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ÖNSÖZ

“Mantık Çeşitleri I” başlıklı bu dersimizin ilk kısmında “Önermeler Mantığı”na ilişkin bazı yeni
işlemler incelenecektir. Bu bağlamda ilk ünitede doğruluk tablosuna ilişkin olarak tarafımızca
geliştirilmiş yeni bir gösterim biçimi ile yeni bir hesap üzerinde durulacaktır. İkinci ünitede yine
tarafımızca geliştirilmiş bir denetleme yöntemi olan “Karma Yöntem”, örneklerle açıklanmaya
çalışılacaktır. Üçüncü ünitede ise “Bağdaşmazlık Eklemi” üzerinde durularak bunun “Karma
Yöntem”le ilişkisi ortaya konulacaktır.
Bu dersin ikinci kısmında, hem mantık hem de felsefe için büyük önemi taşıyan “bağıntı”
kavramını, kısmen felsefe, özellikle mantık açısından, günlük dildeki bağıntı bildiren önermeler
yardımıyla incelemek, böylelikle özel bir mantık çeşidi olan “Bağıntılar Mantığı”nı ayrıntılı bir
biçimde ele almak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle kısa bir tarihçesi verilecek olan “bağıntı”
kavramı, felsefi bir sorun olması sebebiyle genel hatlarıyla ele alınacak, daha sonra modern
mantıktaki konumu itibariyle değerlendirilerek daha açık bir şekilde tanımlanmaya çalışılacaktır.
Ders, bağıntıların özelliklerinin ve bu özellikleri açısından birbirleriyle ilişkilerinin ortaya
konulmasıyla sonuçlandırılacaktır.
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YAZAR NOTU

Mantık Çeşitleri I dersinde incelenecek temel başlıklar şunlardır:
DOĞRULUK TABLOSU
KARMA YÖNTEM
BAĞDAŞMAZLIK EKLEMİ
BAĞINTI KAVRAMI
BAĞINTILARIN VARLIK ALANI SORUNU
İÇSEL ve DIŞSAL BAĞINTILAR SORUNU
MANTIKTA BAĞINTI KAVRAMI, BAĞINTILARIN MANTIK VE MATEMATİKTE
GÖSTERİM YÖNTEMLERİ
8. BAĞINTILARIN MANTIK DİLİYLE SEMBOLLEŞTİRİLMESİ
9. BAZI ÖZEL BAĞINTILAR II
10. YANSIMA GRUBU BAĞINTILARI
11. BAKIŞIM GRUBU BAĞINTILARI
12. GEÇİŞLİLİK GRUBU BAĞINTILARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1. DOĞRULUK TABLOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

1.1. Mümkün Doğruluk Durumları

•

1.2. Değilleme (Negation)

•

1.3. Dört Temel Eklem

•

1.4. Mümkün İlişki Biçimleri

•

1.5. Sadeleştirilmiş Gösterimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Mümkün Doğruluk Durumları nelerdir?
2. Değilleme (Negation) nedir?
3. Dört Temel Eklem hangileridir?
4. Mümkün İlişki Biçimleri hangileridir?
5. Sadeleştirilmiş Gösterimler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
DOĞRULUK TABLOSU

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Doğruluk Tablosu ile ilgili Okuma
temel bilgiler.

elde
veya

9

Anahtar Kavramlar
Önermeler Mantığı, doğruluk tablosu.
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Giriş
Bu ünitede, “Önermeler Mantığı”nın artık standart hale gelmiş bir düzende anlatılan
“doğruluk tablosu” konusu biraz daha ayrıntılı bir biçimde incelenmeye, böyle bir çalışma ile
elde edilebilecek mümkün sonuçların tarafımızca elde edilebilenleri gösterilmeye çalışılmıştır.

1.1. Mümkün Doğruluk Durumları
Bilindiği üzere “Önermeler Mantığı” için önermeler, içeriklerinden yani onları
oluşturan unsurlardan yalıtılmış olarak, bir doğruluk değeri taşıyor olmaları itibariyle
değerlendirilirler. Önermeler, iki değerli mantık sistemine göre (çok değerli mantık sistemleri
göz ardı edildiğinde) “doğru” ya da “yanlış” doğruluk değerlerinden birisini taşıdıkları
varsayılan ifadelerdir ve “p”, “q”, “r” gibi küçük harflerle temsil edilirler. Buna göre, bir
konuşma evreninde “p” gibi sadece bir tek önerme varsa, bu önerme ya “doğru” ya da
“yanlış” değeri alacağından, (“doğru” “D”, “yanlış” “Y” ile gösterilirse) ilgili evren şu tablo
ile ifade edilebilir:

p
D
Y
tablo 1
Bu konuşma evrenine “q” gibi ikinci bir önerme dâhil edildiğinde ortaya çıkan
mümkün doğruluk durumları da şu tabloda görülebilir:

p q
D D
D Y
Y D
Y Y
tablo 2
Bir konuşma evreninde yer alan önerme sayısı “n” ise mümkün doğruluk durumlarının
sayısı (ya da ilgili tablonun satır sayısı) 2n’dir. Bu formüldeki taban sayısı yani 2, sistemin iki
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doğruluk değeri taşıdığını belirtir. Buna göre (yukarıdaki tablolarda da görüleceği üzere) tek
bir önerme için mümkün doğruluk durumu sayısı 21 yani 2 iken, iki önerme içinse 22 yani 4
olur. Örnek olarak 4 doğruluk değerli ve 3 önermeli bir mantık sistemi için mümkün doğruluk
durumu sayısı
43 = 4*4*4 = 64 olacaktır.
Dikkat edilirse, iki farklı önerme için hazırlanan tablo 2, aslında tek bir önerme için
hazırlanan tablo 1’in genişletilmiş şeklidir. tablo 1’de “p” için D]Y değerleri verilirken tablo
2’de bu değerlerin her biri yinelenir (D]D]Y]Y yani 2D]2Y). Eklenen yeni önermenin yani
“q”nun doğruluk değerleri tablosu ise tablo 1’de “p” için verilen değerlerin yani D]Y
gösteriminin ardı ardına iki kez yazılmış halidir.
Önermeler mantığında “r” gibi üçüncü bir önermenin de yer alacağı bir doğruluk
tablosu, doğruluk tablolarıyla yapılabilecek tüm işlemlerin anlaşılabilmesi için yeterlidir.
Çünkü bütün bileşik önermeler, üçlü bileşik ifadelere indirgenebilirler. 2n formülü uyarınca üç
önermeli bir konuşma evreni için (23 = 2*2*2 = 8 gereği) sekiz farklı doğruluk durumu
olacağına göre üçlü tablo şu şekilde olacaktır:

p q r
D D D
D D Y
D Y D
D Y Y
Y D D
Y D Y
Y Y D
Y Y Y
tablo 3
Görüleceği üzere bu tablo da tablo 2’nin (esas olarak tablo 1’in) üçüncü önermeye
göre genişletilmiş halidir. tablo 2’de doğruluk değerleri “p” için 2D]2Y şeklinde verilirken
tablo 3’de bu değerler 4D]4Y şeklinde yani tablo 1’dekinin dört, tablo 2’dekinin iki katı
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olacak şekilde düzenlenmiştir. Buna uygun olarak “q”nun aldığı doğruluk değerleri tablo 2’de
“p”nin aldığı doğruluk değerlerinin yani 2D]2Y’ın iki tekrarı ile gösterilmekte, yeni
önermenin yani “r”nin doğruluk değerleri ise D]Y’ın ardı ardına dört kez tekrarı ile elde
edilmektedir.

1.2. Değilleme (Negation)
Sembolik mantıkta genellikle “” sembolü ile temsil edilen “değilleme” işlemi, bir
önermenin çelişiğini göstermek için kullanılır. Bir “p” önermesi “D” değeri alıyorsa değili
yani “p” “Y”, “Y” değeri alıyorsa değili “D” olur. Buna göre tablo 1, ilgili önermenin
çelişiği de eklendiğinde şu şekli alacaktır:

p

p

D

Y

Y

D

tablo 4
“” ile, tablo 2 genişletildiğinde

p

p

q

q

D

Y

D

Y

D

Y

Y

D

Y

D

D

Y

Y

D

Y

D

tablo 5
tablo 3 genişletildiğinde

p

p

q

q

r

r

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

Y

D
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D

Y

Y

D

D

Y

D

Y

Y

D

Y

D

Y

D

D

Y

D

Y

Y

D

D

Y

Y

D

Y

D

Y

D

D

Y

Y

D

Y

D

Y

D

tablo 6
elde edilir.

1.3. Dört Temel Eklem
Basit ya da bileşik iki farklı önermeyi bir araya getiren eklemlerin ortaya çıkan bileşik
öneme için sağladığı doğruluk değerleri şu şekildedir:

p

q

pq

pq

pq

pq

D

D

D

D

D

D

D

Y

Y

D

Y

Y

Y

D

Y

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

D

D

tablo 7

1.4. Mümkün İlişki Biçimleri
Herhangi bir konuşma evreni içerisinde yer alan önermeler, herhangi bir eklem
vasıtasıyla, kendileri, çelişikleri ya da birbirleriyle ancak belirli sayıda ilişki biçimi
oluşturmaktadırlar. “Mümkün ilişki biçimleri” olarak adlandırdığımız bu ilişkiler, tek
önermeliden üç önermeliye kadar tüm konuşma evrenleri için ayrı ayrı şu şekilde
gösterilebilirler: (Tablolarda “⊙” herhangi bir eklemi göstermektedir)
1) “p” için,
p⊙p
p⊙p
p⊙p
p⊙p
tablo 8
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2) “p” ve “q” için,
p⊙p

q⊙q

p⊙q

q⊙p

p⊙p

q⊙q

p⊙q

q⊙p

p⊙p

q⊙q

p⊙q

q⊙p

p⊙p q⊙q p⊙q q⊙p
tablo 9
3) “p”, “q” ve “r” için,
p⊙p

q⊙q

r⊙r

p⊙q

q⊙p

p⊙r

r⊙p

q⊙r

r⊙q

p⊙p

q⊙q

r⊙r

p⊙q

q⊙p

p⊙r

r⊙p

q⊙r

r⊙q

p⊙p

q⊙q

r⊙r

p⊙q

q⊙p

p⊙r

r⊙p

q⊙r

r⊙q

p⊙p q⊙q r⊙r p⊙q q⊙p p⊙r r⊙p q⊙r r⊙q
tablo 10
Bu tablolarda görüleceği üzere mümkün ilişki biçimi sayısı tek bir önerme için 4, iki
önerme için 16, üç önerme için 36 olmaktadır. Bir konuşma evrenindeki önerme sayısı “n” ise
bu konuşma evreni için mümkün ilişki biçimlerinin sayısı “n2x4” olur. Örnek olarak 4
önermeli bir evren için mümkün ilişki biçimlerinin sayısı n2x4 = 42x4 = 64’dür.

1.5. Sadeleştirilmiş Gösterimler
Daha önce de belirtildiği gibi, iki değerli bir mantık sisteminde bir çıkarımı oluşturan
önermeler, belirli bir sıra düzenine göre ve birbirlerine oranla artan ya da azalan sayıda “D”
ya da “Y” değerleri alırlar. Bir doğruluk tablosu için kullanılan önerme sayısı arttıkça, doğal
olarak işlem hacmi de artmaktadır. İşlemi karmaşıklaştıran diğer bir husus bir önermenin
doğruluk tablosunun hazırlanmasında, ondan bir önce sırada yer alan önermenin doğruluk
tablosunun dikkate alınıyor olmasıdır.
Söz konusu işlem hacmi sorunlarına kısmi bir çözüm için, mümkün doğruluk
durumlarını ifade ederken kullandığımız yazım biçimini önermekteyiz. Böyle bir yazım,
örneğin üç önerme için sekiz satırlık bir tablo yerine, her önerme için doğruluk değeri
dizilimini tek bir satırda veren bir tablo hazırlamayı mümkün kılmaktadır. Bu yazım
biçiminde “*”, parantez içerisindeki dizilimi tekrar sayısıyla ilişkilendiren işaret
durumundadır:
15

p

q

r

4D]4Y

2*(2D]2Y)

4*(D]Y)

tablo 11
Tablolardan da takip edilebileceği üzere n sayıda önermeden oluşan bir konuşma
evreninde ilk önerme olan “p”nin doğruluk tablosu (2n/2)D](2n/2)Y şeklinde sıralanır. Ondan
sonra gelen önerme yani “q”nun doğruluk tablosu ise 2*((2n/4)D](2n/4)Y) şeklindedir.
Sonuncu önermenin gösterimi ise her durumda (2n/2)*(D]Y) olur. Örneğin beş önermeli bir
konuşma evreni için doğruluk tablosu, 2n gereği 25 yani 32 satırdan oluşur. Bu durumda “p”
(2n/2)D](2n/2)Y = (32/2)D](32/2)Y gereği 16D]16Y şeklinde, ikinci önerme yani “q”
2*((2n/4)D](2n/4)Y) = 2*((32/4)D](32/4)Y) gereği 2*(8D]8Y) şeklinde, beşinci yani son
önerme ise (2n/2)*(D]Y) = 16*(D]Y) şeklinde gösterilir.
Bu formüller önermelerin sıra sayılarını hesaba katan tek bir formüle indirgenebilir.
x’in önermenin sıra sayısını göstermesi durumunda bütün önermeler için geçerli olacak şu
formül ortaya çıkar:
(2x/2)*((2n/2x)D](2n/2x)Y)
Bu formül aritmetik yardımıyla biraz daha sadeleştirilebilir:
(2x/2) = 2x-1 ve (2n/2x) = 2n-x olduğuna göre
(2x/2)*((2n/2x)D](2n/2x)Y) = 2x-1*(2n-x D] 2n-x Y) olur.
2x-1 = α, 2n-x = β olarak gösterilirse formül şu hale dönüşecektir:
α*(βD]βY)
Bu formül yardımıyla, herhangi bir önermenin doğruluk tablosu, sıra sayısının
bilinmesi kaydıyla ve diğer önermelerden bağımsız bir şekilde tespit edilebilecektir. Örnek
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olarak sırasıyla (p), (p, q) ve (p, q, r) önermeden meydana gelen doğruluk tablolarının
herhangi bir doğruluk sütununu gösterelim:
Örnek 1:
1 önermeden meydana gelen doğruluk tablosunda p ile gösterilen sadece tek bir
doğruluk sütunu vardır. Bu doğruluk sütununun dizilimi şu şekildedir:
p için, 2x-1 = 21-1 = 20 = 1, 2n-x = 21-1 = 20 = 1 ise 1*(1D]1Y) = D]Y
Örnek 2:
2 önermeden meydana gelen doğruluk tablosunda p ve q doğruluk sütunları vardır.
p için, 2x-1 = 21-1 = 20 = 1, 2n-x = 22-1 = 21 = 2 ise 1*(2D]2Y) = 2D]2Y,
q için, 2x-1 = 22-1 = 21 = 2, 2n-x = 22-2 = 20 = 1 ise 2*(1D]1Y) = 2*(D]Y) olur.
Örnek 3:
3 önermeden meydana gelen doğruluk tablosunda p, q ve r doğruluk sütunları vardır.
p için, 2x-1 = 21-1 = 20 = 1, 2n-x = 23-1 = 22 = 4 ise 1*(4D]4Y) = 4D]4Y,
q için, 2x-1 = 22-1 = 21 = 2, 2n-x = 23-2 = 21 = 2 ise 2*(2D]2Y),
r için, 2x-1 = 23-1 = 22 = 4, 2n-x = 23-3 = 20 = 1 ise 4*(1D]1Y) = 4*(D]Y) olur.
İlgili formülü karmaşık bir konuşma evreni için kullandığımızda örneğin 18 önermeli
bir evren için 8. ve 12. önermelerin doğruluk sütunlarını gösterelim:
Örnek 4:
20 önermeden oluşan doğruluk tablosunda
9. önerme için, 2x-1 = 28-1 = 27 = 128, 2n-x = 218-8 = 210 = 1024 ise 128*(1024D]
1024Y),
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12. önerme için, 2x-1 = 212-1 = 211 = 2048, 2n-x = 218-12 = 26 = 64 ise 2048*(64D]64Y),
Aşağıdaki tabloda, yeni yazım yöntemi kullanılarak bir önermeli konuşma evreninden
beş önermeliye kadar olan tüm mümkün doğruluk durumları gösterilmektedir. Önermeler
arasındaki doğruluk ilişkileri tabii ki daha fazla önerme içeren bir tablo ile daha açık bir
şekilde gösterilebilir ancak daha önce temas ettiğimiz işlem hacmi sorunu bu tabloyu beş
önerme ile sınırlandırmamızı gerekli kılmıştır.
Önerme

p

Sayısı

q

r

s

t

1

D]Y

2

2D]2Y

2*(D]Y)

3

4D]4Y

2*(2D]2Y)

4*(D]Y)

4

8D]8Y

2*(4D]4Y)

4*(2D]2Y)

8*(D]Y)

5

16D]16Y

2*(8D]8Y)

4*(4D]4Y)

8*(2D]2Y)

16*(D]Y)

tablo 12
Mümkün doğruluk durumlarını göstermek için kullanmış olduğumuz yazım biçimi,
dört temel eklemin doğruluk durumlarını gösterimi için kullanıldığında tablo 7 şu şekilde
olacaktır:

p

q









2D]2Y 2*(D]Y) D]Y]Y]Y D]D]D]Y D]Y]D]D D]Y]Y]D
tablo 13
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, “Önermeler Mantığı”nın artık standart hale gelmiş bir düzende anlatılan
“doğruluk tablosu” konusu biraz daha ayrıntılı bir biçimde incelenmeye, böyle bir çalışma ile
elde edilebilecek mümkün sonuçların tarafımızca elde edilebilenleri gösterilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Önermeler mantığı “önermelerin hangi değeri” taşıyor olmaları üzerine
kurulmuştur?
a)

İçerik

b)

Özne

c)

Yüklem

d)

Nesne

e)

Doğruluk

2)
Önermeler iki değerli mantık sistemine göre düşünüldüğünde aşağıdaki
değerlerden hangisini alabilir?
a)

Doğru - yanlış

b)

Siyah - beyaz

c)

Üretim – tüketim

d)

Özne - nesne

e)

Tümel – tekil

3)
İki değerli önermeler mantığında doğruluk değeri “D” ile gösterilen bir önerme
için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a)

Değerli

b)

Doğru

c)

Desteklenmiş

d)

Dağıtılmış

e)

Dayanaksız
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4)
İki değerli önermeler mantığında doğruluk değeri “Y” ile gösterilen bir önerme
için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a)

Yansız

b)

Yanıtlanmamış

c)

Yoksay

d)

Yanlış

e)

Yöneltilmiş

5)
Bir konuşma evreninde yer alan önerme sayısı “n” ise mümkün doğruluk
durumlarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

2n

b)

2n + 2

c)

2n + 3

d)

2n + 5

e)

2n + 7

6)
Bir konuşma evreninde yer alan önerme sayısı “2” ise mümkün doğruluk
durumlarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

8

b)

16

c)

32

d)

2

e)

4
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7)
Bir konuşma evreninde yer alan önerme sayısı “3” ise mümkün doğruluk
durumlarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

8

b)

16

c)

32

d)

2

e)

4

8)
gösterilir?

Sembolik mantıkta “değilleme” işlemi aşağıdaki sembollerden hangisi ile

a)

*

b)

=

c)

+

d)



e)

%

9)
Sembolik mantıkta “birlikte evetleme (ve)” işlemi aşağıdaki sembollerden
hangisi ile gösterilir?
a)



b)

=

c)

+

d)



e)
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10)
Sembolik mantıkta
sembollerden hangisi ile gösterilir?
a)



b)

=

c)

+

d)



e)



“ancak

ve

ancak

(eşdeğerlik)”

işlemi

aşağıdaki

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)d, 5)a , 6)e, 7)a, 8)d, 9)a, 10)e
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2. KARMA YÖNTEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

• 2.1. Quine Yöntemi
• 2.2. Reductio Ad Absurdum (Saçmaya İndirgeme)
• 2.3. Karma Yöntem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Quine Yöntemi nedir?
2. Reductio Ad Absurdum (Saçmaya İndirgeme) yöntemi nasıl çalışır?
3. Karma Yöntemin dayandığı ilkeler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Karma Yöntem

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Karma Yöntem ile ilgili Örnek.
temel bilgiler ve örnekler.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Karma Yöntem, Quine Yöntemi, Saçmaya İndirgeme Yöntemi
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Giriş
Bu ünitede, aşağıdaki sorulara cevap verilmiştir?
1. Quine Yöntemi nedir?
2. Reductio Ad Absurdum (Saçmaya İndirgeme) yöntemi nasıl çalışır?
3. Karma Yöntemin dayandığı ilkeler hangileridir?

2.1. Quine Yöntemi
Amerikalı filozof ve mantıkçı Willard Van Orman Quine (1908–2000) ele aldığı
konular itibariyle hemen her mantıkçı için ciddi bir referans durumundaki “Methods of
Logic” adlı çalışmasında, sembolik mantık için “geçerlilik” ve “tutarlılık” nosyonlarının ne
olduğu üzerinde durmuş; herhangi bir çıkarımın geçerliliği ve tutarlılığını denetlemek için
geliştirdiği ve bugün kendi adıyla anılan bir metot ortaya koymuştur.
Quine’nın ifadesiyle “geçerlilik”, herhangi bir sembolik ifadeye ilişkin bir doğruluk
tablosunda yer alan yorumların (interpretaiton) tümünün “doğru” olması, “tutarlılık” ise bu
yorumlardan en az birisinin “doğru” değeri almasıdır. Bu tanımlara göre en az bir yorum için
“yanlış” değeri alan bir ifade “geçersiz”, hiçbir yorum için “doğru” değeri alamayan ifade ise
“tutarsız” olmaktadır.
“Quine Yöntemi” çıkarımların, belirli mantıksal aksiyomlar uyarınca sadeleştirilmesi
esasına dayanan ve doğruluk tablosuna göre alacağı değerleri bularak geçerliliğini ve
tutarlılığını göstermeyi hedefleyen bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin ayrıntılı
açıklaması ise şu şekildedir:
A gibi herhangi bir ifadenin, “˄” (ve), “˅” (veya), “→” (ise) ve “↔” (ancak ve ancak)
şeklinde sıralanan dört temel eklem aracılığıyla “doğru” ve “yanlış” doğruluk değerleriyle
kurduğu ilişkiler sonucu ortaya çıkan bileşik ifadelerin doğruluk değerleri ya açık bir şekilde
“doğru” ya da “yanlış”tır ya da A ifadesinin doğruluk değerine bağlı olarak değişir. Bu
indirgeme işlemleri sembolik dille şu şekilde gösterilir:
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“˄”, “˅” ve “↔” eklemlerinin yer değiştirme özelliğine sahip oldukları dikkate
alınırsa;
A˄D = D˄A = A
A˅D = D˅A = D
A↔D = D↔A = A
A˄Y = Y˄A = Y
A˅Y = Y˅A = A
A↔Y = Y↔A = ~A olur.
Yer değiştirme özelliği taşımayan “→” için ise durum
A→D = D
D→A = A
A→Y = ~A
Y→A = D şeklindedir.
Böyle bir indirgeme, mantıksal ifadelerin daha basit bir şekilde ifade edilebilmesine,
ortaya konan daha basit mantıksal ifadeler sayesinde herhangi bir mantıksal işlemin daha kısa
sürede tamamlanabilmesine imkân sağlamıştır.
Bir geçerlilik denetleme yöntemi olarak kullanılan Quine yönteminin uygulanışı basit
bir örnek üzerinden şu şekilde gösterilebilir:
[(p→q)˅(p˅r)]→[(q˅r)→(q↔p)] gibi bir ifadenin geçerliliğinin denetlenmesi için
öncelikle ifadede en çok geçen (temsilci olarak adlandıracağımız) önerme tespit edilir. Bu
tespitten sonra yapılması gereken, ifade içerisinde bu önermeye önce “doğru” (D) daha sonra
“yanlış” (Y) doğruluk değerini vermek olacaktır. İfadede (örnek ifadede olduğu gibi) birden
fazla önerme en çok geçen önerme durumundaysa (örnek ifadede bu önermeler p ve q’dur),
işlem bunlardan herhangi biriyle başlatılabilir. Örnek ifadenin çözümlemesinde temsilci
önerme olarak “p” önermesini aldığımızda işlem şu şekilde gerçekleştirilecektir:
[(p→q)˅(p˅r)]→[(q˅r)→(q↔p)] ifadesi için
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p = D olduğunda, ifade
= [(D→q)˅(D˅r)]→[(q˅r)→(q↔D)] olmaktadır.
Quine eşdeğerliklerini kullandığımızda ise ifade
= (q˅D)→[(q˅r)→q]
= D→[(q˅r)→q]
= [(q˅r)→q] halini alır.
İlk ifadeye göre bir hayli sadeleşmiş olsa da sonuç olarak bir doğruluk değerine
ulaşılamadığı için, yukarıda p için uyguladığımız işlem, bu son ifade üzerinde belirlenecek
temsilci önerme için de uygulanarak indirgemeye devam edilecektir.
[(q˅r)→q] ifadesi için
q = D olduğunda, ifade
= [(D˅r)→D]
= D→D
= D olmaktadır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ifadede temsilci önerme için bir de “yanlış” doğruluk
değerinin kullanılması gerektiğinden
[(q˅r)→q] ifadesi için
q = Y olduğunda, ifade
= [(Y˅r)→Y]
= r→Y
= ~r olmaktadır.
Bu ifade ise r = D olduğunda sonucun Y, r = Y olduğunda sonucun D olacağını
belirtmektedir. İşlemin tamamlanabilmesi için başa dönüp p = Y durumunun da
değerlendirilmesi gerektiğinden
[(p→q)˅(p˅r)]→[(q˅r)→(q↔p)] ifadesi için
p = Y olduğunda, ifade
= [(Y→q)˅(Y˅r)]→[(q˅r)→(q↔Y)]
= (D˅r)→[(q˅r)→~q]
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= D→[(q˅r)→~q]
= [(q˅r)→~q] halini alır.
[(q˅r)→~q] ifadesi için
q = D olduğunda, ifade
= [(D˅r)→Y]
= D→Y
= Y olmaktadır.

q = Y olduğunda ise bu ifade
= [(Y˅r)→D]
= r→D
= D değeri almaktadır.
Doğruluk değerlerinin tespitinden sonra yapılması gereken son işlem, ifadeye ait
doğruluk tablosunda, ifadenin almakta olduğu doğruluk değerlerini göstermek ve bu ifadenin
geçerli olup olmadığını belirtmektir.
Doğruluk tablosuna değerlerin işlenmesi, indirgeme işleminde, doğruluk değerleri
verilmiş olan önermelerin birliktelikleri dikkate alınarak yapılır. Çünkü indirgeme işleminin
ortaya koyduğu söz konusu birlikteliklerin her biri, yukarıdaki doğruluk tablosunda yer alan
ilişki biçimlerinden en az birine tekabül etmektedir. Örnek ifade için ortaya çıkan
birliktelikler ve bunların taşıdığı doğruluk değerleri şu şekilde sıralanabilir:
1) p = D, q = D durumu için sonuç doğrudur.
2) p = D, q = Y, r = D durumu için sonuç yanlıştır.
3) p = D, q = Y, r = Y durumu için sonuç doğrudur.
4) p = Y, q = D durumu için sonuç yanlıştır.
5) p = Y, q = Y durumu için sonuç doğrudur.
Doğruluk tablosunu, ilgili doğruluk değerlerini yerleştirerek son haline getirmeden
önce şu ayrıntıya dikkat edilmelidir: Bir indirgeme işleminde sadece bir temsilci önermeye
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doğruluk değeri verilmesiyle bir sonuç doğruluk değeri elde edilebiliyorsa, bu sonuç,
doğruluk tablosundaki dört farklı satırın/doğruluk durumunun sonucu durumundadır. Eğer iki
temsilci önermeye doğruluk değeri verilmesiyle bir sonuç elde edilebiliyorsa, bu sonuç
doğruluk tablosundaki iki farklı satırın/doğruluk durumunun sonucu durumundadır. Sonuç
doğruluk değerinin elde edilebilmesi için üç önermeye de doğruluk değeri verilmesi
gerekmişse elde edilen doğruluk değeri doğruluk tablosundaki tek bir satıra/doğruluk
durumuna ait olmaktadır.
1)’de ifade edildiği şekliyle “p” ve “q”nun her ikisinin de doğru olduğu durum için
doğru değeri elde edilmiştir. Bu aynı zamanda, yukarıdaki açıklamaya paralel olarak, “p” ve
“q”nun doğru değerini aldığı durumda “r”nin alacağı doğruluk değerinin sonuç üzerinde etkili
olmadığının da bir ifadesidir. Buna göre doğruluk tablosunda “p”nin ve “q”nun doğru olarak
gösterildiği satırlarda, “r”nin aldığı doğruluk değerlerine bakılmaksızın sonuç kısmına doğru
değeri işlenir. (Doğruluk tablosunda her önerme, “doğru” olduğu durumlar için yalın haliyle,
“yanlış” olduğu durumlar için çelişiğiyle yani “~” (değil) ile gösterilir). Dikkat edilirse söz
konusu satırlar doğruluk tablosundaki 1. ve 2. satırlardır. Bu durumda 1)’e göre tablo

1
2
3
4
5
6
7
8

I.
p
p
p
p
~p
~p
~p
~p

II. III.
q
r D
q ~r D
~q
r
~q ~r
q
r
q ~r
~q
r
~q ~r
tablo 1

şeklinde olacaktır.
2) ve 3)’de 1)’den farklı olarak sonuca ulaşmak için “r”ye de doğruluk değeri
verilmesi gerekmiştir. 2)’de ifade edildiği şekliyle “p”nin “doğru”, “q”nun “yanlış” ve “r”nin
“doğru” olduğu durum için “yanlış” değeri elde edilmiştir. 3)’de ifade edildiği şekliyle “p”nin
“doğru”, “q”nun “yanlış” ve “r”nin “yanlış” olduğu durum için ise “doğru” değeri
bulunmuştur. 2) doğruluk tablosundaki 3. satıra 3) ise 4. satıra işaret etmektedir. O halde 2) ve
3)’e göre tablo
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1
2
3
4
5
6
7
8

I.
p
p
p
p
~p
~p
~p
~p

II. III.
q
r
q ~r
~q
r
~q ~r
q
r
q ~r
~q
r
~q ~r
tablo 2

D
D
Y
D

şeklinde olacaktır. 4) ve 5) için yapılacak değerlendirme 1) için yapılanından farksızdır. Buna
göre örnek ifadenin doğruluk tablosu tam olarak şu şekilde gösterilir:
1
2
3
4
5
6
7
8

I.
p
p
p
p
~p
~p
~p
~p

II. III.
q
r
q ~r
~q
r
~q ~r
q
r
q ~r
~q
r
~q ~r
tablo 3

D
D
Y
D
Y
Y
D
D

Ortaya çıkan bu tabloya göre ifade bütün satırlarda “doğru” değeri alamadığından
“geçersiz” ancak en az bir satırda “doğru” değeri almış olduğu için “tutarlı”dır.

2.2. Reductio Ad Absurdum (Saçmaya İndirgeme)
Herhangi bir ifadenin “geçerli” olabilmesi, doğruluk tablosunda gösterilen bütün
doğruluk durumları için “doğru” değeri alabilmesine bağlıdır. Bir başka deyişle bir ifade en az
bir durumda “yanlış” değeri alıyorsa “geçersiz” olmaktadır. Buna göre bir ifadenin “geçerli”
olup olmadığının tespiti için, mümkün tüm doğruluk durumlarının “doğru” değerini alıp
almadığını denetlemek yerine en az bir durum için “yanlış” değeri alıp almadığını denetlemek
çok daha pratik bir çözüm olacaktır. Şüphesiz herhangi bir durum için “yanlış” olduğu
gösterilemeyen bir ifade “geçerli”dir. “Reductio ad absurdum” yöntemiyle yani Türkçe’de
“Saçmaya İndirgeme” olarak adlandırılan ve geçerliliği denetlenecek ifadenin “yanlış” olduğu
varsayımına dayanan bu yöntemle ya ifadenin “yanlış” olduğu bir durum tespit edilecek ya da
ifade, yanlışlanamadığı (varsayım doğrulanamadığı) için “geçerli” kabul edilecektir.
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Quine yönteminin açıklamasında kullandığımız [(p→q)˅(p˅r)]→[(q˅r)→(q↔p)]
örnek ifadesini tekrar ele alalım. Bu ifadenin ana eklemi “→”dir. “Saçmaya İndirgeme”
yöntemine göre bu ifadenin “yanlış” olduğunu varsayıyorsak “→” ana eklemi uyarınca örnek
ifadenin birinci bileşeni “doğru”, ikinci bileşeni “yanlış” doğruluk değerini alıyor olmalıdır.
Yani:
[(p→q)˅(p˅r)]→[(q˅r)→(q↔p)] ifadesi için
1) [(p→q)˅(p˅r)] = D
2) [(q˅r)→(q↔p)] = Y olmalıdır.
1)’in “doğru” olması, ana ekleminin “˅” olmasından ötürü (D˅D), (D˅Y), (Y˅D)
şeklinde sıralayabileceğimiz üç durum için de mümkündür. 2)’nin “yanlış” olması ise, ana
ekleminin “→” olması nedeniyle sadece (D→Y) durumu için söz konusudur. Bu durumda
analize, sonuca daha kolay ulaşmamızı sağlayabilecek 2)’yle devam etmek yerinde olacaktır.
2) [(q˅r)→(q↔p)] = Y olması için
3) (q˅r) = D ve
4) (q↔p) = Y olmalıdır.
3)’ün “doğru” değeri alması şu üç durum için mümkündür:
(q˅r) gereği

5) q = D, r = D
6) q = D, r = Y
7) q = Y, r = D

4)’ün “yanlış” değeri alabilmesi için ise şu iki durumdan birisinin gerçeklenmesi
gerekir:
(q↔p) gereği

8) q = D, p = Y
9) q = Y, p = D

İlke gereği değerlendirmeye, en az ihtimal sunan bileşenle yani 4)’le devam etmek
daha uygundur. Buna göre yapılması gereken, 4) ile elde ettiğimiz doğruluk değerlerini
ifadenin geneline uyguladığımızda başlangıç varsayımın doğrulanıp doğrulanmadığına
bakmak olacaktır. 8) için q = D, p = Y olduğundan “r”nin değeri ne olursa olsun 3)
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doğrulanmaktadır. Bu değerlendirmeyle elde edilen q = D, p = Y, r = D veya r = Y değerleri
uyarınca birinci ana bileşenin
(1) [(p→q)˅(p˅r)]
(1) [(Y→D)˅(Y˅D/Y)] = (D˅D/Y) = D
olması sonucu varsayımın doğrulandığı yani ifadenin yanlışlanabildiği gösterilmiş olur.
Dikkat edilirse bu sonuç bize en az iki durum için ifadenin yanlışlandığını yani ifadenin
“geçersiz” olduğunu göstermektedir. Ancak bu yöntemle, yukarıdaki örnek için de söz konusu
olduğu gibi tüm yanlışlanabilirlik imkânları denetlenmemiş olabilir. Böyle durumlarda, diğer
ilişki

biçimlerinin

“doğru”

değeri

alıp

almadıkları

konusunda

bir

öngörüde

bulunulamayacağından ifadelerin tutarlılığı konusunda bir şey söylenemez. O halde “Saçmaya
İndirgeme Yöntemi”, bazı örnekler için tutarlılığı gösterebilirse de esas itibariyle sadece bir
“geçerlilik” denetleme yöntemi olarak anılmalıdır.

2.3. Karma Yöntem
Önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız “Quine Yöntemi” ile “Saçmaya
İndirgeme Yöntemi”nin temel prensiplerinden hareketle geliştirdiğimiz bu yöntemi “Karma
Yöntem” olarak adlandıracağız. Böyle bir yöntemin geliştirilmesindeki amaç en az diğer
yöntemler kadar optimal bir geçerlilik denetlemesi yapmak; beraberinde tutarlılık denetlemesi
konusunda bir zafiyete imkan vermemektir.
Bilindiği gibi bir çıkarım ifadesinin ana eklemi “→” (ise)’dir. Quine eşdeğerlikleri
açısından bakıldığında → ekleminin bir özelliği yer değiştirme özelliğine sahip olmamasıdır.
Hatırlanacağı üzere
A→D = D
D→A = A
A→Y = ~A
Y→A = D olmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus
A→D = Y→A = D olduğudur.
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Bu eşdeğerlikler uyarınca, bir çıkarımın birinci bileşeni yani öncüller kısmı “yanlış”
ya da ikinci bileşeni yani sonuç kısmı “doğru” olduğunda çıkarım “doğru” değerini
vermektedir. Öyleyse bileşenleri birbirlerinden bağımsız bir şekilde denetlemek de mümkün
görünmektedir.
Şimdi bu yöntemi örnek ifade üzerinde göstermeye çalışalım:

[(p→q)˅(p˅r)]→[(q˅r)→(q↔p)] için
1) [(p→q)˅(p˅r)] birinci bileşen yani öncül kısmı,
2) [(q˅r)→(q↔p)] ise ikinci bileşen yani sonuç kısmıdır.
A→D = Y→A = D gereği ifadenin “doğru” değeri alabilmesinin koşulu, birbirlerinden
bağımsız olarak 2)’nin “doğru”, 1)’in “yanlış” olmasıdır.
Buna göre
(1) [(p→q)˅(p˅r)] = Y ise
3) (p→q) = Y
4) (p˅r) = Y olmak zorundadır.
O halde
3) için p = D, q = Y ve 4) için p = Y, r = Y olmalıdır. Ancak 3) için p = D ve 4) için p
= Y olması gerektiğinden mevcut çelişiklik 1)’in yanlışlanamayacağını dolayısıyla örnek
ifadenin Y → A durumu için doğrulanamadığını göstermektedir.
2) [(q˅r)→(q↔p)]= D ise
I. 5) [(q˅r) = D ve 6) (q↔p) = D
II. 7) [(q˅r) = Y ve 8) (q↔p) = D
III. 9) [(q˅r) = Y ve 10) (q↔p) = Y ihtimalleri söz konusudur.
O halde 2)’nin doğru olabilmesi için,
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I. 5)’in “doğru” olması yani “q” ve “r”nin birlikte “yanlış” olmaması ve beraberinde
6)’nın “doğru” olması yani “q” ve “p”nin aynı doğruluk değerini alması gerekir. Burada “p”,
“q” ve “r”nin 2)’yi doğrulayacak olan doğruluk değerleri şunlardır:
i., ii.
iii.

p = D, q = D, r = D/Y
p = Y, q = Y, r = D

II. 7)’nin “yanlış” olması yani “q” ve “r”nin her ikisinin de “yanlış” olması gerekir ki
bu durumda 8)’in “doğru” değeri alabilmesi için “p”nin de “yanlış” olması gerekir. Burada
“p”, “q” ve “r”nin 2)’yi doğrulayacak olan doğruluk değerleri şunlardır:
iv.

p = Y, q = Y, r = Y

III. 9)’un “yanlış” olması yani “q” ve “r”nin her ikisinin de “yanlış” olması gerekir ki
bu durumda 10)’un “yanlış” değeri alabilmesi için “p”nin de “doğru” olması gerekir. Burada
“p”, “q” ve “r”nin 2)’yi doğrulayacak olan doğruluk değerleri şunlardır:
v.

p = D, q = Y, r = Y

Bu şekliyle tamamlanmış olan çözümlemeye göre elde edilen her bir değerler dizisi
doğruluk tablosundaki bir satıra tekabül etmekte ve bu satırın doğru olduğunu ifade
etmektedir. Buna göre
i., ii.

p = D, q = D, r = D/Y pqr ve pq~r

iii.

p = Y, q = Y, r = D

~p~qr

iv.

p = Y, q = Y, r = Y

~p~q~r

v.

p = D, q = Y, r = Y

p~q~r satırına tekabül eder.

“Karma Yöntem”in sağlaması için “Quine Yöntemi”yle yapılan çözümleme sonucu
elde edilen tabloya dikkat etmek yeterlidir. Görüleceği üzere ilgili doğruluk tablosunda
yukarıdaki satırlar (doğruluk tablosunun 1., 2., 4., 7., ve 8. satırları) “doğru” değeri, geriye
kalan üç satır ise (doğruluk tablosunun 3., 5. ve 6. satırları) “yanlış” değeri almaktadırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, Quine Yöntemi, Reductio Ad Absurdum (Saçmaya İndirgeme) yöntemi ve
Karma Yöntemin dayandığı ilkeler açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Quine yöntemi aşağıdaki filozoflardan hangisi tarafında ortaya koyulmuştur?

a)

Lewis R. Binford

b)

Willard Van Orman Quine

c)

Robert J. Braidwood

d)

William J. Ashley

e)

Bertrand Russell

2)

Quine aşağıdaki kitaplardan hangisinde “Quine yöntemini” açıklamaktadır?

a)

Mantıksal gelişme

b)

Mantık Yöntemleri (Metotları)

c)

Düşünce değişimi

d)

Puslu mantık

e)

Mantığın evrimi

3)
Herhangi bir sembolik ifadeye ilişkin bir doğruluk tablosunda yer alan
yorumların (interpretaiton) tümünün “doğru” olması aşağıdakilerden hangisini verir?
a)

Geçerli

b)

Akıl yürütmenin yanlışlığı

c)

Sezgisel

d)

Geçersiz

e)

Üçüncü halin olanaksızlığı
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4)
Herhangi bir sembolik ifadeye ilişkin bir doğruluk tablosunda yer alan
yorumların (interpretaiton) en az birinin “doğru” olması durumunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a) Geçerli
b) Akıl yürütmenin yanlışlığı
c) Tutarlı
d) Geçersiz
e) Üçüncü halin olanaksızlığı

5)
Herhangi bir sembolik ifadeye ilişkin bir doğruluk tablosunda yer alan
yorumların (interpretaiton) en az birinin “yanlış” olması durumunda aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak söylenebilir?
a) Geçerli
b) Akıl yürütmenin yanlışlığı
c) Tutarlı
d) Geçersiz
e) Üçüncü halin olanaksızlığı

6)
verilmiştir?

“→” ise ekleminin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak

a) D, D, D, D
b) D, D, Y, Y
c) D, D, Y, D
d) D, D, D, Y
e) D, Y, D, D
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7)
verilmiştir?

“˅” veya ekleminin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak

a) D, D, D, D
b) D, D, Y, Y
c) D, D, Y, D
d) D, D, D, Y
e) D, Y, D, D

8)
“↔” ancak ve ancak ekleminin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak verilmiştir?
a) D, D, D, D
b) D, D, Y, Y
c) D, D, Y, D
d) D, D, D, Y
e) D, Y, Y, D

9)
verilmiştir?

“A→D” işleminin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak

a) D
b) Y
c) A
d) ~D
e) ~A

42

10)
verilmiştir?

“A→Y” işleminin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak

a) D
b) Y
c) A
d) ~D
e) ~A

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)c, 5)d, 6)e, 7)d, 8)e, 9)a, 10)e
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3. BAĞDAŞMAZLIK EKLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bağdaşmazlık Eklemi Nedir?
3.2. Bağdaşmazlık Ekleminin Özellikleri ve Uygulamaları
3.3. Quine Yöntemi, Karma Yöntem ve Bağdaşmazlık Eklemi
3.3.1. Quine Yöntemi
3.3.2. Karma Yöntem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bağdaşmazlık Eklemi Nedir?
2. Bağdaşmazlık Ekleminin Özellikleri ve Uygulamaları nelerdir?
3. Quine Yöntemi, Karma Yöntem ve Bağdaşmazlık Eklemi arasındaki ilişki nasıl
gösterilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bağdaşmazlık Eklemi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bağdaşmazlık
Eklemi Okuma ve örnekleme.
hakkında temel bilgiler.
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Anahtar Kavramlar
Bağdaşmazlık Eklemi, Quine Yöntemi, Karma Yöntem
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Giriş
Bu bölümde aşağıdaki sorulara cevap verilmektedir.
•

Bağdaşmazlık Eklemi Nedir?

•

Bağdaşmazlık Ekleminin Özellikleri ve Uygulamaları nelerdir?

•

Quine Yöntemi, Karma Yöntem ve Bağdaşmazlık Eklemi arasındaki ilişki nasıl
gösterilebilir?

3.1. Bağdaşmazlık Eklemi Nedir?
Alfred North Whitehead (1861-1947) ve Bertrand Russell (1872-1970) tarafından
tüm matematiksel doğrulukları sembolik mantıkla ifade edebilme, dolayısıyla matematiği
mantığa indirgeme iddiasıyla hazırlanan üç ciltlik Principia Mathematica adlı eser mantık
tarihinin en önemli çalışmalarından birisidir. Bu eser mantıkçılığın (logicism) bir savunusu
olarak görülmüş, modern matematiksel mantığı geliştirme ve popülarize etme uğraşıları için
bir araç olarak kullanılmıştır. 20. yüzyıl boyunca matematiğin temelleri üzerine yapılan
çalışmaların ardında bu eserin büyük etkisini görmek mümkündür. Principia Mathematica,
mantık üzerine yazılmış çalışmalar içerisinde, Aristoteles’in Organon’u ve G. Frege’nin
Grundgesetze der Arithmetik’inden sonra en güçlü etkiyi yapmış çalışmadır. Mantık
literatüründe “Sheffer Stroke” olarak bilinen “bağdaşmazlık”, bu önemli esere bir katkı
sağlayacağı inancıyla ve yine 20. yüzyılın hemen başında Amerikalı mantıkçı Henry
Maurice Sheffer (1882-1964) tarafından ortaya konulmuş bir eklemdir.
Sheffer Güney Rusya’da (Ukrayna) dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun büyük bir
kısmını doğduğu yerde geçirmiş, on yaşında ailesiyle birlikte ABD Boston’a göç etmiştir.
Boston Latin Okulu’nda eğitim gören ve mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’ne kabul
edilen Sheffer başarılı bir öğrenci olarak 1905’teki mezuniyetinin ardından 1907’de Master,
1908’de ise Doktora derecelerini almış, Harvard’da başladığı akademik hayatının neredeyse
tümünü yine burada geçirmiştir. Sheffer’in mantık alanındaki çalışmalarına ve etkileyici
başarılarına, asistanlığını yaptığı Josiah Royce’un katkısı çok önemlidir.
Sheffer “bağdaşmazlık eklemi”ni ilk kez 1912 yılı Aralık ayında American
Mathematical Society’de yaptığı bir konuşmada ele almıştır. Bu konuyla ilgili ilk yayın olma
özelliği taşıyan 1913 basımlı “A Set of Five Independent Postulates for Boolean Algebras,
with Application to Logical Constants” adlı makalesinde, bu eklemin postulalarını ortaya
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koymuş, bir takım mantıksal özelliklerini tanımlamış ve nihayetinde Boole cebirinin tüm
eklemlerinin, geliştirdiği bu ekleme nasıl indirgeneceğini göstermiştir. Russell, Sheffer’in,
aynı yıl haberdar olduğu bu çalışmasıyla ilgilenmiş, Principia’nın ilk revizyonunda bu
eklemden imkânlar ölçüsünde istifade etmeye çalışacağını belirtmiştir. Aynı dönemde
Ludwig Josef Johann Wittgenstein’ın da (1889–1951) bu eklemle ilgilendiği görülmektedir.
Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus adlı eserinde (5.1311, 5.42, 5.441, 6.001),
Mantık notlarında (94, 102-103) ve Russell’a yazmış olduğu bir mektupta (19.8.19) bu eklemi
kendi felsefi görüşü çerçevesinde değerlendirmiş ancak belki de Russell’ın telkini nedeniyle
bu konu üzerinde daha fazla durmamıştır. 1916 yılında Jean George Pierre Nicod (1893–
1924), Boole cebiri eklemleri ile inşa edilmiş olan Principia’nın bu yeni ekleme indirgenmesi
düşüncesini hayata geçirmek üzere ilk adımı atmıştır. Nicod, “A Reduction in the number of
the Primitive Propositions of Logic” başlığıyla kaleme aldığı çalışmasıyla klasik önermeler
işleminin tek bir eklem yani “bağdaşmazlık”tan türetilebileceğini göstermişse de henüz 31
yaşındayken talihsiz bir şekilde tüberkülozdan ölmüştür. Bu ani ölümden dolayı hem insani
olarak hem de akademik kaygıları nedeniyle derin üzüntü duyan Russell, Principia açısından
eksik kalan girişimin devamına ilişkin temennisini, eserinin 1925 yılında yayınlanan ikinci
baskısının giriş bölümünde şu sözlerle ifade etmiştir:
“Açıkça belirtilmelidir ki Dr. H. M. Sheffer tarafından matematiksel mantık için yeni
ve çok güçlü bir metot keşfedilmiştir. Ancak bu metot, Principia Mathematica’nın bütünüyle
yeniden yazılmasını gerektirmektedir. Bu zorunlu yeniden inşa görevini daha önceki
çalışmaları nedeniyle Dr. Sheffer’e emanet ediyoruz”.
Burada, mantık tarihi açısından son derece ilginç bir diğer duruma temas etmemiz
yerinde olacaktır. Daha 1880 yılında, yani Sheffer’in yayınından tam 33 yıl önce, yine bir
Amerikalı mantıkçı olan Charles Sanders Peirce’ün (1839-1914) akıl yürütme biçimi
itibariyle “bağdaşmazlık eklemi”ne benzeyen bir eklemi zaten keşfetmiş olduğu, bu eklemle
ilgili çalışmasının bir hayli geç bir tarihte yayınlanmış olması nedeniyle ancak çok sonraları
anlaşılabilmiştir. Günümüzde, zamanında fark edilememiş bu katkısına bir saygı ifadesi
olarak, “birlikte evetleme” (ve - ) eklemi üzerinden tanımlı “bağdaşmazlık eklemi”nin
(elektronik dili: NAND) simetriği olarak ifade edilen, “alternatif ilişki” (veya - ) üzerinden
tanımlı ve benzer özelliklere sahip bir diğer eklem (elektronik dili: NOR) mantık literatüründe
“Peirce oku” (Peirce arrow) (Bu ekleme “Quine kaması” (Quine dagger) da denir) olarak
adlandırılmaktadır.
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Peirce’ün “çıkarım eklemi”, Lewis Caroll’ın (1832-1898) referans gösterilerek
tanımladığı şekliyle bir portmanto (portmanteau) eklemdir. Caroll daha çok, dünya çapında
ün kazanmış Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabıyla tanınır ancak kendisi aynı
zamanda önemli bir mantıkçı ve matematikçidir. Caroll’ın bu eseri, çok ünlü bir Amerikalı
senarist ve astrolog olan Marc Edmund Jones (1888-1980) tarafından yorumlanmış, onun
mantık ve matematiğe, felsefe ve bilime ilişkin gönderimleri açığa çıkartılmıştır. Bilindiği
gibi portmanto, çeşitli nesneleri bir arada tutmak üzere tasarlanmış bir eşyadır. Diğer pek çok
dilde olduğu gibi İngilizcede de bazı sözcükler söz konusu eşyanın fonksiyonunu dilde
göstermekte, birden fazla durumu bir arada ifade etmektedirler. Örneğin “smog (dumanlı sis)”
sözcüğü smoke (duman)ve fog (sis) sözcüklerinin ifade ettiklerini bir araya getirmektedir.
Portmanto kavramı ise Caroll’ın “Jabberwocky” isimli şiirinde kullandığı, yukarıda gündelik
dilden örneği verilen türden sözcükleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu açıklamalar
uyarınca Peirce’ün “alternatif ilişki” ve “değilleme” () eklemlerini bir araya getiren “çıkarım
eklemi” de bir portmanto eklem olmaktadır. Peirce’ün notasyonuyla (“+” sembolü birleşimi
yani alternatif ilişkiyi ifade eder) “çıkarım eklemi”nin eşdeğerliği şu şekilde gösterilmektedir:

A † ~ A  B
Sheffer’in önerdiği eklem de bir portmantodur çünkü “birlikte evetleme” ile
“değilleme” eklemlerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. AB şeklinde gösterilen ve “A
bağdaşmaz B” şeklinde ifade edilen bu eklemin eşdeğeri (AB)’dir. Nicod’un, yukarıda
zikrettiğimiz çalışmasında “bağdaşmazlık eklemi” üzerinden yapmış olduğu tanımlardan
birisi olan “içerme”ye (ise - →) ilişkin gösterim ile Peirce’ün ekleminin gösterimi arasındaki
ilişki dikkat çekicidir:

AB  ~ ( A  B )
A B ~ ( A ~ B )  A  B
Matematiksel mantık çalışmaları için önemini, kısa tarihçesi ve döneminin ünlü
mantıkçılarının görüşleriyle birlikte ortaya koymaya çalıştığımız bağdaşmazlık eklemi,
mantık felsefesi açısından da dikkate değer bir konudur. Söz konusu mantıkçıların bu
bağlamda yaptıkları değerlendirmeler ayrıca incelenmeye değerdir. Ancak bu çalışmada
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odaklanmak istediğimiz husus bu eklemin mantıktaki kullanımıdır. Dolayısıyla çalışmamıza
ilişkin tali açıklamaları burada sonlandırıp bağdaşmazlık ekleminin özellikleri ve
uygulamalarının gösterimine geçmek uygun olacaktır.

3.2. Bağdaşmazlık Ekleminin Özellikleri ve Uygulamaları
Yukarıda da ifade edildiği üzere “bağdaşmazlık eklemi” () sembolüyle, iki önerme
arasındaki “bağdaşmazlık” ilişkisi ise genel olarak AB şeklinde gösterilir. Bu ilişkinin
gündelik dildeki ifadesi “A bağdaşmaz B” şeklindedir. İki değerli mantık için “p” ve “q”
önermeleri arasındaki ilişki biçimleri ile bu ilişki biçimlerinin “bağdaşmazlık eklemi” ile
aldıkları doğruluk değerleri bir tablo üzerinde şu şekilde gösterilebilir.

I.

II. 

1 p

q

2 p

q D

3 p q

Y

D

4 p q D
tablo 1
Bu eklem açıkça görüldüğü üzere “birlikte evetleme”nin değillenmesiyle elde edilen
doğruluk değerlerine sahiptir. Aşağıdaki tablo bu ilişkiyi daha açık bir şekilde göstermektedir:

II. 

() 

1 p

q

D

Y

Y

2 P

q Y

D

D

Y

D

D

4 p q Y

D

D

I.

3 p q

tablo 2
Boole cebirinde, eklemlerin birbirlerine göre genelliklerinin ifade edilebilmesi,
“değilleme”lerin kapsama alanının gösterilebilmesi için parantez kullanılması zorunludur.
“Bağdaşmazlık eklemi”yle yapılan gösterimlerde, artık tek bir eklemle iş görüldüğünden
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parantez kullanımı zorunlu olmaktan çıkar. Her ne kadar temel metinlerde parantez kullanımı
sürdürülmüşse de bugün söz konusu işlemin doğasına uygun olarak ifadelerin tümüyle
yalınlaştırılabilmesi için ilgili gösterimlerde parantezlerin de kaldırılması genel kabul gören
bir uygulama durumundadır. Bu tür gösterimlerde, daha genel olan “bağdaşmazlık eklemi”
daha uzun bir çizgiyle yahut iki yanına nokta işareti konularak yani (..) şeklinde gösterilir.
Bundan daha genel bir “bağdaşmazlık” için ise () ya da (....) şeklinde bir gösterim
yapılabilir. Ancak bu çalışmada, kullanacağımız bir takım detaylı eşdeğerlik ilişkilerinin daha
iyi anlaşılabilmesi için parantezli gösterim yapılacaktır. Diğer eklemlerin “bağdaşmazlık”
cinsinden gösterimi (reduction) sırasıyla şu şekilde gösterilebilir:
p

= (pp)

(pq) = (pq)(pq)
(pq) = (pp)(qq)
(p→q) = p(qq)
“Bağdaşmazlık eklemi”ni tanımlayan hemen her kaynakta iki önermenin “özdeşlik”
(ancak ve ancak - ↔) ilişkisinin “bağdaşmazlık” cinsinden gösterimine ya yer verilmez ya da
sadece “içerme eklemi” yani (p↔q) = (p→q)(q→p) eşitliği üzerinden bir gösterimi
yapılabileceğine temas edilir. Öyle görünmektedir ki bunun en önemli sebebi “özdeşlik
eklemi”nin “bağdaşmazlık eklemi”yle gösteriminin, diğer eklemlerin gösterimlerine kıyasla
bir hayli uzun olmasıdır. Şimdi önerildiği şekliyle “özdeşlik eklemi”nin “bağdaşmazlık”
cinsinden eşdeğerini göstermeye çalışalım:
(p↔q)

= (p→q)(q→p)
= p(qq)q(pp)
= [(p(qq))(q(pp))][(p(qq))(q(pp))]

Konuyla ilgili diğer açıklamalara geçmeden önce “Peirce oku”ndan ve bu eklemin
“bağdaşmazlık”la ilişkisinden kısmi de olsa bahsetmek gerekir. Daha önce de temas ettiğimiz
gibi “bağdaşmazlık eklemi”nin diğer bir adı NAND’dır. NAND sözcüğü, İngilizcede “ve”
anlamına gelen “and” ekleminin değillenişini (negation) ifade eder. Benzer şekilde “Peirce
oku” da İngilizcede “veya” anlamına gelen “or” ekleminin değillenişini ifade ettiği için NOR
olarak adlandırılmıştır. Bu eklem, “p” ve “q” gibi iki farklı önermeden oluşan bir ifade için,
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bu önermelerin her ikisinin de “yanlış” olduğu durumda “doğru”, diğer üç durumda ise
“yanlış” değeri alır. (pq) = (pq) ve (pq) = (pq) şeklinde gösterilen De Morgan
kanunlarına göre “ve” ile “veya” eklemlerinin birbirlerine dönüştürülmesi mümkündür. Bu
imkân dâhilinde “bağdaşmazlık eklemi”ne ilişkin eşdeğerliklerin ve bunlara bağlı olarak
geliştirilen uygulamaların “Peirce oku” için de geçerli olacağı açık olduğuna göre çalışmanın
kalan kısmında bu ekleme tekrar değinilmesine gerek kalmamaktadır.
Bu kısa açıklamadan sonra yukarıda sıraladığımız eşdeğerlikleri kullanarak
(p↔q)(qr) gibi örnek bir ifadenin “bağdaşmazlık” cinsinden gösteriminin nasıl olacağına
bakalım:
(p↔q)→(qr)
= [(p(qq))(q(pp))][(p(qq))(q(pp))]→((qq)(rr))
= [(p(qq))(q(pp))][(p(qq))(q(pp))][((qq)(rr))((qq)(rr))]
Daha önceki ünitede ayrıntılı olarak açıkladığımız mantıksal geçerlilik ve tutarlılık
denetleme işlemlerini bu örneğe uygulamak için öncelikli olarak yapılacak şey, söz konusu
ifadenin Lukasiewicz-Tarski notasyonuyla yazımı olacaktır. LT notasyonunda her eklem için
farklı bir harf ile gösterim yapılır; (~) için N, () için K, () için A, (→) için C ve (↔)için E
harfi kullanılır. Genel kabule göre () yani “bağdaşmazlık” için kullanılması gereken harf
D’dir. Ancak bu harf Türkçede “doğru” değerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu
nedenledir ki LT’de bağdaşmazlık eklemi için kullanacağımız harf L’dir. Notasyonun temel
prensibi A+B gibi bir ifadeyi, bileşenlerini yan yana, eklemini ise bu ifadenin sol başına
yazmak suretiyle +AB şekline dönüştürmektir. Öyleyse pq gibi bir ifade Lpq şeklinde
gösterilecektir. Buna göre yukarıdaki örnek ifademizi LT’ye dönüştürelim:
[(p(qq))(q(pp))][(p(qq))(q(pp))] [((qq)(rr))((qq)(rr))]
= [(LpLqqLqLpp)(LpLqqLqLpp)][(LqqLrr)LqqLrr)]
= [LLpLqqLqLppLLpLqqLqLpp][LLqqLrrLLqqLrr]
= LLLpLqqLqLppLLpLqqLqLppLLLqqLrrLLqqLrr
= LLLLpLqqLqLppLLpLqqLqLppLLLqqLrrLLqqLrr
Artık, LT ile gösterilen bu ifadeye, üç önermeli doğruluk tablosunun her bir satırını
oluşturan değerlerin atanmasıyla denetleme işlemi yapılabilir. Örnek olarak doğruluk
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tablonun üçüncü yani “p”nin “doğru”, “q”nun “yanlış” ve “r”nin “doğru” değerlerini aldığı
satırını ifadeye uygulayalım. Buna göre ifade
LLLLpLqqLqLppLLpLqqLqLppLLLqqLrrLLqqLrr
= LLLLDLYYLYLDDLLDLYYLYLDDLLLYYLDDLLYYLDD
olacak, “bağdaşmazlık eklemi”nin doğruluk tablosu yardımıyla takip edilebilecek işlem ise şu
şekilde devam edecektir:
LLLLDLYYLYLDDLLDLYYLYLDDLLLYYLDDLLYYLDD
= LLLLDDLYYLLDDLYYLLDYLDY
= LLLYDLYDLDD
= LLDDY
= LYY
=D
Bu sonuç, ifadenin en az bir satırda “doğru” değeri sağladığını, dolayısıyla tutarlı
olduğunu gösterir. Bu ifadenin geçerli olup olmadığını anlayabilmek için, yukarıdaki işlemin
doğruluk tablosundaki diğer yedi satır için de tatbiki gereklidir. Ancak bu satırlarda da
“doğru” değerini sağlaması halinde ifadenin geçerli olduğuna hükmedilir.
Örneğimizde de görüldüğü üzere “bağdaşmazlık eklemi”nin en büyük handikapı
Boole cebirinin bu ekleme indirgenen son derece basit ifadelerinin bile, tek eklemli olsa da
çok uzun (tekrarlı) ifadelere dönüşmesidir. Bu sorunu aşmanın bir yolu, indirgeme işlemini
“değilleme” eklemine ilişmeden (hatta ondan yardım alarak) yapmak, ortaya çıkan ifadedeki
tekrarlardan kurtulmamızı sağlayacak bir “sadeleştirme” işlemiyle nihai ifadeyi elde etmektir.
“Bağdaşmazlık eklemi”yle geçerlilik denetleme işlemini kolaylaştıracağını düşündüğümüz
yaklaşımımıza uygun gösterimleriyle temel eşdeğerlikler şu şekilde sıralanabilir:
p = p
p = (pp) = (pp)  (pp) = (pp)(pp) = p

(Sadeleştirme)

(pq) = (qp)

(Yer Değiştirme)

p(qr) = [(pq)(pr)]

(Dağılım)
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(pq) = (pq) = (pq)(pq) = (pq)  (pq) = (pq) = (pq)
(pq) = (pq) = (pp)(qq) = (pq)
(p→q) = (pq) = p(qq) = (pq)
(p↔q) = (pq)(pq) = (pq)(pq) ve (pq) = (pq) 
(p↔q) = (pq)(pq) = (pq)(pq)
Yukarıda gösterdiğimiz şekliyle, (p↔q) ifadesinin “bağdaşmazlık eklemi”yle
gösterimi için tarafımızca önerilen (pq)(pq) ifadesi elbette ilgili işlemlere bir yenilik
getirmemektedir. Bununla birlikte bu ifadenin, (p↔q)’nun eşdeğeri olan (pq)(pq)
ifadesine sentaktik benzerliği ve [(p(qq))(q(pp))][(p(qq))(q(pp))] gibi bir eşdeğerliğe
göre daha basit bir gösterim olması itibariyle önemlidir. Benzeri durum (p↔q) ifadesinin
çelişiği için de geçerlidir.
(pq) = (pq) = (pq) = (pq) (pq) = (pq) = (pq)
(pq) = (pq) = (pq)
(p→q) = (pq) = (pq)
(p↔q) = (pq)(pq) = (pq)(pq) ve (pq) = (pq) 
(p↔q) = (pq)(pq) = (pq)(pq)
Şimdi bu eşdeğerliklerden uygun olanları kullanarak yukarıdaki örneğimizi yeniden
denetleyelim:
(p↔q)→(qr)
= (pq)(pq)→(qr)
= [(pq)(pq)](qr)
LT ile
= LLLpqLNpNqNLNqNr ve (p:D q:Y r:D) için
= LLLDYLNDNYNLNYND
= LLDLYDNLDY
= LLDDY
= LYY
=D
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3.3. Quine Yöntemi, Karma Yöntem ve Bağdaşmazlık Eklemi
Quine Yönteminin esasını oluşturan eşdeğerlikler, herhangi bir önermenin “doğru” ve
“yanlış” doğruluk değerleriyle, farklı eklemler vasıtasıyla kurduğu ilişkileri ifade eder. Benzer
eşdeğerlikler “bağdaşmazlık eklemi” için de gösterilebilirler.
(pD) = (Dp) = p
(pY) = (Y p) = D ve beraberinde

(pp) = (qq) = D
[(pp)(pp)] = [(qq)(qq)] = [(pp)(qq)] = Y
Şimdi, yukarıda vermiş olduğumuz eşdeğerliklerden de istifade ederek, daha önce
“bağdaşmazlık eklemi”ne indirgemiş olduğumuz örnek ifadenin “geçerlilik” ve “tutarlılık”
denetlemesini önce Quine Yöntemiyle, daha sonra Karma Yöntemle göstermeye çalışalım:

3.3.1. Quine Yöntemi
(p↔q)→(qr) = [(pq)(pq)](qr)
İfadede en çok geçen q terimine önce “doğru” sonra “yanlış” değerini verelim:
q = D için
= [(pD)(pY)](Yr)
= (pD)Y
= pY
=D
q = Y için
= [(pY)(pD)](Dr)
= (Dp)r
= pr
p = D için

p = Y için

= Yr

= D  r

=D

r = D için
=D

r = Y için
=Y
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Bu değerlendirmeye göre ifadenin doğruluk tablosu şu şekilde olacaktır:
I.

II. III.

1 p

q

r

D

2 p

q

r

D

3 p

q r

D

4 p

q r

D

5 p q

r

D

6 p q

r

D

7 p q r

D

8 p q r

Y

tablo 3

3.3.2. Karma Yöntem
(1) (p↔q)→(2)(qr) = (1) (pq)(pq)→(2) (qr)
Bu ifadenin “doğru” olmasının ön koşulu birbirlerinden bağımsız olarak (1)’in
“yanlış”, (2) için “doğru” değerini sağlamasıdır.

(1) (pq)(pq) = Y ise
(1a) (pq) = D ile (1b) (pq) = D olmak zorundadır.
Bunu gerçekleyebilecek değerler p = D, q= Y ve p = Y, q= D çiftleridir. p = Y, q = Y
çifti (1a) için uygunken (1b) için uygun olmadığından dikkate alınmaz. Bu çiftlere göre
“doğru” değeri sağlayan satırlar sırasıyla:
p = D, q= Y için pqr, pqr
p = Y, q= D için pqr, pqr

(2) (qr) = D ise
q = D, r = Y yani q = Y, r = D
q = Y, r = D yani q = D, r = Y
q = Y, r = Y yani q = D, r = D
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Bu çiftlere göre “doğru” değeri sağlayan satırlar sırasıyla:
q = Y, r = D için pqr, pqr
q = D, r = Y için pqr, pqr
q = D, r = D için pqr, pqr
Görüleceği üzere yukarıdaki denetleme işlemiyle elde ettiğimiz 10 satır, (pqr,
pqr, pqr ifadeleri tekrar etmektedir) doğruluk tablosundaki 7 farklı satıra işaret etmekte,
bu satırların doğru değeri aldığını göstermektedir. 8. yani son satır ise elde edilemediğinden
bu satırın “yanlış” değeri aldığı anlaşılmaktadır. Bu denetlemelere göre ifadenin en az bir
satırda “doğru” değeri alması nedeniyle “tutarlı”, bütün satırlarda “doğru” değeri almaması
nedeniyle “geçersiz” olduğuna hükmedilir.
“Bağdaşmazlık eklemi”, Boole cebirini tek bir doğruluk tablosuyla yani tek bir
eklemle ifade edebilme imkânı sağlamış, böylelikle iki değerli matematiksel mantık
çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmıştır. Getirdiği kolaylıklar itibariyle, özellikle
bilgisayar teknolojileri için önemli bir unsur durumundaki bu eklemin, mütevazı bir örneğini
sunmaya çalıştığımız biçimde detaylı bir şekilde incelenmesi sözünü ettiğimiz disiplinlere
değerli katkılar sağlayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde aşağıdaki sorulara cevap verilmiştir:
•

Bağdaşmazlık Eklemi Nedir?

•

Bağdaşmazlık Ekleminin Özellikleri ve Uygulamaları nelerdir?

•

Quine Yöntemi, Karma Yöntem ve Bağdaşmazlık Eklemi arasındaki ilişki nasıl
gösterilebilir?
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Bölüm Soruları
1)
Alfred North Whitehead ve Bertrand Russell tarafından tüm matematiksel
doğrulukları sembolik mantıkla ifade edebilme, dolayısıyla matematiği mantığa indirgeme
iddiasıyla hazırlanan üç ciltlik mantık eseri hangisidir?
a)

Principia Mathematica

b)

Principia Logica

c)

Principia Differancia

d)

Principia Principia

e)

Logica Mathematica

2)
“Logicism” akımı olarak bilinen ve Russell’ın desteklediği akım
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Analizcilik

b)

Bürokrasi

c)

Mantıkçılık

d)

Düşünmenin Evrimi

e)

Aritmetik Temellerin Bulunması

3)
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın hemen başında Amerikalı mantıkçı Henry
Maurice Sheffer (1882-1964) tarafından ortaya konulmuş bir eklemdir?
a)

Bağdaşmazlık

b)

Özdeşlik

c)

Değilleme

d)

Tikel evetleme

e)

Tümel evetleme
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4)
Bağdaşmazlık ekleminin kuralları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
gösterimlerden hangisi doğrudur?
a)

p

b)

(pq) = (pq)(q)

c)

(pq) = (pp)q

d)

(p→q) = (qq)

e)

(pq) = (pp)(qq)

= (p)

5)
Bağdaşmazlık ekleminin kuralları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
gösterimlerden hangisi doğrudur?
a)

p

b)

(pq) = (pq)(p)

c)

(pq) = (pp)(q)

d)

(p→q) = p(q)

e)

(pq) = (p)(qq)

= (pp)

6)
Bağdaşmazlık ekleminin kuralları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
gösterimlerden hangisi yanlıştır?
a)

p

b)

(pq) = (pq)(pq)

c)

(pq) = (pp)(qq)

d)

(p→q) = p(qq)

e)

(pq) = (p)(qq)

= (pp)
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7)
Bağdaşmazlık ekleminin kuralları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
gösterimlerden hangisi yanlıştır?
a)

p

= (pp)

b)

(pq) = (pq)(pq)

c)

(pq) = (qq)

d)

(p→q) = p(qq)

e)

(pq) = (pp )(qq)

8)

LT notasyonunda aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?

a)

(~) için N

b)

() için K

c)

() için V

d)

(→) için C

e)

(↔)için E

9)

LT notasyonunda aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?

a)

(~) için N

b)

() için K

c)

() için A

d)

(→) için I

e)

(↔)için E
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10)

LT notasyonunda aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?

a)

(~) için N

b)

() için K

c)

() için A

d)

(→) için C

e)

(↔) için T

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)e, 5)a, 6)e, 7)c, 8)c, 9)d, 10)e
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4.BAĞINTI KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bağıntı Kavramının Tarihçesi

66

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bağıntı Kavramının Tarihçesi incelendiğinde hangi mantıkçılar ile karşılaşılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bağıntı
Tarihçesi

Kazanım
Kavramının Bağıntı
Tarihçesi
bilgiler.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Kavramının Okuma
hakkında temel

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bağıntı Kavramı, Aristoteles, Russell
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Giriş
Bu ünitede Bağıntı Kavramının Tarihçesi incelenecektir.

4.1. Bağıntı Kavramının Tarihçesi
Mantık Tarihi içerisinde bağıntı (relation) kavramı ilk kez, Aristoteles'in (M.Ö.384322) mantık üzerine düşüncelerini sistemleştirdiği Organon isimli çalışmasının Kategoriler
bölümünde karşımıza çıkmaktadır. Aristoteles bu bölümde, cevher (substance), nicelik
(quantity), nitelik (quality), bağıntı (relation), yer (place), zaman (time), durum (situation),
iyelik (state), etki (action) ve edilgi (passion) şeklinde sıraladığı on temel yüklem tipini
(kategoriler) vermiştir. Tüm ifadelerin basit ve karmaşık olmak üzere iki gruba
ayrılabileceğini, her basit ifadenin ise ya bir cevheri, ya bir niteliği ya da diğer yüklem
tiplerini yani kategorilerden herhangi birini gösterdiğini söyleyen Aristoteles özellikle cevher
ve nitelik kategorileri üzerinde durmuş, diğer kategorileri ve dolayısıyla bağıntı kategorisini
ayrıntılarına girmeksizin açıklamakla yetinmiştir.
Aristoteles'in Organon'da bağıntılar konusuna değindiği diğer bir bölüm ise
Topikler'dir. Bu bölümde genel olarak kıyas (syllogistic) konusu üzerinde duran Aristoteles,
bu konuyla ilişkili olarak, ayrıntılı olmasa da önermeler mantığı ve bağıntılar mantığına
ilişkin düşüncelerini de aktarmıştır.

Resim 1: Aristoteles
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle)

Çalışmalarına bakıldığında, Aristoteles'in, bağıntı kavramını her hangi bir yüklem tipi
olarak gördüğü ve bu kavramı sözü edilen bağlam dışında çok fazla dikkate almadığı
söylenebilir.
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Aristoteles'ten 17. yy.'a kadar geçen süre içinde bağıntı kavramı genel olarak sadece
Aristoteles'in belirlediği çerçeve içerisinde ele alınabilmiştir. 17. yy.'da başlayan ve mantık
tarihinde bir dönüm noktası olarak gösterilen Cebirsel Mantığın (Algebra of Logic) da
hazırlayıcısı sayılabilecek çalışmalar içerisinde bağıntı kavramı, tanımı, işlevi ve mantıkta
gösterimi konusununda farklı şekillerde incelenmiştir. Bu dönemde, bağıntı kavramını
inceleyen ilk önemli çalışma olarak, Joachim Jungius'un bağıntıların bazı özelliklerini
tartıştığı Logica Hamburgensis (1638) isimli çalışması gösterilebilir. Bu eser, dönemin en
önemli matematikçilerinden ve filozoflarından sayılan Gottfried Wilhelm von Leibniz
(1646-1716) tarafından da oldukça önemli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Leibniz,
mantık konusunda Aristotlesçi düşünceden önemli ölçüde etkilenmiş olsa da ondan farklı
olarak, özellikle Jungius'un bağıntı konusundaki incelemelerine temel olan "Titus Caius'tan
daha büyüktür, Caius Titus'tan daha küçüktür" argümanından hareketle bağıntıları sıfatların
birleşmesi

olarak

değerlendirmiştir.

Leibniz

mantık

tarihinde

bağıntı

teorisinin

geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etmiş olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Resim 2: J. Jungius
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Jungius)

Resim 3: G. W. Leibniz
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz)

17. yy'da, bağıntı konusundaki çalışmalar açısından en önemli gelişmelerinden biri ise,
cebir ilkeleri doğrultusunda yapılan sembolik mantık çalışmalarının; kavramların, sınıfların,
özelliklerin olduğu gibi bağıntıların da harflerle ya da grafiklerle gösterilmesinin önünü açmış
olmasıdır.
Bir 18 yy. mantıkçısı olan Gottfried Ploucquet (1716-1790), Leibniz'in mantık
çalışmalarından oldukça etkilenmiş bir düşünür olarak sembolik mantık alanında pek çok
konu üzerinde çalışmış, özellikle de bağıntıların grafik yoluyla gösterilmesi konusuyla
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uğraşmıştır. Yine bu yüzyılın mantıkçılarından biri olan Johann Heinrich Lambert da
(1728-1777) bağıntıların gösterimi konusunda çalışmış bir başka düşünür olarak dikkat
çekmektedir.

Resim 4: G. Ploucquet

Resim 5: J. H. Lambert

(Kaynak: http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Ploucquet) (Kaynak: http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Lambert)

19. yy.'a gelindiğinde, Cebirsel Mantık konusunda oldukça önemli gelişmeler
kaydedilmeye başlanmıştır. Bu mantık alanı her ne kadar 17. yy. daki mantık çalışmaları
tarafından hazırlanmışsa da ancak 19. yy.da, bir İngiliz matematikçisi ve mantıkçısı olan
George Boole (1815-1864) tarafından sistemleştirilmiştir. Bu dönemde Agustus De
Morgan'ın (1806-1871) çalışmaları da cebirsel mantığın gelişmesine büyük katkı sağlamış,
bu iki düşünürün çalışmalarına paralel bir biçimde bağıntı konusu da yeni bir perspektif
kazanmıştır.

Resim 6: G. Boole

Resim 7: A. De Morgan

(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/George_boole)

(Kaynak http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_de_morgan)

Dönemin diğer bir önemli filozofu olarak gösterilen Charles Sanders Peirce (18391914), Boole ve De Morgan'ın çalışmalarından önemli ölçüde yararlanmış fakat özgün
çalışmalar da ortaya koymuştur. Peirce, özellikle bağıntı kavramının incelenişi açısından
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getirdiği yeniliklerden ötürü önem taşımaktadır. İlk kez De Morgan tarafından ele alınmış
olan geçişlilik (transitivity) bağıntı özelliği ile bakışımsızlık (asymmetry) bağıntı özelliğini
incelemiş, bunların formal olarak gösterimleri ve birbirleriyle ilişkileri üzerinde çalışmıştır.
Mantıksal gösterim konusunda geliştirdiği ikonik sistem, sağlığında yayımlanmamış, bu
nedenle 1960'lara kadar çok az tanınabilmiştir. Cebirsel Mantığa çok önem verilen bir
dönemde, mantığı matematiğin bir dalı olarak yorumlayan düşünürlere karşı çıkan Peirce, bu
doğrultuda geliştirmiş olduğu notasyon ve bağıntıların önemine ilişkin doktrini ile, Giuseppe
Peano (1858-1932) ve özellikle Ernst Schröder (1841-1902) üzerinde büyük etki yaratmıştır.

Resim 8: C. S. Peirce
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce)

Resim 9: G. Peano
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Guiseppe_Peano)

Resim 10: E. Schröder
(Kaynak http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schröder)

19. yy.'ın sonlarında, Gottlob Frege (1848-1925) Begriffsschrift (1879) isimli
çalışmasında, matematikteki fonksiyonları temel alarak yüklemler için yeni bir notasyon
oluşturmuş, Lojistik (Logistics) ismi verilen yeni bir mantık anlayışı geliştirmiştir. Bu anlayış,
bağıntı konusunun da daha farklı bir biçimde değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Frege,
bu eserinden sonra, özellikle Boole metodunu eleştiren, bununla birlikte kendi metodunun
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geçerliliğini göstermeye çalışan eserleri kaleme almıştır. Frege'nin bu çalışmaları yaparken,
Boole metodunu, ondaki hataları düzeltmeye ve geliştiren ve çalışan Peirce ve Schröder gibi
mantıkçıların çalışmalarından habersiz olduğu bilinmektedir.

Resim 11: G. Frege
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Gottlob_frege)

Frege'nin çalışmalarına büyük önem veren Bertrand Russell (1872-1970), onun bazı
düşüncelerini, ilk olarak Introduction to Mathematical Logic'de (1903) ve daha sonra Alfred
North Whitehead (1861-1947) ile birlikte hazırladığı Principia Mathematica'da (1910-13)
tanıtmaya çalışmıştır. Ancak bu eserlerinde notasyon olarak Frege'den ziyade PeirceSchröder-Peano notasyon sisteminden yararlanmış, bağıntılar ve fonksiyonlar konusunda,
özellikle Schröder ve Peirce'ın düşüncelerine yakın bir çizgi izlemiştir.

Resim 12: B. Russell

Resim 13: A. N. Whitehead

(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_russell)

(Kaynak http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead)

Yine aynı dönemde Almanya'da, mantıktan ayrı olarak geliştirilen küme teorisi (set
theory), Georg Cantor'un (1845-1918) çalışmalarıyla mantığın da kullandığı bir teori haline
gelmiş; bu gelişme, hem sembolik mantığın yeni bir bakış açısı kazanmasını hem de
bağıntıların gösterimi konusunda yeni bir metodun geliştirilmesini sağlamıştır.
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Resim 14: G. Cantor
(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor)

Frege'nin düşünceleri bazı önemli matematikçi ve filozoflar tarafından (David Hilbert,
Ludwig Wittgenstein) takdir edilmiş olmakla beraber 19. yy.'ın sonu ve 20. yy.'ın ilk yarısında
sembolik mantık, Peirce, Schröder, Peano ve Cantor'un çalışmaları doğrultusunda gelişme
göstermiştir. Dolayısıyla bağıntı konusu da, Fregeci yaklaşımdan ziyade Peirce'nin
düşünceleri çerçevesinde ele alınmış, bu dönemde geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmış
olan küme teorileri yardımıyla da detaylı bir şekilde incelenmeye başlanmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede Bağıntı Kavramının Tarihçesi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki filozoflardan hangisinin “on temel yüklem tipi” üzerine çalışmaları
günümüzde “bağıntı” kavramı bağlamında ele alınmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Russell
Aristoteles
Descartes
Farabi
Kripke

2)
Aşağıdaki filozoflardan hangisi Leibniz’den etkilenmiş ve bağıntıların grafik
yoluyla gösterilmesi konusuyla ilgili araştırmalar yapmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Gottfried Ploucqet
J. Heinrich Lambert
G. Boole
Augustus De Morgan
Bertrand Russell

3)

Aşağıdaki filozoflardan hangisinin sembolik mantığa katkısı en azdır?

a)
b)
c)
d)
e)

J. Heinrich Lambert
G. Boole
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
Heraklitos

4)
Geçişlilik (transitivity) bağıntı özelliği ilk kez aşağıdaki filozoflardan hangisi
tarafından ele alınmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

J. Heinrich Lambert
G. Boole
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
Aristoteles
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5)
a)
b)
c)
d)
e)

6)
a)
b)
c)
d)
e)

7)
a)
b)
c)
d)
e)

8)
a)
b)
c)
d)
e)

Begriffsschrift adlı kitabın yazarı kimdir?
J. Heinrich Lambert
G. Frege
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
Aristoteles
Küme teorisi (set theory) ‘ni geliştiren mantıkçı kimdir?
J. Heinrich Lambert
G. Frege
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
G. Cantor
Logistik ismi verilen yeni mantık anlayışını ilk geliştiren mantıkçı kimdir?
J. Heinrich Lambert
G. Frege
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
G. Cantor
Bakışımsızlık (asymmetry) bağıntı özelliğini ilk inceleyen mantıkçı kimdir?
J. Heinrich Lambert
G. Frege
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
G. Cantor

9)
Cebirsel Mantığa çok önem verilen bir dönemde, mantığı matematiğin bir dalı
olarak yorumlayan düşünürlere karşı çıkan mantıkçı kimdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Peirce
G. Frege
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
G. Cantor
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10)
“17. yy'da, bağıntı konusundaki çalışmalar açısından en önemli
gelişmelerinden biri ise, cebir ilkeleri doğrultusunda yapılan sembolik mantık
çalışmalarının; kavramların, sınıfların, özelliklerin olduğu gibi bağıntıların da harflerle
ya da grafiklerle gösterilmesinin önünü açmış olmasıdır.” Bu bilgi ışığında aşağıdaki
isimlerden hangisinin bunda bir katkısı olduğu söylenebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Leibniz
G. Frege
Augustus De Morgan
Bertrand Russell
G. Cantor

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)c, 5)b, 6)e, 7)b, 8)c, 9)a, 10)a
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5. BAĞINTILARIN VARLIK ALANI SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bağıntı Kavramının Ontolojisi

81

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bağıntı Kavramının Ontolojisi ile ilgili hangi temel bilgilere dayanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Bağıntıların Varlık Alanı Bağıntıların varlık alanı ile Okuma
Sorunu
ilgili temel bilgiler
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bağıntı Kavramı, Ontoloji, Russell
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Giriş
Bağıntı Kavramının Ontolojisi mantık tarihi açısından ve sembolik mantık
araştırmaları açısından oldukça önemlidir. Bu ünitenin konusu da bağıntı kavramının
ontolojisidir.

5.1. Bağıntı Kavramının Ontolojisi
Felsefede bağıntı kavramı, 19.yy'a kadar tümeller tartışmasına bağlı olarak
değerlendirilmiş, geleneksel bakış açısı uyarınca çok fazla önemsenmemiş ve yeterince
incelenmemiştir. 19.yy. mantıkçılarının "bağıntı" kavramı üzerindeki çalışmaları ve özellikle
Bertrand Russell'in "bağıntı"nın varlık alanının ne olduğu konusundaki düşünceleri, bu
kavramın felsefede önem kazanmasını sağlamıştır.
Russell, Felsefe Sorunları (The Problems of Philosophy, 1911) adlı eserinde, a priori
bilginin nasıl olduğu sorusunu cevaplamaya çalışırken, konuyla doğrudan ilgili gördüğü
"bağıntı" kavramını da incelemiş, bu inceleme sonucunda, "bağıntı" kavramıyla ilgili olarak,
geleneksel düşünceden oldukça farklı sonuçlara ulaşmıştır.
Bu çalışmada Russell, öncelikle, Kant ve Kant öncesi düşünürlerin a priori bilgi
üzerine düşünceleri arasındaki farklılıkları ortaya koymuştur. Ona göre Kant’tan önceki
filozofların hemen hepsi, tüm a priori bilgimizi analitik bir bilgi olarak görmüşlerdir. Fakat
Hume, başlangıçta analitik kabul edilen neden etki bağıntısının, gerçekte sentetik olduğunu
ileri sürmüştür. Rasyonalistler, yeterli bilgi sahibi olunduğunda, nedenden etkinin mantıksal
olarak çıkartılabileceğini düşünmüşlerse de Hume bunun olanaksızlığını kanıtlamış, neden ve
etki bağıntısı hakkında hiçbir şeyin a priori olarak bilinemeyeceğini iddia etmiştir. Kant ise,
bu görüşlerin etkisiyle, analitik olduğu düşünülen ancak sentetik olabilecek şeyler üzerine
yoğunlaşmış, sadece neden ve etki bağıntısının değil cebir ve geometrinin bütün
önermelerinin de analitik değil sentetik olduğunu anlamış, buradan her türlü “arı”
matematiğin a priori ancak sentetik olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kant daha sonra bu durumun
ortaya koyduğu sorunun çözümü ile uğraşmıştır. Russell da bu sorunun çözümü ile ilgilenmiş
ve bununla ilişkili olarak ilk önce mutlak empirisistlerin matematik bilgimiz ile ilgili
düşüncelerini sorgulamıştır. Mutlak empirisistler, matematik bilgimizin tikel örneklerden
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tümevarım yoluyla türetildiğini savunmaktaysalar da bu düşünce Russell’a göre iki açıdan
uygun değildir. Birincisi, tümevarım ilkesinin kendisi tümevarım ilkesiyle denetlenemez.
İkincisi ise “iki iki daha dört eder” gibi matematiksel bir bilgi, tek tek tikellerden tümevarım
yoluyla elde edilen bir bilgi değildir. Bu türden bilgiler bir tek örnek üzerine düşünülerek
açıkça bilinebilmektedir. Buna göre, matematiğin genel önermeleri üzerine bilgimizle
deneysel genellemelere dayanan bilgilerimizin birbirinden ayrılması zorunlu olmaktadır.
Russell, Kant’ın bu sorunu çözümlemek için sunduğu, kendisinin kabul etmediği
ancak ilginç bulduğu bir ayrıma dikkat çekmiştir. Bu ayrıma göre, duyuma sunulmuş ham
veri (renk,katılık vb.) nesneye bağlıdır, buna karşılık zaman ve uzam içindeki düzenleme,
duyu verileri için ölçüştürme, birini diğerinin nedeni olarak ya da başka bir biçimde görme
sonucu olan tüm bağıntılar ise bize bağlıdırlar. Kant, “kendinde şey” olarak adlandırdığı şeyin
özde bilinemeyeceğini, bilinebilir olanın "fenomen" olarak adlandırdığı deneyimimize giren
şeyler olduğunu, bir olayın bilinebilmesinde a priori bilgilerimizin iş gördüğünü ancak
bunların “kendinde şey”i bilmeyi sağlayamadığını iddia ederek rasyonalistlerin ve
empirisistlerin konu ile ilgili düşüncelerini uzlaştırmaya çalışmıştır.
Russell'a göre Kant’ın bu çözümünde eleştirilecek pek çok nokta olmasına karşın, asıl
üzerinde durulması gereken nokta, olayların nasıl olup da her zaman mantık ve aritmetiğe
uygun düştüğüdür. Ona göre bizim doğamız da dünyanın herhangi bir olgusudur ve her an
değişebilir; bu nedenle onun değişmeden kalacağına güvenilemez. Kant’çı kuram, her ne
kadar böyle bir sorunu, zamanın, öznenin şeylere atadığı bir biçim olduğunu, bu nedenle
“Ben”in zaman içinde bulunmayıp yarını da olmadığını söyleyerek karşılamışsa da,
beraberinde, olayların zaman-düzeninin bu olayların gerisindeki niteliklerle belirlendiğini
kabul etmek durumunda olduğundan bu soruna gerçek bir çözüm getirememiştir. Russell,
aritmetik bilgilerin şeylere, biz onları düşünsek de düşünmesek de uyması gerektiğini
savunmuştur. Hiçbir şekilde deneyimimize girmemiş iki fiziksel şeyle başka iki fiziksel şeyin
dört fiziksel şey edeceğini bilmemizle, “iki iki daha dört eder”i bilmemizin açıklık
bakımından farksız olduğunu, Kant’ın bu durumu görmeyerek, a priori bilgilerimizin
sınırlarını haksız yere daralttığını iddia etmiştir.
Burada, Russell’ın üzerinde önemle durduğu şey, Kant-öncesi filozofların (bir takım
özel öğretiler dışında) ve Kant’ın a priori şeyleri, bir anlamda, dış dünyanın herhangi bir
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olgusuna değil, bizim onları düşünüş biçimimize bağlı olan zihinsel şeyler olarak
değerlendirmeleridir. Russell buna örnek olarak “çelişmezlik yasası”nı ele almıştır. Ona göre:
“Bu ilkeye düşüncenin bir yasası denmesini doğal gösteren şey, onun zorunlu doğruluğuna
kendimizi inandırma yolunun dış gözlemden değil de düşünceden geçmesidir. Bir ağacın kayın
olduğunu gördüğümüzde, onun aynı zamanda kayın olmayan olmadığına inanmak için ona yeniden
bakmamız gerekmez. Yalnız başına düşünce, bunun olanaksızlığını bize bildirir. Fakat bundan,
çelişmezlik yasasının bir düşünce yasası olduğu sonucunu çıkarmak yine de yanlıştır”.

Russell, bunun sebebini şu şekilde açıklamaktadır:
“Biz, çelişmezlik yasasına inanırken, zihnin çelişmezlik yasasına inanacak biçimde yapılmış
olduğuna inanmış olmuyoruz. ... Çelişmezlik yasasına inanmak, yalnızca düşünce üzerine değil, şeyler
üzerine de bir inanmadır. Bu, örneğin eğer belli bir ağacın kayın olduğunu düşünüyorsak onun aynı
zamanda kayın-değil olduğunu düşünemeyeceğimize inanmak değildir; bu, eğer ağaç kayın ise onun
aynı zamanda kayın değil olamayacağına inanmaktır”.

Bu örneklerle Russell, bir a priori olan çelişmezlik yasasının yalnızca düşünce üzerine
değil şeyler üzerine de olan bir yasa olduğunu, çelişmezlik yasasına inanmanın bir düşünce
olmasına karşılık, çelişmezlik yasasının kendisinin dünyadaki şeyleri ilgilendiren bir olgu
olduğunu göstermiş olmaktadır.
Bu akıl yürütme ile Russell, aritmetik a prioriler ile gündemimize gelen sorunu da
çözümleyebilmiştir. Ona göre “iki iki daha dört eder” dediğimizde bu, sadece düşünce üzerine
bir yargı olmayıp gerçek ve olabilir tüm çiftler ile ilgili bir yargı olmaktadır. Russell burada,
bu yargının, zihnimizin ikinin iki ile dört ettiğine inanacak biçimde yapılmış olduğu
olgusundan farklı olduğunu ortaya koymak suretiyle hem Kant’ın bu konuyla ilgili
çözümündeki hatayı, hem de a priori bilgimizin sadece zihnimizin yapısı üzerine bir bilgi
değil aynı zamanda, hem zihinsel olan hem de zihinsel olmayan bütün şeylere uygulanabilir
bilgi olduğunu göstermiştir.
Russell bu fikirleri sonucunda, gerçekte tüm a priori bilgilerimizin zihinsel ve fiziksel
dünyada varolmayan varlıklarla ilgili göründüğünü iddia etmiş, bu varlıkların, nitelik ve
bağıntı biçiminde olan ve dilde adsal olmayan sözcüklerle karşılanan şeyler olduğunu
söylemiştir. Russell, Kant ve onun gibi düşünen filozofların, bağıntıların sadece zihinsel bir
işlem olduğunu, kendinde şeylerin kurduğu bağıntılarının zihnin dışında bir varoluşa sahip
olmadığını kabul ettiklerini belirtmiş, ancak bu görüşe, bağıntıların “kendinde şeylerin”
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varlığı gibi olmasa da bir şey olduğu kabulüyle karşı çıkmıştır. Bu kabulünün sebebini,
“Odanın içindeyim” gibi bir önermeyi doğru yapanın düşünce olmadığı, odanın içerisinde bir
böcek bulunduğunu varsaydığımızda, bunu ne bizim ne böceğin ne de başka birisinin
bilmemesi durumunda bile, oda ile böcek arasındaki bağıntının bizlerden bağımsız olarak var
olacağı iddiasıyla açıklamış, buradan hareketle bağıntıların, ne zihinsel ne de fiziksel olan bir
dünyaya yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştur.
Russell'a göre bu düşünce doğal olarak, hem bağıntı türünden varlıkların doğasının ne
olduğu sorusunu hem de bu tür varlığı olan ne gibi nesneler olduğu sorusunu beraberinde
getirmektedir. Öncelikle ikinci sorunun çözümüne yönelmiş olan olan Russell, bu sorunun en
başarılı çözüm girişimi olarak gördüğü Platon'un "idealar kuramı"nı incelemiştir. Ona göre
Platon'daki "idea" kavramı şu şekilde açıklanabilir:
"Diyelim, adalet gibi bir düşünceyi ele almışız. Eğer adaletin ne olduğunu kendi kendimize
sorarsak, şu, şu ya da şu adaletli eylemleri, aralarında ortak olarak nelerin bulunduğunu saptayacak
biçimde ele alarak işe başlarız. Bunların hepsi, bir anlamda, adaletli olan her şeyde bulunup başka
hiçbir şeyde bulunmayan bir ortak doğadan pay almış olmalıdırlar. Hepsinin de adaletli olmasını
sağlayan bu ortak doğa, adaletin kendisi, günlük yaşamın olgularıyla birleşerek adaletli eylemlerin
çeşitliliğini üretecek arı özdür. Ortak olgulara uygulanabilen herhangi başka bir sözcük, örneğin aklık
için de durum böyledir. Sözcük çok sayıda tikel şeylere uygulanabilir, çünkü hepsi de ortak bir doğa
ya da özden pay alırlar. Platon'un "idea" ya da "biçim" (form) dediği bu arı özdür. (Onun düşündüğü
anlamda ideaların, zihnin bunu anlayabilmesine karşın, zihinde bulunduğu sanılmamalıdır)."Adalet"
ideası, adaletli olan hiçbir şeyle özdeş değildir; o tikellerin kendisinden pay aldıkları bir şeydir. Tikel
olmadığına göre kendisi duyu dünyasında bulunamaz. Üstelik duyu nesneleri gibi ömürsüz ve
değişken değildir; hep kendi kendisidir; değişmez ve yok edilemez".

Russell'a göre, günümüzde "idea" sözcüğü, Platon'un "idea" ile kastettiği şeyden çok
farklı çağrışımlar taşımaktadır. Bu nedenle, Platon'un da düşüncesine uygun olarak "idea"
sözcüğü yerine "tümel" sözcüğünü kullanmak çok daha uygun olacaktır. Ona göre tikel,
"duyulara sunulmuş olan ya da duyulara sunulmuş olanla aynı doğada olan herhangi bir şey",
tümel ise "birçok tikellerce paylaşılan şey"dir.
Tümeller ve tikeller için günlük dilde kullanılan sözcükler üzerine düşünen Russell şu
ayrımı yapar:
"Kullanılan sözcükleri incelersek, kaba çizgileriyle, özel adlar tikelleri, genel adlar, sıfatlar,
ilgeçler ve fiillerin tümelleri belirttiklerini görürüz. Zamirler tikelleri gösterir fakat bulanıktırlar; hangi
tikelleri gösterdikleri, duruma ve koşullara bakılarak anlaşılabilir. "Şimdi" sözcüğü bir tikeli yani şu
anı gösterir fakat zamirler gibi o da bulanık bir tikeli gösterir, çünkü şimdi her an değişiktir".
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Bu ayrımdan hareketle Russell şu önemli sonuca ulaşmıştır:
"Görülebilir ki bir tümeli gösteren hiç olmazsa bir sözcük olmadan bir tümce kurulamaz. En
azından "bunu seviyorum" gibi bir söz olabilir ama buradaki "sevmek" bile bir tümeldir, çünkü hem
ben başka şeyleri sevebilirim hem de başkaları bir şeyleri sevebilir. Demek ki bütün doğrular tümelleri
gerektirir ve doğruların bütün bilgisi tümelleri tanımayı gerektirir".

Bu çıkarımıyla tümellerin önemini ortaya koyan Russell, tümellerin yeterince
tanınmıyor ve herhangi bir cümle içerisinde tam olarak ayırdına varılmıyor oluşlarının ciddi
sorunlara sebep olduğunu vurgulayarak şunları söyler:
"Filozoflar arasında bile, denilebilir ki genel olarak, yalnızca sıfatlar ve şey adlarıyla
gösterilen tümeller üzerinde durulmuş, fiiller, ilgeçler genellikle gözden kaçmıştır. Bu atlamanın,
felsefe üzerinde çok büyük bir etkisi oldu; Spinoza'dan beri metafiziklerden çoğunu geniş bir biçimde
bunun belirlediğini söylemek, çok ileri gitmek sayılmaz. Bunun oluşu dış çizgileriyle şöyledir: Genel
olarak söylersek, sıfatlar ve genel adlar tekil şeylerin nitelik ve özelliklerini anlatırlar, oysa ilgeç ve
fiiller, iki ya da daha çok şey arasındaki bağıntıları gösterirler. Böylece ilgeç ve fiillerin
savsaklanması, her önermeye iki ya da daha çok şey arasındaki bağıntıyı göstermekten çok, bir tek
şeye bir özellik yüklüyormuş gibi bakılması eğilimini doğurur".

Böyle bir yanlışın, nesneler arasında bağıntılar biçiminde varlıklar bulunamayacağı
gibi yanlış bir kabulü getirdiğini söyleyen Russell, bağıntıların varlığını kanıtlamaya
girişmiştir. Ona göre, tümellerin hiç birisini kabul etmeyen bir kişiye karşı, sıfat ve adların
gösterdiği tümellerin varlığı kesinlikle kanıtlanamaz nitelikte ise de bağıntıları gösteren
tümeller kanıtlanabilir. Örneğin Berkeley ve Hume gibi düşünürler tümellerin gerçekliğine
(kendi başına varlığına) karşı çıkmışlar, onların sadece tikellerden çıkarım yoluyla elde
edilmiş zihinsel şeyler olduğunu iddia etmişlerdir. Russell, bu iddianın geniş çapta doğru
olduğunu düşünmekteyse de şu soruyla eksikliğini de göstermektedir:
"... Fakat kendi kendimize, bir şeyin ak olduğunu ya da üçgen olduğunu nasıl bilebildiğimizi
sorunca güçlük başlar. Eğer aklık ve üçgenlik tümellerini kullanmak istemessek tikel bir ak yama ya
da tikel bir üçgen seçeceğiz ve eğer herhangi bir şey bunlarla uygun türden bir benzerlik gösterirse o
aktır o üçgendir diyeceğiz. Fakat o zaman da gerekli benzerliğin bir tümel olması gerek. Birçok ak
şeyler olduğuna göre, birçok tikel ak şey çiftleri arasında benzerliğin geçerli olması gerek, zaten
tümellerin niteliği de budur. Her çift arasında başka başka benzerlikler olduğunu söylemek yarar
sağlamaz, çünkü o zaman da bu benzerliklerin birbirine benzediğini söyleyeceğiz ve böylece sonunda
benzerliğin bir tümel olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız.".

Russell, bağıntı tümellerinin varlığını bu şekilde kanıtladıktan sonra artık diğer
tümelleri reddetmek için bir sebep olmadığını iddia etmiştir. Ona göre Berkley ve Hume'un,
tümellerin gerçekliğine karşı çıkışlarının temelsiz olduğunu kavrayamamalarının sebebi, daha
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önce de belirtmiş olduğu gibi, tümelleri sadece niteliklerden ibaret sayma, bağıntıları tümel
olarak görmeme yanlışına düşmüş olmalarıdır.
Russell, tümel varlıkların olmasının zorunluluğunu gösterdikten sonra, bunların
varlıklarının sadece zihinsel olmadığını göstermeye çalışmış, bunun için "Edinburg
Londra'nın kuzeyindedir" önermesini ele almıştır. Bu önermede yer alan "kuzeyindedir"
bağıntısının bizim bilmemizden bağımsız olarak varolduğunu, biz bu bağıntıyı bilsek de
bilmesek de, hatta evrende bunu bilebilecek hiçbir zihin olmasa da bu bağıntının tüm
bunlardan bağımsız olarak varlığını sürdüreceğini söylemiştir. Ancak bu bağıntının, birbirine
bağladığı tikellerin varolduğu anlamda bir varoluşu olmadığına da dikkat çekmiştir:
""Kuzeyinde" bağıntısını bulabileceğimiz bir zaman ya da yer yoktur. Londra'da olmadığı gibi
Edinburg'da da yoktur, çünkü bu ikisini yan tutmadan birbirine bağlar. Onun herhangi bir zamanda da
bulunduğunu söyleyemeyiz. Oysa duyularla ya da içebekışla kavranan her şey belli bir zamanda geçer.
Demek ki "kuzeyinde" bağıntısı şöyle şeylere göre kökten bir başkalıktadır. Ne uzamdadır ne
zamandadır, ne özdeksel (fiziksel) ne de zihinseldir, fakat başka bir şeydir".

Russell bu noktadan sonra her a priori bilginin konusunun yalnızca tümeller arasındaki
bağıntılar olduğu sonucuna ulaşmış ve çalışmasının geri kalan bölümünde a priori bilginin
mahiyeti sorununun çözümünü vermeye çalışmıştır.
Sonuç olarak Russell’ın bu çalışması, bağıntı kavramının hem farklı bir açıdan
incelenmesinin hem de yeniden ve daha kapsamlı şekilde ele alınmasının gerekliliğini
vurguladığı için felsefe açısından büyük bir öneme sahiptir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak Russell’ın bu çalışması, bağıntı kavramının hem farklı bir açıdan
incelenmesinin hem de yeniden ve daha kapsamlı şekilde ele alınmasının gerekliliğini
vurguladığı için felsefe açısından büyük bir öneme sahiptir.
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Bölüm Soruları
1) “19.yy. mantıkçılarının "bağıntı" kavramı üzerindeki çalışmaları ve özellikle …
"bağıntı"nın varlık alanının ne olduğu konusundaki düşünceleri, bu kavramın
felsefede önem kazanmasını sağlamıştır.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
a)

Russell

b)

Aristoteles

c)

Descartes

d)

Farabi

e)

Kripke

2) Aşağıdaki filozoflardan hangisi Leibniz’den etkilenmiş ve bağıntıların grafik
yoluyla gösterilmesi konusuyla ilgili araştırmalar yapmıştır?
a)

Gottfried Ploucqet

b)

J. Heinrich Lambert

c)

G. Boole

d)

Augustus De Morgan

e)

Bertrand Russell

3) “İki iki daha dört eder” gibi matematiksel bir bilgi, tek tek tikellerden tümevarım
yoluyla elde edilen bir bilgi değildir” önermesi Russell’ın kabul ettiği bir önermedir.
Bunun nedeni aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir?
a) Bu türden bilgiler tümeller üzerine düşünülerek açıkça bilinebilmektedir.
b) Bu türden bilgiler bütün örnekler üzerine düşünülerek açıkça bilinebilmektedir.
c) Bu türden bilgiler hiçbir örnek üzerine düşünülmeden de açıkça bilinebilmektedir.
d) Bu türden bilgiler tikel örnekler üzerine düşünülerek açıkça bilinebilmektedir.
e) Bu türden bilgiler bir tek örnek üzerine düşünülerek açıkça bilinebilmektedir.
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4) Rasyonalistlerin ve empirisistlerin konu ile ilgili düşüncelerini uzlaştırmaya çalışan
filozof kimdir?
a) J. Heinrich Lambert
b) G. Boole
c) Augustus De Morgan
d) Bertrand Russell
e) Immanuel Kant

5) Felsefe Sorunları (The Problems of Philosophy) adlı kitabın yazarı kimdir?
a) J. Heinrich Lambert
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Bertrand Russell
e) Aristoteles

6) “Aritmetik bilgilerin şeylere, biz onları düşünsek de düşünmesek de uyması
gerektiğini savunan” mantıkçı kimdir?
a) J. Heinrich Lambert
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Bertrand Russell
e) G. Cantor
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7) "Edinburg Londra'nın kuzeyindedir" önermesinde bağıntı hangisidir?
a) İngiltere’nin başkenti olma
b) Kuzeyinde olma
c) Güneyinde olma
d) Olimpiyatlara ev sahipliği yapma
e) Edinburg ile Londra arasındaki mesafe

8) "Fransa Avrupa’nın güneyindedir" önermesinde bağıntı hangisidir?
a) Avrupa’nın başkenti olma
b) Kuzeyinde olma
c) Güneyinde olma
d) Olimpiyatlara ev sahipliği olma
e) Fransa ile İngiltere arasındaki mesafe

9) “Ali, Ahmet’ten uzundur” önermesinde bağıntı hangisidir?
a) Ali
b) Ahmet
c) Kısalık
d) Uzunluk
e) Ali ile Ahmet arasındaki yaş farkı
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10)
“Görülebilir ki bir tümeli gösteren hiç olmazsa bir sözcük olmadan bir tümce
kurulamaz.” düşüncesini savunan filozof kimdir?
a) Leibniz
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Bertrand Russell
e) G. Cantor

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)e, 4)e, 5)d, 6)d, 7)b, 8)c, 9)d 10)d
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6. İÇSEL ve DIŞSAL BAĞINTILAR SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Bağıntılarda İçsellik ve Dışsallık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İçsellik nedir?
2. Dışsallık nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ve
İÇSEL
VE
DIŞSAL İçsellik
BAĞINTILAR SORUNU
kavramlarının
açısından önemleri.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
dışlallık Okuma
bağıntılar

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bağıntı, İçsellik, Dışsallık
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Giriş
Felsefe Tarihinde, bağıntı kavramıyla ilgili diğer bir önemli sorun, 19.yy. sonu ve 20.
yy. başı itibariyle yine tümeller tartışmasıyla paralel bir biçimde karşımıza çıkar ve
bağıntıların içselliği ve dışsallığını konu edinir. Bu sorun ile ilgili tartışmalar, Richard M.
Rorty tarafından, "Internal and External Relations" isimli makalede geniş bir biçimde
incelenmiştir.

6.1. Bağıntılarda İçsellik ve Dışsallık
Rorty'ye göre, sağduyu (common sense), bir şeyin bazı özellikleri ondan ayrılırsa o
şeyin artık aynı şey olamayacağını söylese de bu durum bir şeyin her özelliği için geçerli
olmamaktadır. Herhangi bir şeyin bir özelliği o şeyden çıkartıldığında, o şey artık aynı şey
olamıyorsa bu özelliğe özsel (essential) özellik, o şey hâlâ aynı şey durumundaysa ilineksel
(accidental) özellik adı verilir.
Rorty, bir şeyin başka şeylerle kurduğu bağıntıların bazılarının, o şeyin özsel
özellikleri arasında, bazılarının ise ilineksel özellikleri arasında yer aldığını söylemiş ve bu
ayrımı vereceğimiz şu örneklere benzer örneklerle açıklamıştır: Örneğin "Balıkesir" için özsel
bağıntı özelliklerinden birisi "İzmir'in kuzeyinde olma" bağıntı özelliğidir. Böyle bir bağıntı
özelliği, ona sahip olan şeye içsel (internal)dir. Bir bağıntı özelliğine, ait olduğu şeyden
alındığında geriye kalan şeyin artık aynı şey olamamasından ötürü "içsel" denir.
"Balıkesir"den "İzmirin kuzeyinde olma" bağıntı özelliği alındığında, 'Balıkesir'in, artık aynı
şey olamayacağı açıktır. Buna göre "İzmir'in kuzeyinde olma" özelliği, "Balıkesir" için içsel
bir bağıntı özelliği durumundadır. Bununla beraber "Balıkesir" için "içinden geçen karayolu"
gibi bir özelliği, onun ilineksel bir bağıntı özelliği durumundadır. Bu türden bağıntı
özellikleri, dışsal (external) bağıntı özellikleri olarak adlandırılırlar. Bir bağıntı özelliğine,
onun, kendisini taşıyan şeyden çıkartıldığında bile o şeyin aynı şey olmaya devam edebilmesi
nedeniyle "dışsal" denir. Buna göre, "Balıkesir", "içinden geçen karayolu" bağıntı özelliği
kendisinden ayrılsa bile "Balıkesir" olmaya devam edeceğinden "Balıkesir" için, "içinden
geçen karayolu" dışsal bir bağıntı özelliğidir.
Rorty'nin belirtmiş olduğu üzere, içsel ya da dışsal bağıntılar genellikle iki ya da daha
fazla tikel (particular) arasındaki bağıntılarla örneklendirilirler. Ancak içsel-dışsal ayrımı,
tümel (universal) ile tikel arasındaki bağıntılar için de geçerli olabileceği gibi iki ya da daha
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fazla tümel arasındaki bağıntılar için de geçerli olabilir. Her X şeyinin gösterdiği her P
özelliği için "P-lik" şeklinde bir tümel vardır. Böyle bir tikel ile onun herhangi bir özelliğinin
tümeli arasında "örnekleme" bağıntısı kurulabilir (Örn:X 'kısa' ise, 'kısa'nın tümeli olan
'kısalık', "X, kısalığı örnekler"gibi bir ifadede bir bağıntı özelliği durumundadır). Buna göre
X'in tüm özellikleri, bağıntı özellikleri olarak da yorumlanabilir. Bu bağıntı özelliklerinden
bir kısmı X için içselken geri kalan kısmı dışsal olacaktır.
Rorty benzer şekilde, bir tümelin başka tümel ya da tümellerle bir içsel bağıntı
kurabileceği gibi dışsal bağıntı da kurabileceğini belirtmiş, buna örnek olarak "gerektirme"
bağıntısını vermiştir. Nitekim bu bağıntı "insanlık" tümeliyle ''akıllılık" tümeli arasında bir
içsel bağıntı özelliği gösterirken "insanlık" tümeliyle "filozofluk" tümeli arasında dışsal bir
bağıntı işlevi görmektedir.
Rorty, tikel ve tümel ile tümel ve tümel arasındaki bağıntıların, oldukça karmaşık ve
tartışmalı konular olduğunu düşündüğünden sadece tikeller arasındaki bağıntıları incelemekle
yetinmenin yerinde olacağı kanısındadır.
Rorty'nin tespitine göre, içsel-dışsal ayrımı ile ilgili olarak, bu konu üzerine çalışan
filozoflarca önerilmiş iki uç görüş söz konusudur. Bunlardan ilki, bir şeyin özelliklerinin
tümünün, o şey her ne ise ona özsel olduğu yönündeki görüştür. Bu görüş aynı zamanda bir
şeyin tüm bağıntılarının içsel olduğu anlamına da gelir. Bu görüş genel olarak "bir şeyin
bağıntı özelliklerinin her biri ile geri kalan özelliklerinin tümü arasındaki bağlantılar öylesine
yakındır ki, o şey bunlardan birinin yoksunluğu durumunda artık aynı şey olamaz" savından
hareket eder.
Rorty'ye göre, tüm bağıntıların içsel olduğu görüşü 1890-1920 tarihleri arasında,
Amerika ve İngiltere'deki mutlak idealist okulun temsilcilerince tartışılmaya başlanmış,
Bradley, Royce, Bosenquet ve diğerleri tarafından çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Bu görüşün
en önemli temsilcilerinden biri, Bradley'nin takipçisi olan Brand Blanshard'dır. Blanshard,
özellikle The Nature of Thought adlı çalışmasıyla, bu görüşün en önemli savunucularından
birisi olmuştur. Rorty'nin iddiasına göre bu çalışma, onyedinci yüzyıl rasyonalistleriyle,
özellikle Leibniz'in tüm doğruların analitik olduğu iddiası ve Spinoza'nın nedensel
bağıntıların (causal relations) mantıksal bağıntılara (logical relations) benzeşimi görüşü ile bir
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ilgi içerisindedir. Hegel'in felsefesi de bu çalışmanın önceleyicisi durumundadır. Hegel'in,
"gerçek olan sadece Akıl (Reason) olduğundan, dünya baştan aşağı aklidir" görüşü, tüm
bağıntıların içsel olduğu düşüncesini benimseyen filozofların çıkış noktası olmuştur. Bu
filozoflara göre, eğer bazı bağıntılar dışsal olursa akıl için evren idrak edilemez olur; bu
durumda evrensel hakikatlerden basit tikel olguların çıkartılabilmesi (Tanrı tarafından bile)
imkânsız olacaktır.
Rorty, tüm bağıntıların içsel olduğu görüşüne ilk ciddi tepkinin G. E. Moore'dan
geldiğini; onun aşağıda verilecek akıl yürütme sonucunda tüm bağıntıların içsel olduğu
görüşünün bir dogma olduğunu göstermeye çalıştığını söylemiştir:
""A'nın P'ye sahip olması ve X'in P'ye sahip olmaması, X'in A'dan farklı olduğu anlamını
taşır". Bu, Moore'a göre şu önermeyi de doğrular: (1) "A'nın P'ye sahip olması, X'in P'ye sahip
olmamasının, X'in A'dan farklı oluşunun içerilişini gerektirir". Buna göre "A, P'ye sahip olmadığında
ne idiyse artık o olamaz (zorunlu olarak farklı bir şey olacaktır)". Moore'a göre, bu sonuç önermesi
sadece: (2) "A'nın P'ye sahip olması, X'in P'ye sahip olmamasının, X'in A'dan farklı oluşunun
gerektirilişini içerir" önermesinin bir sonucu olabilir. (2), (1)in bir sonucu olamayacağına göre bu
durumda sözü edilen argüman yanlış bir argüman olacaktır".

Rorty'ye göre Moore, bu argümandaki yanlışlığın sebebinin mantıksal zorunluluk ile
fiziksel zorunluluğun birbirine karıştırılması olduğunu göstermiş, böylelikle mutlak
idealisterin düştüğü hatalı durumu ortaya koymuştur. Rorty'nin iddiasına göre filozofların
çoğu Moore'un bu teşhisinden sonra, içsel-dışsal bağıntı ayrımı konusundaki kafa
karışıklığından mutlak idealistleri sorumlu tutmuşlar, tüm bağıntıların içsel olduğu görüşünün
Moore'dan sonra gelen savunucuları ise Moore'un gösterdiği şekliyle mantıksal zorunluluk ve
fiziksel zorunluluk arasındaki farklılık aleyhinde bir şey söylenemeyeceğinden, kendi
görüşlerinin temel argümanını yeniden kurmakta zorlanmışlardır.
Rorty, Blanshard'ın The Nature of Thought adlı çalışmayı Moore'un bu eleştirisini
cevaplandırmak için kaleme aldığını, onun bu çalışmada birtakım argümanlar yardımıyla,
mutlak idealistlerden farklı olarak İngiliz emprisizminin geleneğine bağlı çoğu filozof gibi
fiziksel zorunluluk ile mantıksal zorunluluğu birbirinden ayıran Moore'un iddialarının, aslında
bilginin analizinin yanlış bir sonucu olduğunu göstermeye çalıştığını, fiziksel zorunlulukla
(A'nın P'ye sahip olması) mantıksal zorunluluğun (A kendisiyle özdeştir) ayrılamayacağını;
buna göre Moore'un bakış açısının sadece basit bir karıştırma olduğunu iddia ettiğini
belirtmiştir.
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Rorty'ye göre, Blanshard'ın savunduğu görüşlere karşı Moore'dan sonraki en önemli
eleştiriler E. Nagel'dan gelmiştir. Nagel, Blanshard'ın sözü edilen kitabı üzerine yazdığı bir
kritikle onun içsel bağıntılara ilişkin düşüncelerini eleştirmiştir. Bu kritiğin üzerine
Blanshard'da Reason and Analysis adlı çalışmasıyla Nagel'in eleştirisini cevaplandırmıştır.
Rorty, Blanshard'ın The Nature of Thought'da ileri sürdüğü ve Nagel'in eleştirdiği görüşü
genel hatlarıyla şu şekilde ifade etmektedir:
"1) Her terim yani düşüncenin her mümkün nesnesi, kendisinden farklı olana göre, bağıntılara
bağlı olarak ne ise odur. 2) Herhangi bir terimin doğası, sadece bazı bağıntılardan değil tüm
bağıntılardan etkilenir ama bunun dereceleri vardır. 3) 2'nin bir sonucu olarak her şey, bir şekilde
başka şeylerle bağlıdır. Bu nedenle, bir terimin bir başka şeyle olan bağıntıları teferruatlı bir biçimde
incelenmedikçe, o terimin doğası hakkında tam bir bilgi sahibi olunamaz ".

Rorty'e göre Nagel'in gösterdiği ve Blanshard'ın tartıştığı problemler, bir şeyin doğası
kavramı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Nagel, Blanshard'a genel itirazını, ondaki "doğa"
kavramının yanlış bir şekilde kullanıldığı iddiası üzerinden yapar. Nagel'e göre bir bireyin
sınırları ve içerdiği niteliklerin ne olduğu, tamamen dilin kullanımına ilişkin bir mutabakata
bağlıdır. Bu mutabakat, her ne kadar pratik yarar göz önüne alınarak harekete geçirilmişse de
"mantıksal açıdan keyfidir". Nagel böylelikle standard emprik bakış açısını benimsemektedir.
Rorty, bu bakış açısının ilk kez A.J. Ayer tarafından Internal Relations adlı çalışmada
formüle edildiğini belirtmiştir.
Rorty'nin ifade ettiğine göre Ayer, X'in hangi özelliklerinin ona içsel olduğunu
belirlemenin, X hakkındaki önermelerin hangilerinin analitik olduğunu belirlemenin bir
konusu olduğunu, bunun da dilsel kullanımı göz önünde bulundurmayı gerektirdiğini
düşünmektedir. Buna göre “bir şeyin doğasının onun tüm özelliklerini içerdiğini iddia etmek
X hakkındaki tüm önermelerin analitik olduğunu kabul etmek” anlamına gelmektedir.
Rorty, Blanshard için konunun, sadece, mantıksal ilişkilerden ayrı tutulabilecek
nedensel ilişkilerin olup olmadığı sorunu olduğu düşüncesindedir. Blanshard'a göre eğer
bunlar birbirlerinden ayrılamıyorlarsa ve biz sağduyunun sağladığı zorunluluk ve şartlı
doğruluk, özsel ve ilineksel bağıntı ile fiziksel ve mantıksal zorunluluk gibi ayrımlarla iş
görmek zorunda kalıyorsak, pratik açıdan bu türden ayrımların geçici tedbirler olarak
değerlendirilmesi doğru olacaktır. Dolayısıyla onlara müracaat etmek, onların nasıl şeyler
olduğuna bakmak değil onlar hakkında nasıl konuştuğumuza bakmaktır.
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Rorty, "Reason and Analysis"de Blanshard'ın, Nagel'in bir birey tarafından içerilmiş
özelliklerin ne olduğu sorusuna ilişkin hükmün mantıksal açıdan keyfi olduğu görüşünün,
herhangi bir tikele ilişkin özsel özelliklerin belirleniminde sorun yaratacak bir bakış açısı
yarattığını iddia ettiği görüşündedir. Rorty'e göre aslında Nagel bir bireyin özsel özelliklerinin
seçiminin keyfi olduğunu söylememiştir. Nagel, sadece seçim kriterlerinin belli bir amaca
yönelik olduğu ve bir şeyin özsel özelliklerin bu amaca uygun olarak mutabakatla belirlendiği
düşüncesindedir. Rorty için Blanshard'ın Nagel'le temel uyuşmazlığı, onun düşünmenin
amacının gerçek özün keşfedilmesi olduğu konusundaki ısrarından kaynaklanmaktadır.
Blanshard'ın iddiası, gerçek özün, bir tikeli niteleyen farklı tümellerin tümünü birleştiren
"gerektirme" silsilesinin keşfedilmesi yoluyla elde edileceği yönündedir. O, analitik
önermelerin mutabakat yoluyla doğru olduğunu söylemenin tamamıyla yanıltıcı olduğunu
çünkü bu mutabakatların, gerektirmelerin keşfi için yapılan denemelerin sonucu olduğunu
savunmaktadır. Blanshard'ın bir şeyin kendisiyle özdeş olmasına ilişkin düşünceleri üzerine
biçimlenen bu görüşleri için Nagel’ın yorumu şu şekildedir:
"Birşeyin doğasının kendisiyle özdeş olması, tarif edilemez bir şeydir ve bu nedenle o şeyi
gösteren özelliklerin sistematik şekilde sıralanması için bir temel sağlayamamaktadır".

Rorty, Blanshard ve Nagel arasındaki tartışmanın daha iyi anlaşılabilmesinin ancak
ilgili problematiği de içinde barındıran ama daha geniş bir alanı ilgilendiren bir konunun
açıklığa kavuşturulmasıyla mümkün olabileceği düşüncesindedir. Ona göre burada asıl
üzerinde durulması gereken konu tümellerin doğası ve bilgisi sorunudur. Rorty Blanshard'ın
bu konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir:
"Blanshard, bir tikeli bir tümeller kümesi olarak görür ve tikeller arasındaki içsel bağıntıları,
onları meydana getiren tümeller arasındaki içsel bağıntıların bir yansıması olarak değerlendirir. Yeni
analitik felsefede, hemen hemen klişeleşmiş olarak, bir tümelin bilgisine sahip olmak basit bir şekilde
bir kelimenin anlamını bilmek olarak düşünülür. Buna göre bir tikeli nitelendiren tümelleri tanımak,
sadece o tikele doğru olarak uygulanabilen tüm kelimelerin anlamını bilmek olacaktır. Böyle bir bilgi,
bir tikelle diğer tikeller arasındaki bağıntılar hakkında bir şey anlatamaz. Blanshard için tümeller bu
tümellere işaret eden kelimelerin anlamlarını bilen kişilerce bilinemeyecek bir doğaya sahiptirler. Bir
tümelin doğasını gerçek şekilde tam anlamıyla bilmek, onun diğer tümellerle kurduğu bağıntıları
bilmeyi gerektirir. Buna göre, bir tümeli ve buna bağlı olarak bir tikeli tam anlamıyla bilmek, sadece
her şeyi bilen için mümkün olabilecektir.

Rorty'nin gösterdiği şekliyle bağıntılara ilişkin ikinci uç görüş bir şeyin hiçbir
özelliğinin onun için özsel olamayacağını, aynı zamanda hiçbir bağıntının da ona içsel
olamayacağını iddia etmektedir. Rorty, genel olarak tüm bağıntıların içsel olduğu iddiasına
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karşı geliştirilen eleştiriler çerçevesinde şekillenen ve gelişen “hiçbir bağıntının içsel
olmadığı” iddiası hakkındaki düşüncelerini şu şekilde özetler:
"Bu görüş, bir şeyin kendisiyle tanımı arasında kesin bir ayrım yapan filozoflarca savunulan
bir görüştür. Bu filozoflar, herhangi bir şeyin, onu tam olarak içermeyen belli bir tanımı içerisinde bazı
özellikleri gösterilmemişse, bu özelliklerin ondan çıkartılması durumunda, tanımda bu özellikler zaten
olmadığı için, artık onun aynı şey olmadığını söylemenin ya saçma ya da yanıltıcı olacağını iddia
ederler. "Aynı"nın dar anlamına göre, bir şeyin özelliklerinin herhangi birinin yokluğu onu aynı şey
olmaktan çıkartacaktır. Geniş anlamına göre ise, 'aynı şey olma' ile "belli bir tanımın ona tam olarak
uygulanması" birbirine denktir. Fakat her bir şey için sonsuz sayıda birbirine denk tanım vardır. Buna
göre, bir şey için o şeyin ne olduğunu belirleyenin bu tanımlardan hangisinin olacağı, özsel
özelliklerin tayini tamamen keyfi olacaktır".

Daha önce de belirtildiği gibi Nagel, belli bir tikele belli bir tanımın atanmasının
mantıkça keyfi olduğunu düşünmektedir. Rorty'ye göre, Nagel ve onun gibi düşünen
filozoflar için, tüm içsel özellikler ve bağıntılar nosyonu, tikellerin emprik inceleme yoluyla
keşfedilebilir gerçek özlerinin olduğunu söyleyen Aristotelesçi nosyonun kötü bir kalıntısıdır.
Bu filozoflar, onyedinci yüzyıl rasyonalistleri ve Blanshard'ın düşüncelerinin arka planında
özsel (essential) ve ilineksel (accidental) özellikleri birbirinden ayırmaya çalışan Aristotelesçi
çabanın olduğu fikri ve bu çabanın gereksizliği konusunda mutabıktırlar. Rorty şu
açıklamalarıyla sözünü ettiğimiz iki uç görüş arasındaki farklılıkları daha belirgin hale
getirmeye çalışmıştır:
"Blanshard, gerçek özü arama konusuna sadık kalarak, bir nesnenin gerçek özünün onun tüm
özelliklerini içermek zorunda olduğunu düşüncesinde ısrarlıyken, bu (karşıt) filozoflar, içsel özellik ve
gerçek öz nosyonlarının tutarsızlığı üzerinde durmuşlardır".
"... Blanshard, (a) tikellerin araştırma yoluyla keşfedilebilecek kendilerine has bir doğaya
sahip olduklarına ve (b) böyle incelemelerin, prensip olarak tüm mümkün tikellerin tüm mümkün
özellikleri arasındaki gerektirme bağıntısını keşfedeceğine inanmaktadır. O, bir tikelin, kendi
özellikleriyle zorunlu bir bağıntı kurduğunu kabul eder. Her iki doktrini de reddeden ve (c) mantıksal
zorunluluğun sadece tümeller arasındaki ilişkileri nitelendirebildiğini iddia eden Nagelci filozoflar ise,
doğal bir sonuç olarak tikeller ve onların özellikleri arasındaki mantıkça zorunlu bağıntılar
nosyonunun tümüyle reddedilmesi gerektiğini savunurlar. Blanshard konuyu, "geleneksel özselilineksel ayrımının sona erdirilmesi bizi, tümeller arasındaki içsel bağıntıların kurduğu ağ içerisinde
bir düğüm olacak tikelle baş başa bırakır" şeklinde özetlemiştir. Blanshard'ın karşıtları ise, bu ayrımın
sona erdirilmesinin, bir taraftan bizi "yalın" tikellerle, diğer taraftan tümeller arasındaki
gerektirmelerin oluşturduğu bir ağ ile baş başa bırakacağını iddia ederler".

Rorty, böyle bir iddianın "yalın" tikel kavramını ortaya çıkarttığını, bu durumun "yalın
tikel kavramı nedir?", "özelliklerinden bağımsız bir "yalın" tikel olabilir mi?" gibi soruları
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ortaya çıkartarak konunun çok daha karmaşık bir hal almasına sebep olduğunu ifade etmiş
kendi yaklaşımını ise şu şekilde özetlemiştir:
" (Tartışılan görüşleri esas alan) her bir sistem, sağduyu çatısının belli parçalarını ele almakta
ve bunlarda diğer parçalar pahasına ısrarcı olmaktadırlar. Sağduyudan başka bir dayanak olmadığına
göre bu sistemler arasında rasyonel bir seçim yapmak güç görünmektedir".
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rorty'ye göre Blanshard ile Nagel'in tartışmaları iki açıdan önemlidir: Birincisi
Blanshard'ın savunusu tüm bağıntıların içsel olduğu görüşüne yeni bir dayanak olarak
değerlendirilmiş ve bu görüşün temsilcileri Blanshard'dan önemli ölçüde istifade etmişlerdir.
İkincisi ise Nagel'in eleştirileriyle hiçbir bağıntının içsel olmadığı görüşü daha anlaşılır hale
gelmiştir. Rorty'nin de tespit etmiş olduğu gibi genel olarak her iki bakış açısı da, kendi
içlerinde tutarlı felsefi sistemler olarak görünmektedirler. Bu bakış açılarından hangisinin
doğru olduğunun sağlıklı olarak tespit edilebilmesi ancak bunları da içerisine alan ancak daha
da genel konularla ilgili olan bir takım felsefi problemlerin ele alınmasıyla mümkün
olabilecektir. Dolayısıyla yukarıda işaret edildiği biçimiyle "bağıntı" kavramının barındırdığı
felsefi sorunlar, bu kavramın tek başına incelenmesinde doyurucu ve genel sonuçların elde
edilmesine engel teşkil etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Bağıntıların içselliği ve dışsallığını konu edinen “Internal and External
Relations” isimli makalenin yazarı kimdir?
a) J. Heinrich Lambert
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Bertrand Russell
e) Richard M. Rorty

2)
Rorty’e göre “herhangi bir şeyin bir özelliği o şeyden çıkartıldığında, o şey
artık aynı şey olamıyorsa bu özellik” onun hangi özelliğidir?
a) Özsel (essential)
b) Dışsal
c) Bağlamsal
d) Gönderimsel
e) Paylaşımsal

3)
Rorty’e göre “bir bağıntı özelliğine, ait olduğu şeyden alındığında geriye kalan
şeyin artık aynı şey olamamasından ötürü” aşağıdakilerden hangisi denir?
a) Özsel (essential)
b) Dışsal
c) Bağlamsal
d) İçsel
e) Paylaşımsal
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4)
Bağıntılarda içsellik ve dışsallık sorunuyla doğrudan ilgilenen mantıkçı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) J. Heinrich Lambert
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Leibniz
e) Richard M. Rorty

5)
Bağıntılarda içsellik ve dışsallık sorununun da tartışıldığı bir kitap yazan
Blashard bunu aşağıdaki kitaplarında hangisinde yapmıştır?
a) Düşünmenin Doğası (The Nature of Thought )
b) Sebep ve İyilik.
c) Sebep ve analizi.
d) Liberal Eğitim
e) Sebep ve İnanç

6)
Mantıksal zorunluluk ile fiziksel zorunluluk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak söylenebilir?
a) Mantıksal zorunluluk ile fiziksel birbirinden tamamen farklıdır.
b) Mantıksal zorunluluk, fiziksel zorunluluğu içerir.
c) Mantıksal zorunluluk, fiziksel zorunluluk tarafından içerilir.
d) Mantıksal zorunluluk ile fiziksel zorunluluk birbirine karıştırılabilir.
e) Mantıksal zorunluluk, fiziksel zorunluluk karşılıklı etkileşim içinde olmak
zorundadır.
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7)
“Bir şeyin doğasının onun tüm özelliklerini içerdiğini iddia etmek X
hakkındaki tüm önermelerin analitik olduğunu kabul etmek anlamına gelir” görüşünü savunan
İngiliz filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) J. Heinrich Lambert
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Ayer
e) Whitehead

8)
hangisidir?

“Internal Relations” adlı çalışmanın yazarı olan İngiliz filozof aşağıdakilerden

a) J. Heinrich Lambert
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Ayer
e) Whitehead

9)

“Yalın tikel kavramı nedir?" sorusu neden önemlidir?

a) "Yalın tikel kavramı"nın tam olarak belirlenmemesinden dolayı ortaya çıkan
sorunların çözümü.
b) Tümel ile tekil arasında bir ayrım yapılamaması.
c) Tümeller arasında farklılıkların gösterilememesi.
d) Tekillerin ortak özelliklerinin belirlenememesi.
e) Whitehead’in Russell eleştirisinin açıklanması.
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10)
“Geleneksel özsel-ilineksel ayrımının sona erdirilmesi bizi, tümeller arasındaki
içsel bağıntıların kurduğu ağ içerisinde bir düğüm olacak tikelle baş başa bırakır” görüşünü
savunan mantıkçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Blashard
b) G. Frege
c) Augustus De Morgan
d) Ayer
e) Whitehead

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)d, 4)e, 5)a, 6)d, 7)d, 8)d, 9)a, 10)a
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7. MANTIKTA BAĞINTI KAVRAMI, BAĞINTILARIN MANTIK VE
MATEMATİKTE GÖSTERİM YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Mantıkta Bağıntı Kavramı
2. Konuşma Evreni
3. Mümkün ve Mümkün olmayan Bağıntılar, Formal Bağlam
4. Bağıntıların Mantık ve Matematikte Gösterim Yöntemleri
4.1. ListelemeYöntemi
4.2. Tablo Yöntemi
4.3. Hasse Diyagramı
4.4. Grafik Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Listeleme Yöntemi nasıl gösterilir?
2. Tablo Yöntemi nasıl gösterilir?
3. Hasse Diyagramı nasıl gösterilir?
4. Grafik Yöntemi nasıl gösterilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

MANTIKTA
BAĞINTI
KAVRAMI,
BAĞINTILARIN
MANTIK
VE
MATEMATİKTE
GÖSTERİM
YÖNTEMLERİ

Mantıkta Bağıntı Kavramı,

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma

elde
veya

Bağıntıların Mantık ve
Matematikte Gösterim
Yöntemleri hakkında temel
bilgiler.
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Anahtar Kavramlar
Konuşma Evreni, Mümkün, Bağıntı, Matematik
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Giriş
Mantıkta, herhangi bir önermede tek bir şeye ilişkin belirli bir özelliği ifade eden bir
yüklem tekli (monadic), birden fazla şey arasında yer alan bir ilişkiyi gösteren yüklem ise
çoklu (poliadic) yüklem olarak adlandırılır. Genel olarak tekli yüklemler bir özellik, çoklu
yüklemler ise bağıntı dile getirirler. Örneğin: "Sokrates ölümlüdür" önermesindeki "ölümlü
olma" niteliğini ifade etmekte olan yükleme, tek bir şeye ilişkin bir niteliğe işaret ediyor oluşu
sebebiyle tekli yüklem, "Leyla Mecnun'u sever" önermesindeki "sevme" ilişkisini ifade eden
yükleme, 'Leyla' ve 'Mecnun' gibi iki şey arasında yer alan bir ilişkiyi gösteriyor oluşundan
ötürü çoklu yüklem yani bağıntı adı verilir.

7.1. Mantıkta Bağıntı Kavramı
Birden fazla şey arasında bir ilişki kuran bağıntılar, aralarında ilişki kurdukları
şeylerin sayısına göre adlandırılırlar. Örneğin "Ali Ayşe'nin kardeşidir" önermesindeki
"kardeşi olma" bağıntısı, "Mehmet Ayşe'ye kin güder" önermesindeki "kin gütme" bağıntısı,
"2, 4'ün kareköküdür" önermesindeki "karekökü olma" bağıntısı, iki şeyi birbirine
bağladıkları için ikili (dyadic) bağıntı adını alırlar. Aynı ilke uyarınca, "Ali, Ayşe’yi, Fatma
ile tanıştırdı" önermesindeki "tanıştırma" bağıntısı, "Ahmet, makasını Metin’e uzattı"
önermesindeki "uzatma" bağıntısı, "5, 2 ve 3’ün toplamıdır" önermesindeki "toplamı olma"
bağıntısı, üç şeyi birbirine bağladıkları için üçlü (triyadic) bağıntı olarak adlandırılırlar.
İkili ve üçlü bağıntılar olduğu gibi dörtlü (tetradic) ve beşli (pentadic) bağıntılar da
vardır. Örneğin: "Ali, Ayşe’den, Mehmet’in Ahmet’ten olduğundan daha uzaktadır"
önermesindeki bağıntı, dört şey arasındaki bir ilişkiyi gösterdiğinden dörtlü (tetradic)
bağıntı; "Ali, Ayşe’ye ulaşabilmek için arabasını Bilecik’in içinden Kütahya'ya doğru
sürüyor" önermesindeki bağıntı ise, beş şey arasındaki bir ilişkiyi gösterdiğinden beşli
(pentadic) bağıntı olarak adlandırılır.
Birden fazla şey arasında bir ilişkiyi gösteren bağıntılar, yukarıda örneklenen
bağıntılarla sınırlı değildir. Teorik olarak, 'n' sayıda şey arasında bile bir ilişki tasarlamak,
yani 'n'li bir bağıntı elde etmek mümkündür. Fakat bu çalışmada bağıntı kavramı, daha açık
ve yararlı olacağı düşüncesiyle sadece ikili bağıntılar göz önünde tutularak incelenecektir.
118

7.2. Konuşma Evreni
Tüm bağıntılar, herhangi bir konuşma evreni (universe of discourse) içerisinde anlam
kazanırlar. Bu nedenle, her şeyden önce konuşma evreninin ne olduğu üzerinde durulmalıdır.
Matematikte olduğu gibi mantıkta da bir konuşma evreni, belirli nesnelerden meydana
gelmiş bir evrensel küme olarak tanımlanır. Bağıntılar söz konusu olduğunda konuşma evreni,
içerdiği nesnelerin birbirleriyle kurabilecekleri tüm ilişki biçimlerini de içeren bir küme
olarak değerlendirilir. Sadece ikili bağıntılar göz önüne alındığında, bir konuşma evreninin
içerdiği ilişki biçimleri, matematikteki kartezyen (cartesian) çarpımı işlemiyle gösterilebilir.
Bilindiği üzere bu çarpım işlemi, bir konuşma evreni için, o konuşma evreninin elemanlarının
kendileri ve birbirleriyle bire-bir eşleştirilmesi işlemidir. Örneğin: tek bir 'Ali' nesnesinden
meydana gelen bir konuşma evreni, beraberinde, 'Ali'nin kendisiyle kurabileceği ilişki
biçimini, yani "Ali'den Ali'ye" doğru olan ilişki biçimini de içerecektir. Bir konuşma evreni
eğer 'Ali' ve 'Ayşe' gibi iki nesne içeriyorsa, aynı zamanda dört tür ilişki biçimini de içeriyor
demektir. Bunlar "Ali'den Ali'ye", "Ali'den Ayşe'ye", "Ayşe'den Ali'ye" ve "Ayşe'den
Ayşe'ye" doğru olan ilişki biçimleridir. Herhangi bir ikili bağıntı, bir konuşma evreni
içerisinde bu ilişki biçimlerinden en az biri tarafından gerçekleniyorsa, bu ikili bağıntı,
konuşma evreni içerisinde bu ilişki biçimini/biçimlerini taşıyan bir alt-küme olarak gösterilir.

Yukarıdaki örneklerde görülen "Ali'den Ali'ye" doğru, "Ali'den Ayşe'ye" doğru gibi
tüm ikili ilişki biçimleri birer çift oluşturmaktadırlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken
bir husus vardır; o da ilişki biçimlerinin yönüdür (direction). Örneğin: 'Ali' ve 'Ayşe'nin
kurabileceği ikili ilişki biçimlerinden "Ali'den 'Ayşe'ye" doğru ilişki biçimi ile "Ayşe'den
'Ali'ye" doğru ilişki biçimi, aynı nesneleri içermekte ve benzer bir çift oluşturmaktadırlar.
Ancak bu iki ilişki biçimi, yönleri farklı olduğundan birbirlerinden farklı anlamlar
taşımaktadırlar. Örneğin: bu ilişki biçimleri eğer "kızma" bağıntısını gerçekliyorlarsa, işaret
ettikleri bağıntı önermeleri sırasıyla "Ali, Ayşe'ye kızar" ve "Ayşe, Ali'ye kızar" olacaktır
ki bu iki önermenin anlamca farklı olduğu açıkça görülmektedir. Demek ki şekil olarak
benzerlik, anlam benzerliğini sağlamamaktadır. Bu durum bizi, ikili bağıntılara ilişkin bir
konuşma evreni içerisinde yer alan ilişki biçimlerinin, belirli bir yönü olan birer sıralı çift
(order pair) oluşturduğu sonucuna götürür. Gerek mantıkta gerekse matematikte, 'Ali' ve
'Ayşe' gibi iki nesnenin oluşturduğu sıralı çifler sırasıyla:
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(Ali,Ali), (Ali,Ayşe), (Ayşe,Ali), (Ayşe,Ayşe).
şeklinde gösterilirler.
Kartezyen çarpım sonucu ortaya çıkan tüm sıralı çiftlerde, ilk eleman durumundaki
nesneler öncel (predecessor), ikinci eleman durumundaki nesneler ise ardıl (successor) olarak
adlandırılırlar. Buna göre örneğin: (Ali,Ayşe) sıralı çiftinin önceli 'Ali', ardılı ise 'Ayşe'dir.

7.3. Mümkün ve Mümkün olmayan Bağıntılar, Formal Bağlam
Mantıkta ve matematikte bağıntıların gösterimine geçmeden önce, bir bağıntının belirli
bir konuşma evreni içerisinde yer alıp alamamasını belirleyen bazı zorunlu şartlardan söz
edilmelidir.
Herhangi bir konuşma evreni içerisinde yer alacak bir bağıntı, tesadüfi olarak
belirlenemez. Bir bağıntı, içerisinde yer alacağı evrenin taşıdığı sıralı çiftlerin karakterine
uygun bir bağıntı olmalıdır. Örneğin 'Ali' ve 'Ayşe' nesnelerinden meydana gelen bir
konuşma evreninde yer alabilecek bağıntılar, sadece, insanlar arasındaki münasebete ilişkin
bağıntılar olmak zorundadır. "annesi olma" gibi bir bağıntı bu evren için mümkün bir
bağıntıyken "eşyası olma" gibi bir bağıntı, böyle bir konuşma evreni için mümkün olmayan
bir bağıntı durumundadır. Benzer şekilde, araba çiftlerinin oluşturduğu bir 'E' evreninde,
"daha eski olma" veya "daha geniş olma" bağıntıları, o evren için mümkün bağıntılar
durumundayken, aynı evren için "daha akıllı olma" bağıntısı ise mümkün olmayan bir
bağıntı durumundadır. Buna göre bağıntılar, herhangi bir konuşma evreni için, mümkün
bağıntılar ve mümkün olmayan bağıntılar şeklinde ayrılabilirler.
Bir

konuşma

evreni

için

mümkün

olan

bağıntılar

belirli

bir

bağlamla

sınırlandırılırlarsa, o konuşma evreni için başka bağlamlarda mümkün bağıntılar da anlamsız
olurlar. Örneğin: 'E' konuşma evrenindeki araba çiftleri için mümkün bağıntılar ‘mekânda
bulunuş’ bağlamı ile sınırlandırılırlarsa, bu 'E' konuşma evrenindeki sıralı çiftler arasındaki
"daha pahalı olma" gibi başka bir bağlamda mümkün olabilecek bir bağıntı anlamsız, yani
mümkün olmayan bir bağıntı olacaktır. Buna karşılık böyle bir evrende "önünde olma"
bağıntısı, mümkün bir bağıntı durumundadır. Langer, belirli bir konuşma evreni için
mümkün bağıntıları sınırlayan bu tür bağlamları formal bağlam (formal contex) olarak
adlandırmıştır.
120

Sonuç olarak, günlük dilde herhangi bir bağıntının belirli bir konuşma evreni
içerisinde yer alabilmesi yani o evren için mümkün bir bağıntı olabilmesi, içerisinde yer
alacağı konuşma evrenindeki sıralı çiftlere, -şayet belirlenmiş bir formal bağlam söz
konusuysa- ayrıca ilgili bağlama uygun olmasını gerektirir.

7.4. Bağıntıların Mantık ve Matematikte Gösterim Yöntemleri
Belirli bir konuşma evreni için ikili bir bağıntı, konuşma evreni içerisindeki sıralı
çiftlerden sadece bu bağıntıyı gerçekleyebilenlerle ilişki içerisindedir. Örneğin, 'Ali' ve
'Ayşe' ile oluşturulan bir konuşma evreninin elemanları daha önce de gösterdiğimiz gibi
(Ali,Ali), (Ali,Ayşe), (Ayşe,Ali) ve (Ayşe,Ayşe) sıralı çiftleridir. Bu konuşma evreni
içerisinde, ikili bir bağıntı durumundaki "yaşlı olma" bağıntısı, -şayet 'Ali' ve 'Ayşe'nin
yaşlarının aynı olmadığını varsayarsak- bir bireyin kendisiyle gerçekleyebileceği bir bağıntı
olmadığından, sadece, (Ali,Ayşe) ya da (Ayşe,Ali) sıralı çifti tarafından gerçeklenebilecek bir
bağıntı durumundadır. Ali'nin 'Ayşe'den yaşlı olması durumunda, "yaşlı olma" bağıntısı bu
dört mümkün sıralı çiftten sadece (Ali,Ayşe) sıralı çifti ile ilişkili olacak, diğerleriyle ilişkili
olmayacaktır. Yani bu konuşma evreni içerisindeki "yaşlı olma" bağıntısı sadece (Ali,Ayşe)
sıralı çiftini içeren bir alt-küme olacaktır. Bu konuşma evreni içerisinde 'Ali' ve 'Ayşe' ile
birlikte bir de diğerlerinden daha genç olan 'Mehmet'in de olduğunu varsaydığımızda ise
ortaya çıkacak konuşma evreni dokuz sıralı çift içerecekken, aynı bağıntı, bu dokuz sıralı
çiftten sadece (Ali,Ayşe), (Ali,Mehmet) ve (Ayşe,Mehmet) sıralı çiftlerini içeren bir altküme olacaktır.
Belirli bir konuşma evreni içerisinde, ikili bir bağıntı alt-kümesinin içerdiği sıralı
çiftlerinin oluşturduğu gurup, o bağıntının yayılımı (extension) olarak adlandırılır. İkili
bağıntıların gösteriminde, bir bağıntıyla onun yayılımı özdeş olarak kabul edildiğinden, bir
bağıntının yayılımını göstermek o bağıntıyı göstermek anlamına gelir.
Bir bağıntının yayılımının gösterilmesi için mantıkta ve matematikte bazı yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

7.4.1. ListelemeYöntemi
Bu yöntem, hem matematiğin hem de mantığın, bir bağıntının yayılımını göstermek
için sıklıkla kullandıkları bir yöntemdir. Örneğin: (Ali,Ali), (Ali,Ayşe), (Ayşe,Ali) ve
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(Ayşe,Ayşe) sıralı çiftlerini içeren bir konuşma evreninde "annesi olma" bağıntısı (Ayşe,Ali)
sıralı çiftiyle gerçekleniyorsa, bu bağıntı liste yöntemiyle,

A={(Ayşe,Ali)}

('A', "annesi olma" bağıntısını ifade eder.)

şeklinde gösterilir.

7.4.2. Tablo Yöntemi
Bu yöntem listeleme yönteminden çok farklı değildir. Yapılan işlem, sıralı çiftlerin bir
tablo içerisinde gösterilmesinden ibarettir. Örneğin 'Ankara', 'Paris', 'Londra', 'Roma',
'Türkiye', 'Fransa', 'İngiltere' ve 'Almanya'dan oluşan bir konuşma evreni içerisinde "başkenti
olma" bağıntısını gerçekleyen sıralı çiftler tablolama yöntemiyle,

Başkent

Ankara

Paris

Londra

Ülke

Türkiye

Fransa

İngiltere

Tablo 1
şeklinde gösterilirler.
7.4.3. Hasse Diyagramı
Mantıkta, bir bağıntıyı göstermek için en sık kullanılan yöntem Hasse Diyagramıdır.
Bu diyagramda, alandaki her nesne bir nokta ile gösterilir ve bağıntıyı gerçekleyen her sıralı
çift arasına bağıntının olduğu yönde bir ok çizilir. Eğer bağıntı karşılıklı ise ok çift taraflı
olmalıdır. Eğer bir nesne kendisiyle de bu bağıntıyı gerçekliyorsa kendisinden çıkartılan ok
yine kendisine döndürülecektir. Örneğin 'Leyla', 'Mecnun', 'Cyrano', 'Roxanne',
'Churchill', 'Stalin' ve 'Narcissus' tarafından oluşturulacak bir konuşma evreni tasarlayalım.
Bu konuşma evreni, kartezyen çarpımı işlemine göre 49 sıralı çift içeren bir evren olacaktır.
"Sevme" bağıntısı, bildiğimiz üzere Leyla ve Mecnun arasında karşılıklı, Cyrano ve Roxanne
arasında (bu kişiler, Fransız yazar Edmond Rostand tarafından yazılmış, platonik bir aşkı
anlatan ünlü "Cyrano de Bergerac" adlı eserin başkarakterleridirler) Cyrano'dan Roxanne'a
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doğru tek taraflı olarak gerçeklenen fakat Churchill ile Stalin arasında gerçeklenmeyen, Antik
Yunan mitolojisinden hatırlanacağı üzere Narcissus tarafından sadece kendisine yönelik
gerçeklenen bir bağıntıdır. Buna göre "sevme" bağıntısı, 49 sıralı çiftten meydana gelen
konuşma evreni içerisinde, bu sıralı çiftlerden sadece (Leyla,Mecnun), (Mecnun,Leyla),
(Cyrano,Roxanne) ve (Narcissus,Narcissus) sıralı çiftlerini içeren bir alt-küme durumunda
olacaktır. Bu sıralı çiftlere göre ilgili bağıntı Hasse diyagramıyla şu şekilde gösterilebilir:

. Leyla

.Cyrano

. Curchill

. Mecnun

.Roxanne

. Stalin

.Narcissus

Tablo 2
7.4.4. Grafik Yöntemi
Bu yöntem, matematiğin bir yöntemiyse de günlük dilde nicel değerlerle ifade edilen
bağıntıların gösterimi için mantığın da kullanabileceği bir yöntemdir. Grafik yöntemi, diğer
yöntemlere göre, çok sayıda sıralı çiftin bir arada gösterilebilmesi ve bunların bir düzlem
üzerinde birbirlerine göre konumlarının rahatlıkla görülebilmesi olanağını sağlaması
açısından diğer yöntemlere göre daha kullanışlıdır. Sayısal iki değişken içeren sıralı çiftlerin
bir grafiği için ilk önce ilk eksen (first axist) adı verilen yatay bir doğru çizilir. (Burada
dikkat edilmesi gereken bir husus şudur: noktalar ve doğrular soyut kavramlardır ve
çizilemezler. Bir doğrunun aslında sadece bir resmini çiziyor olsak da kısaca ‘bir doğru
çiziyoruz’ deriz). Daha sonra da ikinci eksen (second axist) denen dikey bir doğru çizilir. Bu
iki doğrunun kesiştiği noktaya ise orijin (origin) denir. Daha sonra her bir eksen,
numaralandırılmak suretiyle eşit parçalara ayrılır. Orjinin sağında ve yukarısında olan
numaralar pozitif, solunda ve aşağısında kalan numaralar ise negatif olarak gösterilirler.
Örnek olarak (3,2), (2,3), (-4,1), (-2,-2) sıralı çiftlerini içerdiğini varsaydığımız bir bağıntının
grafik yöntemiyle gösterimi şu şekildedir:
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ikinci eksen
3

B(2,3)

2

A(3,2)

1

C(-4,1)

ilk eksen
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-1
D(-2,-2)

-2
-3
grafik 1
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, aşağıdaki başlıklar açıklandı:
1. Mantıkta Bağıntı Kavramı
2. Konuşma Evreni
3. Mümkün ve Mümkün olmayan Bağıntılar, Formel Bağlam
4. Bağıntıların Mantık ve Matematikte Gösterim Yöntemleri
4.1. Listeleme Yöntemi
4.2. Tablo Yöntemi
4.3. Hasse Diyagramı
4.4. Grafik Yöntemi
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Bölüm Soruları
1)
“Mantıkta, herhangi bir önermede tek bir şeye ilişkin belirli bir özelliği ifade
eden bir yüklem ….. yüklem olarak adlandırılır.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)

Tekli

b)

Çoklu

c)

Bağıntılı

d)

Paylaşımlı

e)

Bakışımlı

2)
“Mantıkta, herhangi bir önermede birden fazla şey arasında yer alan bir ilişkiyi
gösteren yüklem
….. yüklem olarak adlandırılır.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)

Tekli

b)

Çoklu

c)

Bağıntılı

d)

Paylaşımlı

e)

Bakışımlı

3)
“Genel olarak tekli yüklemler bir …, çoklu yüklemler ise …. dile getirirler..”
cümlesinde boş bırakılan yerleree aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)

bağıntı- özellik

b)

çoklu - bağıntı

c)

bağıntı - bakışım

d)

özellik - bağıntı

e)

bakışım - bağıntı
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4)
“Bağıntılar, aralarında ilişki kurdukları şeylerin sayısına göre adlandırılırlar.”
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi ikili bağıntı örneğidir?
a)

2, 4'ün kareköküdür.

b)

Ali, Ayşe’yi, Fatma ile tanıştırdı.

c)

5, 2 ve 3’ün toplamıdır.

d)

Bağıntı, bakışım ve özellik birbiriyle karıştırılabilen terimlerdir.

e)

5, 3 ve 2’nin toplamıdır.

5)
“Bağıntılar, aralarında ilişki kurdukları şeylerin sayısına göre adlandırılırlar.”
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi dörtlü bağıntı örneğidir?
a)
b)

2, 4'ün kareköküdür.
Ali, Ayşe’yi, Fatma ile tanıştırdı.

c)

5, 2 ve 3’ün toplamıdır.

d)

Bağıntı, bakışım ve özellik birbiriyle karıştırılabilen terimlerdir.

e)

5, 3 tane 1 ve 2’nin toplamıdır.

6)
“Bağıntılar, aralarında ilişki kurdukları şeylerin sayısına göre adlandırılırlar.”
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi üçlü bağıntı örneğidir?
a)

2, 4'ün kareköküdür.

b)

Ali, Fatma ile tanıştı.

c)

5, 2 ve 3’ün toplamıdır.

d)

Bağıntı ve özellik birbiriyle karıştırılabilen terimlerdir.

e)

5, 3 tane 1 ve 2’nin toplamıdır.
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7)
elde edilir?

Teorik olarak, 'n' sayıda şey arasında bir ilişki kurulduğunda kaçlı bir bağıntı

a)

n

b)

n2

c)

n3

d)

n4

e)

n5

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bağıntıların mantıkta gösterim yöntemlerinden birisi

a)

Listeleme Yöntemi

b)

Grafik Yöntemi

c)

Tablo Yöntemi

d)

Hasse Diyagramı

e)

Bağıntılama Yöntemi

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bağıntıların mantıkta gösterim yöntemlerinden birisi

a)

Listeleme Yöntemi

b)

Grafik Yöntemi

c)

Tablo Yöntemi

d)

Kartezyen Gösterim Yöntemi

e)

Hasse Diyagramı

128

10)
verilmiştir?

Aşağıdaki şekilde verilen gösterim şıklardan hangisinde doğru bir biçimde

Başkent

Ankara

Paris

Londra

Ülke

Türkiye

Fransa

İngiltere

a) Listeleme Yöntemi
b)

Grafik Yöntemi

c)

Tablo Yöntemi

d)

Kartezyen Gösterim Yöntemi

e)

Hasse Diyagramı

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)a, 5)e, 6)c, 7)a, 8)e, 9)d, 10)c
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8. BAĞINTILARIN MANTIK DİLİYLE SEMBOLLEŞTİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sembolleştirme İşlemi
2. Nicel İlişkiler Açısından Bağıntı Türleri
2.1. Bire-Bir Bağıntılar
2.2. Bire-Çok Bağıntılar
2.3. Çoğa-Bir Bağıntılar
2.4. Çoğa-Çok Bağıntılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bire-Bir Bağıntılar hangileridir?
2. Bire-Çok Bağıntılar hangileridir?
3. Çoğa-Bir Bağıntılar hangileridir?
4. Çoğa-Çok Bağıntılar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Bağıntıların Mantık Diliyle Okuma
BAĞINTILARIN
MANTIK
DİLİYLE Sembolleştirilmesi hakkında
SEMBOLLEŞTİRİLMESİ temel bilgiler.
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Bağıntılar, Sembolleştirme, Nicel İlişkiler
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Giriş
Gündelik dilde, belirli bir önermenin ifade ettiği bir bağıntı, önermenin öznesi, nesnesi
ve bunların arasındaki bağıntı için farklı harfler atanması ve bu harflerin belirli bir sıraya göre
yazılması suretiyle sembolleştirilir. Bu sembolleştirmede kullanılacak harflerin, temsil ettiği
şeyi çağrıştırır olması tercih edilir.

8.1. Sembolleştirme İşlemi
Örneğin "Ahmet Burak'tan uzundur" önermesinde özne durumundaki Ahmet 'a'
harfiyle, nesne durumundaki 'Burak' 'b' harfiyle, aralarındaki "uzun olma" bağıntısı ise 'U'
harfiyle gösterilebilir. Böyle bir bağıntı, özne ve nesneyi gösteren değişkenlerin önerme
içerisindeki konumlarının ortaya koyduğu yön de dikkate alınarak belirli bir sırada, yani önce
'a'nın sonra da 'b'nin ve bunların sol tarafına da bağıntıyı gösteren 'U' değişkeninin yazılması
suretiyle sembolik olarak ifade edilmiş olur. Bu tanıma göre yukarıda örnek olarak verilen
bağıntının mantıktaki gösterimi,
Uab
şeklinde olacaktır.
Mantıkta, herhangi bir bağıntının sembolik ifadesi, bu bağıntıyı gerçekleyen sıralı
çiftlerin özellikle belirtilmesine gerek olmadığı durumlarda, genel olarak
Bxy
şeklindedir. Bu sembolik ifadede 'B' herhangi bir bağıntıyı, 'x' bu bağıntıyı gerçekleyen sıralı
çiftlerden herhangi birinin öncelini 'y' ise ardılını gösterir. (Tarski herhangi bir bağıntıyı xBy
şeklinde

sembolleştirmişse

de

biz

günümüzdeki

çoğu

mantıkçı

gibi

yukarıdaki

sembolleştirmeyi tercih ediyoruz.)
Bir bağıntıyı gerçekleyen sıralı çiftleri meydana getiren öncel ve ardılların
niceliklerinin önemli olduğu durumlarda, sembolleştirmede niceleme mantığı notasyonu
kullanılır. Örneğin: (Ali,Ali), (Ali,Ayşe), (Ali, Mehmet), (Ayşe,Ali), (Ayşe,Ayşe), (Ayşe,
Mehmet), (Mehmet,Ali), (Mehmet,Ayşe) ve (Mehmet,Mehmet) sıralı çiftlerini içeren bir
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konuşma evreninde, Ayşe'nin Ali'nin annesi, Mehmet'in ise babası olması durumunda,
"annesi olma" bağıntısı sadece (Ayşe,Ali) sıralı çiftini içerdiğinden bu bağıntı,

(x)(y)Bxy
şeklinde sembolleştirilecektir. Mantıkta, bir konuşma evreni içerisindeki en az bir
eleman (Mantıkta, "en az bir" ifadesi yerine daha çok "bazı" ifadesi kullanılır) varlıksal
niceleyici ile ifade edilir. Varlıksal niceleyicinin niceleme mantığı notasyonuna göre
gösterimi (x) şeklindedir. Buna göre, yukarıda verilen sembolik ifade "Bazı 'x'ler ve bazı
'y'ler için 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler" şeklinde okunur.
Bir ailenin tüm üyelerinin aynı evde yaşadığını kabul ettiğimizde, aynı konuşma
evreni içerisinde "aynı evde yaşama" bağıntısı, tüm sıralı çiftler için geçerli bir bağıntı
olacak; bu durumda sözünü ettiğimiz bağıntı,

(x)(y)Bxy
şeklinde sembolleştirilecektir. Mantıkta, bir konuşma evreni içerisinde yer alan elemanların
tümü tümel niceleyici ile ifade edilir. Tümel niceleyicinin niceleme mantığı notasyonuna göre
gösterimi (x) şeklindedir. Buna göre, yukarıda verilen sembolik ifade "Her 'x' ve Her 'y' için
'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler" şeklinde okunur.
İkili bağıntılar, şimdiye kadar vermiş olduğumuz örneklerde olduğu gibi sadece tek bir
konuşma evrenine ilişkin olabileceği gibi iki farklı konuşma evrenine ilişkin de
olabilmektedirler. Böyle bir durumda, her iki konuşma evreninin elemanlarının birbirleriyle
kuracakları ilişki biçimleri yine kartezyen çarpımı işlemi ile belirlenebilir. Mantıkta,
aralarında kartezyen çarpım işlemi uyguladığımız konuşma evrenlerinden ilkine alan
(domain), ikincisine ise karşı-alan (countre-domain) adı verilmektedir (Bu ayrım Tarski'ye
aittir. Bu ayrıma benzer şekilde Monjallon dizi (range) ve görüntü (image), Evenson alan
(domain) ve dizi (range) ayrımını yapmıştır. Russell ise karşı-alan (countre-domain) terimi
yerine ters-alan (converse-domain) terimini kullanmıştır). Buna göre tek bir konuşma
evrenine ilişkin sıralı çiftlerin belirlenmesinde ilgili konuşma evreni hem alan hem karşıalan durumunda olmaktadır. Russell her iki konuşma evrenini de içine alan evrene saha
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(field) adını vermiştir. Örneğin: 'Ayşe' ve 'Hasan' ile 'Çomar' ve 'Tekir' den oluşan iki farklı
konuşma evreni arasında kartezyen çarpım işlemi uygulandığında ortaya çıkan sıralı çiftler,
(Ayşe,Çomar), (Ayşe,Tekir), (Hasan,Çomar), ve (Hasan,Tekir) olacaktır. Ayşe'nin Tekir ve
Çomar'ın sahibi olduğunu varsaydığımızda, "sahibi olma" bağıntısını gerçekleyen sıralı çiftler
(Ayşe,Çomar) ve (Ayşe,Tekir) olmaktadır. Bu durumda "sahibi olma" bağıntısının niceleme
mantığı notasyonuna göre gösterimi

(x)(y)Bxy
şeklinde olacaktır. Bu sembolik ifade "Bazı 'x'ler ve her 'y' için 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını
gerçekler" şeklinde okunur.
Yukarıdaki sıralı çiftler için Ayşe ve Hasan'ın ortak olarak Tekir'in sahibi olduğunu
varsaydığımızda "sahibi olma" bağıntısını gerçekleyen sıralı çiftler (Ayşe,Tekir), ve
(Hasan,Tekir) olacak bu durumda ilgili bağıntı

(x)(y)Bxy
şeklinde sembolleştirilecektir. Bu sembolik ifade "Her 'x' ve bazı 'y'ler için 'x', 'y' ile 'B'
bağıntısını gerçekler" şeklinde okunur.

8.2. Nicel İlişkiler Açısından Bağıntı Türleri
İki farklı konuşma evrenine ilişkili bağıntılar, içerdikleri sıralı çiftleri meydana getiren
öncel ve ardılların niceliksel özellikleri açısından dört başlık altında toplanabilir.

8.2.1. Bire-Bir Bağıntılar
Bir ikili bağıntı, bir "P" alanının elemanları ile bir "Q" karşı-alanının elemanları
arasında gerçekleşen; her bir "P" elemanının sadece bir "Q" elemanıyla, her bir "Q"
elemanının da sadece bir "P" elemanıyla kurduğu sıralı çiftleri içeren bir bağıntıysa bu
bağıntıya bire-bir (one-one) bağıntı adı verilir.
Örneğin: 'x', yirmi dokuz sayıdan meydana gelmiş
P={1, 2, 3, 4 , 5,. . .,28, 29}
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kümesindeki elemanlardan birini, 'y' de alfabenin yirmi dokuz harfinden meydana gelmiş
Q={A, B, C, Ç, D,. . .,Y, Z}
kümesindeki bir harfi gösterdiğinde, "x sayısı, y harfinin alfabetik sıradaki pozisyonudur"
önerme fonksiyonuyla ifade edilebilecek bir bağıntı
Bxy={(1,A), (2,B), (3,C), (4,Ç),. . ., (28,Y), (29,Z)}
şeklinde gösterilebilecek 'bire-bir bağıntı' adını alır. (Önerme fonksiyonları, kendisini
gerçekleyen nesnelerin ne olduğunun önemli olmadığı durumlarda, bir bağıntıyı genel olarak
göstermek için bağıntıyı gerçekleyen nesnelerin yerine birer değişken konulması suretiyle
elde edilen ifadelerdir).

8.2.2. Bire-Çok Bağıntılar
Bir ikili bağıntı, bir "P" alanının elemanları ile bir "Q" karşı-alanının elemanları
arasında gerçekleşen; her bir "P" elemanının birden çok "Q" elemanıyla, herbir "Q"
elemanının da sadece bir "P" elemanıyla kurduğu sıralı çiftleri içeren bir bağıntıysa, bire-çok
(one-many) bağıntı adını alır. Örneğin: 'x', çocuğu olan tüm erkeklerin kümesindeki bir
elemanı, 'y' de insanların kümesindeki bir elemanı gösterdiğinde, “x y’nin babasıdır” önerme
fonksiyonuyla ifade edilebilecek bir bağıntı, 'bire-çok' bir bağıntı olacaktır. Çünkü her baba
birden çok çocuk sahibi olabilirken, her çocuğun sadece bir babası olabilir.

8.2.3. Çoğa-Bir Bağıntılar
Bir ikili bağıntı, bir "P" alanının elemanları ile bir "Q" karşı-alanının elemanları
arasında gerçekleşen; her bir "P" elemanının sadece bir "Q" elemanıyla, her bir "Q"
elemanının da birden çok "P" elemanıyla kurduğu sıralı çiftleri içeren bir bağıntıysa, çoğa-bir
(many-one) bağıntı olarak adlandırılır. Örneğin 'x', insanlar kümesindeki bir elemanı, 'y' de
yaş kümesinden bir elemanı gösterdiğinde “x, y yaşındadır” önerme fonksiyonuyla ifade
edilebilecek bir bağıntı, 'çoğa-bir bağıntı' olacaktır. Çünkü her insanın tek bir yaşı varken bazı
insanlar aynı yaşta olabilirler.
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8.2.4. Çoğa-Çok Bağıntılar
Bir ikili bağıntı, bir "P" alanının elemanları ile bir "Q" karşı-alanının elemanları
arasında gerçekleşen; her bir "P" elemanının birden çok "Q" elemanıyla, her bir "Q"
elemanının da birden çok "P" elemanıyla kurduğu sıralı çiftleri içeren bir bağıntıysa, çoğaçok (many-many) bağıntı adını alır. Örneğin 'x' ve 'y' elemanları, havaalanları kümesindeki
elemanları gösterdiklerinde “x’den y’ye her gün direkt uçuş vardır” önerme fonksiyonuyla
ifade edilebilecek bir bağıntı, 'çoğa-çok bağıntı' olur. Çünkü büyük havaalanlarından pek çok
havaalanına her gün direkt uçuşlar düzenlenebilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede aşağıdaki başlıklar incelenmiştir:
1. Sembolleştirme İşlemi
2. Nicel İlişkiler Açısından Bağıntı Türleri
2.1. Bire-Bir Bağıntılar
2.2. Bire-Çok Bağıntılar
2.3. Çoğa-Bir Bağıntılar
2.4. Çoğa-Çok Bağıntılar
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Bölüm Soruları
1)
yoktur?

Bir bağıntının sembolleştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyiaç

a)

Önermenin öznesi

b)

Önermenin nesnesi

c)

Özne ile nesne arasındaki bağıntı

d)

Bağıntı için farklı harfler atanması

e)

Önermenin değillenmesi

2)
yoktur?
a)

Bir bağıntının sembolleştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyiaç
Önermenin öznesi

b)

Yüklemin değillenmesi

c)

Önermenin nesnesi

d)

Özne ile nesne arasındaki bağıntı

e)

Bağıntı için farklı harfler atanması

3)
“Uab” şeklinde sembolleştirilen bir bağıntı aşağıdaki önermelerden hangisine
denk olabilir?
a)

Ali acıkmıştır.

b)

Bayram uzaktadır.

c)

Cemil köye gitti.

d)

Ali, babasından utanır.

e)

Bayram, Ali ve Cemil kardeştir.
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4)
“Kbac” şeklinde sembolleştirilen bir bağıntı aşağıdaki önermelerden hangisine
denk olabilir?
a)

Ali acıkmıştır.

b)

Bayram uzaktadır.

c)

Cemil köye gitti.

d)

Ali, babasından utanır.

e)

Bayram, Ali ve Cemil kardeştir.

5)
gösterilir?

“Ayşe ve Fatma aynı evde yaşıyor” önermesi sembolleştirdiğinde nasıl

a)

Eaf

b)

Aaa

c)

Faa

d)

AEf

e)

Fea

6)
“Ayşe, Bayram ve Sibel telefonda görüşüyor” önermesi sembolleştirdiğinde
nasıl gösterilir?
a)

Tas

b)

Ta

c)

Tabs

d)

Sabt

e)

Tsb
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7)
“Mantıkta, aralarında kartezyen çarpım işlemi uyguladığımız konuşma
evrenlerinden ilkine …., ikincisine ise …. adı verilmektedir” önermesinde boş bırakılan
yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
a)

Alan / Kısa Alan

b)

Kısa alan / geniş alan

c)

Alıcı / verici

d)

Alan / karşı-alan

e)

Dizi / alan

8)
“Russell her iki konuşma evrenini de içine alan evrene … adını vermiştir”
önermesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
a)

Saha

b)

Kısa alan

c)

Geniş alan

d)

Karşı-alan

e)

Dizi

9)
“Her 'x' ve bazı 'y'ler için 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler” şeklinde okunan
bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

(x)Bxy

b)

(y)Bxy

c)

(x)(x)Bxx

d)

(x)(y)Bxy

e)

(y)By
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10)
“Bazı 'x' ve bazı 'y'ler için 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler” şeklinde okunan
bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

(x) (y) Bxy

b)

(y)Bxy

c)

(x)(x)Bxx

d)

(x)(y)Bxy

e)

(y)By

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)d, 4)e, 5)a, 6)c, 7)d, 8)a, 9)d, 10)a
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9. BAZI ÖZEL BAĞINTILAR I: GRAFİK YÖNTEMİYLE
GÖSTERİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Bir Bağıntının Değillemesinin Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
2. Bir Bağıntının Tersinin Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
3. Bileşik Bağıntılar
3.1. Dâhil olma Bağıntısının Tanımı ve Sembolik İfadesi
3.2. Toplam Bağıntılarının Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
3.3. Çarpım Bağıntılarının Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir bağıntının değillemesinin tanımı, sembolik ifadesi ve grafik yöntemiyle gösterimi nasıl
yapılır?
2. Bir bağıntının tersinin tanımı, sembolik ifadesi ve grafik yöntemiyle gösterimi nasıl yapılır?
3. Bileşik bağıntılar hangileridir?

148

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
BAZI
ÖZEL Bazı özel bağıntıların grafik Okuma
BAĞINTILAR I: GRAFİK yöntemiyle
gösterimleri
YÖNTEMİYLE
hakkında temel bilgiler.
GÖSTERİMLER
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bağıntı, Grafik Yöntemi, Gösterim, Tanım
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Giriş
Herhangi bir bağıntı, bazı nesneler arasında gerçekleniyorken bazı nesneler arasında
gerçeklenmeyebilir. Örneğin Ali, Ayşe'nin babasıysa, "babası olma" bağıntısı 'Ali' ve 'Ayşe'
arasında gerçeklenen bir bağıntı durumundadır. Bu bağıntı "Ali Ayşe'nin babasıdır"
önermesiyle gösterilebilir. Ancak aynı bağıntı, Ayşe Ali'nin kızı olduğuna göre 'Ayşe' ve 'Ali'
arasında gerçeklenmeyecektir. Bu durum ise "Ayşe Ali'nin babası değildir" önermesi ile ifade
edilebilir. Bu önermede, bağıntının olmadığını ifade eden "değil" (negation) terimi bilindiği
üzere mantıkta () sembolü ile gösterilir. 'x' ve 'y' nesneleri için bir bağıntı Bxy şeklinde
gösteriliyorsa onun çelişiği olan durum
Bxy
şeklinde gösterilir (Tarski değillenmiş bağıntıları B şeklinde göstermiştir). Böyle bir ifade,
her ne kadar olumlu bir bağıntının değillenmiş hali ise de ondan farklı bir bağıntı
durumundadır. Yukarıdaki örneğe göre "babası olmama" da bir bağıntıdır.

9.1. Bir Bağıntının Değillemesinin Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik
Yöntemiyle Gösterimi
Bir konuşma evreni içerisinde bir alt-küme durumundaki bir bağıntının değillenmiş
şekli, konuşma evreninin bu bağıntı alt-kümesinin alanı dışında kalan alanına işaret
ettiğinden, bir bağıntının değili o bağıntı için tümleyici (complementary) bağıntı ya da
tümleyen (complement) olarak da adlandırılabilir. Böyle bir ilişki matematikte grafik
yardımıyla şu şekilde gösterilebilir: Örnek olarak:
B={(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)}
ise, B bağıntı alt-kümesi ile bunun değili olan ve konuşma evreni içerisindeki B kümesinin
dışında yer alan tüm sıralı çiftleri içeren B bağıntı alt-kümesinin grafikleri aşağıdaki gibi
olacaktır.
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grafik 1

grafik 2

Bir bağıntının değillenmiş şekliyle tanımlanmış bir bağıntının değillenmesi ise çift
değilleme (double negation) olarak adlandırılır ve sonuç olarak bu işlem, orijinal bağıntıyı
sağlar. Bu durum
(Bxy)=Bxy
şeklinde gösterilir. Orijinal bağıntı olarak "x,y'nin babasıdır" önerme fonksiyonuyla gösterilen
“babası olma” bağıntısı alındığında, bu bağıntının değillenmesi, "x, y'nin babası değildir"
önerme fonksiyonunu, bu bağıntının tekrar değillenmesi ise “x’in y’in babası olmadığı doğru
değildir”

yani

“x

y’nin

babasıdır”

önerme

fonksiyonunu

sağlayacaktır.

Önerme

fonksiyonlarından anlaşılacağı gibi, ortaya çıkan bu son bağıntı, orijinal bağıntının kendisidir.

9.2. Bir Bağıntının Tersinin Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
Günlük dilde bağıntılar, anlam olarak içerdikleri bir başka bağıntıyla ifade
edilebilirler. Örneğin "Ali Ayşe'nin ebeveynidir" önermesindeki "ebeveyni olma" bağıntısı,
aynı zamanda "Ayşe Ali'nin çocuğudur" gibi bir önermeyle ifade edilebilecek "çocuğu olma"
bağıntısını da ima etmektedir. Bu iki bağıntı, kendilerini gerçekleyen nesnelerin, yukarıdaki
örneklerde görüldüğü gibi yerlerinin değiştirilmesi suretiyle birbirlerinin yerlerine
kullanılabilirler. Bu tür bağıntılar mantıkta, birbirlerine göre ters (converse) bağıntı olarak
adlandırılırlar (Exell ve Evenson 'converse' terimi yerine 'inverse' terimini kullanımışlardır).
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Günlük konuşmalarda ters bağıntılar, çoğunlukla bunların birbirine ters olduğunu
söylemeye gerek kalmayacak kadar açık ve bilindik olduklarından, aralarındaki terslik ilişkisi
belirtilmeksizin birbirlerinin yerine kullanılırlar. Ancak formal mantıktaki bir argümanda iki
ters bağıntı, eğer birbirlerinin tersi olduklarını gösteren bir öncül olmadan birbirlerinin yerine
kullanılırlarsa ne olursa olsun o argüman geçersiz olacaktır. Bu nedenle mantık için ters
bağıntıların gösterimi önemlidir.
Bxy şeklinde gösterdiğimiz bir bağıntının tersi,
B‾¹yx
şeklinde sembolleştirilir. Bir bağıntıyla onun tersi olan bağıntı arasındaki ilişki ise,
B‾¹yx↔Bxy
şeklinde gösterilir.
Ters bağıntılar konusu Türkçe gramerindeki, yüklemlere ilişkin etken-edilgen yapıyla
doğrudan ilişkilidir. Yukarıda örnek olarak vermiş olduğumuz "ebeveyni olma" bağıntısı
"çocuğu olma" bağıntısınının tersi bir bağıntıdır. Görüldüğü gibi her iki bağıntı da etken
yapıdadır. Ancak her etken bağıntının etken bir tersi olmayabilir. Örneğin "sevme"
bağıntısının tersi, onun edilgeni olan "sevilme" bağıntısıdır. Benzer şekilde "yeme"
bağıntısının tersi "yenilme", "giyme" bağıntısının tersi "giyilme" bağıntısıdır. Sonuç olarak,
dilde bazı etken bağıntıların tersi başka etken bağıntılarken, bazı bağıntıların tersi, bu
bağıntıların edilgen halidir denilebilir.
Ters bağıntılar konusunda üzerinde durulması gereken bir başka husus kısmî ters
(partial converse) bağıntılardır. Bazı bağıntılar birbirleriyle karşılıklı olarak terslik ilişkisi
taşırlar. Örneğin "ebeveyni olma" bağıntısının tersi "çocuğu olma" bağıntısıyken, "çocuğu
olma" bağıntısının tersi de "ebeveyni olma" bağıntısıdır. Ancak bazı bağıntılar için böyle bir
karşılıklı ilişkiden söz edilemez. Örneğin "dedesi olma" bağıntısıyla "torunu olma"
bağıntısı bu türden iki bağıntıdır. Eğer 'x' kişisi 'y' kişisinin dedesiyse 'y' kişisi 'x' kişisinin
torunudur. Yani "dedesi olma" bağıntısının tersi "torunu olma" bağıntısıdır. Ancak "torunu
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olma" bağıntısının tersi olarak "dedesi olma" bağıntısının gösterilebilmesi, her durumda
mümkün değildir. Çünkü "torunu olma" bağıntısının tersi "büyükannesi olma" bağıntısı da
olabilir. Buna göre torunu olma bağıntısı "dedesi olma" bağıntısının tersiyken "dedesi olma"
bağıntısı "torunu olma" bağıntısının kısmî tersi olmaktadır.
Matematikte bir bağıntının tersi, kendisini oluşturan sıralı çiftleri meydana getiren
elemanların yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilen sıralı çiftlere sahip yeni bir bağıntı olarak
tanımlanır. Örneğin:
B={(2,1),(3,1),(3,2),(4,1)(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5)}
ise, bu bağıntının tersi:
B‾¹={(1,2),(1,3),(2,3),(1,4)(2,4),(3,4),(1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(1,6),(2,6),(3,6),(4,6),(5,6)}
bağıntısı olur.
Bu iki bağıntı arasındaki terslik ilişkisi grafik yöntemi ile

grafik 3

grafik 4

şeklinde gösterilir.

9.3. Bileşik Bağıntılar
Herhangi iki bağıntının, aralarındaki ilişkiyi tanımlayan tek bir eklem vasıtasıyla
birleştirilmeleri sonucu ortaya çıkan bağıntılara bileşik bağıntı adı verilir.
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9.3.1. Dâhil olma Bağıntısının Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi iki bağıntıdan biri diğerini içeriyorsa bu iki bağıntının ortaya koyduğu
bağıntı, bileşik bir bağıntı olarak nitelendirilen dâhil olma (inclusion) bağıntısıdır. Örneğin
"Ali Ayşe'den yaşça daha büyük değildir" önermesindeki "yaşça daha büyük olmama"
bağıntısı Ali'nin Ayşe'den daha yaşlı olmadığını ifade ettiği gibi akran yani aynı yaşta
olabileceklerini de ima etmektedir. Buna göre "yaşça daha büyük olma" bağıntısı "akran
olma" ya da "yaşları eşit olma" bağıntısını içermektedir denilebilir. Benzer şekilde, bir
matematiksel bağıntı olan"≠" (eşit değildir) bağıntısı, hem "" (büyüktür) bağıntısını hem
de "" (küçüktür) bağıntısını içeren bir bağıntıdır. Eğer Bxy şeklinde gösterilen bir bağıntı
Cxy şeklinde gösterilen bir bağıntıyı içeriyorsa bu ilişki yani dâhil olma bağıntısı

BxyCxy
şeklinde gösterilir.

9.3.2. Toplam Bağıntılarının Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
Herhangi iki bağıntının birleşmesi, mantık diliyle ifade edilecek olursa "veya"
eklemiyle bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bileşik bağıntılara toplam (sum) bağıntısı
adı verilir (Bu bağıntılara bileşim (union) bağıntıları da denmektedir. Ancak bunlar, daha
sonra

göreceğimiz

bağıntı

bileşimleri

(composition)

ile

karıştırılabileceklerinden,

matematikte kullanıldığı şekliyle "toplam" terimiyle karşılanmıştır). Örneğin "babası olma"
ve "annesi olma" bağıntılarının "veya" eklemiyle bir araya gelmesi, bileşen durumundaki her
iki bağıntıyı da içeren "ebeveyni olma" toplam bağıntısını ortaya çıkartır. Bxy ve Cxy ile
göstereceğimiz iki bağıntının toplam bağıntısı
Bxy veya Cxy
şeklinde ifade edilir. İki bağıntı arasındaki "veya" ekleminin sembolü "" olduğuna göre
(Tarski bu sembol yerine, matematikteki kümeler teorisine ait toplam sembolü olan ""
sembolünü kullanmıştır) bu ifade

BxyCxy ya da (BC)xy
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şeklinde de ifade edilebilir.
Matematikte, iki bağıntı alt-kümesinin toplamı grafik yöntemiyle şu şekilde gösterilir:

grafik 5

grafik 6

grafik 7

Grafikler üzerinde açık bir şekilde görüldüğü gibi, iki bağıntı alt-kümesinin toplam
kümesi, bu iki kümede yer alan tüm sıralı çiftleri içeren bir bağıntı alt-kümesi durumundadır.
Toplam bağıntılarını oluşturan "veya" ekleminin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler
sembolik olarak şu şekilde gösterilebilirler:

1) BxyCxy = CxyBxy
2) (BxyCxy)Dxy = Bxy(CxyDxy)
3) BxyBxy = Txy (Burada “T” tümel (universal) bir bağıntıyı gösterir. Çünkü "Bxy
veya Bxy" bileşik bağıntısı, “Bxy" bağıntısının yer aldığı evrenin tümünü, yani bu
evrendeki tüm sıralı çiftleri ifade eder)

9.3.3. Çarpım Bağıntılarının Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
Herhangi iki bağıntının ortak elemanlarını taşıyan bileşik bağıntılara çarpım (product)
ya da kesişim (intersection) bağıntısı adı verilir. Bir çarpım bağıntısı, iki bağıntının "ve"
eklemiyle birleşmesi sonucu elde edilen bir bileşik bağıntıdır. Örneğin "babası olma"
bağıntısıyla "öğretmeni olma" bağıntılarının çarpımı "babası ve öğretmeni olma" çarpım
bağıntısını verir. Bxy ve Cxy şeklinde gösterilen iki bağıntının çarpım bağıntısı
Bxy ve Cxy
156

şeklinde gösterilir. Mantıkta "ve" eklemi "" ile sembolleştirildiğinden (Tarski bu sembol
yerine, matematikteki kümeler teorisine ait çarpım sembolü olan "" sembolünü kullanmıştır)
bu ifade

BxyCxy ya da (BC)xy
şeklinde de ifade edilebilir.
Matematikte, iki bağıntı alt-kümesinin çarpımı grafik yöntemiyle şu şekilde gösterilir:

grafik 8

grafik 9

grafik 10

Bu grafiklerde de görüleceği üzere, iki bağıntı alt-kümesinin çarpımı kümesi, sadece,
iki bağıntı alt-kümesinde de yer alan sıralı çiftleri taşıyan bir bağıntı alt-kümesi
durumundadır.
Her zaman iki bağıntının çarpımı bize yeni bir bağıntı vermez. Örneğin "erkek
kardeşi olma" bağıntısıyla "kız kardeşi olma" bağıntısının çarpımı, hiçbir durumda bir kişi
bir başka kişinin hem erkek kardeşi hem de kız kardeşi olamayacağından, bir çarpım kümesi
sağlamaz. Daha doğrusu, ortaya çıkan bir çarpım kümesi elemansız bir küme olur. Buna göre,
eğer çarpımı alınan iki bağıntı alt-kümesi, birbirlerinden tamamen farklıysa yani ortak
elemana sahip değillerse, bunların çarpım bağıntı kümesi elemansız yani boş (empty) küme
olur (Tarski ve Evenson bu tür bağıntılara "null relation" demektedirler).
Çarpım bağıntılarını oluşturan "ve" ekleminin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler
sembolik olarak şu şekilde gösterilebilirler:
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1) BxyCxy = CxyBxy
2) (BxyCxy)Dxy = Bxy(CxyDxy)
3) BxyBxy =  (Burada “” boş bağıntıyı (empty relation) gösterir. Çünkü Bxy ve
Bxy bağıntılarının çarpımı hiçbir ortak eleman sağlamaz).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede aşağıdaki başlıklar incelenmiştir:
1. Bir Bağıntının Değillemesinin Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
2. Bir Bağıntının Tersinin Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
3. Bileşik Bağıntılar
3.1. Dâhil olma Bağıntısının Tanımı ve Sembolik İfadesi
3.2. Toplam Bağıntılarının Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
3.3. Çarpım Bağıntılarının Tanımı, Sembolik İfadesi ve Grafik Yöntemiyle Gösterimi
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Bölüm Soruları
1)
“Bir bağıntının değillenmiş şekliyle tanımlanmış bir bağıntının değillenmesi
…. olarak adlandırılır” önermesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Tekrarlama

c)

Çiftleme

d)

Çift Değilleme

e)

Değilleme

2)

Aşağıdakilerden hangisi “çifre değillleme” örneğidir?

a)

(Bxy)=Bxy

b)

(Bxy)= Bxy

c)

(Bxy)=Bxy

d)

(Bxy)= Bxy

e)

(Bxy)= (Bxy)

3)
ulaşılır?

“x,y'nin babasıdır” önermesi çifte değillendiğinde aşağıdakilerden hangisine

a)

“X’in y’in babası olmadığı doğru değildir”

b)

“X’in y’in babası olmadığı doğrudur”

c)

“X’in y’in babası olmadığı yanlış değildir”

d)

“X’in y’in babası değildir”

e)

“X’in y’in babası değildir doğrudur”
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4)
a)

Aşağıdakilerden hangisi “birbirleriyle karşılıklı olarak terslik ilişkisi” taşır?
“'x' kişisi 'y' kişisinin babasıysa 'y' kişisi 'x' kişisinin torunudur.

b)

'x' kişisi 'y' kişisinin annesiyse 'y' kişisi 'x' kişisinin torunudur.

c)

'x' kişisi 'y' kişisinin dedesiyse 'y' kişisi 'x' kişisinin torunudur.

d)

'x' kişisi 'y' kişisinin torunuysa 'y' kişisi 'x' kişisinin babasının oğludur.

e)

'x' kişisi 'y' kişisinin annesiyse 'y' kişisi 'x' kişisinin babasıdır.

5)
“Torunu olma” bağıntısı ile "dedesi olma" bağıntısı hakkında söylenenlerden
hangisi doğrudur?
a)
“Torunu olma” bağıntısı "dedesi olma" bağıntısının kısmî tersiyken "dedesi
olma" bağıntısı "torunu olma" bağıntısının kısmî tersi olmaktadır.
b)
“Torunu olma” bağıntısı "dedesi olma" bağıntısının tersiyken "dedesi olma"
bağıntısı "torunu olma" bağıntısının tam tersi olmaktadır.
c)
“Torunu olma” bağıntısı "dedesi olma" bağıntısının içerirken "dedesi olma"
bağıntısı "torunu olma" bağıntısının içermemektedir.
d)
“Torunu olma” bağıntısı "dedesi olma" bağıntısının arasında herhangi bir ilişki
yoktur.
e)
“Torunu olma” bağıntısı "dedesi olma" bağıntısının tersiyken "dedesi olma"
bağıntısı "torunu olma" bağıntısının kısmî tersi olmaktadır.

6)
“Herhangi iki bağıntının, aralarındaki ilişkiyi tanımlayan tek bir eklem
vasıtasıyla birleştirilmeleri sonucu ortaya çıkan bağıntılara …. adı verilir. ” önermesinde boş
bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Bağıntının Değillenmesi

d)

Çift Değilleme

e)

Yalın Bağıntı
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7)
“Herhangi iki bağıntıdan biri diğerini içeriyorsa bu iki bağıntının ortaya
koyduğu bağıntı, … bağıntısıdır.. ” önermesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Bağıntının Değillenmesi

d)

Çift Değilleme

e)

Dahil olma

8)

Aşağıdaki gösterimlerden hangisi “dahil olma” bağıntısına örnektir?

a)

Bxy  Cxy

b)

Bxy  Cxy

c)

Bxy ≠ Cxy

d)

Bxy . Cxy

e)

BxyCxy

9)

“Boş küme” aşağıdaki gösterimlerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

a)



b)



c)

≠

d)



e)
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10)

Aşağıdaki gösterimlerden hangisi “boş bağıntıya” örnektir?

a)

Bxy  Cxy

b)

Bxy  Cxy

c)

Bxy ≠ Cxy

d)

BxyBxy

e)

BxyCxy

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)a, 4)c, 5)e, 6)b, 7)e, 8)e, 9)d, 10)d
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10. BAZI ÖZEL BAĞINTILAR II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Karışım Bağıntılarının Tanımı ve Özellikleri
1.1. De Morgan Kuralları
1.2. Dağılım Kuralları
2. Bileşim Bağıntılarının Tanımı ve Sembolik İfadesi
3. Bir Bileşim Bağıntısı ile Tersi Arasındaki İlişkinin Tanımı ve Sembolik İfadesi
4. Bileşim Bağıntılarının Çağrışım Kuralı
5. Bağıntıların Temel Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Karışım bağıntılarının özellikleri nelerdir?
2.

De Morgan kuralları nelerdir?

3.

Dağılım kurallarının temel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
BAZI
BAĞINTILAR

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Özel
Bağıntılar Okuma
ÖZEL Bazı
hakkında temel bilgiler.
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Anahtar Kavramlar

De Morgan, Dağılım, Bileşim Bağıntıları
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Giriş
Bazı bileşik bağıntılar "değilleme" (), "ve" () ile "veya" () eklemlerinin birlikte
kullanılmalarıyla ortaya çıkarlar.

10.1. Karışım Bağıntılarının Tanımı ve Özellikleri
Bu tür bileşik bağıntılara karışım bağıntıları adı verilir. Bu bileşik bağıntıları
oluşturan eklemler arasındaki özellikler sembolik olarak şu şekilde sıralanabilir:

10.1.1. De Morgan Kuralları:
(BxyCxy) = BxyCxy
(BxyCxy) = BxyCxy

10.1.2. Dağılım Kuralları:
Bxy  (CxyDxy) = (BxyCxy)(BxyDxy)
Bxy ve (CxyDxy) = (BxyCxy)(BxyDxy)

10.2. Bileşim Bağıntılarının Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi bir konuşma evreni içerisindeki bağıntılar arasında, taşıdıkları sıralı çiftlere
bağlı olarak ortaya çıkan bileşik bağıntılardan bir diğeri de bileşim (composition)
bağıntısıdır. Bilindiği gibi, iki bağıntının toplam kümesi, bu bağıntıların taşıdığı sıralı
çiftlerin bir araya getirilmesiyle; kesişim kümesi ise bu bağıntılardaki ortak sıralı çiftlerin
belirlenmesiyle ortaya çıkan kümelerdir. Bileşim bağıntılarını gösteren küme, yani bileşim
kümesini sağlayan özellik, iki bağıntının taşıdığı sıralı çiftleri oluşturan nesnelerden birinin
ortak oluşudur. Bxy ve Cyz gibi iki bağıntıyı aynı anda gerçekleyen bir “y” elemanı varsa,
burada “y” vasıtasıyla x ve z arasında bir bağıntının kurulduğuna hükmedilir. Buradaki
bağıntı
BCxz
şeklinde gösterilir ve Bxy ile Cyz'nin bir bileşimi olarak adlandırılır (Bu tür bağıntılar Tarski
tarafından, göreli çarpım (relative product) ya da mutlak çarpım (absolute product) olarak
169

adlandırılmıştır). Buna göre BCxz bağıntısı bileşim bağıntısı adını alır (Tarski bileşim
bağıntılarını, (/)sembolünü kullanarak "Bxy/Cyz" şeklinde göstermiştir).
Örneğin 'Ayşe','Ali' ve 'Filiz' bir konuşma evreninin elemanları olduğunda, "Ayşe
Ali’nin kız kardeşidir" önermesi ile gösterilen "kız kardeşi olma" bağıntısı ile "Ali Filiz’in
oğludur" önermesinin gösterdiği "oğlu olma" bağıntısının bileşimi "Ayşe Filiz’in kızıdır"
önermesi ile gösterilecek "kızı olma" bağıntısı olacaktır; dolayısıyla buradaki "oğlu olma"
bağıntısı bileşim bağıntısı durumundadır. Benzer şekilde, "Ali Fatoş'un kocasıdır" önermesi
ile gösterilen "kocası olma" bağıntısı ile "Fatoş Zeynep'in kızıdır" önermesi ile gösterilen
"kızı olma" bağıntısının bileşimi "Ali Zeynep'in damadıdır" önermesiyle gösterilecek
"damadı olma" bileşim bağıntısı olacaktır.
Eğer 'x' ve 'y' nesneleri ile 'y' ve 'z' nesneleri arasında aynı bağıntı varsa, yani Bxy iken
Byz ise, 'x' ve 'z' nesneleri arasında ortaya çıkan bileşim bağıntısı, 'B' ile gösterdiğimiz
bağıntının karesi (square) olarak adlandırılır. Örneğin 'Ali' ve 'Ahmet' arasında "babası
olma" bağıntısı varken bu bağıntı aynı zamanda 'Ahmet' ve 'Mehmet' arasında da gerçeklenen
bir bağıntıysa, yukarıda göstermiş olduğumuz bileşik bağıntı işlemine göre 'Ali' ve 'Mehmet'
arasında bir bileşik bağıntı oluşacaktır. Bu bileşik bağıntı "dedesi (babanın babası) olma"
bağıntısı olacaktır. Buna göre "dedesi olma" bağıntısı "babası olma" bağıntısının karesi olarak
adlandırılır.

10.3. Bir Bileşim Bağıntısı ile Tersi Arasındaki İlişkinin Tanımı ve Sembolik İfadesi
BCxz ile gösterilen bileşim bağıntısının tersi, taşıdığı sıralı çiftlerin yerlerinin
değiştirilmesiyle elde edilen (BC)‾¹zx bağıntısıdır.
Bir bağıntı tersiyle aynı anlamı taşıdığına göre, Bxy, B‾¹yx şeklinde, Cyz ise C‾¹zy
şeklinde yazılabilir. Bu durumda
(BC)‾¹zx = B‾¹yxC‾¹zy
olur. “ve” ekleminin yer değiştirme kuralına göre bu durum
(BC)‾¹zx = C‾¹zyB‾¹yx
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şeklinde de ifade edilebilir. Böylece, iki bağıntının bileşiminin tanımı yardımıyla
(BC)‾¹zx = C‾¹B‾¹zx
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Örneğin: 'Ayşe','Mehmet' ve 'Cem'den oluşan bir konuşma evreninde "Ayşe Mehmet'in
kızıdır" önermesinin gösterdiği "kızı olma" bağıntısıyla "Mehmet Cem’in oğludur"
önermesinin gösterdiği "oğlu olma" bağıntısının bileşimi “Ayşe Cem'in kız torunudur”
önermesiyle gösterilecek "kız torunu olma" bağıntısı olacaktır. "Mehmet Cem’in oğludur"
önermesiyle gösterilen "oğlu olma" bağıntısının tersi "Cem Mehmet'in babasıdır"
önermesinin gösterdiği "babası olma" bağıntısı, "Ayşe Mehmet'in kızıdır" önermesinin
gösterdiği "kızı olma" bağıntısının tersi ise "Mehmet Ayşe'nin babasıdır" önermesiyle
gösterilen "babası olma" bağıntısıdır. Bu durumda, bu iki ters bağıntının bileşik bağıntısı,
ilgili nesnelere göre "Cem Ayşe'nin büyük babasıdır" önermesiyle gösterilen "büyük babası
olma" bağıntısı olacaktır.

10.4. Bileşim Bağıntılarının Çağrışım Kuralı
'a' ve 'b' erkekleri, 'c' ve 'd' kadınları, Bxy "oğlu olma", Cxy "erkek kardeşi olma"
ve Dxy de "annesi olma" bağıntılarını gösterdiğinde, 'a'ya 'Ali', 'b'ye 'Ahmet', 'c'ye 'Ayşe' ve
'd'ye 'Fatma' bireylerini atadığımızda bu kişilerle gerçeklenecek bağıntıların oluşturacakları
önermeler şu şekilde gösterilebilir.
Bab

"Ali Ahmet’in oğludur"

Cbc

"Ahmet Ayşe’nin erkek kardeşidir"

Dcd

"Ayşe Fatma’nın annesidir"

olur. Bununla beraber Bab ve Cbc bağıntılarının bileşimi olarak
BCac

"Ali Ayşe’nin erkek yeğenidir"

ve Bcac ve Dcd'nin bileşimi olarak
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(BC)Dad

"Ali Fatma’nın kuzenidir"

elde edilir. Cbc ve Dcd bağıntılarının bileşimi
CDbd, yani

"Ahmet Fatma’nın amcasıdır"

olurken, Bab ve CDbd bağıntılarının bileşimi
B(CD)ad, yani "Ali Fatma’nın kuzenidir"
olur. Buna göre (BC)Dad ile B(CD)ad aynı anlama gelir. Çünkü her ikisi de "kuzeni
olma" bağıntısını göstermektedir. Bab, Cbc ve Dcd gibi üç bağıntı arasındaki bileşim
işleminde ilk olarak Bcac daha sonra (BC)Dad bileşimi ya da ilk olarak CDbd daha sonra
B(CD)ad bileşimi yapılabilir. Bu üç bağıntıyı birleştirmede seçilecek her iki yol da bunları
sonuç olarak aynı bileşik bağıntıyı verecek şekilde birleştirecektir. Bunun sebebi bu üç
bağıntının elemanlarının, bu bağıntıları, Bab, Cbc ve Dcd şeklinde kurmuş olmalarıdır.
Sonuçta, böyle bir durumla ilgili olarak
(BC)Dad = B(CD)ad
ifadesi bir kural olarak karşımıza çıkmaktadır.

10.5. Bağıntıların Temel Özellikleri
İkili (dyadic) bağıntılar, genel olarak yansıma (reflexivity), bakışım (symmetry) ve
geçişlilik (transitivity) özelliklerine göre üç gruba ayrılabilirler. Fakat biraz daha ayrıntılı bir
inceleme, ikili bağıntıları beş grup içerisinde düşünmemize yol açmaktadır. Nitekim bu
çalışmamızda dördüncü grup olarak bağlantı (connex) bağıntıları, beşinci grup olarak da
karma (mixed) bağıntılar incelenecektir. Bağıntılar arasındaki bu ayrım, bağıntıların
taşıdıkları kendilerine has özellikler dikkate alınarak yapılmıştır.
Mantıkta herhangi bir bağıntı, zorunlu olarak her durumda yansıma özelliğini
gerçekliyorsa yansımalı bağıntı adını alır. Eğer hiçbir şekilde yansıma özelliğini
gerçeklemiyorsa yansımasız bağıntı olarak adlandırılır. Ancak her bağıntı, böyle kesin
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ayrımlar yapılabilmemize olanak tanımaz. Bazı bağıntılar, çoğu durumda yansımalı olarak
tanımlanabilirse de bazen yansımasız olabilmektedirler. Bazı bağıntılar ise yansıma özelliğini
hiçbir şekilde gerçeklemezmiş gibi görünürlerken, istisnai durumlarda yansıma özelliği
gösterebilmektedirler. Bu tür bağıntılar ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar olarak
adlandırılırlar. Burada yansıma özelliği için söylediklerimiz, diğer bağıntı özellikleri için, yani
bakışım ve geçişlilik için de geçerlidir. Bu özellikler çerçevesinde sınıflandırılan bağıntılar
yansıma grubu (reflexivity group), bakışım grubu (symmetry group) ve geçişlilik grubu
(transitivity group) bağıntıları olmak üzere üç ana grup altında toplanabilirler. Bundan sonraki
ünitelerde, öncelikle bu üç grup içinde yer alan bağıntılar daha sonra da bağlantı bağıntıları
ve karma bağıntılar incelenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, aşağıdaki başlıklar açıklanmıştır:
10.1. Karışım Bağıntılarının Tanımı ve Özellikleri
10.1.1. De Morgan Kuralları
10.1.2. Dağılım Kuralları
10.2. Bileşim Bağıntılarının Tanımı ve Sembolik İfadesi
10.3. Bir Bileşim Bağıntısı ile Tersi Arasındaki İlişkinin Tanımı ve Sembolik İfadesi
10.4. Bileşim Bağıntılarının Çağrışım Kuralı
10.5. Bağıntıların Temel Özellikleri
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıda verilen De Morgan kurallarından hangisi yanlış aktarılmıştır?

a)

(BxyCxy) = BxyCxy

b)

(BxyCxy) = BxyCxy

c)

(BxyCxy) = BxyCxy

d)

(BxyCxy) = BxyCxy

e)

(BxyCxy) = BxyCxy

2)

Aşağıda verilen dağılım kurallarından hangisi yanlış aktarılmıştır?

a)

Bxy  (CxyDxy) = (BxyCxy)(BxyDxy)

b)

Bxy  (CxyDxy) = (BxyCxy)(BxyDxy)

c)

Bxy  (CxyDxy) = (BxyCxy)  (BxyDxy)

d)

Bxy  (CxyDxy) = (BxyCxy  (BxyDxy)

e)

Bxy  (CxyDxy) = (BxyCxy Dxy)

3) Tarski “bileşim bağıntılarını” aşağıdaki gösterimlerden hangisini kullanarak
sembolleştirmektedir?
a)



b)



c)

≠

d)

/

e)
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4) “Bileşim bağıntılarının çağrışım kuralı” göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
gösterimlerden hangisi bu kurala en uygundur?
a)

Oab

“Ali Bayram’ın oğludur”

b)

Cbc

“Ahmet Ayşe’nin erkek kardeşidir”

c)

Dcd

“Ayşe Fatma’nın annesidir”

d)

Cbt

“Ahmet Tuba’nın erkek kardeşidir”

e)

Dcs

“Selin Fatma’nın annesidir”

5) “Bileşim bağıntılarının çağrışım kuralı” göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
gösterimlerden hangisi bu kurala en uygundur?
a)

Rtb

“Ali Bayram’ın oğludur”

b)

Cbc

“Ahmet Ayşe’nin erkek kardeşidir”

c)

Dcd

“Ayşe Fatma’nın annesidir”

d)

Eat

“Ahmet Tuba’nın erkek kardeşidir”

e)

Dcs

“Selin Fatma’nın annesidir”

6) İkili bağıntılar aşağıdakilerden hangisinin içinde bulunabilirler?
I.

Yansıma

II.

Bakışım

III.

Geçişlilik

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I, II ve III
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7) “Mantıkta herhangi bir bağıntı, zorunlu olarak her durumda yansıma özelliğini
gerçekliyorsa … adını alır. ” önermesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Yansımalı bağıntı

d)

Çift Değilleme

e)

Yansımasız bağıntı

8) “Mantıkta herhangi bir bağıntı, hiçbir şekilde yansıma özelliğini gerçeklemiyorsa
… adını alır. ” önermesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Yansımalı bağıntı

d)

Çift Değilleme

e)

Yansımasız bağıntı

9) “Bazı bağıntılar ise yansıma özelliğini hiçbir şekilde gerçeklemezmiş gibi
görünürlerken, istisnai durumlarda yansıma özelliği gösterebilmektedirler. Bu tür
bağıntılar … olarak adlandırılırlar.. ” önermesinde boş bırakılan yere hangisi
getirilmelidir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Yansımalı bağıntı

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

e)

Yansımasız bağıntı
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10) Aşağıdakilerden hangisi bir bağıntı grubu değildir?
a)

Bağlantı Bağıntıları

b)

Yansıma Bağıntıları

c)

Bakışım Bağıntıları

d)

Karma Bağıntılar

e)

Tersinir Bağıntılar

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)d, 4)a, 5)d, 6)e, 7)c, 8)e, 9)d, 10)e
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11. YANSIMA GRUBU BAĞINTILARI

179

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bağıntılarda Yansıma Ayrımı
11.2. Yansımalı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.3. Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.4. Ne Yansımalı Ne de Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik
İfadesi
11.4.1. Kısmî Yansımalı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.4.2. Kısmî Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bağıntılarda yansıma ayrımı nasıl yapılmaktadır?
2. Yansımalı bağıntıların tanımı ve sembolik ifadesi hakkında bilgi veriniz.
3. Yansımasız bağıntıların tanımı ve sembolik ifadesi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

YANSIMA
BAĞINTILARI

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
GRUBU Yansıma Grubu Bağıntıları Okuma
hakkında bilgi veriniz.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Yansımalı Bağıntılar, Yansımasız Bağıntılar, Bakışım
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Giriş
Yansıma grubu (reflexivity group) içerisinde, 1) yansımalı (reflexive), 2)
yansımasız (irreflexive), 3) ne yansımalı ne de yansımasız (non-reflexive) bağıntılar (Bu tür
bağıntılar, pek çok kaynakta "non-reflexive relations" olarak ifade edilmektedir. Ancak "nonreflexive" teriminin Türkçe karşılığının "yansımalı olmayan" olması, bunun da "yansımasız"
(yani irreflexive) terimi ile karıştırılabileceği dikkate alınarak bu tür bağıntılar "ne yansımalı
ne de yansımasız bağıntılar" olarak adlandırılmıştır.

11.1. Bağıntılarda Yansıma Ayrımı
Bakışım ve geçişlilik özellikleri altında yer alan "non-symmetric" ve "non-transitive"
bağıntıların Türkçe karşılıkları için de aynı durum geçerlidir) olmak üzere üç tür bağıntı
vardır. Bu bağıntılardan ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar ise kısmî yansımalı ve
kısmî yansımasız bağıntılar olmak üzere iki alt gruba ayrılabilirler.

11.2. Yansımalı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Günlük dilde kullanılan bir önermede, en az iki şey arasındaki bir ilişkiyi gösteren bir
bağıntı, aynı zamanda bu şeylerin herbirinin kendisiyle de kurabileceği bir bağıntı
durumundaysa yansımalı (reflexive) bağıntı adını alır. Örneğin "Ali Ahmet'le aynı boydadır"
önermesinde "aynı boyda olma", 'Ali' ile 'Ahmet' arasındaki bir ilişkiye işaret etmekte ve bir
bağıntı bildirmektedir. Bu "aynı boyda olma" bağıntısı gerek 'Ali'nin, gerekse 'Ahmet'in
kendisiyle de gerçekleyebileceği bir bağıntıdır. Yani "Ali Ali'yle aynı boydadır" veya "Ahmet
Ahmet'le aynı boydadır" önermeleri ile hem 'Ali' hem de 'Ahmet' kendisiyle bu bağıntıyı
gerçekleyebilmektedir. Çünkü herhangi bir şey kendisiyle aynı boyda olmak zorundadır. Yine
benzer şekilde "Mehmet ile Selim aynı gün doğmuşlardır" önermesinde "aynı günde doğmuş
olma" bağıntısı 'Mehmet' ile 'Selim' arasındaki bir ilişkiyi göstermektedir. Aynı bağıntı,
herşey kendisiyle aynı gün doğmuş olacağından hem 'Selim'in hem de 'Mehmet'in kendisiyle
de kurabileceği bir bağıntı durumundadır.
Yansıma özelliği taşıyan bir bağıntının sadece iki birey arasında olması gerekmez.
Örneğin "Selim, Mehmet, Ali ve Ahmet aynı yaştadırlar" önermesinde "aynı yaşta olma"
bağıntısı dört birey arasındaki bir ilişkiyi göstermektedir. Ancak bu bağıntı da yansımalı bir
bağıntıdır. Çünkü bu "aynı yaşta olma" bağıntısı, dört kişi arasındaki bir ilişkiyi göstermekle
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birlikte, herkes kendisiyle aynı yaşta olmak zorunda olduğundan, bu dört kişiden her birinin
kendi kendisiyle de gerçekleyebileceği bir bağıntıdır.
İkiden fazla birey arasındaki yansımalı bağıntılar özne, nesne ayrımı açısından farklı
kombinasyonlar oluşturabilirler. Örneğin: "Selim, Ahmet ve Mehmet, Ali kadar güçlüdür"
önermesi istenirse "Selim, Ahmet, Mehmet ve Ali kadar güçlüdür" şeklinde veya mevcut
bireylerin yerlerini değiştirmek suretiyle daha başka biçimlerde de kurulabilir. "Selim, Ahmet
ve Mehmet, Ali kadar güçlüdür" önermesinde ilk üç kişi ile dördüncü kişi arasında "kadar
güçlü olma" bağıntısı mevcuttur. Gerek bu önermenin, gerekse bu önermedeki bireylerin
yerlerinin değiştirilmesiyle oluşturulabilecek diğer önermelerin taşıdığı/taşıyacağı bu bağıntı,
tüm bireylerin, kendileriyle de kurabileceği bir bağıntı olduğundan yansımalı bir bağıntıdır.
Yansımalı bağıntılar için pek çok örnek verilebilir. "aynı yüzyılda yaşamış olma"
("Churchill, Stalin'le aynı yüzyılda yaşamıştır"), "aynı kişi olma" ("Tekir'in sahibiyle
Sarman'ın sahibi aynı kişidir”), "aynı renkte olma" ("Masa ve sandalye aynı renktedir"),
(“nitelik bakımından eşit olma" anlamına gelen “denklik” için bir örnek olarak) "denk güçte
olma" ("Superman ile Spiderman denk güçtedir"), "eşit sayıda olma", ("Ahmet'in bilyeleri
Mehmet'in bilyeleriyle eşit sayıdadır"), "eşit haklara sahip olma" ("Ali, Ayşe'yle eşit
haklara sahiptir"), "eşit şansa sahip olma" ("Beşiktaş, Galatasaray ile eşit şansa sahiptir"),
"kadar iyi olma" ("Ali, Mehmet kadar iyidir"), "kadar güzel olma" ("Elmas, Afrodit kadar
güzeldir"), "kadar yaramaz olma" ("Tekir, Sarman kadar yaramazdır"), gibi bağıntılar
günlük dildeki yansımalı bağıntılar için verilebilecek örneklerden sadece bir kaçıdır. Dikkat
edilirse verilen tüm örneklerde vurgulanmak istenen, en az iki şey arasındaki belli bir açıdan
eşitlik, denklik veya aynılık ilişkisidir. Bu bağıntıların tümünün yansımalı oluşu, onların,
yukarıda sıralanan ilişkileri taşıyor oluşlarındandır. Diğer bir deyişle herhangi bir şey,
kendisiyle

eşit,

denk

veya

aynı

olduğundan,

yani

bu

özellikleri

kendisi

ile

gerçekleyebildiğinden, bu tür özellikleri ifade eden tüm bağıntılar yansıma özelliği taşımak
durumundadırlar.
Tapscott ve Lepore gibi bazı mantıkçılar, yansıma özelliği altında tam yansımalı
(total reflexive) bağıntılardan söz etmektedirler. Bu mantıkçılara göre bazı bağıntılar her şey
için yansıma özelliği gösterirken bazı bağıntılar her şey için yansıma özelliği göstermezler.
Örneğin "aynı yaşta olma" bağıntısı "Ahmet", "Sarman", "Churchill", "Ali'nin bahçesindeki
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çınar ağacı", "Atakule" ("Belli bir yaşta olma", genellikle canlı varlıklar için kullanılan bir
özellikse de zaman zaman metaforik olarak cansız nesneler için de kullanılır) vb. bireyler için
yansımalı bir bağıntıdır. Ancak "Beethoven'in dokuzuncu senfonisi", "(-1)’in karekökü" gibi
şeylerin, bu bağıntıyı, "Beethoven'in dokuzuncu senfonisi, Beethoven'in dokuzuncu senfonisi
ile aynı yaştadır" ya da "(-1)'in karekökü, (-1)'in karekökü ile aynı yaştadır" gibi önermeler
saçma (trivial) olacağından kendileriyle gerçekleyemeyecekleri açıktır. Bu durumda "aynı
yaşta olma" bağıntısının yansıma özelliğini tam olarak taşımadığı düşünülmektedir.
Buna karşılık "özdeş olma" bağıntısı her bireyin kendisiyle gerçekleyebileceği bir
bağıntı durumundadır. Bu bağıntıyı taşıyan "Ahmet, Ahmet'le özdeştir" önermesi ne kadar
doğruysa "(-1)'in karekökü, (-1)'in kareköküyle özdeştir" önermesi de o kadar doğru olacaktır.
İşte bu tür bağıntılara tam yansımalı (total reflexive) bağıntılar adı verilir. Buna göre her
"yansımalı" bağıntı "tam yansımalı" bağıntı değildir ama her "tam yansımalı" bağıntı, aynı
zamanda "yansımalı"dır.
Yansımalı bağıntılara matematikten de örnekler verilebilir. Matematiksel bir bağıntı
olan "=" bağıntısı yansımalı bir bağıntıdır. Bunun nedeni "=" bağıntısının matematikte
özdeşliği ifade ediyor oluşudur. Tarski’nin deyişiyle "x=y" gibi bir ifade "x y ile özdeşlik
bağıntısına sahiptir" ya da "x ile y arasında özdeşlik bağıntısı vardır" şeklinde ifade edilebilir.
Daha önce de belirtildiği gibi özdeşlik ifade eden bir bağıntı yansımalı olduğundan "="
bağıntısı da yansımalı olacaktır. Buna göre bu bağıntıyı x=y şeklinde gerçekleyen "x" ve "y"
elemanlarından her biri kendisiyle de bu bağıntıyı gerçekleyebilecektir; yani "x=x" ve "y=y"
önermeleri doğru olacaktır.
Matematikteki “eşitlik” bağıntısının,

Tarski’den hareketle günlük dildeki "özdeş

olma" bağıntısıyla aynı şeyi ifade ettiği düşünülür ve bu durumda "x=y" önermesi "x,y'ye
özdeştir" şeklinde ifade edilirse, bu bağıntının tam yansımalı bir bağıntı olduğu söylenebilir.
Ancak Topscott burada Tarski'den farklı düşünmektedir çünkü ona göre matematikteki
“eşitlik” bağıntısı, konuşma dilindeki “özdeşlik” bağıntısıyla aynı şey değildir. Bu durumda
bu bağıntının tam yansımalı değil, sadece yansımalı olduğu söylenebilir.
Tarski'ye göre her doğru parçasının kendisine paralel olduğu varsayılırsa, "x y'ye
paraleldir" önermesindeki "paralel olma" bağıntısı, geometriye ait bir yansımalı bağıntı
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örneği olmaktadır. Tarski, geometrideki yansımalı bağıntılar için bir başka örnek olarak
"benzer olma" bağıntısını vermektedir. Geometride, birden fazla geometrik şekil arasında
kurulabilecek "benzer olma" bağıntısı bu geometrik şekillerin aynı biçime sahip olduklarını
belirtir. Bu nedenle
P ve Q çokgenleri benzerdir
ve
P ve Q çokgenleri aynı biçime sahiptir
ifadeleri birbirine denk (equivalent) ifadelerdir. Örnekte de görüldüğü gibi "benzer olma"
bağıntısı aynılığa işaret eden bir bağıntı olduğuna göre hem P'nin hem de Q'nun kendisiyle de
gerçekleyebileceği bir bağıntı durumundadır. Dolayısıyla geometrideki "benzer olma"
bağıntısı yansımalı bir bağıntıdır.
Dikkat edilirse günlük dildeki "benzer olma" bağıntısıyla geometrideki "benzer olma"
bağıntısı arasında anlam yönünden bir farklılık vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi
geometrideki "benzer olma" bağıntısı iki geometrik şeklin aynı biçime sahip olduğunu ifade
eden bir bağıntıyken, günlük dildeki “benzer olma” bağıntısı çoğunlukla iki şeyin belli nitelik
ya da nicelikleri açısından başka şeylere göre birbirlerine daha yakın olduğunu ifade etmek
için kullanılan bir bağıntıdır. Dolayısıyla geometrideki "benzer olma" bağıntısı yansımalı bir
bağıntıyken, günlük dildeki "benzer olma" bağıntısı kullanım şekline göre yansımalı
sayılabileceği gibi yansımalı olmayan da olabilir. Değişik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan
bu farklılığa konumuzun dışında oldukları için değinilmeyecektir.
Daha önce sözü edildiği gibi, mantık ve matematikte herhangi bir bağıntı, belli bir
konuşma evreni içerisinde yer alan bir alt-küme olarak tasarlanır. Herhangi bir konuşma
evreni içerisinde yer alan elemanlar, birbirleriyle kurdukları farklı ilişkiler çerçevesinde, farklı
bağıntı alt-kümeleri oluştururlar. Bir konuşma evreninin, bir bağıntıyı gösteren bir alt kümesi
içerisinde yer alan elemanların tümü, birbirleriyle olduğu gibi kendileriyle de bu bağıntıyı
gerçekliyorlarsa o bağıntı için yansımalı denir.
Belli bir evrende, yansımalı bir bağıntıyı gösteren bir alt kümenin "B" ile, bu alt küme
içerisinde yer alan herhangi bir elemanın da "x" ile sembolleştirilmesi durumunda bu ilişki:
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(x)Bxx
şeklinde gösterilir (Tarski’nin orijinal metninde bu ifade "xBx" (yani Bxx) şeklinde
gösterilmiştir. Bunun nedeni, sembolleştirmelerde sadece tikel niceleyicilerin (Örn: x, y
gibi) gösterilmesi, tümel niceleyicilerin gösterilmesine gerek duyulmamasıdır. Bu ve bundan
sonra yapılacak sembolleştirmelerde, bir karışıklık yaşanmaması için hem tümel hem de tikel
niceleyicilerin sembolik gösterimleri kullanılacaktır).
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır: Tapscott ve Lepore gibi
mantıkçıların ortaya koydukları ve yukarıda da sözünü ettiğimiz “tam yansıma özelliği” kabul
edilirse, yansıma ve tam yansıma özellikleri arasındaki farklılığın ifade edilebilmesi için yeni
bir sembolleştirme yapmak gerekmektedir. Buna göre yansımalı bağıntılar
(x)((y)(Bxy V Byx)  Bxx)
şeklinde (bu sembolik ifade, "Her 'x' ve bazı 'y'ler için, 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler veya
'y', 'x' ile 'B' bağıntısını gerçekler ise 'x' 'x'le 'B' bağıntısını gerçekler" şeklinde okunur.), tam
yansımalı bağıntılar ise

(x)Bxx
şeklinde (bu sembolik ifade, "Her 'x' için 'x', 'B' bağıntısını 'x'le gerçekler" şeklinde okunur.)
gösterilmelidir.

11.3. Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Günlük dilde kullanılan bir önermede, en az iki şey arasındaki bir ilişkiyi gösteren bir
bağıntı, öznenin, kendisiyle de kurabileceği bir bağıntı değilse yansımasız (irreflexive)
bağıntı adını alır ("Yansımasız" bir bağıntı, "aliorelative" olarak da adlandırılır. Bu terim
Peirce'ye ait olmakla birlikte, Russell ve Whitehead tarafından da kullanılmıştır). Örneğin:
"Ayşe Hanım Ali'nin annesidir" önermesinde 'Ayşe Hanım' ile 'Ali' arasında "annesi olma"
bağıntısı vardır. Ayşe Hanım, Ali'nin annesi olabilir ama bir birey asla kendi kendisinin
annesi

olamayacağından

"Ayşe

Hanım",

"annesi

olma"

bağıntısını

kendisiyle
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gerçekleyemecek yani "Ayşe Hanım Ayşe Hanım'ın annesidir" önermesi doğru olmayacaktır.
Dolayısıyla "annesi olma" bağıntısı yansımasız bir bağıntıdır. Benzer şekilde "Ali, Fatma'nın
kardeşidir" önermesinde "kardeş olma" bağıntısı, önermenin öznesi olan "Ali"nin kendi
kendisiyle gerçekleyemeyeceği bir bağıntı olduğundan yani "Ali, Ali'nin kardeşidir" önermesi
doğru olamayacağından yansımasız bir bağıntıdır.
Yansımasız bağıntılara pek çok örnek verilebilir: "dayısı olma" ("Metin, Ali'nin
dayısıdır"), "kedisi olma" ("Tekir, Fatma'nın kedisidir"), "kuzeyinde olma" (Sinop,
Ankara'nın kuzeyindedir"), "karşısında olma" ("Banka şubesi, marketin karşısındadır"),
"peşinde olma" ("Polis hırsızın peşindedir"), "üstünde olma" ("saat masanın üstündedir"),
"daha ağır olma" ("İngiliz atlet, Amerikalı atletten daha ağırdır"), "daha geniş olma"
("Cumhurbaşkanlığı köşkü, Başbakanlık konutundan daha geniştir"), "daha yüksek olma",
("Atakule, İzmir Saat Kulesi'nden daha yüksektir") vb.
Yansımasız bağıntılar, özdeşlik, eşitlik, denklik veya aynılık türü ilişkiler dışında
ilişkiler taşıyan bağıntılardır. Herhangi bir yansımalı bağıntının olumsuzu, özdeşlik, eşitlik,
denklik veya aynılık türü bir ilişkinin olmadığını gösterdiğine göre yansımasız bir bağıntı
olacaktır. Örneğin "Mehmet ile Selim aynı gün doğmuşlardır" önermesindeki "aynı günde
doğmuş olma" bağıntısının olumsuzu olan "aynı günde doğmuş olmama" ya da "aynı günde
doğmama" bağıntısı herhangi bir kişi kendisiyle aynı gün doğmamış olamayacağından
yansımasız bir bağıntı olacaktır. Benzer şekilde "kadar zeki olma" yansıma bağıntısının
olumsuzu olan "kadar zeki olmama" bağıntısı da, bir kişi, kendisi kadar zeki olmak zorunda
olduğundan, herhangi birinin kendi kendisiyle gerçekleyemeyeceği bir bağıntı yani
yansımasız bir bağıntıdır.
Yansımasız bağıntılara matematikten de örnekler verilebilir. "x < y" şeklindeki bir
önermede "<" bağıntısı 'x'in 'y'den daha küçük olduğunu belirten bir bağıntıdır. Herhangi bir
şey kendisinden daha küçük olamayacağından, “<” bağıntısı yansımasız bir bağıntıdır. Benzer
şekilde bir şeyin diğer bir şeyden daha büyük olduğunu belirten ">" bağıntısı da yansımasız
bir bağıntıdır. Çünkü herhangi bir şey kendisinden küçük olamayacağı gibi büyük de olamaz.
Matematiksel bir bağıntı olan "=" bağıntısının olumsuzu olan "≠" bağıntısı, yansımalı bir
bağıntının olumsuzu olması sebebiyle yansımasız bir bağıntıdır.

189

Mantıkta ve matematikte, herhangi bir konuşma evreninin, bir bağıntıyı gösteren bir
alt-kümesi

içerisinde

yer

alan

elemanların

hiçbiri,

kendileriyle

bu

bağıntıyı

gerçekleyemiyorlarsa o bağıntı için yansımasız denir. Belli bir evrende, yansımasız bir
bağıntıyı gösteren bir alt kümenin 'B' ile, bu alt küme içerisinde yer alan herhangi bir
elemanın da 'x' ile sembolleştirilmesi durumunda bu ilişki:

(x)Bxx
şeklinde (bu sembolik ifade, "Her 'x' için 'x', 'B' bağıntısını 'x'le gerçekler değildir
(gerçeklemez)" şeklinde okunur.) gösterilebilir

11.4. Ne Yansımalı Ne de Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Bir önermede, en az iki şey arasındaki bir ilişkiyi gösteren bir bağıntı, onun yansımalı
ya da yansımasız olduğu konusunda kesin bir şey söylenemiyorsa ne yansımalı ne de
yansımasız (non-reflexive) bağıntı adını alır. Mantık ve matematik için bir konuşma
evreninin bir bağıntıyı gösteren bir alt-kümesi içerisinde yer alan elemanların bir kısmı
kendileriyle bu bağıntıyı gerçekleyebilirken bir kısmı gerçekleyemiyorsa o bağıntı için ne
yansımalı ne de yansımasız’dır denir, Burada, daha açıklayıcı olacağı düşüncesiyle, Exell’in
yansıma ile ilgili tanımlarından hareketle ne yansımalı ne de yansımasız olarak
adlandırılabilecek bağıntıları kısmî yansımalı ve kısmî yansımasız bağıntılar şeklinde
ayırmak uygun olacaktır.

11.4.1. Kısmî Yansımalı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi bir bağıntının yansımalı olması, mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı
kısmî yansımalı (partial refleksive) bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar, mantıkta, kümeler
teorisi yardımıyla şu şekilde tanımlanabilir: "Herhangi bir bağıntı alt-kümesinin içerdiği
elemanların tümü o bağıntıyı kendileriyle gerçekleyemiyorlarsa veya bir başka deyişle bu
elemanlardan en az biri bu bağıntıyı kendisiyle gerçekleyemiyorsa bu alt-kümenin taşıdığı
bağıntı, kısmî yansımalı bağıntıdır".

Örneğin: "Ali, Selim'in doğum tarihini bilir" önermesindeki "doğum tarihini bilir"
bağıntısı, ilk bakışta, her kişinin kendisiyle gerçekleyebileceği bir bağıntı olarak
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düşünülebileceğinden, yansımalı bir bağıntı olarak değerlendirilebilir. Ancak şu bir gerçektir
ki her kişinin kendi doğum tarihini bilmesi zorunlu değildir. Dolayısıyla bu bağıntı, yansımalı
gibi görünmesine rağmen kısmî yansımalı bir bağıntıdır. Benzer şekilde "Fatma Aysel'i sever"
gibi bir önermedeki "sevme" bağıntısı, herkesin kendisini seveceği düşüncesiyle yansımalı bir
bağıntı olarak değerlendirilebilecek bir bağıntıysa da aslında yansımalı değildir. Çünkü
herkesin kendisini sevmesi zorunlu değildir. Bazı insanlar kendisini sevmeyebilir.
Kısmî yansımalı bir bağıntıda, bu bağıntının oluşturduğu alt kümenin herhangi bir
elemanının sembolü olarak 'x' alındığında, bu bağıntı özelliği

(x)Bxx

şeklinde (Bu sembolik ifade, "Bazı 'x'ler için 'x','x' ile 'B' bağıntısını gerçekler değildir
(gerçeklemez)" şeklinde okunur.) gösterilir. Bu sembolik ifade, yansımalı bağıntıların
sembolik ifadesi olan (x)Bxx'in değillenmiş şeklidir. (x)Bxx ifadesi değillendiğinde
(x)Bxx şeklini alır. (x)Bxx ifadesi ise (x)Bxx ifadesinin eşdeğeridir (Kurala göre,
(x)Bxx ifadesinde, önermenin dışında bulunan "" içeri alındığında hem niceleyici hem de
bağıntı değillenir, yani sonuçta ortaya çıkan ifade (x)Bxx olur.). Buna göre kısmî yansımalı
bağıntıların sembolik ifadesi, yansımalı bağıntıların sembolik ifadesi ile çelişiktir denilebilir.
Eğer tam yansıma ile yansıma arasındaki farklılık kabul ediliyorsa, Kısmî yansımalı
bağıntının

(x)((y)(Bxy V Byx)  Bxx)

şeklinde sembolleştirilmesi gerekir. Bu sembolik ifade de, tam yansımalı ve yansımalı bağıntı
özelliklerinin birbirinden ayrı tutulduğu bir sınıflandırmada gösterilen, yansımalı bağıntı
sembolik ifadesinin yani
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(x)((y)(Bxy V Byx)  Bxx)

ifadesinin çelişiği durumundadır.

11.4.2. Kısmî Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi bir bağıntının yansımasız olması, mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı
kısmî yansımasız (partial irrefleksive) bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar mantıkta, kümeler
teorisi yardımıyla şu şekilde tanımlanabilir: "Herhangi bir bağıntı alt-kümesinin içerdiği
elemanların hiçbirinin, o bağıntıyı kendileriyle gerçekleyemediği doğru değilse veya bir başka
deyişle bu elemanlardan en az biri bu bağıntıyı kendisiyle gerçekleyebiliyorsa bu alt-kümenin
taşıdığı bağıntı kısmî yansımasız bağıntıdır".

Örneğin: "Ali Mehmet'e bilgisayar kullanmayı öğretir" önermesinde "bilgisayar
kullanmayı öğretme" bağıntısı, hiç kimsenin kendisiyle gerçekleyemeyeceği bir
bağıntıymış gibi görünse de aslında bazı kişilerin kendileriyle gerçekleyebileceği bir
bağıntıdır. Çünkü herhangi bir kişi bilgisayar kullanmayı bir başka kişiden öğrenebileceği
gibi kendi kendine de öğrenebilir; bir başka deyişle kendi kendine öğretebilir. Nitekim,
"Suna Sarman'dan nefret eder" gibi bir önermedeki "nefret etme" bağıntısı da bazı
durumlarda yansımalı olabilmektedir. Çünkü herhangi bir kişi kendinden nefret edebilir.
Buna göre "bilgisayar kullanmayı öğretme" bağıntısı da, "nefret etme" bağıntısı da kısmî
yansımasız bağıntıdır. Kısmî yansımasız bir bağıntının oluşturduğu alt-kümenin herhangi
bir elemanının sembolü olarak 'x' alındığında bu bağıntı özelliği sembolik olarak

(x)Bxx

şeklinde (Bu sembolik ifade, "Bazı 'x'ler için 'x','x' ile 'B' bağıntısını gerçekler" şeklinde
okunur.) gösterilir. Kısmî yansımasız bağıntıların sembolik ifadesi de yansımasız bağıntıların
sembolik ifadesinin yani (x)Bxx'in çelişiği durumundadır.
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Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntıların sembolik ifadesi kısmî yansımalı ile kısmî
yansımasız bağıntıların sembolik ifadelerinin "" eklemiyle birleştirilmesiyle elde edilir.
Buna göre bu tür bağıntıların sembolleştirilmiş şekli
(x)Bxx  (x)Bxx

olacaktır. Daha önce sözü edilen eşdeğerlik kuralına göre bu ifade

(x) Bxx  (x) Bxx

şeklinde (Bu sembolik ifade, "Bazı 'x'ler için 'x', 'x' ile 'B' bağıntısını gerçekler değildir
(gerçeklemez) ve bazı 'x'ler için 'x', 'x' ile 'B' bağıntısını gerçekler" şeklinde okunur) gösterilir.
Eğer tam yansımalı bağıntı ile yansımalı bağıntı ayrımı göz önüne alınıyorsa ilgili
ifadenin

(x)((y)(Bxy V Byx)  Bxx)  (x)Bxx

şeklinde gösterilmesi gerekecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
11.1. Bağıntılarda Yansıma Ayrımı
11.2. Yansımalı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.3. Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.4. Ne Yansımalı Ne de Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.4.1. Kısmî Yansımalı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
11.4.2. Kısmî Yansımasız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki bağıntılardan hangisi yansıma grubu bağıntılarındandır?

I. Yansımalı
II. Yansımasız
III. Ne yansımalı ne de yansımasız
a)
Yalnız I
b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I, II ve III

2)
verilemez?

Aşağıdakilerden hangisi yansıma grubu bağıntılarına bir örnek olarak

a)

Superman ile Spiderman denk güçtedir.

b)

Tekir'in sahibiyle Sarman'ın sahibi aynı kişidir.

c)

Churchill, Stalin'le aynı yüzyılda yaşam.

d)

Tekir, Sarman kadar yaramazdır.

e)

İstanbul çok nemlidir.

3)
Belli bir evrende, yansımalı bir bağıntıyı gösteren bir alt kümenin "B" ile, bu
alt küme içerisinde yer alan herhangi bir elemanın da "x" ile sembolleştirilmesi durumunda bu
ilişki nasıl gösterilecektir?
a)

(x)Bxx

b)

(x) (y)Bxx

c)

(y) (x)Bxx

d)

(x) (y) (y)Bxx

e)

(y) (y) (x)Bxx
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4)
“Her 'x' ve bazı 'y'ler için, 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler veya 'y', 'x' ile 'B'
bağıntısını gerçekler ise 'x' 'x'le 'B' bağıntısını gerçekler” şeklinde okunan yansımalı bağlantı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

(x)(Bxy V Byx)  Bxx)

b)

((y)(Bxy V Byx)  Bxx)

c)

(Bxy V Byx)  Bxx)

d)

(x)((y)(Bxy V Byx)  Bxx)

e)

(x)((y)(Bxy V Byx))

5)
“Günlük dilde kullanılan bir önermede, en az iki şey arasındaki bir ilişkiyi
gösteren bir bağıntı, öznenin, kendisiyle de kurabileceği bir bağıntı değilse …. adını alır”
önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a) Çapraz bağıntı
b) Bileşik Bağıntı
c) Yansımalı bağıntı
d) Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar
e) Yansımasız bağıntı

6)

Aşağıdakilerden hangisi “yansımasız bağıntılara” örnektir?

a) x < y
b) x = y
c) x = x
d) y = y
e) x =   y
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7)

Aşağıdakilerden hangisi “kısmi yansımalı bağıntılara” örnektir?

a) (x)Bxx
b) (y)Byy
c) (x)Bxx
d) (y) Byy
e)   (y)Byy

8)
“Herhangi bir bağıntının yansımasız olması, mümkün ama zorunlu değilse bu
bağıntı …. adını alır” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi
gerekir?
a) Kısmi Yansımasız Bağıntı
b) Bileşik Bağıntı
c) Yansımalı Bağıntı
d) Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar
e) Yansımasız Bağıntı

9)
“Herhangi bir bağıntı alt-kümesinin içerdiği elemanların hiçbirinin, o bağıntıyı
kendileriyle gerçekleyemediği doğru değilse veya bir başka deyişle bu elemanlardan en az biri
bu bağıntıyı kendisiyle gerçekleyebiliyorsa bu alt-kümenin taşıdığı bağıntı…. adını alır”
önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a) Kısmi Yansımasız Bağıntı
b) Bileşik Bağıntı
c) Yansımalı Bağıntı
d) Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar
e) Yansımasız Bağıntı
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10)
Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntıların sembolik ifadesi kısmî yansımalı
ile kısmî yansımasız bağıntıların sembolik ifadelerinin hangi eklem ile birleştirilmesiyle elde
edilir?
a) 
b) 
c) ≠
d) /
e) 

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)a, 4)d, 5)e, 6)a, 7)c, 8)a, 9)a, 10)e
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12. BAKIŞIM GRUBU BAĞINTILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bağıntılarda Bakışım Ayrımı
12.2. Bakışımlı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
12.3. Bakışımsız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
12.4. Ne Bakışımlı Ne de Bakışımsız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
12.4.1. Kısmî Bakışımlı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
12.4.2. Kısmî Bakışımsız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kısmî bakışımlı bağıntıların tanımı ve sembolik ifadesi hakkında bilgi veriniz.
2. Kısmî bakışımsız bağıntıların tanımı ve sembolik ifadesi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
BAKIŞIM
BAĞINTILARI

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
GRUBU Bakışım Grubu Bağıntıları Okuma
hakkında temel bilgiler.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bakışımlı Bağıntılar, Bakışımsız Bağıntılar, Ne Bakışımlı Ne de Bakışımsız Bağıntılar
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Giriş
Bakışım grubu (symmetry group) içerisindeki bağıntılar, 1) bakışımlı (symmetric),
2) bakışımsız (asymmetric) 3) ne bakışımlı ne de bakışımsız (non-symmetric) bağıntılar
olmak üzere üçe ayrılırlar. Bu bağıntılardan ne bakışımlı ne de bakışımsız olanlar ise kısmî
bakışımlı ve kısmî bakışımsız bağıntılar olmak üzere iki alt gruba ayrılabilirler.

12.1. Bağıntılarda Bakışım Ayrımı
12.2. Bakışımlı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Günlük dildeki herhangi bir önermeyi meydana getiren özne ve nesne çifti,
aralarındaki bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyebiliyorlarsa yani bu önermedeki özne ve
nesne yer değiştirse de önermenin doğruluğu değişmiyorsa, bu bağıntıya bakışımlı
(symmetric) bağıntı adı verilir. Langer’in tanımıyla: "Bir bağıntıyı meydana getiren
elemanların birleşim sırası önemli değilse, yani "xBy" iken "yBx"de olabiliyorsa bu bağıntıya
bakışımlı bağıntı denir".
Bakışımlı bağıntılar ile yansımalı bağıntılar birbirlerini çağrıştırabilir ve de
birbirleriyle karıştırılabilirler. Bu nedenle ikisi arasındaki farkı vurgulamak yerinde olacaktır.
Yansımalı bağıntı ile bakışımlı bağıntı arasındaki fark, yansımalı bağıntının, bir önermede
kendisini gerçekleyen öğelerden herhangi birinin, kendisiyle de gerçekleyebildiği bir bağıntı
olması; bu nedenle, her hangi bir önerme de tek bir elemana ilişkin olmasıdır. Buna karşılık
bakışımlı bir bağıntı, bir önermede kendisini gerçekleyen öğelerin yer değiştirmeleri
durumunda da gerçeklenen bağıntıdır ki bu durumda bu bağıntı, bir önermedeki özne ve
nesnenin oluşturduğu sıralı çift ile ilişkili bir bağıntı durumundadır.
Örneğin: "Ali, Ahmet ile aynı boydadır" önermesindeki "aynı boyda olma" bağıntısı
'Ali' öznesi ve 'Ahmet' nesnesi arasındaki bir ilişkiyi bildirmektedir. Bu bağıntı, bu
önermedeki öğelerin yerleri değiştirilse de yani "Ali, Ahmet'le aynı boydadır" önermesi
"Ahmet Ali'yle aynı boydadır" önermesine dönüştürülse de gerçeklenebilecek bir bağıntıdır.
Buna göre "aynı boyda olma" bağıntısı bakışımlı bir bağıntıdır. "Mert, Kemal kadar zayıftır"
önermesindeki "kadar zayıf olma" bağıntısı da bakışımlı bir bağıntıdır. Çünkü ilk önermedeki
özne ve nesne durumunda olan terimler yer değiştirse de bu bağıntı gerçeklenebilmektedir.
Yani "Kemal, Mert kadar zayıftır" önermesi de doğru olmaktadır. "aynı kızı sevme" ("Murat,
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Mehmet'le aynı kızı sever"), "eşit sorumluluğa sahip olma" ("Fatma Ayşe'yle eşit sorumluluğa
sahiptir"), "kadar asildir" ("Kedim, köpeğim kadar asildir") vb. bağıntılar bakışımlı bağıntılara
örnek verilebilir.
Matematikteki özdeşlik ifade eden "=" bağıntısı da bakışımlı bir bağıntıdır. "x=y" gibi
bir önerme "y=x" şeklinde de gösterilebilir. Beraberinde bu bağıntının olumsuzu olan "≠"
bağıntısı da "x≠y" gibi bir önerme "y≠x" şeklinde de ifade edilebileceğinden bakışımlı bir
bağıntıdır. Daha önce yansımalı bağıntılar için örnek gösterdiğimiz "parale olma", "benzer
olma" gibi matematiksel bağıntılar da bakışımlıdırlar.
Dikkat edilirse yukarıda örnek olarak verdiğimiz bakışımlı bağıntılar da yansımalı
bağıntılar gibi eşitlik, aynılık ifade eden bağıntılardır. Buna göre tüm yansımalı bağıntıların
aynı zamanda bakışımlı olduğu söylenebilir. Ancak yukarıda da işaret edildiği gibi, bunun
tersi doğru değildir. Örneğin "Fatma, Ali'nin kardeşidir" önermesindeki "kardeşi olma"
bağıntısı, bakışımlı bir bağıntıysa da hiç kimse kendisinin kardeşi olamayacağından yansımalı
bir bağıntı değildir. Benzer şekilde "Hasan, Meral ile evlidir" önermesindeki "evli olma"
bağıntısı da bakışımlı bir bağıntıdır ama yansımalı bir bağıntı değildir.
Bakışımlı bir bağıntı, bir özne ve bir yüklem çifti arasında yeraldığı gibi, ikiden fazla
öğe arasında da bulunabilir. Örneğin "Selim, Mehmet ve Ali ile kardeştir" önermesindeki
bakışımlı "kardeş olma" bağıntısı üç birey arasındaki ortak bir ilişkiyi göstermektedir. Bu
önerme içindeki elemanlar yer değiştirdiğinde de (yani bu önermedeki özne görevindeki terim
ile nesne görevindeki terimlerden herhangi biri yer değiştirdiğin de) ortaya çıkacak önerme de
bu bağıntıyı gerçekleyecek, yani doğru olacaktır. Ancak "kuzeni olma" gibi bir bakışımlı
bağıntı, ikiden fazla birey arasında gerçeklendiğinde, yukarıdaki örneğe benzer bir ilişkinin
olması mümkün ama zorunlu değildir. Örneğin "Ali, Ayşe ve Ahmet ile kuzendir" gibi bir
önermede Ali, Ayşe ve Ahmet ile kuzenken Ayşe, Ahmet'le kuzen olmayabilir. Dolayısıyla
bu önermede, yukarıdakine benzer bir çevrim yapılamayabilir. Yukarıda örnek olarak
verilmiş, her ikisi de bakışımlı bağıntı taşıyan önermeler arasındaki bu farklılık, bu bakışımlı
bağıntılardan "kardeş olma" bağıntısının aynı zamanda geçişli, "kuzeni olma" bağıntısının ise
geçişsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Geçişlilik konusu daha sonra inceleneceğinden bu
farklılık üzerinde daha fazla durulmayacaktır.
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Mantık ve matematikte, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı gösteren
bir alt-küme içerisindeki elemanlar arasında, bu bağıntı karşılıklı olarak gerçeklenebiliyorsa
bakışımlı bağıntı adını alır. Bir başka deyişle bakışımlı bağıntı bir 'x' nesnesi tarafından bir 'y'
nesnesi için taşınırken aynı zamanda 'y' nesnesi tarafından 'x' nesnesi için de taşınabilir olan
bağıntıdır. Belli bir evrende, 'B'nin bakışımlı bir bağıntı alt-kümesinin sembolü, 'x' ve 'y'nin
de bu alt küme içerisinde yer alan herhangi iki elemanın sembolleri olarak tasarlanması
durumunda bu ilişki
Bxy
şeklinde gösterilir ve .bu bağıntı, daima
Byx
ifadesini üstü örtük biçimde ifade eder.
Newton, mantıkta, bakışımlı bağıntıyı niceleme mantığı notasyonuna göre:
(x)(y)(Bxy →Byx)
şeklinde (bu ifade, "Her 'x' ve her 'y' için Bxy bağıntısı Byx bağıntısını içerir (gerektirir)"
şeklinde okunur.) sembolize etmiştir.

12.3. Bakışımsız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Günlük dildeki herhangi bir önermeyi meydana getiren özne ve nesne çifti,
aralarındaki bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyemiyorlarsa bu bağıntıya bakışımsız
(asymmetric) bağıntı adı verilir. Langer'e göre: ""xBy" iken "yBx"yi olanaksızlaştırıyorsa bu
bağıntıya bakışımsız bağıntı denir".
Bu tür bağıntılara örnek olarak "Vahit Bey, Ahmet Bey'in babasıdır" önermesinde
"babası olma" ilişkisi verilebilir. Bu önermedeki öğelerin yerleri değiştirildiğinde, yani "Vahit
Bey" öznesi nesne, "Ahmet Bey" nesnesi ise özne yapıldığında ortaya çıkacak önerme
("Ahmet Bey, Vahit Bey'in babasıdır") doğru olmayacaktır. Bu durum, "babası olma"
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bağıntısının bakışımsız bir bağıntı olduğunu gösterir. Benzer şekilde "torunu olma" ("Ayhan,
Vahit Bey'in torunudur"), "dayısı olma" ("Metin Ali'nin dayısıdır") gibi akrabalık ilişkilerini
gösteren bağıntılar, bakışımsız bağıntılara örnek verilebilir. Ancak bu, tüm akrabalık
ilişkilerinin bakışımsız bağıntılar olduğu anlamına gelmez. Çünkü "kuzen olma", "kardeş
olma" vb. bağıntılar bir akrabalık ilişkisini gösterseler de bakışımsız değil bakışımlı
bağıntıdırlar.
"Daha dar olma" ("Ali'nin arabası Ahmet'in arabasından daha dardır"), "daha uzun
olma" ("Mehmet, Zeki'den daha uzundur") vb bağıntılar ile matematikte kullanılan "<"
("x<y"), ">" ("a>b") gibi bağıntılar da bakışımsız bağıntılardır. Çünkü bu bağıntılar,
elemanlarının yerleri değiştirildiğinde doğru olamayacak bağıntılarıdır.
Mantık ve matematikte, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı gösteren
bir alt-küme içerisindeki elemanlar arasında ilgili bağıntı karşılıklı olarak hiçbir şekilde
gerçeklenemiyorsa bu bağıntı bakışımsız olarak adlandırılır. Newton’un tanımıyla eğer bir
bağıntı, 'x' nesnesi onu 'y' nesnesi için taşırken aynı anda 'y' nesnesi o bağıntıyı 'x' nesnesi için
taşımıyorsa bakışımsız olur. Belli bir evrende, 'B'nin bakışımlı bir bağıntı alt-kümesinin
sembolü, 'x' ve 'y'nin de bu alt-küme içerisinde yer alan herhangi iki elemanın sembolleri
olarak tasarlanması durumunda bu ilişki
Bxy
şeklinde gösterilir ve bu ifade beraberinde
Byx
ifadesini de örtük olarak içerir.
Newton, mantıkta, bu ilişkiyi niceleme mantığı notasyonuna göre
(x)(y)(Bxy → Byx)
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şeklinde (Bu ifade, "Her 'x' ve her 'y' için Bxy bağıntısı, Byx bağıntısını içerir
(gerektirir)" şeklinde okunur) sembolize etmiştir.

12.4. Ne Bakışımlı Ne de Bakışımsız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Bir önermede, en az iki şey arasındaki bir ilişkiyi gösteren bir bağıntı, onun bakışımlı
ya da bakışımsız olduğu konusunda kesin bir şey söylenemiyorsa ne bakışımlı ne de
bakışımsız (non-symmetric) bağıntı adını alır. Mantık ve matematikte ise, bir konuşma
evreninin, bir bağıntıyı gösteren bir alt-kümesi içerisinde yer alan elemanların bir kısmı, bu
bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyebilirken bir kısmı gerçekleyemiyorsa o bağıntı için ne
bakışımlı ne de bakışımsız’dır denir. Bu tür bağıntılar Exell’de görüldüğü şekliyle, kısmî
bakışımlı ve kısmî bakışımsız bağıntılar şeklinde iki gruba ayrılacaktır.

12.4.1. Kısmî Bakışımlı Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi bir bağıntının bakışımlı olması, mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı
kısmî bakışımlı (partial symmetric) bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar, mantıkta, kümeler
teorisi yardımıyla şu şekilde tanımlanabilir: "Herhangi bir bağıntı alt-kümesinin içerdiği
elemanların tümü, o bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyemiyorlarsa veya bir başka deyişle bu
bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyemeyen en az bir sıralı çift varsa, bu alt-kümenin taşıdığı
bağıntı, kısmî bakışımlı bağıntıdır".
Kısmî bakışımlı bağıntılara örnek olarak "sevme", bağıntısı verilebilir. "Ali, Ahmet'i
sever" gibi bir önermedeki "sevme" bağıntısı, Ali'nin Ahmet'i sevmesi durumunda Ahmet'in
de Ali'yi sevdiğini düşündürebilir. Bu durum "sevme" bağıntısının bakışımlı bir bağıntı
olduğu fikrini uyandırabilir. Ancak Ali'nin Ahmet'i sevmesi, Ahmet'in de Ali'yi sevmesini
gerektirmemektedir. Bir kişinin kendisini seven birini sevmesi ne kadar mümkünse
sevmemesi de o kadar mümkün bir durumdur. Yani "Ali Ahmet'i sever" önermesi "Ahmet
Ali'yi sever" önermesini doğrulayamaz. Dolayısıyla "sevme" bağıntısı kısmî bakışımlı bir
bağıntı olacaktır. Kısmî bakışımlı bir bağıntının oluşturduğu alt-kümenin herhangi iki
elemanının sembolleri olarak 'x' ve 'y'nin alınması durumunda bu bağıntı özelliği
(x)(y) Bxy  Byx
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şeklinde (Bu sembolik ifade, “Bazı 'x'ler ve Bazı 'y'ler için 'x','y' ile 'B' bağıntısını
gerçekler ve 'y','x' ile 'B' bağıntısını gerçekler değildir (gerçeklemez)" şeklinde okunur.)
gösterilir. Bu sembolik ifade, bakışımlı bağıntıların sembolik ifadesi olan
(x)(y)(Bxy →Byx)
ifadesinin değillenmiş şeklidir. Bu ifade değillendiğinde (Kurala göre, (x)(y)(Bxy
→Byx) ifadesinde, önermenin dışında bulunan "" içeri alındığında hem niceleyiler değillenir
hem de içerme bağıntısı (), birlikte evetlenme () bağıntısına dönüşürken ikinci bileşen
değillenir, yani sonuçta ortaya çıkan ifade (x)(y) Bxy  Byx olur.)
(x)(y)(Bxy →Byx)
şeklini alır. Bu ifade ise
(x)(y) Bxy  Byx
ifadesinin eşdeğeridir. Buna göre kısmî bakışımlı bağıntılar, bakışımlı bağıntılar ile
çelişik olacaktır.

12.4.2. Kısmî Bakışımsız Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi bir bağıntının bakışımsız olması, mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı
kısmî bakışımsız (partial asymmetric) bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar, mantıkta, kümeler
teorisi yardımıyla şu şekilde tanımlanabilir: "Herhangi bir bağıntı alt-kümesinin içerdiği
elemanların hiçbirinin, o bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyemediği doğru değilse veya bir
başka deyişle bu bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyebilen en az bir sıralı çift varsa bu altkümenin taşıdığı bağıntı, kısmî bakışımsız bağıntıdır".
Örnek olarak "Evsahibi hırsızı öldürdü" gibi bir önermedeki "öldürme" bağıntısı
genellikle bakışımsız bir bağıntıymış gibi değerlendirilir. Ancak sıklıkla karşılaşılmasa da
"öldürme" bağıntısının iki birey arasında karşılıklı olarak gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin
Shekespeare'in ünlü "Hamlet" oyununda, Hamlet ve Claudius birbirlerini aynı anda
öldürmektedirler. Buna göre "Hamlet Claudius’u öldürdü" önermesi ne kadar doğruysa
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"Claudius Hamlet'i öldürdü" önermesi de o kadar doğru olmaktadır. Bu örnek "öldürme"
bağıntısının kısmî bakışımsız bir bağıntı olduğunu göstermektedir.
"Ali’nin bilgisayarı, Ahmet’in bilgisayarından daha iyi değildir" gibi bir önermedeki
"daha iyi değildir" bağıntısı da, ilk bakışta bakışımsızmış gibi görünüyorsa da aslında kısmî
bakışımsız bir bağıntıdır. Çünkü Ali’nin bilgisayarının Ahmet’in bilgisayarından daha iyi
olmaması, onun daha kötü olduğu anlamını içerdiği gibi eşit niteliklere sahip olma ihtimalini
de içerir. Eğer bu iki bilgisayar eşit niteliklere sahipse, bu durum doğal olarak "Ahmet'in
bilgisayarı Ali'nin bilgisayarından daha iyi değildir" önermesini de doğrulayacaktır.
Kısmî bakışımsız bir bağıntının oluşturduğu alt kümenin herhangi iki elemanının
sembolleri olarak 'x' ve 'y'nin alınması durumunda bu bağıntı özelliği
(x)(y) Bxy  Byx
şeklinde (Bu sembolik ifade, "Bazı 'x'ler ve bazı 'y'ler için 'x','y' ile 'B' bağıntısını
gerçekler ve 'y','x' ile 'B' bağıntısını gerçekler" şeklinde okunur.) gösterilir. Bu sembolik ifade,
bakışımsız bağıntıların sembolik ifadesi olan
(x)(y)(Rxy → Ryx)
ifadesinin değillenmiş şeklidir. Bu ifade değillendiğinde
(x)(y)(Rxy → Ryx)
şeklini alır. Bu ifade ise
(x)(y) Bxy  Byx
ifadesinin eşdeğeridir (Kısmî bakışımlı bağıntıların eşdeğerinin bulunmasında
kullandığımız kural burada da geçerlidir). Buna göre, kısmî bakışımsız bağıntılar ile
bakışımsız bağıntılar çelişiktir.
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Kısmî bakışımlı ve kısmî bakışımsız bağıntılar dışında bir başka tür ne bakışımlı ne de
bakışımsız bağıntılardan sözedilebilir. Bu tür bağıntılar gerçekledikleri önermedeki öğelerin
niteliklerine göre ya bakışımlı ya da bakışımsız olabilen bağıntılardır. Örneğin "kızkardeşi
olma" bağıntısı "Fatma Ali'nin kız kardeşidir" önermesinde kesinlikle bakışımlı bir bağıntı
olamaz yani bakışımsızdır. Ancak aynı bağıntı "Fatma Meral'in kız kardeşidir" gibi bir
önerme de bakışımlı olabilmektedir. Bu nedenle bu türden bağıntılar da ne bakışımlı ne de
bakışımsız bakışımlı bağıntılar olarak adlandırılırlar.
Ne bakışımlı ne bakışımsız (non-symmetric) bağıntıların sembolik ifadesi kısmî
bakışımlı

ile

kısmî

bakışımsız

bağıntıların

sembolik

ifadelerinin

""

eklemiyle

birleştirilmesiyle elde edilir. Buna göre bu tür bağıntıların sembolleştirilmiş şekli
(x)(y)(Rxy →Ryx)  (x)(y)(Rxy → Ryx)
olacaktır. Yukarıda da sözünü ettiğimiz eşdeğerlik kuralına göre bu ifade
(x)(y)(Rxy  Ryx)  (x)(y)(Rxy  Ryx)
şeklinde gösterilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki bağıntılardan hangisi bakışım grubu bağıntılarındandır?

I.
II.
III.
a)

Bakışımlı
Bakışımsız
Ne bakışımlı ne de bakışımsız
Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I, II ve III

2)
Aşağıdakilerden hangisi yansıma grubu bağıntılarına bir örnek olarak
verilemez?
a)

Superman ile Spiderman denk güçtedir.

b)

Tekir'in sahibiyle Sarman'ın sahibi aynı kişidir.

c)

Churchill, Stalin'le aynı yüzyılda yaşam.

d)

Tekir, Sarman kadar yaramazdır.

e)

İstanbul çok nemlidir.

3)
Belli bir evrende, yansımalı bir bağıntıyı gösteren bir alt kümenin "B" ile, bu
alt küme içerisinde yer alan herhangi bir elemanın da "x" ile sembolleştirilmesi
durumunda bu ilişki nasıl gösterilecektir?
a)

(x)Bxx

b)

(x) (y)Bxx

c)

(y) (x)Bxx

d)

(x) (y) (y)Bxx

e)

(y) (y) (x)Bxx
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4)
“Her 'x' ve bazı 'y'ler için, 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler veya 'y', 'x' ile 'B'
bağıntısını gerçekler ise 'x' 'x'le 'B' bağıntısını gerçekler” şeklinde okunan yansımalı
bağlantı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

(x)(Bxy V Byx)  Bxx)

b)

((y)(Bxy V Byx)  Bxx)

c)

(Bxy V Byx)  Bxx)

d)

(x)((y)(Bxy V Byx)  Bxx)

e)

(x)((y)(Bxy V Byx))

5)
“Herhangi bir önermeyi meydana getiren özne ve nesne çifti, aralarındaki
bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyebiliyorlarsa yani bu önermedeki özne ve nesne yer
değiştirse de önermenin doğruluğu değişmiyorsa, bu bağıntı …. adını alır”
önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)

Çapraz bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Bakışımlı bağıntı

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

e)

Yansımasız bağıntı

6)

Aşağıdakilerden hangisi “bakışımlı bağıntılara” örnektir?

a)

x<y

b)

x=y

c)

x≠x

d)

y≠y

e)

x<y
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7)

Aşağıdakilerden hangisi “kısmi yansımalı bağıntılara” örnektir?

a)

(x)Bxx

b)

(y)Byy

c)

(x)Bxx

d)

(y) Byy

e)

  (y)Byy

8)
“Herhangi bir bağıntının bakışımlı olması, mümkün ama zorunlu değilse bu
bağıntı …. adını alır.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi gerekir?
a)

Kısmi Yansımasız Bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Yansımalı Bağıntı

d)

Kısmî bakışımlı (partial symmetric) bağıntı

e)

Yansımasız Bağıntı

9)
“Mantık ve matematikte, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı
gösteren bir alt-küme içerisindeki elemanlar arasında, bu bağıntı karşılıklı olarak
gerçeklenebiliyorsa … adını alır.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi gerekir?
a)

Kısmi Yansımasız Bağıntı

b)

Bileşik Bağıntı

c)

Bakışımlı Bağıntı

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

e)

Yansımasız Bağıntı
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10)

Bakışımlı ve yansımalı bağıntılar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

a)
Bakışımlı bağıntılar da yansımalı bağıntılar gibi eşitlik, aynılık ifade eden
bağıntılardır.
b)

Tüm yansımalı bağıntıların aynı zamanda bakışımlı olduğu söylenebilir.

c)
Yansımalı bağıntılar için örnek gösterdiğimiz "paralel olma", "benzer olma"
gibi matematiksel bağıntılar da bakışımlıdırlar.
d)
Yansımalı bağıntı ile bakışımlı bağıntı arasındaki fark, yansımalı bağıntının,
bir önermede kendisini gerçekleyen öğelerden herhangi birinin, kendisiyle de
gerçekleyebildiği bir bağıntı olması; bu nedenle, herhangi bir önerme de tek bir
elemana ilişkin olmasıdır.
e)

Yansımalı ve bakışımlı bağıntılar arasında herhangi bir fark yoktur.

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)d, 9)c, 10)e
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13. GEÇİŞLİLİK GRUBU BAĞINTILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bağıntılarda Geçişlilik Ayrımı
13.2. Geçişli Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.3. Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.4. Ne Geçişli Ne de Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.4.1. Kısmî Geçişli Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.4.2. Kısmî Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bağıntılarda geçişlilik ayrımı hakkında bilgi veriniz.
2. Geçişli bağıntıların tanımı ve sembolik ifadesi hakkında bilgi veriniz.
3. Geçişsiz bağıntıların tanımı ve sembolik ifadesi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
GEÇİŞLİLİK
BAĞINTILARI

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
GRUBU Geçişlilik Grubu Bağıntıları Okuma
hakkında temel bilgiler.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Geçişlilik, Geçişsiz Bağıntılar, Ne Geçişli Ne de Geçişsiz Bağıntılar

221

Giriş
Geçişlilik özelliği, diğer bağıntı özelliklerinden farklı olarak en az üç şey arasında
gerçeklenen ikili (dyadic) bağıntılar arasında görülür. Geçişlilik grubu (transitivity group)
içerisinde yer alan bağıntılar, 1)geçişli (Transitive), 2) geçişsiz (Intransitive) 3) ne geçişli ne
de geçişsiz (non-transitive) olmak üzere üçe ayrılırlar ( Tarski, Geçişlilik özelliği taşımayan
bağıntılar üzerinde durmamışsa da Langer, Newton, Tapscott, Lepore gibi bazı mantıkçılar
geçişli olmayan bağıntıları değerlendirmişler ve bunları “intransitive” ve “non-transitive”
bağıntılar olarak ikiye ayırmışlardır). Bunlardan ne geçişli ne de geçişsiz bağıntılar, kısmî
geçişli ve kısmî geçişsiz bağıntılar olmak üzere iki alt gruba ayrılabilirler.

13.1. Bağıntılarda Geçişlilik Ayrımı
13.2. Geçişli Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Geçişli (transitive) bağıntılar, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı
gösteren bir alt-küme içerisindeki en az üç elemanın birbirleriyle oluşturdukları sıralı çiftler
arasındaki bir ilişkiyi gösteren bağıntılardır. Bu bağıntı özelliği, belli bir evrende, 'B'nin
geçişli bir bağıntıyı gösterir bir alt-kümeyi, 'x', 'y' ve 'z'nin de bu alt küme içerisinde yer alan
elemanları temsil ettiği bir sembolleştirmeyle daha iyi açıklanabilecektir. 'B' ile gösterilen
geçişli bağıntı, bu üç eleman arasında xBy ve yBz şartını gerçekleştiren bir bağıntıdır ve bu
bağıntı daima xBz bağıntısını üstü örtük biçimde ifade etmektedir. Newton, bu bağıntı
özelliğini, yukarıdaki evren tablosuna uygun olarak şu şekilde tanımlamaktadır: "Bir 'x'
nesnesi bir 'y' nesnesi için bir bağıntı taşırken 'y' nesnesi bu bağıntıyı bir 'z' nesnesi için
taşıyorsa o zaman 'x' nesnesi aynı bağıntıyı 'z' nesnesi için de taşır. Böyle bir bağıntı geçişli
adını alır".
Örneğin: "aynı yerde olma" bağıntısı geçişli bir bağıntıdır. "Ali, Fatma ile aynı
yerdedir" ile "Fatma, Ayşe ile aynı yerdedir" önermeleri aynı anda doğru olduğunda doğal
olarak "Ali, Ayşe ile aynı yerdedir" demek mümkün olacaktır. Benzer şekilde "daha uzundur"
bağıntısı da "Ayşe Ali'den daha uzundur" ile "Ali, Fatma'dan daha uzundur" önermeleri aynı
anda doğru olduğunda, bu iki önermeden "Ayşe, Fatma'dan daha uzundur" önermesi elde
edilebileceğinden geçişli bağıntıdır. Geçişli bağıntı örneklerini çoğaltmak mümkündür: "aynı
yaşta olma" ("Ali Ayşe ile aynı yaştadır" ve "Ayşe Fatma ile aynı yaştadır" önermeleri "Ali
Ayşe ile aynı yaştadır" önermesini içerir), "daha büyük olma" ("Van Gölü Tuz Gölü'nden
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daha büyüktür" ve "Tuz Gölü, Terkos Gölü'nden daha büyüktür" önermeleri "Van Gölü,
Terkos Gölü'nden daha büyüktür" önermesini içerir), "kadar cesurdur" ("Ahmet, Ali kadar
cesurdur" ve "Ali, Mehmet kadar cesurdur" önermeleri "Ahmet Mehmet kadar cesurdur"
önermesini içerir) vb.
Geçişli bağıntılara matematikten de pekçok örnek verilebilir: "=" ("x=y" ve "y=z",
"x=z" ifadesini içerir) , ">" ("x>y" ve "y>z", "x>z" içerir), "<" ("x<y" ve "y<z", "x<z" içerir)
vb. Bu önermelere "parallel olma", "benzer olma" gibi geometrik bağıntılar da ilave edilebilir.
'B'nin geçişli bir bağıntıyı gösterir bir alt-kümeyi, 'x', 'y' ve 'z'nin de bu alt- küme içerisinde
yer alan elemanları temsil ettiği bir sembolleştirmede bu bağıntı özelliği, Newton tarafından
formal olarak
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]
şeklinde (Bu sembolik ifade, "Her 'x', her 'y' ve her 'z' için 'B' ile gösterilen bağıntı, 'x' ile 'y'
ve 'y' ile 'z' arasında birlikte gerçeklendiği durumlarda 'x' ve 'z' arasında da gerçeklenilmesini
içerir (gerektirir)" şeklinde okunur.) gösterilmiştir.

13.3. Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı gösteren bir alt-küme içerisindeki
en az üç eleman arasında yer alan bağıntı, bu elemanlar arasında geçişliliği hiçbir şekilde
sağlayamıyorsa geçişsiz (intransitive) bağıntı olarak nitelendirir. Bu bağıntılara örnek olarak
"babası olma" bağıntısı verilebilir. "Mehmet Fatih'in babasıdır" ve "Fatih, Faruk'un babasıdır"
önermelerinin doğru olması "Mehmet, Faruk'un babasıdır" gibi bir önermeyi doğrulamaz.
Dolayısıyla "babası olma" bağıntısı geçişsiz bir bağıntıdır. Benzer şekilde "oğlu olma"
bağıntısı da, "Faruk Fatih'in oğludur" ile "Fatih Mehmet'in oğludur" önermelerinin aynı anda
doğru olması, bu bağıntıyı "Faruk, Mehmet" çiftinin de gerçeklemesini gerektirmeyeceğinden
geçişsiz bir bağıntıdır.
Newton, formal olarak, Bxy ifadesiyle gösterilen bağıntının
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]
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(ilgili sembolik ifade, "Her 'x','y' ve 'z' için 'x' ile 'y' ve 'y' ile 'z' arasında bir 'B'
bağıntısı 'x' ve 'z' arasındaki 'B' bağıntısını içerir değildir (içermez) " şeklinde okunur)
durumunda geçişsiz olacağını söyler.

13.4. Ne Geçişli Ne de Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Langer’e göre, "geçişli özelliği taşımayan bir bağıntı mümkün ama zorunlu değilse ne
geçişli ne de geçişsiz bağıntılar adını alır". Bu tür bağıntılar, kısmî geçişli ve kısmî geçişsiz
ayrımına tâbi tutulabilir. Ancak bu ayrımın, ilgili örneklerden de anlaşılacağı gibi yansıma ve
bakışım özelliklerindeki kadar açık olmadığı söylenmelidir.

13.4.1. Kısmî Geçişli Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Geçişli olduğu düşünülen bir bağıntı, aslında ilgili tüm bireyler için gerçeklenemiyorsa
kısmî geçişli (partial transitive) bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar için "sevme" bağıntısı
örnek olarak verilebilir. "Ali, Ahmet'i sever" ile "Ahmet Mehmet'i sever" önermelerinin aynı
anda doğru olmasının, bir kişinin, kendisinin sevdiği bir kişinin sevdiği bir kişiyi de seveceği
kabulüyle, "Ali Mehmet'i sever" önermesini de doğruladığı yani "sevme" bağıntısının geçişli
olduğu düşünülebilir. Ancak bunun her zaman böyle olamayacağı açıktır. Bir 'A' kişisinin
sevdiği 'B' kişisinin sevdiği 'C' kişisinin, O 'A' kişisi tarafından sevilmesi kuvvetle
muhtemelse de sevilmemesi de mümkün bir durumdur. Buna göre "sevme" bağıntısı geçişli
değil kısmî geçişli bir bağıntıdır. Benzer şekilde "dostu olma", "arkadaşı olma" bağıntıları da
kısmî geçişli bağıntılar olarak değerlendirilebilirler.
İlginç bir kısmi geçişli bağıntı örneği "kuzeni olma" bağıntısıdır. Bu bağıntı, ilk
bakışta "kardeş olma" bağıntısı gibi geçişli bir bağıntı gibi görünür. Ancak dikkat edilecek
olursa bu bağıntının zorunlu bir geçişlilik sağlamadığı anlaşılacaktır. "Kuzeni olma"
bağıntısını kısmî geçişli yapan şey, bu bağıntıyla gösterilen akrabalık ilişkisinin, bir kişinin,
hem babası tarafından akraba olduğu hala ve amca çocukları ile hem de annesi tarafından
akraba olduğu teyze ve dayı çocukları ile gerçekleyebildiği bir akrabalık ilişkisi olmasıdır.
Örneğin bir 'x' kişisi amcasının oğlu olan 'y' kişisiyle "kuzeni olma" bağıntısını gerçekler.
Buradaki 'y' kişisinin de dayısının oğlu olan bir 'z' kişisiyle "kuzeni olma" bağıntısını
gerçekliyor olması 'x' kişisiyle 'y' kişisinin "kuzeni olma" bağıntısını gerçeklemesine -istisnai
akrabalık ilişkileri haricinde- olanak sağlamaz. Dolayısıyla "kuzeni olma" bağıntısı kısmî
geçişli bir bağıntıdır.
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Kısmi geçişli bağıntılar
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) →Bxz)]
şeklinde gösterilebilir. Bu sembolik ifade anlaşılacağı gibi kısmî geçişli bağıntılar, "geçişli"
bağıntıların sembolik ifadelerinin değillenmesi suretiyle elde edilmiştir. Daha önceki
bölümlerde kullandığımız değilleme kuralına göre bu bağıntının eşdeğeri
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz)  Bxz)]
(bu sembolik ifade "Bazı 'x', bazı 'y' ve bazı 'z'ler için 'B' ile gösterilen bağıntı, 'x' ile 'y' ve 'y'
ile 'z' arasında birlikte gerçeklendiği durumlarda 'x' ve 'z' arasında da gerçeklenilmesini içerir
değildir (içermez)" şeklinde okunur.) olacaktır.

13.4.2. Kısmî Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
Geçişsiz gibi görünen bir bağıntının geçişli olması, en azından özel bir durum için bile
mümkünse, bu bağıntı kısmî geçişsiz (partial intransitive) bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar
için örnek olarak "On kilometre ötede olma" gibi bir bağıntı verilebilir. "Ahmet Mehmet'ten
on kilometre ötededir" bağıntısıyla "Mehmet Ali'den on kilometre ötededir" bağıntısının aynı
anda doğru olması durumunda "Ahmet Ali'den on kilometre ötededir" önermesinin de doğru
olması, eğer bu kişilerin konumları, bir doğru üzerinde ya da belli bir merkeze göre çok farklı
yönlerde tasarlanmışsa, mümkün olamaz. Ancak hemen farkedileceği gibi bu bağıntı,
konumları bir eşkenar üçgenin köşeleri olan kişiler arasında da gerçeklenebilecek bir
bağıntıdır. Buna göre bu bağıntı, geçişsiz olmayan, kısmî geçişsiz olan bir bağıntıdır.
Kısmî geçişsiz bağıntılar formal olarak
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]
şeklinde ifade edilir. Bu sembolik ifade geçişsiz bağıntıların sembolik ifadelerinin
değillenmeş halidir. Değilleme kuralına göre bu bağıntının eşdeğeri:
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz)  Bxz)]
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(Bu sembolik ifade "Bazı 'x', bazı 'y' ve bazı 'z'ler için 'B' ile gösterilen bağıntı, 'x' ile 'y' ve 'y'
ile 'z' arasında birlikte gerçeklendiği durumlarda 'x’ ve 'z' arasında da gerçeklenilmesini içerir"
şeklinde okunur.) olacaktır.
Ne geçişli ne geçişsiz bağıntıların sembolik ifadesi, kısmî geçişlive kısmî geçişsiz
bağıntıların sembolik ifadelerinin "" eklemiyle birleştirilmesiyle elde edilir. Buna göre,
genel olarak ne geçişli ne geçişsiz bağıntılar
(x)(y)(z)[(Bxy  Byz)  Bxz)]  (x)(y)(z)[(Bxy  Byz)  Bxz)
şeklinde sembolleştirilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
13.1. Bağıntılarda Geçişlilik Ayrımı
13.2. Geçişli Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.3. Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.4. Ne Geçişli Ne de Geçişsiz Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
13.4.1. Kısmî Geçişli Bağıntıların Tanımı ve Sembolik İfadesi
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki bağıntılardan hangisi geçişlilik grubu bağıntılarındandır?
I.
II.
III.
a)

Geçişli
Geçişsiz
Ne geçişli ne de geçişsiz
Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I, II ve III

2)
“Bir 'x' nesnesi bir 'y' nesnesi için bir bağıntı taşırken 'y' nesnesi bu bağıntıyı
bir 'z' nesnesi için taşıyorsa o zaman 'x' nesnesi aynı bağıntıyı 'z' nesnesi için de taşır.
Böyle bir bağıntı … adını alır” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi gerekir?
a) Çapraz
b)

Bileşik

c)

Ne yansımalı ne de yansımasız

d)

Yansımasız

e)

Geçişli

3)

Geçişli bağıntılar aşağıdakilerden hangisi arasında bir geçişe izin verir?

a)

xBy yBz

b)

xBy yBy

c)

xBy zBz

d)

yBy yBz

e)

xBx yBz
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4)

Aşağıdakilerden hangisi geçişli birer bağlantıdır?

I.
II.
III.
a)

Aynı yerde olma
Daha uzun olma
Aynı yaşta olma
I ve II

b)

I ve III

c)

II ve III

d)

Hepsi

e)

Hiçbiri

5)
“… bağıntılar, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı gösteren bir
alt-küme içerisindeki en az üç elemanın birbirleriyle oluşturdukları sıralı çiftler
arasındaki bir ilişkiyi gösteren bağıntılardır.” önermesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)
Çapraz
b)

Bileşik

c)

Geçişli

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız

e)

Yansımasız

6)
Aşağıdakilerden hangisi “Her 'x', her 'y' ve her 'z' için 'B' ile gösterilen bağıntı,
'x' ile 'y' ve 'y' ile 'z' arasında birlikte gerçeklendiği durumlarda 'x' ve 'z' arasında da
gerçeklenilmesini içerir (gerektirir)” şeklinde okunur?
a)

(x)(y)(Bxy  Byz)

b)

(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]

c)

(x)(y)(z) Bxz)

d)

(x)(z)[(Byz) → Bxz)]

e)

(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]
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7)

Aşağıdakilerden hangisi “kısmi yansımalı bağıntılara” örnektir?

a) (x)Bxx
b)

(y)Byy

c)

(x)Bxx

d)

(y) Byy

e)

  (y)Byy

8)
“Herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı gösteren bir alt-küme
içerisindeki en az üç eleman arasında yer alan bağıntı, bu elemanlar arasında
geçişliliği hiçbir şekilde sağlayamıyorsa … olarak nitelendirir..” önermesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a) Kısmi Yansımasız Bağıntı
b)

Bileşik Bağıntı

c)

Yansımalı Bağıntı

d)

Geçişsiz Bağıntı

e)

Yansımasız Bağıntı

9)
“Mantık ve matematikte, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı
gösteren bir alt-küme içerisindeki elemanlar arasında, bu bağıntı karşılıklı olarak
gerçeklenebiliyorsa … adını alır.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi gerekir?
a) Kısmi Yansımasız Bağıntı
b)

Bileşik Bağıntı

c)

Bakışımlı Bağıntı

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

e)

Yansımasız Bağıntı
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10)
Aşağıdakilerden hangisi “"Her 'x','y' ve 'z' için 'x' ile 'y' ve 'y' ile 'z' arasında bir
'B' bağıntısı 'x' ve 'z' arasındaki 'B' bağıntısını içerir değildir (içermez)” şeklinde
okunur?
a) (x)(y)(Bxy  Byz)
b)

(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]

c)

(x)(y)(z) Bxz)

d)

(x)(z)[(Byz) → Bxz)]

e)

(x)(y)(z)[(Bxy  Byz) → Bxz)]

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)d, 9)c, 10)e
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14. DİĞER BAĞINTI ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Bağlantı Bağıntıları
14.2. Karma Bağıntılar
14.2.1. Denklik Bağıntıları
14.2.2. Seri Bağıntılar
14.3. Yansımalı Bağıntı ile Değillemesi Arasındaki İlişki
14.4. Bakışımlı Bağıntı ile Tersi Arasındaki İlişki
14.5. Bakışımlı Bağıntı ile Değillemesi Arasındaki İlişki
14.6. Herhangi Bir Bağıntının Taşıdığı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi

233

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bağlantı bağıntıları hangileridir?
2. Karma bağıntılar hangileridir?
3. Denklik bağıntıları hangileridir?
4. Seri bağıntılar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
BAĞINTI ÖZELLİKLERİ Bazı Bağıntı özellikleri ve Okuma
bunlar arasındaki ilişkiler ile
ilgili temel tanımlar.
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bağlantı Bağıntıları, Karma Bağıntılar, Yansımalı Bağıntı
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Giriş
Günlük dildeki bir önermede, bir bağıntı, kendisini gerçekleyen nesnelerin belli bir
sıra içerisindeki yerlerine ilişkin bir bağıntıysa bağlantı (connex) bağıntısı adını alır.
Örneğin, "Ali Ahmet'ten daha kısa boyludur" gibi bir önermedeki "daha kısa boylu olma"
bağıntısı, Ali ve Ahmet'in boylarına göre bir sıra düzeni içerisinde yer aldıklarını gösterir.
Buna göre "daha kısa olma" bağıntısı bir bağlantı bağıntısı olmaktadır. Benzer şekilde olaylar
arasındaki öncelik sonralık durumu da bağlantı bağıntısı oluşturur. Örneğin "Ali'nin doğum
günü Ahmet'in doğum gününden öncedir" gibi bir önermedeki daha önce olma" bağıntısı, iki
nesne arasındaki öncelik-sonralık durumuna ilişkin bir bağıntı olduğundan bağlantı bağıntısı
olmaktadır. Ancak eşzamanlı olaylar arasında böyle bir bağıntı kurulamaz.

14.1. Bağlantı Bağıntıları
Matematikte, tamsayılar, gerçek sayılar, kesirler birbirlerine göre belli bir sıra düzeni
içerisinde ifade edildiklerinde bağlantı bağıntısı oluştururlar. Örneğin "1, 2'den daha
küçüktür" ya da ", 'den daha büyüktür" gibi önermelerde yer alan bağıntılar iki nesne
arasındaki küçüklük-büyüklük durumunu gösterdiklerinden bağlantı bağıntılarıdırlar. Ancak,
kompleks sayılar için böyle bir bağıntı kurulamaz.
Bağlantı bağıntılarına geometriden de örnek verilebilir. Örneğin bir doğru üzerinde yer
alan iki nokta arasında bir öncelik-sonralık ilişkisi olduğundan, bu ilişkiyi gösteren bir
bağıntı, bağlantı bağıntısı olmaktadır.

14.2. Karma Bağıntılar
Mantıkta, taşıdıkları özellikler açısından özel bir konuma sahip iki tür karma bağıntı
vardır:

14.2.1. Denklik Bağıntıları
Herhangi bir bağıntı için temel özellikler, yansıma, bakışım ve geçişliliktir. Fakat bazı
bağıntılar, bu üç temel özellikten hiçbirine sahip olmayabilir. Örneğin "Fatoş Ayşe'nin
annesidir" gibi bir önermedeki "annesi olma" bağıntısı, hiçbir kimse kendisinin annesi
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olamayacağından yansımalı değildir. Bu bağıntı, önermeye göre Fatoş Ayşe'nin annesiyken
Ayşe'de Fatoş'un annesi olamayacağından bakışımlı da değildir. Beraberinde bu bağıntıyı
ifade eden "Fatoş Ali’nin annesidir" gibi bir önerme ile Ayşe Filiz'in annesidir" gibi bir
önerme, birlikte, "Fatoş Filiz’in annesidir" gibi bir önermeyi gerçekleyemeyeceklerinden
geçişli de olamayacaktır. Bu durumda "annesi olma" gibi bağıntıların bu üç özellikten
hiçbirini taşımadıkları söylenebilir.
Bazı bağıntılar bu özelliklerden sadece birine sahiptirler. Örneğin "Ali,Ayşe'den üç
kilometre uzaktadır" önermesindeki "üç kilometre uzakta olma" bağıntısı, Ali Ayşe'den üç
kilometre uzaktayken Ayşe'de Ali'den üç kilometre uzakta olacağından bakışımlı bir
bağıntıdır ama ne yansımalı ne de geçişlidir.
Bazı bağıntılar bu özelliklerden sadece ikisine sahiptirler. Örneğin Doğal sayılar
kümesinde (N), "böleni olma" bağıntısı, herhangi bir doğal sayı kendisinin bir böleni
olduğundan yansımalı, eğer 'x', 'y’nin bir böleni ve 'y' de 'z’nin bir böleni ise 'x', 'z’nin de bir
böleni olacağından geçişli bir bağıntıdır. Ancak, "x = y" olmadıkça 'x', 'y’nin bir böleni iken
'y', 'x’in bir böleni olamayacağından bakışımlı değildir. Tarski, bu üç özelliğin hiçbirini
taşımayan bağıntılarla, sadece birini ya da ikisini taşıyan bağıntıları, genel olarak karma
bağıntılar adını verebileceğimiz ayrı bir grup olarak ele almıştır.
Bazı bağıntılar ise bu üç özelliğin tümüne sahiptirler. Örneğin ‘uygun olma’ bağıntısı
hem yansımalı hem bakışımlı hem de geçişlidir. Herhangi bir 'x','y' ve 'z' üçlüsünü
düşündüğümüzde, bu bağıntı, her 'x', kendisine uygun olacağından yansımalı, 'x', 'y' ile
uygunsa 'y' de 'x' ile uygun olacağından bakışımlı, 'x', 'y' ile uygun ve 'y' de 'z' ile uygunsa 'x'
'z' ile de uygun olacağından geçişli bağıntı durumundadır. Üç temel özelliği de taşıyan bu tür
özel bağıntılara denklik (equivalence) bağıntısı adı verilir. Bir denklik bağıntısını oluşturan
elemanların her biri ise denk (equivalent) adını alır.
Günlük dile ait "kadar iyi olma", "aynı yaşta olma" "özdeş olma" gibi bağıntılar,
matematiğe ait "=" bağıntısı ile geometriye ait "benzer olma" bağıntıları, denklik bağıntıları
için verilebilecek pek çok örnekten sadece bir kaçıdır.

238

14.2.2. Seri Bağıntılar
Herhangi bir bağıntı bir seri oluşturuyorsa seri (serial) bağıntı adını alır. Bir
bağıntının bir seri oluşturabilmesi, hem yansımasız hem geçişli hem de bağlantılı olmasıyla
mümkündür. Bir seri bağıntının yansımasız olmasının sebebi herhangi bir nesnenin kendisiyle
bir sıralı ilişki kuramayacak olmasındandır. Beraberinde bağlantılı ve geçişli olması, her iki
bağıntı özelliğinin de bir sıralamaya işaret ediyor oluşundandır.
Örneğin "babası olma" bağıntısı yansımasız bir bağıntıdır. Ancak geçişli olmadığı
gibi, belli bir sıraya ilişkin bir bağıntı olmadığından bağlantılı bir bağıntı da değildir. Bu
durumda "babası olma" bağıntısı seri bağıntı değildir. Matematikteki "daha küçük ve eşit
olma" gibi bir bağıntı, geçişli ve bağlantılı olmasına karşın yansımasız değildir. Buna göre "
daha küçük ve eşit olma" gibi bağıntılar da seri bağıntılar olamazlar. "daha az ya da daha çok"
gibi bir bağıntı yansımalı ve bağlantılı bir bağıntıdır. Bu bağıntı, 'x' ve 'y' arasında
gerçeklenirken 'y' ve 'z' arasında da gerçekleniyorsa, bu durum aynı bağıntının 'x' ve 'z'
arasında da gerçeklenmesini zorunlu kılmaz. Yani bu bağıntı geçişli değildir. Bunun sebebi
böyle bir bağıntı için 'x' ve 'z'nin eşit olma ihtimalinin sözkonusu olmasıdır.
"Daha küçük olma" bağıntısı ise hem yansımasız hem bağlantılı hem de geçişli bir
bağıntıdır. Bu durumda "daha küçük olma" gibi bağıntılar seri bağıntı olmaktadırlar

14.3. Yansımalı Bağıntı ile Değillemesi Arasındaki İlişki
Bilindiği gibi, bir konuşma evreni içinde yer alan bir nesne, Bxy ile gösterilen
herhangi bir bağıntıyı kendisiyle gerçekliyorsa, yani her 'x' nesnesi için Bxx oluyorsa, bu
bağıntıya yansımalı bağıntı adı verilir. Beraberinde hiçbir 'x' nesnesinin kendisiyle
gerçekleyemediği bağıntılar ise yansımasız bağıntı olarak adlandırılır.Bu durum ise Bxx
şeklinde sembolleştirilebilir.
Beraberinde, olumsuz bir bağıntının olumsuzu, olumlu bağıntıdır ve bu durum

Bxy=(Bxy)
şeklinde gösterilmektedir. Öyleyse yansımalı bir bağıntı için bu durum
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Bxx=(Bxx)
şeklinde gösterilecektir. Bu ifade ise, hiçbir 'x' nesnesinin, kendisiyle Bxx şeklinde bir
bağıntı kuramayacağı anlamına gelmektedir. Demekki Bxx bağıntısı yansımasız bir
bağıntıdır.
Örneğin "aynı yaşta olma" bağıntısı yansımalı bir bağıntıdır. Bu bağıntı, kendisinin
değilinin değili ile aynı olacağına göre, "aynı yaşta olma değil değil", ya da daha açık bir
ifadeyle "aynı yaşta olmamanın doğru olmaması" bağıntısı ile eşit olacaktır. Bu bağıntı,
yansımalı bir bağıntı olarak, "aynı yaşta olma" bağıntısının değili olan "aynı yaşta olmama"
bağıntısını değillediğine; yani bu bağıntının doğru olmadığını söylediğine göre, bu bağıntının
olumsuzu olan "aynı yaşta olmama" bağıntısı yansımasız bir bağıntı olmak zorundadır. Buna
göre, yansımalı bir bağıntı ile onun değili arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir:
Bir Bxy bağıntısı, ancak ve ancak Bxy bağıntısı yansımasız olduğunda yansımalı
olur.

14.4. Bakışımlı Bağıntı ile Tersi Arasındaki İlişki
Bir bağıntı, (x,y) sıralı çiftiyle gerçekleniyorken zorunlu olarak (y,x) sıralı çiftiyle de
gerçekleniyorsa bakışımlı bağıntı adını alır. Beraberinde (x,y) sıralı çiftiyle gerçeklenen bir
bağıntının tersi ise (y,x) sıralı çiftiyle gerçeklenen ve orijinal bağıntıya uygun olması gereken
bir bağıntıdır ki bu durum bakışımlı bir bağıntının tersinin yine kendisi olacağı sonucunu
ortaya çıkartır.
Örneğin "aynı yaşta olma" bağıntısı, "Ali Ahmetle aynı yaştadır" önermesinde
gösterildiği şekliyle, (Ali,Ahmet) sıralı çiftiyle gerçeklenirken, zorunlu olarak (Ahmet,Ali)
sıralı çiftiyle de gerçeklenebildiğinden yani "Ahmet Ali'yle aynı yaştadır" önermesi de doğru
olduğundan bakışımlı bir bağıntıdır. Bu bağıntının tersi olan B‾¹ bağıntısı ise,tanımı gereği,
(Ahmet, Ali) sıralı çiftiyle gerçeklenecek ve orijinal bağıntının sağladığı anlamı verebilecek
bir bağıntı olmalıdır. Böyle bir bağıntı için bu özelliği taşıyan tek bağıntı bu bağıntının
kendisi yani "aynı yaşta olma" bağıntısı olacaktır. Bu ilişki kısaca şöyle ifade edilebilir:
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Bir Bxy bağıntısı, ancak ve ancak B=B‾¹ olduğunda bakışımlı bağıntı olur.

14.5. Bakışımlı Bağıntı ile Değillemesi Arasındaki İlişki
Değilleme kuralı uyarınca
Bxy=Byx
olduğundan ve bir önermede mevcut tüm öğeler değillendiğinde anlam değişmeyeceğinden,
Bxy bağıntısı bakışımlı olduğunda
Bxy bağıntısı Byx bağıntısını daima içerir
ifadesi, bu ifadenin öğelerinin değillenmesi durumunda elde edilecek
Byx bağıntısı Bxy bağıntısını daima içerir
ifadesiyle anlamca eşit olacaktır. Burada, ikinci ifadedeki öğelerin yerleri değiştirilirse,
anlamca yine yukarıdakine eşit olacak
Bxy bağıntısı Byx bağıntısını daima içerir
ifadesi elde edilebilir. Bu ifade, Bxy bağıntısının değillenmiş hali olan Bxy bağıntısının da
bakışımlı olduğunu göstermektedir. Bxy bağıntısının bakışımlı olması durumunda
yukarıdaki aşamalar takip edilirse, onun değillenmiş hali olan (Bxy), yani Bxy bağıntısının
da bakışımlı olacağı görülecektir.
Örneğin "Ali Ayşe kadar şişmandır" önermesindeki "kadar şişman olma" bağıntısı
bakışımlı bir bağıntıdır. Çünkü "Ali Ayşe kadar şişmandır" önermesi, "Ayşe Ali kadar
şişmandır" önermesini de içerir. Bu bağıntının değillenmiş şekli olan "kadar şişman olmama"
bağıntısı da bakışımlı bir bağıntı durumundadır. Bunu sebebi, yukarıdaki örneğe göre
gösterecek olursak, "Ali Ayşe kadar şişman değildir" önermesinin de "Ayşe Ali kadar şişman
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değildir" önermesini içeriyor oluşudur. Buna göre bakışımlı bir bağıntıyla onun değillenmiş
hali arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir:
Bir Bxy bağıntısı ancak ve ancak Bxy bakışımlı olduğunda bakışımlı olur.
14.6. Herhangi Bir Bağıntının Taşıdığı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi.
Bağıntılar, taşıdıkları özellikler açısından değerlendirildiğinde, özellikleri arasında
bazı ilişkilerin olduğu görülebilir. Örneğin bakışımsız bir bağıntının taşıdığı özel bir ilişki şu
şekilde gösterilebilir:
Bxy bağıntısı, bakışımsız bir bağıntı olarak kabul edildiğinde, onun işaret ettiği bağıntı
kümesi içerisindeki tüm 'x' ve 'y'ler için "Bxy ifadesi Byx ifadesini içerir" denir. Eğer 'x' ve
'y'nin eşit olduğunu kabul edersek ("x=y") bu ifade, aynı zamanda yansımasız bir bağıntının
göstergesi durumunda olan Bxx ifadesi Bxx ifadesini içerir" şekline dönüşür. Bu Bxx 
Bxx ifadesine çift değilleme tatbik edildiğinde ifade, sırasıyla:
(Bxx  Bxx) yani Bxx  (Bxx)
şekline, sonra De Morgan kuralı uyarınca,
(Bxx  (Bxx)) yani Bxx  ((Bxx))
şekline dönüşür. Bxx  ((Bxx)) ifadesi daha açık bir şekilde
Bxx  Bxx
gösterilebilir. Bu ifade de basit olarak:
Bxx
şeklinde ifade edilebilir. Dikkat edilirse bu ifade yansımasız bağıntıları gösteren sembolik
ifadedir. Buna göre bakışımsızlıkla yansımasızlık arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilir:
Eğer B bakışımsız bir bağıntıysa o zaman yansımasız bir bağıntıdır.
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Ancak bu ifadenin tersi doğru değildir. Yani bir ifade yansımasızsa bakışımsız olmak
zorunda değildir. Örn: "aynı ağırlıkta olmama" bağıntısı yansımasız bir bağıntı ise de
bakışımlı bir bağıntıdır.
Bağıntıların

taşıdıkları

özellikler

dikkate

alındığında,

yukarıdakine

benzer

değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan diğer ilişkiler şu şeklide sıralanabilir:
● Bakışımlı bir bağıntı geçişli (Örn: "eşit olma"), geçişsiz (Örn: "dikey olma") ya da
ne geçişli ne de geçişsiz (Örn: "bir km uzak olma") olabilir.
● Bir bağıntı hem bakışımlı hem de yansımalı ise ya geçişli ya da ne geçişli ne de
geçişsiz bağıntıdır.
● Bir bağıntı hem bakışımlı hem de yansımasız ise ya geçişsiz ya da ne geçişli ne de
geçişsiz bağıntıdır.
● Geçişli ve bakışımlı olan her bağıntı aynı zamanda yansımalıdır (Bu ilişkiye göre,
geçişli ve bakışımlı bir bağıntı zorunlu olarak denklik bağıntısıdır denilebilir)
● Geçişli ve yansımasız her bağıntı aynı zamanda bakışımsızdır
Bağıntı kavramının felsefe ve mantık açısından oldukça yeni bir inceleme alanı oluşu,
bu çalışma için kullanılacak malzemenin de oldukça kısıtlı olması sorununu beraberinde
getirmiştir. Genel olarak modern mantık kitaplarında bağıntı kavramı, kısıtlı bir şekilde ele
alınmaktadır. Ayrıca bu incelemelerde bağıntı kavramına ilişkin açıklamalar, oldukça
yüzeysel olmaktan öteye gidememektedir. Bu durum kaynak seçiminde önemli bir sorun
olarak karşımıza çıkmıştır. Bunlara, çoğu modern mantık konusu için geçerli olduğu gibi
bağıntı konusu için de geçerli olan farklı terminoloji ve notasyon sorununun yarattığı sıkıntıyı
da eklediğimiz de gerek bu kavramın derinliğine incelenebilmesinde gerekse konuyla ilgili
terimlerin seçilmesi ve Türkçeleştirilmelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır.
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“Bağıntı” kavramı, bu çalışmada, felsefi açıdan da ele alınmaya çalışılmışsa da
ağırlıklı olarak bir mantık konusu olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ”bağıntı” kavramı
ile onun özellikleri tanımlanmaya, ilişkileri gösterilmeye çalışılmıştır. “Bağıntı” kavramına
ilişkin olduğu halde yeterince incelenmemiş olduğunu düşündüğümüz kimi alt başlıklar
ayrıntılı olarak incelenmiş, bu konulara ilişkin bazı yeni terimler önerilmiştir. Bu tür orijinal
sayılabilecek inceleme ve ilaveler dışında bu çalışma, kullandığımız kaynaklar ölçüsünde, bu
güne kadar modern mantıkta yapılmış olan “bağıntı” kavramına ilişkin çalışmaların bir
derlemesi durumundadır. Genel olarak bu çalışma ile “bağıntı” kavramı ile ilgili daha geniş
ölçekli çalışmalar için bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır denilebilir. Her şeye rağmen bu
çalışmanın, “bağıntı” kavramının uygulamaya yönelik özellikleri üzerinde durmadığı
unutulmamalıdır.
Nitekim mantığın, “bağıntı” konusunda elde ettiği sonuçlar günümüzde bilgisayar ve
simülasyon teknolojisinde matematik teorilerle birlikte kullanılabilmektedir. Bu, “bağıntı”
konusundaki mantık çalışmalarının teknolojik çalışmalar açısından önemini ortaya koyan bir
gelişme durumundadır. Bu alandaki mantık çalışmalarının bir başka önemi, konuşma dilinin
anlaşılabilmesine, özelliklerinin ifade edilebilmesine ve dolayısıyla dilin bilinçli bir şekilde
kullanılabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu durum, mantık açısından, “bağıntı” kavramının
bilgisayar ve simülasyon teknolojisi ve dil bilim çalışmalarıyla ilgisi açısından ayrıca
incelenmesinin yararlı olacağını da göstermektedir. Ancak bu kavram üzerine, ilgili disiplinler
arasındaki ilişkileri inceleyecek bir çalışma için farklı bilgi birikimine ihtiyaç duyulacağı da
açıktır. Bu durumda konunun bu özellikleri açısından ele alınabilmesi, ancak daha teknik
içerikli bir çalışmayla mümkün olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) “Fatoş Ayşe'nin annesidir” gibi bir bağıntı aşağıdaki bağıntılardan hangisini
taşır?
I.
II.
III.
a)

Yansıma
Bakışım
Geçişli
Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

Hiçbiri

2) “Tayfun Gülşen’in babasıdır” gibi bir bağıntı aşağıdaki bağıntılardan
hangisini taşır?
I.
II.
III.
a)

Yansıma
Bakışım
Geçişli
Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

Hiçbiri

3) “Uygun olma” bağıntısı aşağıdakilerden hangisini taşır?
I.
II.
III.
a)

Yansıma
Bakışım
Geçişli
Hepsi

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

Hiçbiri
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4)

Bağıntıların üç temel özelliğini taşıyan bağıntılara ne ad verilir?

a)

Yansımalı

b)

Bakışımlı

c)

Geçişli

d)

Denklik Bağıntısı

e)

Hiçbiri

5)
“Günlük dildeki bir önermede, bir bağıntı, kendisini gerçekleyen nesnelerin
belli bir sıra içerisindeki yerlerine ilişkin bir bağıntıysa, bu bağıntı …. adını alır”
önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
Çapraz bağıntı

a)
b)

Bileşik Bağıntı

c)

Bağlantı Bağıntısı

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

e)

Yansımasız Bağıntı

6)

Aşağıdakilerden hangisi “bakışımlı bağıntılara” örnektir?

a) x < y
b)

x=y

c)

x≠x

d)

y≠y

e)

x<y
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7)

Aşağıdakilerden hangisi “kısmi yansımalı bağıntılara” örnektir?

a) (x)Bxx
b)

(y)Byy

c)

(x)Bxx

d)

(y) Byy

e)

  (y)Byy

8)
“Herhangi bir bağıntı bir seri oluşturuyorsa … adını alır.” önermesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a) Kısmi Yansımasız Bağıntı
b)

Bileşik Bağıntı

c)

Yansımalı Bağıntı

d)

Seri Bağıntı

e)

Yansımasız Bağıntı

9)
“Bir bağıntının bir seri oluşturabilmesi, hem … hem … hem de … olmasıyla
mümkündür..” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi
gerekir?
a)

Kısmi Yansımasız, Bağlantılı, Bileşik

b)

Bileşik, Bakışımlı, Bağlantılı

c)

Yansımasız, Geçişli, Bağlantılı

d)

Ne yansımalı ne de yansımasız, Bağlantılı

e)

Yansımasız, Bağlantılı, Bileşik
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10)
I.

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Bir Bxy bağıntısı, ancak ve ancak Bxy bağıntısı yansımasız olduğunda
yansımalı olur.

II.

Bir Bxy bağıntısı, ancak ve ancak B=B‾¹ olduğunda bakışımlı bağıntı olur.

III.

Bir Bxy bağıntısı ancak ve ancak Bxy bakışımlı olduğunda bakışımlı olur.

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

Hepsi

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)d, 9)c, 10)e
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