157]	Kazayla	meydana	gelen	bir	patlamada	yaralandı	ve	Kraków'da	hastaneye	kaldırıldı	.	Cambridge	Wittgenstein	arşivi	.	1916	baharına	kadar	tehlikeden	korunan	sözleri	kuru,	soyut	ve	mantıklıydı.
Russell'a	olan	inancını	yitirmiş,	onu	glib	ve	felsefe	mekanisti	bulmuş	ve	Tractatus'u	temelde	yanlış	anladığını	hissetti	.	[157]	Mart	1916'da,	Avusturya	7.	[280]Kripke'nin	kitabı,	şüpheci	problemini	ilginç	ve	anlayışlı	bulanlar	ile	anlam	konusundaki	şüpheciliğinin	kafası	karışmış,	seçiciden	kaynaklanan	sahte	bir	problem	olduğunu	iddia	eden	Gordon	Baker
ve	Peter	Hacker	gibi	diğerleri	arasında	bölünmüş	büyük	bir	ikincil	literatür	üretti.	^	Cook,	GC.	Dünya	Savaşı	Avusturya-Macar	ordusunda	gönüllü	olarak	mücadele	ettiği,	onun	bütününü	ele	verdi	erkek	ve	kız	kardeşlerine	servet	kazandırdı	ve	depresyondan	muzdarip,	ilkokul	öğretmeni	olarak	çalıştığı	Aşağı	Avusturya'ya	sığındı	^	Duffy,	Bruce	(13
Kasım	1988).	1931'de	şunları	yazdı:Gençliğimde,	yaklaşık	18	veya	19	yaşına	kadar	olan	kötü	yazım,	karakterimin	geri	kalanıyla	(çalışmadaki	zayıflığım)	bağlantılı.	Felsefe	Krizde:	Yeniden	Yapılandırma	İhtiyacı	.	yaşama	karşı	tiksinti	tohumunu	kendi	içinde"	taşıdığını	söylemişti	.	"	[274]Bertrand	RussellEkim	1944'te	Wittgenstein,	Amerika'da	birkaç
yıldır	yaşayan	Russell	ile	hemen	hemen	aynı	zamanlarda	Cambridge'e	döndü	.	Grayling	şöyle	der:	"...	Şaşırdım	çünkü	Tractatus'un	ünlü	yazarının	yaşlı	bir	adam	olmasını	beklemiştim	,	oysa	bu	adam	genç	görünüyordu	-	belki	de	yaklaşık	35.	Kirk	ve	Wittgenstein,	bir	City	and	Guilds	sınavını	geçmesine	yardımcı	olmak	için	Wittgenstein	ona	fizik	dersleri
vererek	bir	arkadaşlık	kurdu	.	^	"Ludwig	Wittgenstein:	Cambridge'e	Dön"	.	Yeni	Sol	İnceleme	.	^	Bunge,	Mario	ve	Ardila,	Rubén	(1987).	Bu	ölümünden	sonra	serinin	ilki	ve	en	çok	bilineni	1953	tarihli	Philosophical	Investigations	kitabıdır	.Avrupa'nın	en	zengin	ailelerinden	biri	olarak	Viyana'da	doğdu,	1913'te	babasından	bir	servet	miras	aldı.	Bunlar	ve
diğer	yazılar	daha	sonra	Remarks	on	Color	ve	On	Certainty	olarak	yayınlandı	.	Moore,	sınav	görevlisinin	raporuna	şunları	yazdı:	"Ben	kendim	bunun	bir	dahinin	işi	olduğunu	düşünüyorum;	ancak,	tamamen	yanılıyorsam	ve	bu	türden	bir	şey	olmasa	bile,	doktora	için	gereken	standardın	çok	üstünde.	^	Moran,	John	(Mayıs-Haziran	1972).	Hitler,
Leonding'de	ilkokula	gitti,	ancak	Eylül	1901'den	itibaren	Linz'deki	Realschule'ye	gitti.	M.:	Ontos	Verlag,	2010.	36.	^	Kuhn,	Thomas	S.	TLS	.	Ertesi	öğleden	sonra	yürüyüşe	çıktı	ve	son	yazısını	27	Nisan'da	yazdı.	Üç	yarıyıl	boyunca	devam	etti	ve	5	Mayıs	1908'de	bir	diploma	(	Abgangzeugnis	)	aldı.	Logisch-Philosophische	Abhandlung	,	Annalen	der
Naturphilosophie,	14	(1921)	Tractatus	Logico-Philosophicus	[	TLP	],	CK	Ogden	tarafından	çevrildi	(1922)"	Mantıksal	Biçim	Üzerine	Bazı	Açıklamalar	"	(1929),	Aristotelian	Society	Supplementary	Volume	,	Cilt	9,	Sayı	1,	15	Temmuz	1929,	s.	Bu	yayına	ek	olarak,	yayınlanan	diğer	çalışmalar	sadece	bir	makale,	"	Mantıksal	Biçim	Üzerine	Bazı	Açıklamalar	"
(1929),	bir	kitap	incelemesi	ve	bir	çocuk	sözlüğü	idi.	Şimdi	tek	istediğim	bu:	eğer	Tanrı'nın	isteği	olması	gerekiyorsa.	Continuum	International	Publishing	Group,	2006,	s.	Erişim	tarihi:	20	Kasım	2008	.Ayrıca	bakınızFelsefe	portalıUluslararası	Wittgenstein	SempozyumuDipnotlar^	Örneğin,	Ramsey,	sırasıyla	"	Sachverhalt	"	ve	"	Sachlage	"	i	"atomik
gerçek"	ve	"durum"	olaraktercüme	etti.	"	[184]	Ancak	Wittgenstein,	Russell'ın	yardımından	memnun	değildi.	Wittgenstein,	Hall'da	akşam	yemeği	vakti	gelene	kadar,	derslerden	sonra	felsefe	hakkında	daha	fazla	tartışmak	için	odalarına	döndükten	sonra	onu	takip	etmeye	başladı	.	kafa	karışıklıklarından	felsefe	kurarken	karışırız.	Trajik	bir	düşünce.	O
da	onu	yönettiği	Gretl,	onun	diğer	kardeşi	ile	tartışılan	Arthur	Schopenhauer	'in	Will	ve	Temsil	Dünyası	.	^	Churchill	College	için	Bir	Kılavuz,	Cambridge:	Dr.	Mark	Goldie'nin	metni	(2009),	sayfa	62–63	^	"Wittgenstein'ın	Mezarı"	.	Wittgenstein,	kendi	topçularının	ateşini,	hiç	kimsenin	olmadığı	topraklardaki	bir	gözlem	noktasından	Müttefik	birliklerine
karşı	yöneltti	-	düşman	ateşi	tarafından	hedef	alındığı	için	en	tehlikeli	işlerden	biri.	[224]	[225]Wittgenstein'ın	bu	dönemdeki	dersleri,	başka	bir	öğrencisi	olan	Yunan	filozof	ve	eğitimci	Helle	Lambridis	tarafından	da	tartışıldı	.	Descartes,	R.	İkili,	hesaplama	mantığı	ile	günlük	hakikat	mefhumları	arasındaki	ilişki	hakkında	birçok	tartışma	yaptı.	Harika
olduğu	doğru	ama	harika	ve	harika.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	7	to	12	are	not	shown	in	this	preview.	Wittgenstein'ın	Tractatus	logico-philoscus	.	[40]	Aile,	Viyana'nın	kültürel	yaşamının	merkezindeydi;	Bruno	Walter	,	Wittgenstein'ların	sarayındaki	yaşamı	"insanlığın	ve	kültürün	her	yeri	kaplayan	bir	atmosfer"	olarak	tanımladı.	77	ve	138.	Bu
bir	şikayet	değil,	çünkü	Bundan	gerçekten	acı	çekmiyorum.	Klasik	Mantık.	Malcolm	ve	GH	von	Wright	(2001)	[245]	(s.	[244]Ayrıca	,	o	zamanlar	Cornell	Üniversitesi'nde	profesör	olan	Norman	Malcolm'dan	,	kendisiyle	ve	karısıyla	birlikte	New	York	Ithaca'da	birkaç	ay	kalma	davetini	de	kabul	etti	.	^	Patton,	Lydia	(2009).	Wittgenstein,	14	yaşına	kadar
evde	özel	öğretmenler	tarafından	eğitildi.	Wiley-Blackwell.Keşiş,	Ray	(1990).	yüzyıl	analitik	felsefesi	üzerindeki	etkisinin	Viyana	Çevresi	üzerindeki	erken	etkisine	ve	daha	sonra	Oxford	"sıradan	dil"	okulu	ve	Cambridge	filozofları	üzerindeki	etkisine	atfedilebileceğini	savunuyor	.	Basil	Blackwell	Yayınları.	kaybolmak."	[259]Diğer	ölümünden	sonra
yayınlarWittgenstein,	83	el	yazması,	46	daktilo	yazısı	ve	11	dikte	de	dahil	olmak	üzere,	tahmini	20.000	sayfaya	varan	çok	sayıda	yayınlanmamış	makale	arşivi	bıraktı.	- 	Wittgenstein,	Tractatus	,	6.431Wittgenstein,	1947'de	Cambridge'deki	profesörlükten	yazılarına	odaklanmak	için	istifa	etti	ve	1947	ve	1948'de	İrlanda'ya	gitti	,	Dublin'deki	Ross's
Hotel'de	ve	Redcross	,	County	Wicklow'daki	bir	çiftlik	evinde	kaldı	ve	MS	137,	cilt	R	el	yazmasına	başladı.	Schloss	Wittgenstein	.	"Wittgenstein'ın	Teologları:	Ludwig	Wittgenstein'ın	Teoloji	Üzerindeki	Etkisine	Dair	Bir	Araştırma"	(PDF)	.	Toronto:	Toronto	Üniversitesi	Yayınları.	Florida	Üniversitesi	Yayınları.Gellner,	Ernest	(1979)	[1959].	Chicago	ve
Londra:	Chicago	Üniversitesi	Yayınları.	19,	hayır.	[214]Anschluss'tan	sonra,	kardeşi	Paul	hemen	İngiltere'ye	ve	daha	sonra	ABD'ye	gitti.	Rhees	ve	J.	Wittgenstein'ın	Tractatus'un	bu	fikre	bağlı	olduğunu	söylediği	dış	kanıtlar,	yazılar	ve	konuşmalarla	çeliştiğini	savunur.	^	p216,	Felsefi	Masallar,	Cohen,	M.,	Blackwell	2008	^	a	b	Wittgenstein'ın	kendisini
Yahudi	değil,	tamamen	Alman	olarak	gördüğü	görüşü	için	bkz.	Wittgenstein	özellikle	pencerelere,	kapılara	ve	radyatörlere	odaklandı	ve	her	detayın	tam	olarak	belirttiği	gibi	olmasını	istedi.	"Felsefe	ve	Mimaride	Kendisi	Üzerinde	Çalışmak:	Wittgenstein	Evi'nin	Mükemmeliyetçi	Bir	Okuması."	Mimari	Teori	İncelemesi	,	cilt.	Russell,	B.	5	Mart	2009
tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	6.	ISBN	9780715623299.	Alındı	4	Eylül	2010	.	"	[247]	Şubat	ayında	Bevans'ın	evine	MS	175	ve	MS	176	üzerinde	çalışmak	üzere	döndü.	Wittgenstein-Studien.	11	Ekim	2011	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	^	Kanterian	Edward	(2007).	^	Lackey,	Douglas	(Aralık	1999).	113.	Görünüşe	göre	sürekli	intihar	hakkında
konuşuyor,	kız	kardeşlerini	ve	erkek	kardeşi	Paul'u	korkutuyordu.	[179]Daha	az	yetenekli	olana	göre,	bir	tiran	gibi	görünüyor.	Weininger,	erkeğin	eril	ve	dişil	tarafları,	bilinç	ve	bilinçsizliği,	Platonik	aşk	ve	cinsellik	arasında	seçim	yapması	gerektiğini	savunur.	Zamanın	pervaneleri	tipik	olarak	ahşaptı,	oysa	modern	bıçaklar	preslenmiş	çelik
laminatlardan	ayrı	yarımlar	halinde	yapılır	ve	bunlar	daha	sonra	birbirine	kaynaklanır.	Bakışları	yoğunlaşmıştı;	yüzü	canlıydı;	elleri	tutuklama	hareketleri	yaptı;	ifadesi	sertti.	Açık	Mahkeme.Barrett,	Cyril	(1991).	Milenyum	Projesi	.	Özgür	basın.	Alındı	16	Eylül	2010.Stern,	David	(1	Eylül	2010).	O	zamanlar	14	yaşında	olan	Wittgenstein,	Weininger'ın
cenazesine	katıldı.	Çok	yazık.	[186]	2005	yılında	75.000	sterline	satılan	ilk	baskı.	Toronto:	Toronto	Üniversitesi	Yayınları,	2015.Xanthos,	Nicolas,	"Wittgenstein'ın	Dil	Oyunları"	,	Louis	Hebert	(yön.),	Signo	(çevrimiçi),	Rimouski	(Quebec,	Kanada),	2006.Doctorow,	EL	Tanrının	Şehri	.	(Örneğin	kendim).	^	Goldstein,	Laurence.	Wittgenstein,	Cambridge'de:
Mektuplar	ve	Belgeler	1911–1951	.	"Ona	Dahi	Ver	ya	da	Ölüm	Ver"	.	Yine	de	Çember'in	düşüncesi	üzerindeki	etkisi	en	az	üyelerinden	herhangi	biri	kadar	önemliydi."	[201]	Ancak	filozof	AC	Grayling	,	Wittgenstein'ın	erken	dönem	felsefesi	ile	mantıksal	pozitivizmi	arasındaki	bazı	yüzeysel	benzerliklerin	,	üyelerini	Tractatus'u	ayrıntılı	olarak	incelemeye
ve	onunla	tartışmalar	düzenlemeye	yönlendirirken,	Wittgenstein'ın	Çember	üzerindeki	etkisinin	oldukça	sınırlı	olduğunu	ileri	sürer	.	"Wittgenstein	Üzerine	Perspektifler:	Aralıklı	olarak	görüşülen	bir	anket".	California	Üniversitesi	Yayınları.	[56]	[57]	[58]	[33]Bir	memur	ve	şirket	yöneticisi	olan	ikinci	en	büyük	erkek	kardeş	Kurt,	27	Ekim	1918'de,
komuta	ettiği	Avusturya	birlikleri	emirlerine	uymayı	reddettiğinde	ve	toplu	halde	terk	edildiğinde,	Birinci	Dünya	Savaşı'nın	bitiminden	hemen	önce	kendini	vurdu	.	Grünberg,	T.	Erkekler	temelde	rasyonelken,	kadınlar	sadece	duyguları	ve	cinsel	organları	düzeyinde	hareket	ederler.	Reaktion	Kitapları	.	^	Malcolm	Norman	(1984).	1947–1951:	Son
yıllarÖlüm	hayatta	bir	olay	değildir:	Ölümü	deneyimlemek	için	yaşamıyoruz.	Atina:	Atina	Akademisi.	[172]1920–1928:	Öğretim,	Tractatus	,	Haus	WittgensteinEylül	1919'da	Viyana'daki	Kundmanngasse'deki	Lehrerbildungsanstalt'a	(öğretmen	eğitim	koleji)	kaydoldu	.	1930'lara	kadar	çeşitli	dönemlerde	orada	yaşadı;	eserlerinin	önemli	bir	kısmı	burada
yazılmıştır.	ix,	xiv	^	PI	,	§38.	ISBN	9780520064966.	^	Ashford,	Bruce	R.	Alındı	Agustos	24	2014	.	(1978)Bemerkungen	über	die	Philosophie	der	Psychologie	,	ed.	De	Valera'nın	hem	İrlanda'da	hem	de	uluslararası	düzeyde	matematiğe	yaptığı	en	önemli	katkı,	1940'ta	Dublin	İleri	Araştırmalar	Enstitüsü'nün	(DIAS)	kurulması	oldu.	A	Wittgenstein
Dictionary.	OCLC		46909597	.	Sık	ve	uzun	süren	sessizlik	dönemleri,	Wittgenstein'dan	yalnızca	ara	sıra	gelen	bir	mırıltı	ve	diğerlerinin	en	sessiz	ilgisi	vardı.	Blackwell,	1997,	s.	(2011).	Die	allgemeine	Form	der	Wahrheitsfunktion	ist:	[	p	¯	,	ξ	¯	,	N	(	ξ	¯	)	]	{\	displaystyle	[{\	bar	{p}},	{\	bar	{\	xi}},	N	({\	bar	{\	xi}})]}	.	(2008).	^	"Gerçekliğin	Yazışma
Teorisi"	.	İnsanın	aşırı	ciddiyet,	özümseme	ve	zeka	gücünün	mevcudiyetinde	olduğu	biliniyordu	...	[111]	O	ilgilenmeye	başladı	bu	zamanda	matematik	temelleri	özellikle	okuduktan	sonra,	Bertrand	Russell	's	Matematik	İlkeleri	(1903),	ve	Gottlob	Frege	'	s	Aritmetik	Temelleri	,	vol.	"Wittgenstein,	Tolstoy	ve	Mantıksal	Pozitivizmin	Deliliği"	.	Frege	mantık
ve	matematikten	başka	bir	şeyden	asla	bahsetmezdi,	eğer	başka	bir	konuya	başlarsam	kibarca	bir	şeyler	söyler	ve	sonra	mantığa	ve	matematiğe	geri	dönerdi.	Wittgenstein:	Mistisizmden	Sıradan	Dile	.	Oldukça	eğlenceliydi:	Çok	titiz	ve	esnafı	korkunç	bir	dansa	götürdük,	Vittgenstein	[sic]	boşalıyor	"Hayır	-	Canavar!"	bize	gösterdiklerinin	yüzde	90'ına
[arkaik	heceleme]!	[145]Mayıs	1912'de	Wittgenstein'ın	felsefe	tarihini	incelemeye	yeni	başladığını	yazdı:	Bir	zamanlar	cehalet	içinde	taptığı	tüm	filozofların	sonuçta	aptal	ve	dürüst	olmadıkları	ve	iğrenç	hatalar	yapmalarının	en	naif	şaşkınlığını	dile	getiriyor!	[145]	Birbirlerini	en	son	8	Ekim	1913'te	Birmingham'daki	Lordswood	House'da,	o	zamanlar
Pinsent	ailesinin	ikametgahında	gördüler:	6:	15'te	Ludwig'i	uğurlamak	için	kalktım.	Klagge'de	James	Carl	(ed.).	Ludwig	Wittgenstein'dan	mektuplar.	112.	GE	Moore:	Retrospect'te	Denemeler	.	isabet.	Mesele	özellikle	Wittgenstein'ın	okul	günleri	ile	ilgili	olarak	ortaya	çıktı,	çünkü	Adolf	Hitler	bir	süredir	aynı	okuldaydı.	Kaldıkları	süre	boyunca
mantıktaki	muazzam	ilerleme,	Wittgenstein'ı	Pinsent'e	Cambridge'den	ayrılma	ve	mantık	konusundaki	çalışmalarına	devam	etmek	için	Norveç'e	dönme	fikrini	ifade	etmeye	yöneltti.	Bu,	bıçağa	içi	boş	bir	iç	kısım	verir	ve	bu	nedenle	hava	ve	gaz	için	ideal	bir	yol	oluşturur.	.	İnançWittgenstein,	bir	bebek	olarak	Katolik	bir	rahip	tarafından	vaftiz	edildi	ve	o
zamanlar	yaygın	olduğu	gibi,	çocukken	Katolik	doktrininde	resmi	eğitim	aldı.	Daha	sonra	üç	yıl	bir	okula	gitti.	O	akşam	çok	hastalandı;	doktoru	ona	sadece	birkaç	gün	yaşayabileceğini	söylediğinde,	bildirildiğine	göre	"Güzel!"	Joan	o	gece	onunla	birlikte	kaldı	ve	28	Nisan'da	son	kez	bilincini	kaybetmeden	hemen	önce	ona	şöyle	dedi:	"Onlara	harika	bir
hayat	yaşadığımı	söyle."	Norman	Malcolm	bunu	"garip	hareket	eden	bir	söz"	olarak	tanımlıyor	.	[75]	Örneğin,	Wittgenstein,	yüzyılın	en	ateşli	bilimcilik	eleştirmenlerinden	biri	olacaktı	.	(1983).	"LUDWIG	WITTGENSTEIN:	Philosopher	(abonelik	gereklidir)	-	Time	100:	Scientists	and	Thinkers	sorunu"	.	Ludwig	Wittgenstein:	Kritik	Değerlendirmeler	.
Rowman	ve	Littlefield,	1999,	s.	Wittgenstein	ve	Kierkegaard:	Din,	Bireysellik	ve	Felsefi	Yöntem	.	^	a	b	"Ludwig	Wittgenstein:	Tractatus	ve	Öğretim"	.	^	"Yeni	Wittgenstein	ile	dolu	dava"	.	24–26.	Paragrafına	karşı	kampanya	yürüten	Bilim-İnsani	Yardım	Komitesi'nden	tavsiye	istediği	bildirildi	.	ISBN	9781472589781.Nedo,	Michael;	Ranchetti	Michele
(1983).	[273]Bilimsel	yorumlamaWittgenstein'ın	düşüncesinin	farklı	yorumları	var.	Matematik	üzerine	bir	dizi	ders	verdi,	bunu	ve	diğer	konuları	bir	kitapta	belgeledi,	Wittgenstein'ın	verdiği	dersler	ve	kendisi	ile	Wittgenstein'ı	"	çok	tuhaf	bir	adam"	olarak	tanımlayan	genç	Alan	Turing	de	dahil	olmak	üzere	birkaç	öğrenci	arasındaki	tartışmalar	.	ve
Katherine	J.	New	York:	Routledge.	Wittgenstein,	dilin	mantıksal	yapısının	anlamın	sınırlarını	sağladığını	savunur.	Erşen,	Çev.).	Bununla	birlikte,	buna	karşı	aşırı	derecede	güçlü	bir	önyargım	olduğunun	farkındayım,	çünkü	eğer	doğruysa,	felsefe,	en	iyi	durumda,	sözlükbilimciler	için	hafif	bir	yardım	ve	en	kötü	ihtimalle,	boş	bir	çay	masası	eğlencesi.	WW
Norton	&	Company.	^	Russell,	Nieli	(1987).	160;	cf.	"20.	Wittgenstein'ın	Yaşam	Formu	.	^	Wittgenstein	Portreleri,	113	^	Wittgenstein,	Ludwig,	Wittgenstein'ın	Dini	Bakış	Açısı,	Tim	Labron'da	gözden	geçirildi.	229.	Çemberin	temel	felsefi	görüşleri	onlar	Wittgenstein	araya	geldi	ve	onların	kökenleri	vardı	önce	kurulmuş	olan	İngiliz	ampiristlerden	,
Ernst	Mach	ve	mantığı	Frege	ve	Russell.	"İki	ve	İkiyi	Bir	Araya	Getirmek:	Kierkegaard,	Wittgenstein	ve	Yazar	Olarak	Çalışmaları	İçin	Bakış	Açısı"	,	DZ	Phillips	tarafından	düzenlenen	Dini	İnanç	Dilbilgisi'nde	.	Akın,	Çev.).	Der	Gedanke	ist	der	sinnvolle	Satz	.	İnsanların	katılığı,	yapaylığı,	kendi	kendini	tatmin	etmesi.	^	"Peter	Hacker"	.	Popper,
Wittgenstein'ın	"baskın	çıktığını",	ancak	erken	ayrılmasının	kendisi	için	kabul	edilen	bir	uygulama	haline	geldiğini	savundu	(yukarıda	bahsedilen	tartışmaya	hükmetme	yeteneği	nedeniyle).	Günlüklerinde	Pinsent,	Trinity'de	odalar	verildiğinde	Cambridge'de	Wittgenstein	ile	mobilya	alışverişi	hakkında	yazdı;	mağazalarda	buldukları	şeylerin	çoğu,
Wittgenstein'ın	estetiği	için	yeterince	minimalist	değildi:Gittim	ve	çeşitli	dükkanlarda	bir	çok	mobilyayla	röportaj	yapmasına	yardım	ettim	...	(ed.)	Kierkegaard'ın	Felsefe	Üzerindeki	Etkisi:	Alman	ve	İskandinav	Felsefesi	.	3	(21).	mt.ccnmtl.columbia.edu	.	"Ludwig	Wittgenstein'da	Asperger	sendromu	var	mıydı?"	Avrupa	Çocuk	ve	Ergen	Psikiyatrisi	.	Bir
zamanlar	farklı	düşünen,	günümüz	erkeklerinden	farklı	bir	yaşam	havası	soluyan	insanlar	için	yazıyormuş	gibi	hissettiğini	söyledi.	Konuşamayınca	sessiz	olunması	gerekir.	(2001).	29	Ocak'ta	Oxford'da	yeni	bir	vasiyet	yazdı,	uygulayıcısı	olarak	Rhees'i	ve	edebi	yöneticileri	Anscombe	ve	von	Wright'ı	adlandırdı	ve	o	ay	Norman	Malcolm'a	şöyle	yazdı:
"Aklım	tamamen	öldü.	Wittgenstein	ve	Tractatus	için	Routledge	felsefe	kılavuzu	.	(ed.).	[88]	[89]	Laurence	Goldstein	,	oğlanların	birbirleriyle	tanışmasının	"ezici	bir	olasılıkla"	olduğunu	savunuyor	:	Hitler'in	Wittgenstein'dan	hoşlanmayacağını,	"kekeme,	erken	gelişmiş,	değerli,	aristokratik	bir	başlangıç	..."	[90]	[91]	Diğer	yorumcular	Wittgenstein'ın
zenginliğinin	ve	olağandışı	kişiliğinin	Hitler'in	antisemitizmini	beslemiş	olabileceğine	dair	herhangi	bir	öneriyi	sorumsuz	olarak	reddetmiş	ve	bilgisizmiş,	kısmen	Hitler'in	Wittgenstein'ı	Yahudi	olarak	göreceğine	dair	hiçbir	gösterge	olmaması	nedeniyle.	2015	yılında	defter	mezar	taşı	İngiliz	Wittgenstein	Derneği	tarafından	yenilenmiştir.	Etkinliğe
katılan	Harold	Arthur	Prichard	,	Wittgenstein'ın	yöntemlerinden	memnun	değildi;Wittgenstein:	Bir	adam	bana	gökyüzüne	bakarak,	'Sanırım	yağmur	yağacak,	öyleyse	varım'	derse,	onu	anlamıyorum.Prichard:	Hepsi	çok	iyi;	bilmek	istediğimiz	şudur:	cogito	geçerli	mi	değil	mi?	^	Hallett,	Garth	(1977).	gerçek	derinliğin	başladığı	yerde,	onun	sonu	geliyor.
Dua	etmek,	hayatın	anlamını	düşünmektir.	Ankara:	Vadi	Yayınları.	ISBN	9780415189859.	44.	[168]	Wittgenstein	okumak	1916	Dostoyevski	's	Kardeşler	Karamazov	onun	için	güçlü	bir	Hıristiyan	ideali	temsil	ezbere	bunun	tüm	geçişleri,	yaşlı	Zosima	özellikle	konuşmalar,	bildiği	kadar	sık,	kutsal	biri	"doğrudan	görebiliyordu	kim	diğer	insanların	ruhları.
Wittgenstein,	Russell'a	onu	çılgına	çeviren	mantığa	dair	sayısız	sözler	söyledi.	[109]Jet	motorlu	pervane	üzerinde	çalışmak,	makinelerle	çalışma	konusunda	çok	az	deneyimi	olan	Wittgenstein	için	sinir	bozucu	oldu.	^	Lackey,	Douglas	P.	18	Temmuz	2011	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	[154]	Cambridge'e	döndüğünde	Moore,	üniversiteden	Logik'i
lisans	derecesi	için	yeterli	olarak	kabul	etmesini	istedi	,	ancak	doğru	şekilde	biçimlendirilmediğini	söyleyerek	reddettiler:	dipnot	yok,	önsöz	yok.	Ancak	bazen,	kendisinden	bir	düşünce	çıkarmaya	çalışırken,	elin	kuvvetli	bir	hareketiyle	herhangi	bir	soru	veya	açıklamayı	yasaklıyordu.	^	"Wittgenstein'ın	Pokeri,	David	Edmonds	ve	John	Eidinow"	.	Açık
Mahkeme,	1990.Conant,	James	F.	Ancak,	matematik	felsefesi	yaptığı	çalışmada	sonra,	o	için	epistemolojik	idealizm	terk	Gottlob	Frege	'nin	kavramsal	gerçekçilik	.	The	False	Prison,	A	Study	of	the	Development	of	Wittgenstein	Philosophy	,	Cilt	1	ve	2.	[51]	Johannes	Brahms,	düzenli	olarak	ziyaret	ettiği	aile	hakkında	şunları	söyledi:Sanki
mahkemedeymiş	gibi	birbirlerine	karşı	hareket	ediyorlardı.	Universitätsverlag	Wagner.	GEM	Anscombe	GH	von	Wright	(1980),	bir	seçme	olan	yapar	Zettel	.Blue	and	Brown	Books	(1958),	1933-1935'te	Cambridge	öğrencilerine	İngilizce	olarak	yazdırılan	notlar.Philosophische	Bemerkungen	,	ed.	^	Yaşamı	boyunca	yaptığı	yayınlar	için	bkz.	^
"Wittgenstein'ı	çevirmek:	Sanatçılar	için,	şimdi	konuşmak	için	İngilizceye	-	Bettina	Funcke	ve	Paul	Chan	ile	Bir	Sohbet"	.	150	^	Malcolm,	Norman	(19	Kasım	1981).	George	Edward	Moore,	1873	-	1958	.	[209]	1929'da	Russell	ve	Moore	tarafından	incelendi;	tez	savunmasının	sonunda,	Wittgenstein	iki	sınav	görevlisinin	omzunu	çırptı	ve	"Merak	etme,
bunu	asla	anlamayacağını	biliyorum"	dedi.	Continuum	Uluslararası	Yayıncılık	Grubu	.	^	Bouwsma,	OK	(16	Mart	1961).	Russell:	Bertrand	Russell	Araştırmaları	Dergisi	.	ed.	Wittgenstein	Portreleri	.	[22]Sonra	Kudüs'te	hazırlanan	bir	aile	ağacı	göre	İkinci	Dünya	Savaşı	,	Wittgenstein'ın	baba	büyük	büyük	dede	Musa	Meier	idi	[24]	Bir	Yahudi	eşiyle,
Brendel	Simon	ile	yaşadığı	toprak	temsilcisi,	Bad	Laasphe	içinde	Wittgenstein	Prensliği'nin	,	Westphalia	.	(2005).	^	PMS	Hacker.	[158]	İngiliz	(?)	Birliklerine	karşı	eylemde	,	Şeritte	Kılıçlı	Askeri	Liyakat	ile	ödüllendirildi	ve	ordu	tarafından	övgüyle	karşılandı."Olağanüstü	cesur	davranışı,	sakinliği,	şarkı	söylemesi	ve	kahramanlığı",	"askerlerin	tüm
hayranlığını	kazandı."	[160]Ocak	1917'de	bir	obüs	alayının	bir	üyesi	olarak	Rus	cephesine	gönderildi	ve	burada	Birinci	Sınıf	Cesaret	Madalyası	Gümüş	Madalyası	da	dahil	olmak	üzere	cesaret	için	birkaç	madalya	daha	kazandı	.	Russell	ve	Cambridge	Ahlak	Bilimleri	Kulübü	.	Yavaş	öğrenen	biriydi	ve	bir	gün	Wittgenstein	kafasına	iki	veya	üç	kez	vurarak
çökmesine	neden	oldu.	Özellikle	Viyana	Çevresi	olarak	bilinen	filozoflar,	bilim	adamları	ve	matematikçilerden	oluşan	bir	tartışma	grubu	,	Tractatus'u	okuyarak	kendilerine	verilen	ilhamın	bir	sonucu	olarak	iddia	edildiği	gibi	inşa	edilmişti	.	Bununla	birlikte,	bu	tartışmalar	sırasında,	Wittgenstein'ın	felsefeye	karşı	Çember	üyelerinden	farklı	bir	tutuma
sahip	olduğu	kısa	sürede	ortaya	çıktı.	[23]	1898'de	Hollanda'da	ve	İsviçre'de	ve	denizaşırı	ülkelerde,	özellikle	ABD'ye	önemli	ölçüde	yatırım	yapma	kararının	bir	sonucu	olarak,	aile,	1922'de	Avusturya'yı	vuran	hiper	enflasyondan	bir	dereceye	kadar	korunmuştu.	Principia	Mathematica	.	Ancak	"	Daha	sonra	Wittgenstein	"	Tractatus'un	varsayımlarının
birçoğunu	reddederek	,	kelimelerin	anlamının	belirli	bir	dil	oyunundaki	kullanımları	olarak	anlaşılmasının	en	iyi	olduğunu	savundu	.	[187]	Önsözde	şöyle	yazdı:	"Bu	nedenle	kitap,	düşünmeye	veya	daha	doğrusu	-	düşünmeye	değil,	düşüncelerin	ifadesine	bir	sınır	getirecek;	çünkü,	düşünmeye	bir	sınır	çizmek	için	yapmamız	gerekir.	Büyük	olan	onun
muazzam	hatasıdır.	Cambridge	University	Press.Wright,	GH	von	(1990).	Suhrkamp.	Londra:	Vintage	.	doi	:	10.15173	/	russell.v1i2.1538	.	[b]Wittgenstein'ın	dini	desteklemek	veya	reddetmek	gibi	bir	amacı	yoktur;	tek	ilgi	alanı	dinsel	olsun	ya	da	olmasın	tartışmaları	açık	tutmaktır.	Kripke,	bu	paradoksun	"felsefenin	bugüne	kadar	gördüğü	en	radikal	ve
orijinal	şüpheci	sorun"	olduğunu	yazıyor	.	"Wittgenstein	ve	Musevilik	Fikri"	.	arkadaşları	onun	için	dua	ederlerdi,	öyle	yaptılar	ve	kısa	bir	süre	sonra	onun	öldüğü	ilan	edildi.Wittgenstein'a	Cambridge'deki	Parish	of	the	Ascension	mezarlığında	bir	Katolik	cenaze	töreni	verildi	.	David	Edmonds	ve	John	Eidinow,	Wittgenstein'ın,	uluslararası	üne	sahip	bir
filozof	olan	Moore'u,	birisinin	"kesinlikle	hiçbir	zeka	olmadan"	hayatta	ne	kadar	ileri	gidebileceğinin	bir	örneği	olarak	gördüğünü	yazıyor	.	Wittgenstein:	Çok	Kısa	Bir	Giriş	.	Popper'ın	makalesi,	Wittgenstein'a	karşı	bir	tutum	sergilediği,	felsefedeki	sorunların	Wittgenstein'ın	iddia	ettiği	gibi	sadece	dilbilimsel	bilmeceler	değil,	gerçek	olduğunu	iddia
ettiği	"Felsefi	sorunlar	var	mı?"	İdi.	Günlüklerine,	Realschule'deyken	en	büyük	kız	kardeşi	Hermine'ye	büyük	bir	itirafta	bulunduğunu	yazdı	;	Monk,	inancını	kaybetmesiyle	ilgili	olabileceğini	tahmin	ediyor.	Erişim	tarihi:	23	Temmuz	2014	.	Wittgenstein	ve	tercümanları:	Gordon	Baker	anısına	makaleler	.	"İşaretler,	oyuncak	modeller	ve	a	priori:
Helmholtz'ten	Wittgenstein'a".	Norman	Malcolm'a	göre	Wittgenstein,	Katolikliği	herhangi	bir	dini	inancı	kabul	etmediğini	göz	önünde	bulundurarak	kişisel	olarak	sahip	olduğu	bir	inançlar	kümesinden	çok	bir	yaşam	biçimi	olarak	gördü.	Newcastle	Felsefi	Derneği	.	Gerekli	Befreiung,	Ağustos	1939'da	verildi.	4/10.	Terapötik	yaklaşım,	köklerini	John
Wisdom	[276]	felsefi	çalışmasına	ve	Oets	Kolk	Bouwsma	tarafından	yazılan	The	Blue	Book	incelemesine	dayandırır	.	doi	:	10.1016	/	j.shpsa.2009.07.004	.	Birmingham	Daily	Mail	.	Stern	,	kitabın	1980'lerden	beri	Wittgenstein	üzerine	"en	etkili	ve	en	çok	tartışılan"	çalışma	olduğunu	düşünüyor.	Wittgenstein'ın	Perspektifleri	.	Sözleri	akıcı	bir	şekilde
değil,	büyük	bir	güçle	çıktı.	New	York:	Prometheus	Kitapları.	Bir	Tanrı	fikri	İncil	anlamında,	dünyanın	yaratıcısı	olarak	Tanrı	imgesi	Wittgenstein'ın	ilgisini	neredeyse	hiç	çekmiyordu	...	[65]Realschule'ye	başladığında,	Wittgenstein	bir	yıl	ileri	taşındı.	^	Edmonds,	Eidinow	2001,	s.	Zihinsel	acısı	iki	kaynaktan	geliyor	gibiydi:	işi	ve	kişisel	hayatı.
[269]Analitik	felsefe	üzerindeki	derin	etkisine	rağmen,	Wittgenstein'ın	çalışması	her	zaman	olumlu	bir	karşılama	kazanmadı.	Yargılamalar	Mayıs	ayında	başlatıldı	ve	yargıç	bir	psikiyatri	raporu	talep	etti;	Ağustos	1926'da	Ludwig	Hänsel	adlı	bir	arkadaşı	Wittgenstein'a	yazdığı	mektup,	duruşmaların	devam	ettiğini,	ancak	bundan	sonraki	dava	hakkında
hiçbir	şeyin	bilinmediğini	belirtir.	Jahrbuch	für	sexuelle	Zwischenstufen	.	30	(4):	329–346.	[219]	Wittgenstein'ın	ders	programını	anlatan	Malcolm	şöyle	devam	ediyor:	Wittgenstein'ın	bunları	adlandırmasına	rağmen,	bu	toplantılardan	'konferanslar'	olarak	bahsetmek	pek	doğru	değildir.	98,	105.	Russell	ile	1913'ün	sonlarında	yazışmasında	belirttiği
gibi,Şimdi	büyük	soru	şudur:	Her	totolojiyi	TEK	VE	AYNI	ŞEKİLDE	tanınabilir	kılmak	için	bir	işaretler	sistemi	nasıl	oluşturulmalıdır?	Monk,	R.	^	Öğrencilerinin	felsefe	peşinde	koşmamasını	arzusu	için	bkz.	16.	Buna	dayanarak	Wittgenstein,	mantık	önermelerinin	işaretin	kendisinde	kendi	doğruluğunu	ya	da	yanlışlığını	ifade	ettiğini	ve	kişinin	onu
doğru	ya	da	yanlış	olarak	belirlemek	için	önermenin	kurucu	kısımları	hakkında	hiçbir	şey	bilmesine	gerek	olmadığını	savundu.	İstanbul:	Küyerel	Yayınları.	De	Valera,	Wittgenstein'ın	varlığının	yakında	kuracağı	Dublin	İleri	Araştırmalar	Enstitüsü'ne	katkıda	bulunacağını	umuyordu	.	[12]Wittgenstein,	1929'dan	1947'ye	kadar	Cambridge	Üniversitesi'nde
ders	verdi	.	Ayrılık	belgesinde	din	araştırmalarında	bir	üst	not	(5)	aldı;	davranış	ve	İngilizce	için	2,	Fransızca,	coğrafya,	tarih,	matematik	ve	fizik	için	3	ve	Almanca,	kimya,	geometri	ve	serbest	çizim	için	4.	Arşivlenmiş	orijinal	6	Eylül	2019	tarihinde	.	Erişim	tarihi:	1	Ağustos	2020	.	[142]	Pinsent'in	günlükleri,	Wittgenstein'ın	kişiliğine	ilişkin	değerli
bilgiler	sağlar	-	duyarlı,	gergin	ve	Pinsent'in	en	ufak	bir	ruh	halindeki	en	ufak	bir	değişime	ya	da	değişikliğe	uyum	sağlamış.	Ağustos'ta	Ben	Richards	ile	Norveç'e	gitti,	ardından	Cambridge'e	döndü	ve	27	Kasım'da	doktoru	Edward	Bevan	ve	eşi	Joan'ın	evi	olan	76		Storey's	Way'de	Storey's	End'e	taşındı	;	Onlara	hastanede	ölmek	istemediğini	söylemişti,
bu	yüzden	son	günlerini	evlerinde	geçirebileceğini	söylediler.	15	:	106–124.	Spesifik	olarak,	Kraliyet	Meteoroloji	Topluluğu	,	aletleri	balonlara	veya	uçurtmalara	asarak	üst	atmosferin	iyonlaşmasını	araştırdı	ve	araştırdı.	Moore	görünüşe	göre	perişan	haldeydi;	günlüğüne	hasta	hissettiğini	ve	mektubu	kafasından	çıkaramadığını	yazdı.	Goethe	Enstitüsü	.
(2002).	22–23.	Dil	Felsefesi.	"Modern	Klasikler	Nelerdir?	Yer	yerel	halk	tarafından	"Østerrike"	(Avusturya)	olarak	adlandırıldı.	[43]Ludwig	Wittgenstein	kendisi	vardı	mutlak	bir	adım	,	[44]	ve	müzik	onun	bağlılığı	hayatı	boyunca	kendisine	hayati	önem	kalmıştır;	felsefi	yazılarında	sık	sık	müzikal	örnekleri	ve	metaforları	kullandı	ve	alışılmadık	bir	şekilde
uzun	ve	ayrıntılı	müzikal	pasajlarda	ıslık	çalmada	ustaydı.	Das	logische	Bild	der	Tatsachen	ist	der	Gedanke	.	Wittgenstein:	Biyografi	ve	Felsefe	.	Başka	mantıksal	önermeler	yok.	Piribauer,	o	gün	salonda	Wittgenstein	ile	karşılaştığında	şunları	söyledi:Güneşin	altındaki	tüm	isimleri	ona	seslendirdim.	Daha	sonra	aynı	endişeyi	dile	getirir	ve	mantıksal
çalışmasındaki	ilerleme	eksikliğinden	dolayı	vasat	ruhlarda	olduğunu	söyler.	[244]	Ölümünden	13	gün	önce	16	Nisan'da	Malcolm'a	şunları	yazdı:"Başıma	olağanüstü	bir	şey	oldu.	Gerçeklerin	mantıksal	resmi	düşüncedir.	Tüm	kişiliği	emperyalistti,	hatta	emperyaldi.	Nova	Scotia	Sanat	ve	Tasarım	Koleji'nin	basını.Malcolm,	Norman	(1958).	^
Wittgenstein'ın	kendisini	Yahudi	olarak	gördüğü	görüşü	için	bkz.	"Kant,	Wittgenstein	ve	Transandantal	Felsefe"	(PDF)	.	Ludwig	Wittgenstein:	Bir	Öğrencinin	Anıları	.	Bloomsbury	Academic	.	Yaklaşık	bir	ay	önce	kendimi	aniden	felsefe	yapmak	için	doğru	zihin	çerçevesinde	buldum.	Alman	Federal	Arşivleri	.	"Tractatus'un	Pears-McGuinness	çevirisi,
Ogden'in	ve	Ramsey'inkinden	gerçekten	üstün	mü?".	138	^	Beaney,	Michael	(ed.).	İnsanoğlunun	ortalama	olarak	hiçbir	yerde	pek	bir	değeri	olmadığını	biliyorum,	ama	burada	hiçbir	işe	yaramazlar	ve	başka	yerlerde	olduğundan	çok	daha	sorumsuzlar.	Komşuma	"Kim	o?"	Diye	fısıldadım:	"Wittgenstein"	diye	yanıtladı.	Wittgenstein.	Yine	de	bazıları	onu
Profesör	Wittgenstein	olarak	adlandırdı	ve	doktorlarla	yemek	yemesine	izin	verildi.	Terapi	olarak	felsefe	.	Wittgenstein	bu	sıralarda	Ben	Richards'ın	günlüğüne	"B.'ye	olan	aşkımın	bana	yaptığı	tek	şey	şuydu	:	pozisyonumla	ve	işimle	ilişkili	diğer	küçük	endişeleri	arkaplan."	30	Eylül'de	Wittgenstein,	Swansea'dan	döndükten	sonra	Cambridge	hakkında
şöyle	yazdı:	"Yerle	ilgili	her	şey	beni	itiyor.	bizim	üzerimizde	yarattığı	izlenim	sanki	içgörü	ona	ilahi	ilham	yoluyla	gelmiş	gibiydi,	bu	yüzden	herhangi	bir	mantıklı	rasyonel	yorum	veya	analizin	bir	küfür	olacağını	hissetmekten	kendimizi	alamadık.	London:	Cambridge	University	Press.	[67]	O	az	iken	Realschule	,	o	dini	inanç	yoktu	ve	gretl'ın	önerisi
başına	Schopenhauer	okumaya	başladı	karar	verdi.	doi	:	10.1098	/	rsnr.2006.0163	.	[19]Amerikan	üniversitesi	ve	kolej	öğretmenleri	arasında	yapılan	bir	anket,	Investigations'ı	20.	ISBN	0192854119.	7	Eylül	2012	.	Erişim	tarihi:	7	Eylül	2010	-	Flickr	aracılığıyla.	Bu	sıralarda	David	Pinsent'in	annesinden	Pinsent'in	8	Mayıs'ta	bir	uçak	kazasında	öldüğünü
söyleyen	bir	mektup	aldı.	Time	Magazine	Çevrimiçi	.	Allen	ve	Unwin,	1970.	Onunla	5.15	treninde	tanıştım."	Bu	şöhrete	rağmen,	derecesi	olmadığı	için	başlangıçta	Cambridge'de	çalışamadı,	bu	yüzden	ileri	bir	lisans	öğrencisi	olarak	başvurdu.	Blackwell,	1985.Baker,	GP	ve	Hacker,	PMS	Wittgenstein:	Anlam	ve	Zihin	.	^	Mellor,	DH	(1995).	^	a	b
Greenstreet,	Stuart.	Oxford	University	Press.Edmonds,	David;	Eidinow,	John	(2001).	Viyana	ÇevresiTractatus	şimdi	filozofların	arasında	çok	tartışma	konusu	oldu	ve	Wittgenstein	uluslararası	üne	artan	bir	figür	oldu.	"Karl	Wittgenstein,	Business	Tycoon	and	Art	Patron"	.	İsviçre'de	bir	Wittgenstein	aile	vakfı	tarafından	tutulan	1700	kg	altın.	Ludwig
Wittgenstein:	Bir	Anı	.	Wittgenstein	ve	Ahlaki	Yaşam:	Cora	Diamond	Onuruna	Yazılar	.	ISBN	9780820472560.	[281]İşlerLudwig	Wittgenstein'ın	el	yazmalarından	oluşan	bir	koleksiyon,	Trinity	College,	Cambridge	tarafından	tutulmaktadır.	167ff.	"Wittgenstein	anıtı,	plass	i	Skjolden"	.	Reaktion	Kitapları.Kishik,	David	(2008).	Dalkey	Archive	Press	,	1988,
deneysel	bir	roman,	Tractatus	dünyasında	yaşamanın	nasıl	bir	şey	olacağına	dair	birinci	şahıs	açıklaması	.Tully,	James	.	...	London:	Granta	Books.	[183]	Russell'a	yazdığı	bir	mektupta	Wittgenstein,	"Asıl	nokta,	prop	[osition]	s	ile	neyin	ifade	edilebileceğine	(gesagt)	-	yani	dille	-	(ve	aynı	şeye	gelen,	ne	olabileceğine	dair	teoridir)	düşünce	)	ve
profesyonellerle	ifade	edilemeyen,	ancak	yalnızca	gösterilen	(gezeigt);	inanıyorum	ki,	felsefenin	temel	sorunu.	ISBN	9781408842027.Whitehead,	Alfred	North;	Russell	Bertrand	(1910).	Ludwig	Wittgenstein:	Kamusal	ve	Özel	Günler	.	Black,	M.	Gelecekte	daha	iyi	anlaşılacağından	şüpheliydi.	^	Grayling,	AC	(22	Şubat	2001).	98.	Bildirildiğine	göre,
Wittgenstein	ayrıca	Cambridge	Ahlak	Bilimleri	Kulübü'ndeki	tartışmaları	tolere	etmekte	zorlandı.Cambridge'deki	hayal	kırıklıklarıWittgenstein,	Cambridge'deki	yıllarında	ve	savaşa	girmeden	önce	depresyonu	hakkında	oldukça	konuştu;	Birçok	durumda	Russell'a	dertlerinden	bahsetti.	Bloomsbury.	Ancak	Russell'a	başka	bir	hikaye	de	anlatıyor.	Rush
Rhees	tarafından	(1964)Estetik,	Psikoloji	ve	Dini	İnanç	Üzerine	Dersler	ve	Sohbetler	,	ed.	^	Drury,	Hatıralar	,	s.	"Filozofun	nadir	'diğer	kitabı'	satışa	sunuldu"	.	Ludwig	Wittgenstein:	Bildern	ve	Texten'de	sein	Leben	.	[113]	Wittgenstein'ın	kız	kardeşi	Hermine,	sonuç	olarak	matematiğe	takıntılı	hale	geldiğini	ve	yine	de	havacılığa	olan	ilgisini	kaybettiğini
söyledi.	Bu	sessizlikler	sırasında	Wittgenstein	son	derece	gergin	ve	aktifti.	[76]	Wittgenstein'ın	dini	inancı,	Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Avusturya	ordusuna	yaptığı	hizmet	sırasında	ortaya	çıktı	ve	kendisi	Dostoyevski'nin	ve	Tolstoy'un	dini	yazılarının	sadık	bir	okuyucusuydu.	11	Haziran	1915	tarihli	yazısında	Wittgenstein,Hayatın	anlamı,	yani	dünyanın
anlamı,	Tanrı	diyebiliriz.	ISBN	9781862077249.Pears,	David	F.	ISBN	9781861893208.	^	Waugh,	s.	^	Alan	Wood	(1957).	[172]Bu	dönemdeki	bir	dizi	olay	onu	derinden	üzdü.	Erişim	tarihi:	9	Eylül	2010.Gibbons,	Luke	(29	Kasım	2008).	194–223,	258–289.	Genç	Bir	Adam	Olarak	Wittgenstein'ın	Portresi:	David	Hume	Pinsent'in	1912-1914	Günlüğünden	.
Wittgenstein,	zihinsel	statüsünü	çok	aşırı	bir	şekilde	etkileyen	mantık	alanındaki	çalışmalarından	bahseder.	Dies	ist	die	allgemeine	Form	des	Satzes	.	Wittgenstein'ın	İngilizcesi	o	zamanlar	zayıftı	ve	Ramsey,	Almanca'yı	henüz	yeni	öğrenmiş	bir	gençti,	bu	nedenle	filozoflar	genellikle	David	Pears	ve	Brian	McGuinness'in	1961	çevirisini	kullanmayı	tercih
ediyorlar	.	Random	House	Webster'ın	Kısaltılmamış	Sözlüğü	.	Örneğin,	bir	zamanlar	tüm	varoluşsal	önermelerin	anlamsız	olduğunu	savundu.	15–16,	79.	Alan	Turing:	Enigma	.	Arkadaşı	ve	meslektaşı	Georg	Henrik	von	Wright'ın	sözleriyle	:O,	onun	öğrencisi	olduğunu	iddia	edenler	tarafından	bile	fikirlerinin	genel	olarak	yanlış	anlaşıldığı	ve	çarpıtıldığı
görüşündeydi.	Wittgenstein	Felsefesi:	Temel	Kavram	ve	Sorunlar.	Kısaca	İncil	.	Wittgenstein	ile	Sohbetler	.	New	York:	TY	Crowell.		Mayıs	ISBN	978-3-86838-067-5	.Keşiş,	Ray	(2005).	Her	günün	ilk	iki	saati	matematiğe	ayrılmıştı,	Monk'un	yazdığı	saatler	bazı	öğrencilerden	yıllar	sonra	dehşetle	hatırlanıyordu.	"Ludwig,	Karl'la	tanıştığı	zaman	..."	The
Guardian	.	Wittgenstein:	Bir	hayat	-	genç	Ludwig	1889–1921	.	Bir	mektup	evinde,	Wittgenstein'ın	sadece	bir	yatak,	lavabo,	küçük	bir	masa	ve	küçük	bir	sert	sandalye	için	yer	olan,	beyaz	badanalı	küçük	bir	odada	tutumlu	bir	şekilde	yaşadığını	bildirdi.	70	(272):	243–26299.	161.	[216]	Anthony	Gottlieb	bahane	olarak,	baba	dedelerinin	bir	Alman
prensinin	piç	oğlu	olduğunu	ve	Reichsbank'ın	döviz,	hisse	senedi	ve	para	talep	etmesine	izin	verdiğini	yazıyor.	Wittgenstein	,	İngiliz	Film	Enstitüsü'nden	Terry	Eagleton'ın	senaryosuyla	Wittgenstein'ın	biyografisi	,	1993.Kerr,	Philip	.	^	a	b	Thiede	Roger	(16	Mart	1998).	Kegan	Paul,	1922,	s.	Hadot,	P.	^	Rudolf	Carnap,	Otobiyografi	,	PA	Schlipp'te	(ed)
Rudolf	Carnap	Felsefesi,	Yaşayan	Filozoflar	Kütüphanesi,	Cilt	11,	La	Salle	Açık	Mahkeme,	1963,	sayfalar	25-27	^	a	b	Hyde,	Lewis	(6	Nisan	2008).	78,	1969.Agassi,	J.Ludwig	Wittgenstein'ın	Felsefi	Soruşturmaları:	Eleştirel	Akılcı	Bir	Değerlendirme	Girişimi	.	Irish	Times	.^	28	Eylül	2015'te	Wayback	Machine'de	Arşivlenen	Bundesarchiv'deki	resmin
tamamına	bakın	.	Bir	karnavaldaki	iki	pirinç	grup	aynı	melodiyi	farklı	tuşlarda	çaldığında	.	Wittgenstein'ın	babası	da	dahil	olmak	üzere	11	çocukları	vardı.	Daha	çok	kendi	kapasitesi	hakkında	bir	gözlemdi.	Erişim	tarihi:	3	Eylül	2010	.	Taylor	ve	Francis.	Yirminci	Yüzyılda	Baruch	Büyük	Felsefe	Anketi".	59.	Leipzig'de	yün.	Otizm	ve	yaratıcılık:	Erkeklerde
otizm	ile	olağanüstü	yetenek	arasında	bir	bağlantı	var	mı?	Platon’dan	Habermas’a	Felsefede	Doğruluk	ya	da	Hakikat.	[148]	Manzaranın	"sessiz	ciddiyetine"	hayran	kaldı	ama	Skjolden	bile	onun	için	fazla	meşgul	oldu.	PMID		10795857	.	ISBN	9780195140538.	California	Üniversitesi	Yayınları.McGuinness	Brian	(2008).	Psikolojik	olarak	bu	şaşırtıcı.
Wittgenstein	on	Rules	and	Private	Language	.	Diğer	eski	öğrenciler	daha	misafirperver	olsalar	da	görünüşe	göre	sadece	"Ja,	ja"	ile	yanıt	veren	Hermine	Piribauer	dahil	olmak	üzere	çocuklardan	en	az	dördünü	ziyaret	etti.	^	"MÜHENDİS	OLARAK	WITTGENSTEIN"	.	İstanbul:	Yapı	Kredi	Yayınları.	^	Labron,	Tim	(2006).	^	Malcolm,	s.	You're	Reading	a
Free	Preview	Pages	17	to	24	are	not	shown	in	this	preview.	Bir.	Daha	sonra	bir	İtalyan	savaş	esiri	kampında	dokuz	ay	geçirdi.Fiziksel	ve	zihinsel	olarak	harcadığı	tüm	hesaplara	göre	25	Ağustos	1919'da	Viyana'daki	ailesinin	yanına	döndü.	ve	Nelson,	John	O.	Tepe,	H.	ANZ	Cerrahi	Dergisi	.	57.	Financial	Times	.	Sonunda	1922'de	Wittgenstein	ile	Kegan
Paul'un	Russell'ın	girişi	ve	Ramsey-Ogden	tercümesi	ile	iki	dilli	bir	baskı	yapacağı	konusunda	bir	anlaşmaya	varıldı.	[47]Aile	mizacı	ve	kardeşlerin	intiharlarıRay	Monk	,	Karl'ın	amacının	oğullarını	sanayi	kaptanlarına	dönüştürmek	olduğunu	yazıyor;	kötü	alışkanlıklar	edinmeleri	için	okula	gönderilmediler,	ancak	Karl'ın	endüstriyel	imparatorluğunda
çalışmaya	hazırlamak	için	evde	eğitildiler.	Erişim	tarihi:	26	Temmuz	2019	.	Sonunda,	bazen	uzun	süren	çetin	bir	çabanın	ardından	cevapları	ortaya	çıktığında,	ifadesi	yeni	yaratılmış	bir	sanat	eseri	ya	da	ilahi	bir	vahiy	gibi	karşımızda	duruyordu.	2	(1903).	ve	daha	büyük	ciddiyete	getirdi.	ISBN	9780192876287.	Wittgenstein,	felsefenin	durumundan,
özellikle	Mind	dergisinde	yayınlanan	makalelerden	daha	da	korktu	.	Cogito,	33,	İstanbul:	Yapı	Kredi	Yayınları.Soykan,	Ö.	Yazım	konusunda	özellikle	zorlandı	ve	bu	yüzden	yazılı	Almanca	sınavında	başarısız	oldu.	Size	neredeyse	söylemem	gereken	rafine	bir	eğitim	dahil	hiçbir	şeyi	simüle	edin	veya	taklit	edin.	ISSN		1467-9191	.	Oberösterreichische
Nachrichten	.	Weininger'e	göre	Yahudiler	benzer,	kadınlığa	doymuş,	doğru	ve	yanlış	duygusu	ve	ruhu	yok.	(Ev,	köye	yeniden	inşa	edilmek	üzere	1958'de	parçalandı.	Erişim	tarihi:	4	Aralık	2020	.	Bundan	sonra	ilk	defa	2	yıl	beynimdeki	perde	kalktı.	(21	Ekim	2004).	ISBN	9780199247592.	[25]	Temmuz	1808'de	Napolyon	,	Yahudiler	dahil	herkesin	miras
alınabilen	bir	aile	soyadını	benimsemesi	gerektiğine	dair	bir	kararname	çıkardı	,	bu	nedenle	Meier'in	oğlu	da	Musa,	işverenlerinin	adını,	Sayn-Wittgenstein'ları	aldı	ve	Musa	Meier	Wittgenstein	oldu.	Kasım	1942'de,	Grant	ve	Reeve	taşındı	Royal	Victoria	revir	,	Newcastle	upon	Tyne	yol	trafiği	ve	endüstriyel	kayıplar	çalışma.
ISBN	9780262532860.Creegan,	Charles	(1989).	Stern,	David	(Eylül	2010).	doi	:	10.1111	/	1467-9205.00092	.Üç	versiyona	bakın	(Wittgenstein'ın	Almancası,	1921;	Ramsey-Ogden'in	çevirisi,	1922;	ve	Pears-McGuinness	çevirisi,	1961):	"	Tractatus	Logico-Philosophicus'un	yan	yana	çevirileri	"	.	”	^	Wittgenstein,	Ludwig.	"Ludwig	Wittgenstein	ve	William
James"	.	Labron	(2006)	[253]Wittgenstein,	bazı	yorumcular	tarafından	nitelikli	bir	anlamda	agnostik	olduğu	söylendi	.	Penguin	Books,	1987,	bir	roman.Dış	bağlantılarLudwig	Wittgenstein	de	CurlieGutenberg	Projesi'nde	Ludwig	Wittgenstein'ın	çalışmalarıCK	Ogden'in	Tractatus	Logico-Philosophicus'un	(Gutenberg)	İngilizce	çevirisiLudwig	Wittgenstein
tarafından	veya	yaklaşık	İşleri	at	Internet	ArchiveLudwig	Wittgenstein	tarafından	İşleri	at	LibriVox	(kamu	malı	sesli	kitaplar)	"Ludwig	Wittgenstein"	.	Arşivlenmiş	orijinal	Mart	2011'de	on	2	sonra,	Sonra	...	[97]	[100]Kendi	yazılarında	[101]	Wittgenstein,	zaman	zaman	görünürdeki	bir	kendini	kırbaçlamanın	bir	parçası	olarak	sık	sık	kendisinden	Yahudi
olarak	bahsetti.	ISBN	9780674954014.	"Aman	Tanrım,	kim	olduğumu	kimseye	söyleme!"	Wittgenstein	onlardan	birine	yalvardı.	Beni	limon	gibi	sıkarsan	benden	daha	fazlasını	elde	edemezsin,"	dedi	Ogden	-	ve	sunar	çeşitli	alt	seviyelerle	(1,	1.1,	1.11)	yedi	numaralı	önermeler	(1-7):	Die	Welt	ist	alles,	was	der	Fall	ist	.	Ancak	kendisini	Katolik	olarak
görmedi.	A	Philosophical	Investigation	,	Chatto	&	Windus,	1992,	2012'de	geçen	distopik	bir	gerilim.Markson,	David	.	(1964).	Wittgenstein	daha	sonra	David	Pinsent'e,	Russell'ın	cesaretlendirmesinin	kurtuluşunu	kanıtladığını	ve	dokuz	yıllık	yalnızlık	ve	ıstırabı	sona	erdirdiğini	ve	bu	sırada	sürekli	olarak	intihar	etmeyi	düşündüğünü	söyledi.	"	Kısa	süre
sonra,	onu	en	iyi	ihtimalle	eksantrik	bulan	köylüler	arasında	dedikodu	konusu	oldu.	^	Klagge,	James	Carl	(22	Aralık	2010).	Grayling,	A.	Babası	Bohemyalı	bir	Yahudiydi	ve	annesi	Avusturyalı	-	Sloven	Katolikti	-	Wittgenstein'ın	Yahudi	olmayan	tek	büyükbabasıydı.	"	-	Engelmann	(W.	Bu,	mantığın	temel	sorunudur!	Wittgenstein'ın	bu	temel	soruna	verdiği
önem	o	kadar	büyüktü	ki	çözmezse	yaşama	hakkı	veya	nedeni	olmadığına	inanıyordu.	Tartışma,	Wittgenstein'ın	soruyu	görmezden	geldiği	ve	kendi	felsefi	yöntemini	uyguladığı	Descartes'ın	Cogito	ergo	sum'un	geçerliliği	üzerineydi	.	Blackwell.Braithwaite,	RB	(1970).	^	a	b	"Herhangi	bir	eski	çöp	değil"	.	Ashgate	Publishing,	2009,	s.	[106]Enstitüde
geçirdiği	süre	boyunca,	Wittgenstein	havacılığa	ilgi	duydu	.	^	Kinlen,	Aslan	(2018).	^	Schardt,	Bill;	Büyük,	David.	28	Nisan	1926'da	Wittgenstein,	kendisini	kalmaya	ikna	etmeye	çalışan	yerel	bir	okul	müfettişi	olan	Wilhelm	Kundt'a	istifasını	verdi;	ancak	Wittgenstein,	öğretmenlik	günlerinin	sona	ermesi	konusunda	kararlıydı.	MIT	Basın.	Kendilerini
doğru	bir	şekilde	dindar	olarak	gören	birçok	insandan	daha	derin	dindar	olduğunu	düşünme	eğilimindeyim.	Örneğin,	Viyana	Çevresi	toplantıları	sırasında,	grubun	çalışmalarını	yanlış	okumasına	karşı	olan	anlaşmazlığını	onlara	sırtını	dönerek	ve	yüksek	sesle	şiir	okuyarak	ifade	ederdi.	"Wittgenstein	ve	Rusya"	.	[157]	[158]	Önce	bir	gemide	ve	ardından
'eylemden	birkaç	mil	uzakta'	bir	topçu	atölyesinde	görev	yaptı.	1930'da	arkadaşı	Drury'ye	şöyle	dedi:Brahms	ile	müzik	tamamen	durdu	;	ve	Brahms'ta	bile	makinelerin	sesini	duymaya	başlayabiliyorum.	[228]Eylül	1941'de,	filozof	Gilbert	Ryle'ın	kardeşi	John	Ryle'a	Londra'daki	Guy's	Hastanesi'nde	el	işçiliği	yapıp	yapamayacağını	sordu	.	-	N.	Kesinlikle
yeri	benimle	sildi	ve	kendimi	çok	depresyonda	hissettim;	ama	sonunda	'Tekrar	gelmelisin'	dedi,	ben	de	neşelendirdim.	En	büyük	Yahudi	düşünür	bile	yeteneklidir.	18	(3):	455–467.	doğum	günüydü.	Başlangıçta	İngilizce	baskısı	için	de	bir	yayıncı	bulmakta	zorluklar	vardı,	çünkü	Wittgenstein,	Russell'ın	girişi	olmadan	yayınlanması	konusunda	ısrar
ediyordu;	Cambridge	University	Press	bu	nedenle	onu	geri	çevirdi.	^	Nedo,	Michael;	Ranchetti,	Michele,	editörler.	Düşünce,	önemli	bir	önermedir.	^	Russell	Bertrand	(1998).	iki	çalışma,	Wittgenstein'ın	yayınlanmamış	makalelerinin	(	Nachlass	)	analizi	yoluyla	çalışır	.	doi	:	10.2307	/	2023409	.	New	York,	NY:	Springer-Verlag.	Wittgenstein'ın	Anıları	.
ve	Korkarım	şu	anda	her	zamankinden	daha	hassas	bir	nevrotik	durumda.Wittgenstein'ın	duygusal	dalgalanmalarından	bahsederken.	Oxford	University	Press.Hacker,	PMS	Insight	and	Illusion:	Themes	in	the	Philosophy	of	Wittgenstein	.	107.	Alındı	16	Eylül	2010.Wittgenstein	News	,	Bergen	Üniversitesi.	Fogelin,	R.	Edebi	(ortak)	uygulayıcı	GH	von
Wright,	"Bunlar	neredeyse	tamamlanmış	eserlerdir.	Wittgenstein	için	dilin	sınırları	felsefenin	sınırlarıdır.	"Wittgenstein'ın	İtirafları"	.	Morris.	39.	Wittgenstein:	Dini	Bir	Bakış	Açısı	mı?	Gottlieb'e	göre	Hermine,	Kurt'un	"...	^	Goldstein,	Lawrence	(1999).	[21]	Ancak,	arkadaşının	sözleriyle	Georg	Henrik	von	Wright	,	o	inanıyorduOnun	fikirleri,	öğrencisi
olduklarını	iddia	edenler	tarafından	bile	genellikle	yanlış	anlaşıldı	ve	çarpıtıldı.	Alındı	16	Eylül	2010.Cambridge	Wittgenstein	Arşivi	.	www.britishwittgensteinsociety.org	.	Bununla	birlikte,	"Wittgenstein'ın	felsefi	sorunlara	yönelik	tutumu	ile	Schlick'in	ve	benimki	arasında	çarpıcı	bir	fark	olduğunu	da	yazdı	.	Bunu	bir	daha	asla	yapamayacağımdan
kesinlikle	emindim.	1939'da	bunun	için	2.100	başvuru	vardı	ve	Hitler	sadece	12	tane	kabul	etti.	Başlangıçta	bunun	sadece	bir	kısmı	1963'te	Alman	eğitim	teorisi	dergisi	Club	Voltaire'de	yayınlandı	,	ancak	Wittgenstein	ile	hayali	diyalogun	tamamı	Lambridis'in	arşiv	sahibi	olan	Atina	Akademisi	tarafından	2004'te	ölümünden	sonra	yayınlandı	.	162-
171.Philosophische	Untersuchungen	(1953)	Philosophical	Investigations	[	PI	],	GEM	Anscombe	tarafından	çevrildi	(1953)Bemerkungen	über	die	Grundlagen	der	Mathematik	,	ed.	Kısa	süre	sonra	sadece	Russell'ın	derslerine	katılmakla	kalmadı,	onlara	hükmediyordu.	(1996).	10	Aralık	2005	tarihinde	orjinalinden	arşivlendi	.	7,	hayır.	^	a	b	c	Edmonds,
Eidinow	2001,	s.	^	Bergen	Üniversitesi'ndeki	Wittgenstein	Arşivleri	(WAB)	^	"Yayınlanmamış	Wittgenstein	Arşivi	keşfedildi"	(Basın	bülteni).	[248]Wittgenstein'ın	eski	öğrencilerinden	dördü	yatağının	başına	geldi	-	Ben	Richards,	Elizabeth	Anscombe	,	Yorick	Smythies	ve	Maurice	O'Connor	Drury	.	^	"DH	Pinsent'in	Ölümü"	.	"Wittgenstein'ın
Araştırılması,	Bölüm	1:	Aşık	Olmak"	.	Piribauer,	Haidbauer'in	çöküşünü	gördüklerinde	çocuklar	tarafından	çağrılmıştı;	Wittgenstein	daha	önce	Piribauer'in	kızı	Hermine'i	kulaklarından	o	kadar	sert	çekmişti	ki,	kulakları	kanamıştı.	Wittgenstein,	Ryle'a	Cambridge'de	bırakılırsa	yavaşça	öleceğini	ve	çabuk	ölmeyi	tercih	edeceğini	söyledi.	"Sinirli	Bir
İhtişam"	.	Neredeyse	üç	hafta	süren	tatilleriyle	Wittgenstein,	çalışmaları	üzerinde	gayretle	çalışabildi.	ISBN	9780521008686.	Sonrasında	ne	olduğuna	göre	hesaplar	değişir,	ancak	Wittgenstein,	Popper'ın	ona	bir	ahlaki	kural	örneği	vermesini	talep	ederek	sıcak	bir	maşayı	sallamaya	başladı.	ISBN	9781136731372.	bir	rahip	çocukların	sorularını
yanıtlarken.	14.	194.	^	Wittgenstein	Portreleri,	David	Pinsent	1912–1914	Günlüğünden	Alıntılar,	s.	[121]Cambridge	Ahlak	Bilimleri	Kulübü	ve	Havariler1912'de	Wittgenstein	,	felsefe	öğretmenleri	ve	öğrencileri	için	etkili	bir	tartışma	grubu	olan	Cambridge	Moral	Sciences	Club'a	katıldı	ve	ilk	makalesini	o	yıl	29	Kasım'da	orada,	felsefeyi	şöyle
tanımlayan	dört	dakikalık	bir	konuşma	yaptı.çeşitli	bilimlerin	kanıtı	olmaksızın	doğru	olduğu	varsayılan	tüm	bu	ilkel	önermeler.	İlk	mektupları	onu	güzel	olarak	tanımlıyor,	ancak	Ekim	1921'de	Russell'a	şöyle	yazdı:	"Hâlâ	Trattenbach'tayım,	her	zamanki	gibi,	iğrençlik	ve	alçakgönüllülükle	çevriliyim.	1918'de	teğmenliğe	terfi	etti	ve	bir	topçu	alayının
parçası	olarak	İtalyan	cephesine	gönderildi	.	"A	Special	Supplement:	The	Development	of	Wittgenstein	Philosophy"	,	The	New	York	Review	of	Books	,	10	Temmuz	1969.Pears,	David	F.	ISBN	9780397007516.	Moore:	GE	Moore	ve	Cambridge	Havarileri	.	Gerçekten	çok	daha	çok	tanrılar	için	bir	mesken	gibi	görünüyordu."	[205]	Wittgenstein	söyledi
"Gretl	için	inşa	Ev	hangi	bir	kesinlikle	hassas	kulağı	ve	ürünüdür	iyi	görgü	ve	büyük	ifadesi	anlayışı	...	Glock,	H.	Filozof	.	[c]	[255]'Yarın	görüşürüz'	demeyeceğim	çünkü	bu	geleceği	tahmin	etmek	gibi	olurdu	ve	bunu	yapamayacağımdan	oldukça	eminim.	22–28.	Stern,	David	(13	Ağustos	2001).	^	"Wittgenstein'ın	poker	toplantısının	tutanakları"	.	Erişim
tarihi:	6	Eylül	2010	..	63.	[126]	[127]	Tutanak,	toplantınıntartışma	ruhuyla	alışılmadık	derecede	suçlandı.	Wittgenstein	in	Newcastle	(Wittgenstein	Kısaltılmış	Baskı	Portreleri)	.	McGuinness,	Brian	(13	Ağustos	2001).	^	"Ludwig	Wittgenstein:	Arka	Plan"	.	Ben	bir	solucanım,	ama	Tanrı	aracılığıyla	bir	erkek	oluyorum.	^	Cambridge'de	Wittgenstein	.	Onu
takip	etmeyi	kabul	eden	Hilde	dışında	kimseye	ülkeyi	terk	edeceğini	söylemedi.	The	Guardian	.Grayling,	AC	(2001).	[177]1920'de,	Wittgenstein'a	Trattenbach'ta	birkaç	yüz	nüfuslu	ücra	bir	köyde	gerçek	adıyla	ilkokul	öğretmeni	olarak	ilk	iş	verildi	.	Waugh,	Wittgenstein'ın	Wiener	Neustadt'taki	daha	akademik	Gymnasium	sınavlarını	geçmesinin	çok	geç
olduğunu	yazıyor	;	hiçbir	resmi	okul	vardı	sahip,	onun	giriş	sınavına	başarısız	oldu	ve	sadece	zorlukla	daha	teknik	yönelimli	için	sınavı	geçmek	için	ekstra	ders	sonrasında	yönetilen	Kuk	Realschule	içinde	Linz	,	300	öğrenci	ile	küçük	bir	devlet	okulunda.	(2006).	Oxford	University	Press,	1995.Hacker,	PMS	Wittgenstein'ın	Yirminci	Yüzyıl	Analitik
Felsefesindeki	Yeri	.	^	Russell,	Bertrand	(Mayıs	1922).
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