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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Mantık Çeşitleri II dersinin temel konusu “Puslu Mantık”tır (Fuzzy Logic). Bu mantık
sistemi aksiyomları açısından geleneksel mantık sistemlerinden çok farklı kabullere dayanır. Bu
fark, onun çoğu bilim adamı ve mantıkçı tarafından derin bir şüphe ile karşılanmasına, bu şüphe ise
metodunun geçerliliği ve problem çözümü konusundaki yetkinliğinin pek çok eleştiriye maruz
kalmasına sebep olmuştur. Bu eleştirilerin önemli bir kısmı, geleneksel mantık sistemlerinin iki
değerlilik prensibinin, puslu mantık açısından yetersiz olması ile ilgilidir. Bu yetersizlik sadece
geleneksel mantık sistemlerini değil iki değerlilik prensibini temel alan bilimsel düşüncenin
şekillendirdiği modern bilimleri de ilgilendirmektedir. Bu sebeple de puslu mantığa yöneltilen
eleştiriler çok sert olmuştur.
Öyle görünmektedir ki puslu mantığın düşünce dünyasında uzun bir süre çok iyi
tanınmamasının başlıca sebebi, baskın bilimsel anlayışın puslu mantık hakkındaki gerçeği
yansıtmayan eleştirilerinin bile çok ciddiye alınması, bu sebeple puslu mantığa hak ettiği ilginin
gösterilmemesidir.
1990’lardan itibaren bu teorinin özellikle teknoloji ve mühendislik alanındaki büyük
başarıları ona olan ilginin bir anda artmasına, 80’lere kadar birkaç önemli çalışmadan oluşan puslu
mantık literatürünün büyük bir zenginliğe ulaşmasına sebep olmuştur. Ancak bu literatürün
tamamına yakınının puslu mantığın çeşitli fakat çok spesifik ve teknik alanlardaki uygulamalarına
yönelik olduğu, konunun felsefi ve mantıksal kökenini sorgulayan çok az sayıda çalışma bulunduğu
göz önüne alınırsa, bu zenginlikten felsefeci ve sosyal bilimcilerin yeterince istifade edemeyecekleri
açıktır.
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YAZAR NOTU
Bu ders ile hedefimiz, puslu mantık teorisini, teknik özelliklerini incelemenin
dışında, felsefi arka planının önemini ortaya çıkartacak bir şekilde ele almak, özellikle felsefeciler
ve sosyal bilimcilerin, bu teori hakkında daha duru ve sağlıklı bilgiler edinmesini
sağlayabilmektir. Bu hedef doğrultusunda öncelikle puslu mantığa ilişkin felsefi tartışmaların
merkezini oluşturan temel kavramlar ele alınacak, sonrasında puslu mantık ve bağlantılı konular
incelenecektir.
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1. BELİRSİZLİK

8

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Felsefe Açısından Belirsizlik Nedir?

9

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Belirsizlik nedir?
2. Felsefe açısından belirsizlik nedir?
3. Mantık ve belirsizlik ilişkisi nasıl tanımlanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Belirsizlik

Kazanım
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nasıl
edileceği
geliştirileceği
Felsefe
açısından Okuma
belirsizliğin ne olduğunun
kavranılması.

elde
veya
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Giriş
Bu ünitede, daha sonra ayrıntılarıyla incelenmeye çalışılacak olan farklı müphem
durumlardan birisi olan “belirsizlik” kavramına ilişkin felsefi tartışmalar, Bertrand Russell’ın
aynı adlı makalesi üzerinden aktarılmıştır.

1.1. Felsefe Açısından Belirsizlik Nedir?
Yüksek soyut konularla uğraşırken sembolleri (genellikle sözcükleri) kavramak
onların temsil ettiği şeyleri kavramaktan çok daha kolaydır. Bunun bir sonucu, felsefi veya
mantıksal olma iddiasını taşıyan hemen hemen her tür düşünüşün, dünyaya dilin özelliklerini
yüklemesidir. Fakat dil genellikle şeylerce paylaşılmayan çok sayıda özelliğe sahiptir ve bu
özellikler metafiziğimize istenmeden girdiğinde tümüyle yanıltıcı olur. Bu durum çoğunlukla
şeylerin özellikleri için kelimelerin özelliklerini kullanmaktan kaynaklanır. “Belirsizlik” ve
“kesinlik” (precision) ifadelere (representation) ait olabilecek özelliklerdir ve diller bunun
açık örnekleridirler. Söz konusu kavramlar bir ifade ile onun belirttiği şey arasındaki
bağıntıyla (relation) ilgilidir. İfadenin dışında, ister bilişsel ister mekanik olsun belirsiz ya da
kesin şeyler olamaz; bir şey ne ise odur ve bir sonu vardır. Hiç bir şey kendisinden daha az
veya daha çok bir başka deyişle kendince sahip olduğu özelliklerin birazını taşıyor olamaz.
İdealizm, onu reddettiklerini düşünenlerin zihinlerinde bile bir takım olumsuz
alışkanlıklar üretmiştir. Örnek olarak Kant’tan itibaren felsefede “bilinen şey” ile “bilgi”nin
karıştırılması yönünde bir eğilim, “bilen” ile “bilinen” arasında bir tür özdeşlik olması
gerektiği türünden bir yanılgı ortaya çıkmıştır. Tüm bu bilen ve bilinen özdeşliği ile bilme
bağıntısının kişiselliği varsayımı ciddi bir yanlışlıktır. “Bilme”, bir şeyle diğer şey ya da
şeyler grubu ya da bunların özellikleri arasında bulunan belirli bir bağıntı üzerinden inşa
edilen “bilinen”i ifade eder. “Bilgi” “belirsiz” olduğu zaman bu durum, “bilme”ye
uygulanamaz; diğer şeyler gibi bir şey olarak o “belirsiz” ya da “kesin olma” özelliğine sahip
değildir. Bilişsel bir oluşta “belirsizlik” onun “bilinen”e ilişkin bir özelliğidir; “kendisinde
oluş”un bir özelliği değildir.
Belirsiz sözcüklere örnek olarak renk isimlerinden birisi olan “kırmızı”yı inceleyelim.
Renkler süreklilik gösterdiklerinden, her hangi bir renk durumunun, onun “kırmızı” olarak
adlandırılıp adlandırılamaması konusunda şüphe yaratacak kısımları olduğu son derece
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açıktır. Bunun sebebi “kırmızı” sözcüğünün anlamının bilinmiyor oluşu değil, uygulama
kapsamının şüpheli olmasıdır. Bu duruma bir başka örnek “kelleşen adam” paradoksudur. Bu
paradoksun sebebi, kaybı durumunda bir kişinin kel kabul edilmesine neden olacak bir saç teli
var mıdır? sorusuna açık bir yanıt verilemeyişidir. Bu, soru aslında saçmadır çünkü kellik
belirsiz bir kavramdır; bazı kişilerin kel olup olmadığını tartışmak anlamsızken bazı kişiler
kesinlikle keldir, bazıları ise kesinlikle kel değildir.
Üçüncü halin imkânsızlığı kanunu kesin semboller için doğrudur ancak söz konusu
semboller gerçekteki tüm semboller gibi belirsizse doğru olamaz. Tüm sözcükler “kırmızı”
sözcüğünün taşıdığı türden bir belirsizliğe sahip hassas nitelikleri gösterirler. Bu belirsizlik
her ne kadar düşük dereceli de olsa, bilimin en katı kesinliğe sahip metre, saniye gibi
niceliksel sözcüklerinde bile vardır. Örneğin “metre”, belirli bir sıcaklık altındaki bir metal
çubuk üzerinde yer alan iki işaret arasındaki mesafe olarak tanımlanır. İşaretler bir nokta
değildirler ve sınırlı bir büyüklüğü gösterirler; dolayısıyla onlar arasındaki mesafe kesin bir
mefhum olamaz. Beraberinde sıcaklık belirli bir doğruluk derecesinden daha öteye ölçülebilir
bir şey olmadığı gibi bir metal çubuğun sıcaklığı da asla tekdüze olamaz. Bütün bu
sebeplerden ötürü metre kesinlik açısından eksik bir kavramdır. Bir saniye için de durum
aynıdır. Saniye yeryüzünün dönüşüyle ilişkili olarak tanımlanır fakat yeryüzü katı bir
bütünlük değildir; yeryüzünün iki farklı parçası dönüşlerinde tam olarak aynı süreyi
harcamazlar; dahası tüm gözlemler belirli bir hata payı taşırlar. Bazı şeyler vardır ki onların
meydana gelişi bir saniyeden daha az zaman alır; bazılarınınki ise bir saniyeden fazla sürer.
Bu ikisi arasında tümünün eşit sürede geçmediğine inandığımız pek çok şey olmaktadır ve
bunların ne kadar süre içerisinde meydana geldiği hususunda kesin bir şekilde söylenemez.
Bir şey için bir saniyede meydana gelir dense bile onun bir saniyeden daha mı az yoksa daha
mı çok zaman aldığını gösterecek hiçbir kesin gözlemin mümkün olmadığı göz önünde
tutulmalıdır.
Özel isimler de bunlardan farklı değildir. Pek çok insana ait olan özel isimleri dışarıda
tutacak olursak (Mehmet Yıldız vb.) bazı özel isimler başka herhangi birinin sahip olmadığına
inanılacak türde ayırt edicidirler. Böyle isimler anlam bulanıklığı taşımayan semboller olarak
düşünülebilirler. Ancak bu X kişisi elbette belirli bir tarihte dünyaya gelmiştir ve doğum
dereceli bir süreçtir. Bu ismin doğumdan önce atfedilebilir olmadığını varsaymak doğal
görünecektir. Eğer öyleyse ismin, doğum oluyorken atfedilebilir olup olmadığı şüphelidir.
Eğer isim doğumdan önce atfedilebilir deniyorsa hiç kimse ismin ne kadar önce atfedilebilir
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olacağına karar veremeyeceği için anlam bulanıklığı çok daha açık olacaktır. Nitekim ölüm de
bir süreçtir ve ani olarak adlandırılan şekilde bile olsa belirli bir süreyi işgal etmek
zorundadır. Eğer ceset için isim kullanılmaya devam edilecekse bozulumda dereceli olarak
ismin atfedilebilir olmaktan çıkacağı bir aşama gelmelidir fakat hiç kimse bu aşama için kabul
edilebilir bir zaman dilimini kesin olarak belirleyemez. Gerçek şu ki tüm sözcükler sınırları
belirli bir alanda nitelenebilirlerken çerçevesi belirgin olmayan bir alanda tartışılır hale
gelirler; bunlar dışında ise kesinlikle bir şeye atfedilebilir olamazlar. Bazıları hiçbir sözcüğün
çerçevesi belirgin olmayan bir alanda uygulanabilir olamayacağını söyleyerek sözcüklerin
kullanımında bir tür kesinlik elde etmek isteyebilirler. Ancak ne yazık ki ilgili alan özelliği
itibariyle doğru olarak tanımlanabilir değildir. Sözcüklerin kullanımlarına etki eden tüm
belirsizlikler onların kesin uygulanabilirliğinin sınırlarını belirlemeye çalışırken de ortaya
çıkmaktadırlar. Bunun fizyolojik yapımıza ilişkin bir sebebi vardır. Çeşitli sebeplerden dolayı
farklı olduklarına inandığımız uyaranlar bizde ayırt edilebilir olmayan duyumlar yaratır.
Bazen uyaranlar farklı olduğu zaman bile duyumların özdeş olup olmadığı açık değildir. Açık
olan şey duyumlarımızla elde edebileceğimiz bilginin, bu duyumların uyaranları kadar ince
dokulu olmadığıdır.
Biri sıhhatli diğeri ise tifo mikrobuyla dolu iki bardak su arasındaki farklılığı çıplak
gözle göremeyiz. Bu durumda bir mikroskop, farklılığı görmemize yardımcı olur ancak
mikroskop olmadığında farklılık, sadece duyular yoluyla ayırt edilebilir olmayan şeylerin
etkilerinin farklılığından çıkartılır. Duyularımızın ayırt edemediği şeylerin farklı etkiler
yaratışı, örneğin bardaklardan birindeki suyun tifo bulaştırırken diğerinin bulaştırmaması
durumu bir olgudur ve bu olgu duyularımızdan türetilen bilgiyi belirsiz olarak saymamıza yol
açmaktadır. Duyulardan türetilen bilginin belirsizliği, tanımında duyulara ilişkin bir öğe
bulunan tüm sözcüklere bulaşmaktadır. Bu, “Julius Caesar”, “yirminci yüzyıl” ya da “güneş
sistemi” gibi coğrafi ya da kronolojik bileşenleri kapsayan sözcükleri dahi içerir.
Söz konusu belirsizlik çok daha soyut sözcüklere de sirayet etmektedir. Bunların ilk
türü, zaman ve uzayın tüm parçalarına uygulanan “madde”, “nedensellik” gibi sözcükler
ikinci türü ise pür mantığın sözcükleridir. İlk sözcük sınıfını tartışmak felsefi açıdan çok
büyük zorluklar çıkarmaktadır ancak bunların tümünün, az ya da çok belirsiz olduğunu inkâr
edecek bir kişiyi hayal etmenin de çok güç olduğunu belirtmek gerekir. İkinci tür sözcüklere
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mantığın “veya” ve “değil” gibi sözcükleri örnek olarak verilebilirler. Bu sözcükler de mi
belirsizdir? Yoksa kesin bir anlama sahip midirler?
“Veya” ve “değil” gibi sözcükler ilk bakışta mükemmel kesinlikte bir anlama sahip
olarak görünebilirler: örneğin “p veya q”, “p” “doğru” olduğunda, “q” doğru olduğunda
“doğru” ve her ikisi de “yanlış”ken yanlış olur. Fakat sıkıntı bu ifadelerin “doğru” ve “yanlış”
nosyonlarını içeriyor oluşundadır ve öyle görünmektedir ki mantığın tüm kavramları
doğrudan ya da dolaylı olarak bu nosyonları içermektedir. “Doğru” ve “yanlış” sadece
sözcük, algı, imge ve benzerlerinin yerine geçen sembollerin kendilerinin kesin olması
durumunda kesin bir anlama sahip olabilir. Ancak anlaşılacağı üzere pratikte durum böyle
değildir. Bu nedenledir ki pratikte, çerçevesi belirlenmiş her önermenin belirsizliğin belli bir
derecesine sahip olduğu kabul edilmelidir. Bir önermenin doğruluğu için zorunlu ve yeterli
olan sadece bir tek olgu yoktur. Bunlardan herhangi birinin onu doğru kılabilme ihtimali olan
belirli bir mümkün olgular alanı vardır. Bu alanın kendisi kesin bir sınırla belirlenebilir yani
iyi tanımlanabilir değildir.
Genel bir kavramı kapsayan bir önerme örneğin “bu bir insandır” ismi X, Y ya da Z
olan kişilerle doğrulanmış olacaktır. Fakat eğer “insan” kesin bir kavram olsaydı, “bu bir
insandır”ı doğrulayabilecek mümkün olgular kümesi oldukça kesin olacaktı. “İnsan” kavramı
az ya da çok belirsiz olduğundan, teoride bile olsa “bu bir insan mıdır?” sorusuna kesin bir
cevap verilmesine imkân tanımayan tarih öncesi örnekler bulmak mümkündür. Böyle
örneklere uygulandığında “bu bir insandır” önermesi ne kesinlikle doğru ne de kesinlikle
yanlış olacaktır.
Tüm mantık-dışı (non-logical) sözcükler de bu türden bir belirsizliğe sahiptir. Buna
göre mantık-dışı sözcüklerden oluşmuş ya da onları kapsayan önermelere uygulanan
“doğruluk” ya da “yanlışlık” kavramı az ya da çok belirsizdir. Mantıksal önermeler, mantıkdışı sözcükler içeren önermeler üzerine inşa edildiklerinden, “doğruluk” ve “yanlışlık”
kavramlarının, bizim onları bilebildiğimiz kadarıyla belirsiz oluşu nedeniyle belirsiz olur.
Belirli ölçüde yaklaşabileceğimiz bir kesinlik ideali ön görülebilirse de bu ideale asla
erişilemeyecektir. Diğerleri gibi, mantıksal sözcükler de insanlar tarafından kullanıldığında
diğer tüm sözcüklerin belirsizliğini paylaşırlar. Ancak mantıksal sözcüklerin belirsizliği
gündelik dilin sözcüklerinin belirsizliğinden daha azdır. Çünkü mantıksal sözcükler aslında
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sembollere uygulanırlar ve aktüel olandan ziyade mümkün sembollere uygulama olarak
tasarlanmışlardır. Gerçekte böyle bir sembolizm oluşturamayacak olsak da kesin bir
sembolizmin ne olabileceğini hayal etmeye muktediriz. Bu yüzden “veya” ve “değil” gibi
sözcükler için kesin bir anlamı hayal etme imkânımız vardır. Tüm geleneksel mantık, bir
alışkanlık sonucu kesin sembollerin uygulanabildiğini varsaymaktadır. Kesinliği tasarlamaya
muktediriz; gerçekten de bunu yapamasaydık kesinliğin karşıtı olarak belirsizliği
tasarlayamazdık.
Artık burada belirsizliğin ne olduğu üzerinde durulabilir. Belirsizlik, her ne kadar
öncelikle kavramsal olana uygulanıyorsa da bir fotoğraf ya da bir barograf gibi gösterimin her
türüne uygulanabilir bir kavramdır. Fakat belirsizliği tanımlamadan önce doğruluğu
tanımlamak gerekmektedir. Doğruluğun tanımlarından en kolay anlaşılabilir olanlarından biri
şudur: Bir yapı, birisini tanımlayan sözcükler, onlara uygun anlamlar verilmesi durumunda bir
diğerini de tanımladığında onun doğru bir gösterimi olur. Örnek olarak “Brütüs Sezar’ı
öldürdü” “Platon Sokrates’i sevdi” aynı yapıya sahiptir; çünkü her ikisi de, x, R ve y’ye
uygun anlamlar verilmesi suretiyle, “xRy” sembolüyle gösterilebilir. Fakat bu tanım kolayca
anlaşılıyorsa da, meselenin özünü vermemektedir. Doğruluğun tam bir tanımı şu şekildedir:
Birbirleriyle çeşitli biçimlerde ilişkili olan terimlerden oluşan bir sistem, eğer bu sistemin
terimlerinin bir başkasının terimleriyle ve aynı şekilde, bir sistemdeki iki ya da daha çok terim
o sisteme ait bir bağıntıya ve diğer sistemin ilgili terimleri o sisteme ait olan ilgili bir
bağıntıya sahip olduğunda, ilgili sistemin unsurlarının diğer sistemin unsurlarıyla bire-bir
bağıntısı varsa, bu doğru bir gösterim olmaktadır. Haritalar, grafikler, fotoğraflar, kataloglar
vb. doğru oldukları ölçüde bu tanım içerisine girerler.
Bunun karşıtı olarak bir gösterimde, temsil eden sistemin temsil edilmiş sisteme
bağıntısı bire-bir değil de bire-çok olduğunda belirsizlik ortaya çıkar. Örnek olarak X, Y ve Z
kişilerini eşit şekilde temsil edebilecek şekilde bulanık görünüşlü bir fotoğraf belirsizdir.
Küçük ölçekli bir harita genellikle geniş ölçekli olandan daha belirsizdir. Çünkü o, geniş
olana göre türlü farklılıkları örneğin caddelerin nehirlerin vb.nin görünüşlerini, tüm
dönüşlerini ve kıvrımlarını göstermemektedir. Belirsizlik açıkça, aynı gösterimle temsil edilen
farklı sistemler arasındaki mümkün farkların alanına bağlı bir derecelendirme meselesidir.
Karşıtı olarak “doğruluk” ancak ideal bir sınırdır.
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Özellikle mantıkçılar, sözcükler, algılar, düşünceler veya bu tür şeylerden oluşacak bir
temsil eden sistem ile temsil edilen sistem arasında “anlam” açısından bire-bir bağıntının
tesisi gayretindedirler. Doğru bir dilde anlam bire-bir bağıntı olmalıdır; hiçbir sözcük iki
anlama sahip olmamalı ve herhangi iki sözcük aynı anlamı taşımamalıdır. Oysa gündelik
dillerde bildiğimiz gibi anlam bire-çoktur. (İki sözcüğün aynı anlama sahip oluşu sık sık
karşılaşılan bir şeydir; bunun olumsuzluğundan kolayca sakınılabileceği varsayılıyorsa da
bunun argümanı yaralamaksızın olamayacağı kabul edilmelidir). Bir başka deyişle, bir
sözcüğün belirttiği sadece tek bir nesne ve bir önermeyi doğrulayacak sadece tek bir mümkün
olgu yoktur. Anlamın bire-çok bağıntı olması olgusu bütün dillerin az ya da çok belirsiz
olduğu olgusunun kesin bir ifadesidir. Ancak bir sistemin temsilinin bir yöntemi olarak dile
ilişkin bir tür karışıklık vardır: Bağıntı bildiren sözcüklerin kendileri bağıntı değilse de diğer
sözcükler gibi nesneyi ya da nesne olmayanı belirtirler. Örnek olarak “bir yerin diğerinin
batısında bulunması” olgusu, harita üzerinde ilgili yerin diğerinin solunda olması olgusuyla,
diğer bir deyişle bir bağıntı diğer bir bağıntıyla temsil edilir ki bu bağlam itibariyle bir harita
bir dilden daha açıklayıcıdır. Çünkü bu durum dilde görülmez. Yüksek dereceden belirli
bağıntılar sentaks kurallarına uygun bir biçimde bağıntı bildiren sözcüklerle temsil edilirler.
Örneğin “A, B’den önce gelir” ve “B, A’dan önce gelir” iki farklı anlama sahiptirler. Çünkü
sözcüklerin sırası cümlenin anlamının özsel bir parçasıdır. Ancak bu durum bağıntı bildiren
sözcükler için söz konusu değildir; “önce gelir” sözcüğü her ne kadar bir bağıntı bildiriyorsa
da kendisi bir bağıntı değildir. Öyle görünmektedir ki bağıntıların doğasına ilişkin olarak tüm
felsefe okullarında etkili olan kafa karışıklığının altında bu basit olgu yatmaktadır.
Tüm bilginin belirsiz olduğunu nasıl biliyorsun? ve eğer öyleyse ne önemi var?
denilebilir. Daha önce kullanılan, biri sıhhatli diğeri tifo bulaştıran iki bardak su örneği
buradaki hususlar için de açıklayıcı bir işlev görebilir. Teleskop kullanılmaksızın, 200 km
uzaktaki bir kişinin görüntüsünün, iki 100 m uzaktaki bir kişinin görüntüsüyle
karşılaştırıldığında belirsiz olması gibi, mikroskop kullanılmaksızın, sıhhatli suyun tifo
bulaştıracak olandan ayırt edilemeyeceği de gayet açıktır. Bir başka deyişle, kişinin belirli bir
mesafeden eline baktığında gördüğü şeyle ona çok yakından baktığında da gördüğü şey aynı
değildir. Yakından bakıldığında görülenler uzaktan bakıldığında görülenlerden daha ayırt
edilebilir şeylerdir. Bu yüzden açıktır ki yakındakinin görünüşünde uzaktakinden daha az
belirsizlik vardır. Mikroskop altındaki görünüşte ise şüphesiz daha da az belirsizlik söz
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konusudur. Bu türden sıradan olgular mükemmel biçimde bilgimizin çoğunun belirsizliğini
gösterirler ve tümünün belirsiz olduğunu çıkartmamız için yol verirler.
Belirsiz bilginin yanlış olmak zorunda olduğunu varsaymak büyük bir hata olacaktır.
Tersine belirsiz bir inanç, kesin olandan çok daha fazla doğru olma şansına sahiptir çünkü onu
doğrulayacak daha çok mümkün olgu vardır. Eğer falancanın uzun olduğuna inandığımda
haklı çıkma ihtimalim, onun uzunluğunun 195 cm ile 198 cm arasında olduğuna inanışımdan
çok daha fazladır. Her ne kadar tek tek sözcükler için değilse de, inanış ve önermeler için
doğruluk ve kesinlik ayrımını yapabiliriz. Bir inanış onu sadece tek bir olgu doğruladığında
“kesin”, hem “kesin” hem de “gerçek” olduğundaysa “doğru”dur. Kesinlik, doğruluk
ihtimalini azaltıyorsa da, suyun tifo mikrobunu içermesi örneğinde olduğu gibi eğer bir
gerçekliği ifade ediyorsa, bir inanışın pragmatik değerini arttırmaktadır. Bilim durmaksızın
belirsiz olanların yerine daha kesin inanışları koymakla uğraşmaktadır. Bu bilimsel bir
önermenin “doğru” olmasını eğitimsiz insanların belirsiz inanışlarının “doğru” olmasından
daha zor kılmakla birlikte, elde edilebildiğinde, bilimsel “doğruluğu” daha kıymetli
kılmaktadır.
Bilgimizdeki belirsizlik öyle anlaşılmaktadır ki sadece, fiziğin genel bir kanununun
kısmi bir durumudur: Buna göre bir şeyden uzaklaşıldığı ölçüde onun daha az ayırt edilebilir
olması durumu, bir şeyin farklı yerlerdeki görünüşleri olarak anlaşılabilir. “Görünüş”ten
bahsettiğimizde salt fiziksel, gerçekten görüntülenebilir türde bir şeyden bahsetmiş oluruz.
Yakından çekilmiş bir fotoğraftan aynı nesnenin belirli bir uzaklıktaki fotoğrafını çıkarsamak
mümkündür, oysa bunun tersi bir çıkarım çok daha güçtür. Yani uzak ve yakın görünüşler
arasında bire-çok bir bağıntı vardır. Bu yüzden yakından görünüşün bir gösterimi olarak
alınan uzak görünüş, daha belirsizdir. Zannederim dil ve düşüncedeki tüm belirsizlikler özsel
olarak bir fotoğrafla örneklediğimiz belirsizliğe benzerdir. Epistemolojinin çoğu problemi
halis oldukları ölçüde, aslında fizik ve fizyolojinin problemleridirler. Dahası fizyoloji, sadece
fiziğin daha karmaşık bir dalıdır. Bilgiye esrarengiz ve mükemmel bir şeymiş gibi muamele
etme alışkanlığı tam bir talihsizliktir. Belki insanlar, “bir barometre ne zaman yağmur
yağacağını bilir” demezler ancak mevcut anlayış itibariyle, barometreyle onu gözlemleyen
meteorolog arasında özsel bir farklılığın gözetilip gözetilmediği şüpheli bir durumdur. Eğer
fizik dışarıda tutulmak isteniyorsa, bu hususta iş görebilecek sadece tek bir felsefi teori vardır
ki o da solipsizmdir. Eğer doğrudan deneyimler haricinde bir şeyin var olduğuna
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inanılmıyorsa, hiç kimse bunun hatalı olduğunu kanıtlayamaz ve muhtemelen bu görüşe karşı
hiçbir geçerli argüman kurulamaz. Eğer doğrudan deneyimlerden hareketle diğer varlıklara
yönelik herhangi bir çıkarıma izin veriliyorsa fizik bu çıkarımların en güvenli biçimini temin
edecektir. Modern biçimiyle fizik, solipsizm tarafından ortaya konulan bir problem yani
“deneyime konu olan bir varlıktan bir başka varlığa ilişkin geçerli bir çıkarım var mıdır?”
sorusu hariç, cevaplanma özelliğine sahip bütün felsefi problemlere cevap için malzeme temin
etmektedir. Bu problemle ilgili olarak septik bakışın hiç bir şekilde reddi mümkün
görünmemektedir. Ancak septik felsefe de ilgi çekici olamayacak kadar verimsiz bir alandır.
Bu nedenle filozofça düşünmeyi öğrenmiş bir kişi için, tercih edilebilir daha iyi bir zemin
olamayacaksa bile, alternatif geliştirmeye çalışmak kadar doğal bir şey yoktur.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, “felsefe açısından belirsizlik nedir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu
amaçla Bertrand Russell’ın görüşleri incelenmiştir.

20

Bölüm Soruları
1. “Belirsizlik” ve “kesinlik” kavramları incelenirken dilin ön planda olmasının bir
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu kavramların ifadelere ait olabilecek özellikler olması.
b. Bu kavramların dilden bağımsız olması.
c. Diller arası geçişlerde bu kavramların kullanılması.
d. Belirsizlik kavramının bir nebze de olsa kesinlik içermesi.
e. Kesinlik kavramında belirsizliğe yer olmaması.
2. “Belirsizlik” ve “kesinlik” kavramları incelenirken dilin ön planda olmasının bir
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu kavramların dilden bağımsız olması.
b. Diller arası geçişlerde bu kavramların kullanılması.
c. Söz konusu kavramların bir ifade ile onun belirttiği şey arasındaki bağıntıyla
ilgili olması.
d. Belirsizlik kavramının bir nebze de olsa kesinlik içermesi.
e. Kesinlik kavramında belirsizliğe yer olmaması.
3. Felsefede “bilinen şey” ile “bilgi”nin karıştırılması yönünde bir eğilimin aşağıdaki
filozofların hangisiyle başladığı söylenebilir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Kant
d. Aristoteles
e. Heraklitos

4.

““Bilme”, bir şeyle diğer şey ya da şeyler grubu ya da bunların özellikleri
arasında bulunan belirli bir bağıntı üzerinden inşa edilen “bilinen”i ifade eder.”
cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a. “Bilme”, “bilinen” ile ilgilidir.
b. Bir şey “bilinen” olabilmiş ise bir nesne başka bir nesne ile “bilme” ilişkisine
girmiştir.
c. “Bilme”nin olabilmiş olması bir bağıntının kurulmuş olmasını gerektirir.
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d. Bağıntılar “bilme” işlevinin gerçekleşmesi için gereklidir.
e. “Bilme” ve “bilinen” arasında herhangi bir bağ olmasına gerek yoktur.
5. Aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha az bir belirsizliğe sahip olduğu
söylenebilir?
a. Madde
b. Kırmızı
c. Kelleşen adam
d. İnsan
e. Brütüs Sezar’ı öldürdü.
6. Aydınlanma dönemi, modern felsefenin başlangıcı olarak kabul edildiğinde katı
mekanikçi doğa anlayışının da çıkış noktası olarak yorumlanabilir. Puslu küme
kuramı ise bu katı kuramı eleştirmesi ve geliştirmesi açısından oldukça önemli bir
yere sahiptir. Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin

‘Aydınlanma Dönemi’ne

doğrudan katkısı olmamıştır?
a. Descartes
b. Locke
c. Marx
d. Hobbes
e. Voltaire
7. Matematiksel mantık, puslu kümelerin yorumlanmasında oldukça önemli bir
değere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi matematiksel mantığın kurucusudur?
a. Kant
b. Hegel
c. Frege
d. Augustinus
e. Heidegger
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8. Bilim, tarih boyunca insanın doğaya olan ilgisi sonucunda ortaya çıkan bilgiler
toplamı olarak yorumlanma eğilimindedir. Farklı çağlarda bu etkinlik farklı
isimlendirmelerle anılmıştır. Antikçağ’da bilim kavramı yerine aşağıdakilerden
hangisi kullanılmıştır?
a. Biyoloji
b. Astronomi
c. Sosyoloji
d. Psikoloji
e. Felsefe
9. Modern bilim anlayışının oluşmasında en etkili çalışmaları yapan bilim
adamlarından birisi de Newton’dur. Newton ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Newton her türlü cismin hareketini “evrensel çekim kanunu” olarak bilinen tek
bir kavram ile açıklayabilmiştir.
b. Newton diferansiyel hesabı bulmuştur.
c. Hipotetik dedüktif yöntemin kurucusudur.
d. Newton'un bilimsel çalışmaları aynı zamanda organik bir dünya görüşünü de
beraberinde getirmiştir.
e. Newton'un en önemli eseri, “Tabiat Felsefesinin Matematik İlkeleri” adını
taşımaktadır.
10.

“Bilimin yeniden yorumlandığı ve belirsizliklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı
dönem” olarak tanımlana Aydınlanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bu dönemde felsefe alanında olduğu kadar sanat ve bilim alanlarında da
değişimler yaşanmıştır.
b. Bu dönemde Antropoloji bilimi ortaya çıkmıştır.
c. Newton'un “etki ve tepki” kanununu elektrik kuvvetlerine uygulanmıştır.
d. Bilimsel yöntem ve dolayısıyla bilimin yapı ve işleyişinin aydınlatılması
çalışmaları günümüze kadar sürmüş ve günümüzdeki bilim felsefesi ve analitik
felsefenin çıkış noktasını oluşturmuştur.
e. Bu dönemde Aristoteles Fiziği birinci çalışma alanı olmuştur.

Yanıtlar
1 a 2 c 3 c 4 e 5 e 6 e 7 c 8 e 9 d 10 e
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2. KESİNLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

Kesinlik Nedir?
Batı Biliminin Öncüsü: Aristoteles
İki Değerli Mantık ve Klasik Kümeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kesinlik nedir?
Batı biliminin öncüsü olarak kabul edilen filozof kimdir?
İki değerli mantık ve klasik kümeler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kesinlik

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Fizik ve beşeri bilimler, Okuma
felsefe ve mantık açısından
“kesinlik” kavramı.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Kesinlik, pusluluk, iki değerli mantık, Aristoteles

29

Giriş
Bu ünitede, fizik ve beşeri bilimler, felsefe ve mantık açısından “kesinlik” kavramı
tartışılmıştır.

2.1. Kesinlik Nedir?
Bütün bilimsel edimlerin, ucu açık olmayan, üzerinde tartışmasız bir uzlaşı
sağlanabilecek kesin bir sonuç, kesin bir tanım, kesin bir bilgi elde etmek gibi bir amacının
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle doğa bilimleriyle uğraşan bilim adamları,
tarih boyunca bu amaç doğrultusunda sayısız başarılı sonuçlar elde etmişlerdir ve bu durum
“kesinlik” kavramına verilen önemi son derece anlaşılır kılmaktadır.
Çoğu bilim adamı için bir şeye ilişkin kesinlik, o şeyin ölçülebilir olup olmamasıyla
birlikte düşünülmektedir. Dolayısıyla bu bilim adamları için ölçmeye başvurmadan herhangi
bir bilim dalında ilerleme sağlanabilmesi, bilimin diğer şartlarına haiz ancak ölçüm becerisi
olmayan bir disiplinin bilim olarak nitelendirilebilmesi mümkün görülmemektedir.
Bilimsel çalışmalarının sonuçlarını mümkün olduğunca kesin, açık ve doğru bir
biçimde dile getirme amacını taşıyor olmaları nedeniyle bilim adamlarının ölçümü zorunlu bir
araç olarak görmesi elbette yadırganamaz. Örneğin “su ısıtılınca kaynar” önermesi ile “su,
sıcaklığı 100°C olduğunda kaynar” önermesi, ortaya koydukları bilginin kesinliği bakımından
bir hayli farklıdırlar. Bu farkı yaratan şey ikinci önermenin, birinci önerme gibi sadece
gözleme dayalı olmaması, beraberinde bir ölçüm sonucunu da içeriyor olmasıdır. Bu bakış
açısına göre şeyler, kendilerine ilişkin veriler niceliksel olarak ifade edilebildikleri oranda
ölçülebilirler; bu verilerin ölçülebilirlikleri oranında da kesin bir bilgi verirler. Bir bilgi ne
kadar kesinse o oranda yetkindir. Buna göre bilimsel bir edimin değeri, ürettiği bilginin,
yukarıda zikrettiğimiz özellikleri ne oranda taşıdığına bağlı olarak değişir.
Fizik gibi doğa bilimleri, inceledikleri alan itibariyle neredeyse tamamen niceliksel
bilgiler ile iş görmektedirler ancak bir beşeri bilim olan sosyoloji için bilgi, Korkut Tuna’nın
ifadesiyle:
“Her yanımızı sarmış, etrafımızdaki tüm ilişkilere sinmiş ve kendisini ortaya koyan
bütün maddi verilerine rağmen çeşitli kılıklara büründüğünden ve değişik hayat tarzlarının
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ifadesi olduğundan; sınırlarının çizilmesi, toparlanması ve net bir biçimde ifade edilebilmesi
bazı güçlükler içermektedir”.
Benzeri güçlükler şüphesiz diğer beşeri bilimler için de geçerlidir ve bu bilim dalları,
niceliksel değerlendirme, ölçüm ve böylelikle kesin bilgi elde edebilme becerileri açısından
doğa bilimleri ile karşılaştırıldıklarında ister istemez hiyerarşik bir sınıflamaya tabi
tutulmakta,

nihayetinde

güvenilirliği

en

düşük

bilimsel

etkinlikler

olarak

değerlendirilmektedirler. Doğa bilimlerinin gerek bilim camiasında gerek toplum nazarındaki
intibaı, beşeri bilimlerle uğraşan çoğu bilim adamı için bile bilimin nasıl olması gerektiğine
ilişkin inanışın kaynağı durumundadır. Bu bilim insanları, doğa bilimlerine nispetle ve kaba
bir öykünmeyle, inceledikleri alanların tabii şartlarına uygun bir metodoloji geliştirmeye
çalışmak yerine karşılaştıkları her sorunu, ilgi alanları içerisindeki şeylere ilişkin verileri daha
çok nicelikselleştirebildikleri oranda aşabileceklerine inançla, daha nicel, ölçülebilir ve kesin
bilgi nasıl elde edilebilir? sorusuyla meşgul olmayı tercih etmektedirler.
Burada R. Guénon’un (1886-1951) görüşlerine başvurmak yerinde olacaktır. Guénon
Batı bilim anlayışının düşünme ve algılama biçimlerinde yarattığı deformasyona ve beşeri
bilimlerin doğası itibariyle doğa bilimlerinden farklılığına şu şekilde işaret etmektedir:
“Gerçekten de “hem “tabii” alanda hem de insani alanda uygulanan bu tekbiçimcilik
eğilimi (Guénon, “tekbiçimcilik” ile (kendi ifadesiyle) modernlerin, insana ilişin ne varsa, bir
şekilde nicelikselleştirilebileceği ve böylelikle açık ve kesin bir biçimde ifade edilebileceği
inanışına binaen geliştirdikleri bir anlayışa işaret etmektedir.), birbirine tamamen özdeş
fenomenlerin tekrarlarının mevcut olduğu fikrini kabul ettirmeye, hatta bunu bir ilke olarak
(daha doğrusu sahte ilke dememiz gerekirdi) yerleştirmeye çalışmaktadır. …Bu fikir özellikle
“aynı sebepler her zaman aynı sonuçları doğurur” iddiasıyla ifade edilmektedir; bu ise, bu
şekilde dile getirilmiş olmakla zaten tamamen saçma bir şeydir, çünkü, gerçekte art arda gelen
bir zuhur düzeni içinde hiçbir zaman ne aynı sebepler olur ne de aynı sonuçlar… Oysa
hakikat şu ki sadece benzer dönemler ve benzer olaylar arasında bir takım analojik
uygunluklar vardır”.
Guénon, modernlerin bilimselliğe ilişkin iddialarına yönelik eleştirilerini “kesinlik”
algısına da dikkat çekerek sürdürür:
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“Ne olursa olsun, farkları önemsiz görerek, adeta onları görmeyi reddederek, “tam ve
kesin” (exact) bir bilim kurulacağı nasıl iddia edilebilir, diye insan kendine sormadan
edemiyor. Gerçekte ve kesinlikle, ancak saf matematik “kesin” (exactes) olabilir, çünkü
matematik gerçekten de nicelik alanıyla ilgili olmaktadır; ve modern bilimin geriye kalan
kısmının tamamı, bu koşullar içinde, ancak bir yığın kaba tahminlerdir ve ancak böyle olabilir
ve bu sadece, gözlem ve ölçü vasıtalarının kaçınılmaz olarak doğurduğu kusurları herkesin
kabul etmek zorunda kaldığı, uygulamalarda değil, fakat aynı zamanda teorik bakış açısından
da böyledir… Tekbiçimciliğin mümkün olması için, her tür nitelikten yoksun ve sadece basit
sayısal “birlikler” durumuna indirgenmiş varlıkların olması öngörülmektedir. İşte bu yüzden
böyle bir tekbiçimcilik hiçbir zaman gerçekleşemez, fakat onu gerçekleştirmek için yapılan
bütün çabalar, özellikle insani alanda, varlıkları kendi niteliğinden tamamen soyma ve yoksun
bırakma sonucunu doğurabilir”.
Beşeri bilimlerin tarihçeleri, Guénon’un, Batı bilim anlayışının kesinlik iddiasını
eleştirmeksizin kabul eden, insanın ve dolayısıyla beşeri bilimlerin ancak nitel olarak
değerlendirilebilecek doğasını neredeyse tümüyle reddeden ve bu kabulle iş görenlere karşı
geliştirdiği eleştirilerini haklı kılacak sayısız örnekle doludur. Elbette bu faaliyetlerin
bütünüyle beyhude olduğunu iddia etmek büyük bir hatadır. Nitekim beşeri bilimler
geçtiğimiz yüzyılda Guénon’un sert bir biçimde eleştirdiği bu faaliyetler sayesinde ciddi
aşamalar kaydetmişlerdir. Ancak bu olumlu durumun bile, beşeri bilimlerin doğa bilimlerine
öykünüşünün bir başka sonucu olarak felsefeyle ve özellikle bilim felsefesiyle ilişkilerini
asgari seviyeye indirgemeleriyle ortaya çıkan düşünsel akamete bir özür teşkil etmeyeceği
açıktır. Batı bilim anlayışı, bir edimi, ancak kesin bilgiler üretebilmesi halinde bilimsel olarak
nitelendirebilmemize imkân tanımaktaysa, bu anlayışa göre bilimsel olanın ne olduğu
konusunda bir şeyler söyleyebilmek, kesinlik kavramının felsefi bir sorun olarak
irdelenmesiyle mümkün olabilecek gibi görünmektedir.
Geçtiğimiz yüzyılın en önemli filozoflarından birisi olarak nitelendirilen Bertrand
Russell’ın, bir önceki ünitede konu edindiğimiz “Vagueness” başlıklı çalışmasında
“belirsizlik” ve “kesinlik” kavramı hakkındaki düşünceleri, bilimsel düşünüşün “kesinlik”
algısına, kısaca “belirsiz olandan olabildiğince uzak dururken kesin olanı elde etmeye
çalışma” şeklinde ifade edebileceğimiz temel yaklaşımına karşı geliştirilmiş esaslı
eleştirilerden birisidir. Hatırlanacağı üzere Russell, söz konusu çalışmasında “…bilişsel bir
32

oluşta belirsizlik, onun bilinene ilişkin bir özelliğidir; kendisinde oluşun bir özelliği değildir”
demekte, belirsizlik ve kesinliğin sadece ifadelere ait olabileceğini, bu özellikleri şeylere
aitmiş gibi düşünmenin bir yanılgı olduğunu ifade etmektedir. Şüphesiz bu önemli felsefi
eleştiri, “kesinlik” algısının ne denli sorunlu olduğunu gözler önüne sermekte, sağduyu sahibi
kişileri, “kesinlik” kavramını, belirsizlikleri göz ardı etmeksizin yeniden değerlendirmeye
zorlayacak derecede ikna edici görünmektedir. Russell’ın kesinliğe ilişkin değerlendirmeleri
“mutlak hakikat(ler) var mıdır?”, “bun(lar)a mevcut bilimsel edimler ile erişmek mümkün
müdür?” gibi soruları da hatıra getirmektedir. Ancak geçtiğimiz yüzyıla kadar, dile ait bir
özellik olduğu ve sadece bir ön-kabul niteliği taşıdığı halde -bir yanılgı sonucu- kesinliğin her
şeye teşmil edilebilmesi sayesinde mutlak hakikat(ler)e ulaşma sevdasını daima diri tutabilen
bilim insanları için bu türden soruların pek bir anlam taşımadığı da ortadadır. Nitekim çoğu
bilim adamının “kesinlik ile kastedilen nedir?” gibi felsefi bir soruya verdiği yanıtlar
genellikle bilimsel edimlerinde elde ettikleri başarıların tam tersine, tatmin edici olmaktan bir
hayli uzaktır; anlaşır ve kabul edilebilir değildir. Üzerinde hemfikir oldukları ancak ne
olduğunu tam olarak ifade edemedikleri bir ilkenin yani kesinliğin ve/veya onun karşıtı olarak
belirsizliğin, bir süje, inceleme sahası olarak değerlendirdikleri dış-dünyada neye tekabül
ettiğinin açıklığa kavuşturulması sadece felsefeciler için değil, bilim adamları için de bir
öncelik olmalıdır.

2.2. Batı Biliminin Öncüsü: Aristoteles
Zamanının ötesindeki dehası ve hayret uyandırıcı bilgi birikimi ile kapsamlı ve bir o
kadar da derin, sadece felsefi çalışmalara değil diğer pek çok düşünsel edime de esas teşkil
eden, yol gösterici veyahut ilham kaynağı olan eserler vermiş, bu nedenle Antik Yunan’ın en
önemli filozoflarından birisi olarak nitelendirilmiş Aristoteles, etki merkezi, alanı ve
sürekliliği de göz önüne alındığında özel bir dikkatle okunması ve değerlendirilmesi gereken
bir düşünürdür. Aristoteles, ortaya koyduğu çalışmalar ile tüm Ortaçağ boyunca (ve kısmen
sonrasında da) en önemli referans olarak itibar görmüş, genelde Batı düşün dünyasının, özelde
ise Batı bilim anlayışının temel taşı hüviyetini kazanmıştır.
Aristoteles, çok genel olarak ifade etmek gerekirse, Batı bilim anlayışının üzerine inşa
edildiği, bugün klasik mantık ya da Aristoteles mantığı olarak adlandırdığımız iki-değerli
mantığı -her ne kadar öncesinde üzerine bir takım felsefi tartışmalar yapılmış olsa da- belirli
bir sistematik içerisinde, bir disiplin olarak ortaya koyan ilk düşünürdür. Bütün insanların
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düşünme edimleri için zorunluluğu tartışmasız bir biçimde kabul edilen iki-değerli mantığın
başlıca konu ve ilkelerini incelediği Organon adlı çalışmasında Aristoteles’in bu alana en
dikkat çekici katkılarından birisi antik dönemde geliştirilmiş olan “klasik sınıf işlemi”ni
“kıyas teorisi” olarak ortaya koymuş olmasıdır. İki-değerli mantığın ilkelerine göre iş gören
klasik sınıf işlemi, her terim için, o terimin kaplamının oluşturduğu bir sınıf öngörmekte, bu
işlem üzerine bina edilen kıyas teorisi ile Aristoteles, önermelerin özne ve yüklemlerinin
belirttiği sınıflar arasındaki ilişkileri değerlendirmektedir. Batı bilim anlayışının bilgiyi ele
alış tarzının formülleştirmiş hali olarak tanımlayabileceğimiz küme teorisinde, “şey”leri
“kesin” tanımlarla sınıflama işleminde, Aristoteles’in kıyas teorisinden ve dolayısıyla ikideğerli mantık ilkelerinden istifade edildiği çok açıktır. Bu ilişkiler yumağının çok daha iyi
anlaşılabilmesi için kesinlik kavramı ile ilgisi açısından iki-değerli mantık ile klasik küme
teorisi ele alınmalıdır.

2.3. İki-Değerli Mantık ve Klasik Kümeler
Aristoteles’e göre, özne ve yüklem ile bunları biraya getiren nicel ve nitel ilişki
biçimlerinden oluşan, yargı bildiren ve dolayısıyla doğruluk değeri taşıyan ifadeler olarak
tanımlayabileceğimiz önermeler için sadece iki doğruluk değeri söz konusudur: Doğru ya da
yanlış. Bir başka deyişle, önerme niteliği taşıyan bir ifadenin doğru ya da yanlış dışında bir
başka doğruluk değeri taşıması mümkün değildir ki bu kabul Aristoteles mantığının üç temel
ilkesinin de esası durumundadır:
1) Özdeşlik İlkesi: (Bir şey A ise A’dır)
2) Çelişmezlik İlkesi: (Bir şey hem A hem de A değil olamaz)
3) Üçüncü Halin İmkânsızlığı İlkesi (Bir şey ya A’dır ya da A değildir)
Aristoteles’in

iki-değerli

mantığının,

Batı

düşüncesinin

omurgası

olarak

nitelendirebileceğimiz “kesinlik” algısının sistemli bir ifadesi olduğunu iddia etmenin,
yukarıdaki ilkelerin mahiyetine nüfuz edildiğinde hiç de abartılı olmadığı görülecektir.
Kıyas teorisi ve iki-değerli mantık sistemi ile öncelenen “küme” kavramı, kesinlik
kavramının matematiksel bir ifadesi durumundadır. Bu kavrama modern anlamına en yakın
şekliyle ilk kez temas eden kişi ünlü bir filozof ve matematikçi olan W. G. Leibniz’dir.
Leibniz bir kümeyi bir arada düşünülen ve bir bütün olarak değerlendirilen herhangi sayıdaki
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şeyler olarak tanımlamıştır. Leibniz’den bir asır sonra, “empirik dünyanın, görünür empirik
özellikler ve onları bir arada tutan görünür empirik bağıntılarla birlikte nesnelerin sonlu bir
toplamından oluştuğu” iddiasından hareket eden G. Boole klasik küme teorisine giden
çalışmaları önceleyen ilkeler ortaya koymuş bu ilkeler yardımıyla kendi adıyla anılan bir cebir
sistemi oluşturmuştur. Her ne kadar yakın bir geçmişte ortaya konulmuşsa da, puslu mantığın
esası olan puslu kümelere nispetle artık “klasik” olarak nitelendirilmekte olan küme teorisini
geliştiren kişi ise G. Cantor’dur. Cantor, bir matematikçi olarak küme teorisi ile bazı
matematiksel problemleri çözmekle kalmamış kendisinden sonraki mantıkçılara verdiği esinle
sembolik mantık çalışmalarına da ciddi katkılar sağlamıştır.
İki-değerli mantıkta bir özne ile yüklem arasında bir münasebetin var olması ya da
olmaması, ya da bunların oluşturduğu önermenin doğru ya da yanlış olması şeklinde ifade
ettiğimiz durum, klasik küme teorisinde herhangi bir şeyin bir kümenin elemanı olup
olmamasına karşılık gelmektedir. Örnek olarak “elma yenilir bir şeydir” önermesinde elmanın
yenilir şeylerden olduğu tasdik edilmektedir. Kümeler teorisinde bu durum elma nesnesinin
“yenilir şeyler” kümesi içinde yer aldığı gösterilmek suretiyle ifade edilir (bz. Şekil 1).

.Elma

Yenilir Şeyler Kümesi

şekil 1
Şekil 1
İki-değerli mantığa göre “masamdaki elma”, şüphesiz “elma” kümesinin bir elemanı
durumundadır. Buna göre masamın üzerindeki bu şeyin “elma olmayanlar” kümesi içerisinde
değerlendirilmesi mümkün değildir. Beraberinde “masamdaki elma”nın ilgili kümenin
elemanı durumundayken “üzüm” kümesinin ya da “masa” kümesinin bir elemanı olamayacağı
da açıktır. Öyleyse “masamdaki şeyin “elma” olduğuna ve başka bir şey olmadığına dair bilgi
Batı bilim anlayışının arzu ettiği türde bir kesinlik ihtiva etmektedir. Dikkat edilirse bu
açıklamalarımız Aristoteles’in ortaya koyduğu iki-değerli mantık ilkelerini de örnekleyici
niteliktedir. Her şeyin apaçık ve dolayısıyla kesin tanımlarının elde edilebildiği bir dünyada
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elbette bu ilkeler tartışmasız bir biçimde kabul edilebilirler ancak içerisinde yaşadığımız
gerçek dünyayı oluşturan unsurları tanımlamak ve sınıflandırmak her zaman bu kadar kolay
olmamakta, söz konusu ilkeler her durum için geçerliliklerini koruyamamaktadırlar. Bundan
sonraki üniteden itibaren puslu mantık anlatılmaya, “kesinlik” ve “belirsizlik” ayrımı daha
açık kılınmaya çalışılacaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kesinlik kavramı ve onu belirleyen temel etmenler ile iki değerli
mantığın kurucusu olarak kabul edilen Aristoteles’in felsefesinin yanısıra klasik kümeler
teorisine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Bilimsel faaliyetlerin amacı aşağıdakilerden hangisine ulaşmaktır?
a. Olabildiğince kesin bir sonuç
b. Belirsiz bir hipotez
c. Temelsiz teoriler
d. Doğrulanamayan ifadeler
e. Muğlak ifadeler
2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir önerdir?
a. Su kaynar.
b. Su, sıcaklığı 100°C olduğunda kaynar.
c. Su, deniz seviyesinde, sıcaklığı 100°C olduğunda kaynar.
d. Su, deniz seviyesinde, sıcaklığı 100°C olduğunda kaynayabilir.
e. Suyun deniz seviyesinde, sıcaklığı 100°C olduğunda kaynayıp kaynamadığı
bilinemez.
3. Guénon’un bilimdeki tekbiçimciliğin ortaya çıkardığı “aynı sebepler her zaman
aynı sonuçları doğurur”

ifadesinin yerine önerdiği anlayış aşağıdaki şıklardan

hangisinde doğru bir biçimde aktarılmıştır?
a. Farklı dönemler ve farklı olaylar arasında bir takım analojik uygunluklar
vardır.
b. Benzer dönemler ve benzer olaylar arasında bir takım analojik uygunluklar
yoktur.
c. Benzer dönemler ve benzer olaylar arasında bir takım analojik uygunluklar
vardır.
d. Farklı dönemler ve benzersiz olaylar arasında bir takım analojik uygunluklar
vardır.
e. Benzer dönemler ve benzer olaylar arasında bir takım analojik uygunluklar
varolduğu söylenemez.
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4. Aristoteles’in en önemli yapıtı olarak nitelendirilen “Organon” un konusu nedir?
a. Sosyoloji
b. Psikoloji
c. Fizik
d. Geometri
e. Mantık
5. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles mantığının üç temel ilkesinden biri olan
özdeşlik ilkesini açıklar?
a. Bir şey hem A hem de A değil olabilir.
b. Bir şey ya A’dır ya da A değildir.
c. Bir şey ya A’dır ya da B’dir.
d. Bir şey hem A hem de A değil olamaz.
e. Bir şey A ise A’dır
6. Özdeşlik ilkesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a. Bazı şeyler bazen doğru bazen yanlıştır.
b. Bazı şeyler başka şeylere dönüşür.
c. Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır.
d. Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.
e. Bir şey ne ise o’dur.
7.

Çelişmezlik ilkesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a. Bazı şeyler bazen doğru bazen yanlıştır.
b. Bazı şeyler başka şeylere dönüşür.
c. Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır.
d. Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.
e. Bir şey ne ise o’dur.
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8. Çıkarım kuralları aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?
a.

Önermelerin genel geçerliğini sağlamak

b.

Geçerli akıl yürütmeleri tespit etmek

c.

Bilgi türlerini ayırt etmek

d.

Önerme çeşitlerini göstermek

e.

Doğal dile dönüşü sağlamak

9. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihte bir mantık ilkesi olarak kabul edilmemiştir?
a. Özdeşlik
b. Çelişmezlik
c. Yeter- sebep ilkesi
d. Üçüncü halin imkansızlığı
e. Önermelerin mümkün olma zorunluluğu
10. “Kıyas teorisi ile ……………., önermelerin özne ve yüklemlerinin belirttiği
sınıflar arasındaki ilişkileri değerlendirmektedir.” önermesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Hegel
b. Aristoteles
c. Leibniz
d. Albert Camus
e. Erich Fromm

Yanıtlar
1 a 2 c 3 c 4 e 5 e 6 c 7 a 8 b 9 e 10 b
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3. PUSLU KÜMELERİN ve PUSLU MANTIĞIN TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. “Küme” Kavramının Tarihçesi ve Puslu Küme
3.2. Klasik Kümeler ve Karakteristik Fonksiyonlar
3.3. Çok-Değerli Mantık Çalışmaları
3.4. Puslu Kümeler ve Puslu Mantık Teorisi
3.5. Puslu Mantık Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çok-değerli mantık çalışmaları nelerdir?
Puslu kümeler ve puslu mantık teorisi arasındaki ilişkiyi tanımlayınız.
Puslu mantık uygulamaları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Puslu Kümeler ve Puslu Puslu kümeler ve puslu Okuma
mantık
hakkında
temel
Mantık
bilgiler.
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Puslu Mantık, Puslu Küme, Çok-Değerli Mantık
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Giriş
Bu ünitede puslu kümelerin ve puslu mantığın tarihçesi anlatılmıştır.
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3.1. “Küme” Kavramının Tarihçesi ve Puslu Küme
Puslu mantık, belirsiz veya kesin olmayan tanımların ifadesi için kullanılan “puslu
kümeler” üzerine inşa edilmiş bir teoridir. Bu nedenle puslu mantık teorisinin ortaya çıkışı ve
gelişimi, puslu küme kavramının tarihçesinden bağımsız olarak ele alınamaz. Beraberinde,
çok-değerli mantık çalışmalarının puslu mantık teorisinin evrimindeki büyük katkıları, böyle
bir tarihçede onlara da değinilmesini gerekli kılmaktadır.
“Küme” kavramı çerçevesinde düşünülebilecek klasik çalışmaların kökleri Antikçağ’a
kadar uzanmaktadır. “Organon” adlı çalışmasında Aristoteles, mantığı en genel şekliyle
“terimler” ve “kıyaslar” olarak adlandırabileceğimiz iki ana kısımda ele almış, daha önce de
değinildiği üzere antik dönemde geliştirilmiş olan “klasik sınıf işlemi”ni (classical calculus of
classes), bir “kıyas teorisi” (theory of syllogism) olarak ortaya koymuştur. Klasik sınıf işlemi,
her terim için, o terimin kaplamının (extension) oluşturduğu bir sınıf öngörmekte, kıyas
teorisi ise önermelerin özne ve yüklemlerinin belirttiği sınıflar arasındaki ilişkiler
değerlendirilmektedir. Buna göre sınıflara dolayısıyla kümelere ilişkin ilk sistemli çalışmanın
Aristoteles’in kıyas teorisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Antikçağ’da mantığın diğer önemli bir çalışma alanı, Aristoteles’in de kısmen ele
aldığı ancak özellikle Stoa-Megara okulunun katkılarıyla sistemli bir hale gelmiş olan modal
mantıktır. Modal mantıkta, Aristoteles’in iki değerli mantığı ile doğruluk değerleri tespit
edilemeyen, özellikle “yarın yağmur yağacak” gibi geleceğe ilişkin önermeler üzerine
odaklanılmış, bunların doğrulukları imkân kavramıyla birlikte değerlendirilmiştir. Modal
mantık, Aristoteles’in kıyas teorisi ile birlikte tüm Ortaçağ boyunca mantık çalışmalarının
merkezi olmasının yanı sıra 20. yy’ın çok-değerli mantık çalışmalarını önceleyişi nedeniyle
de büyük bir öneme sahiptir.

3.2. Klasik Kümeler ve Karakteristik Fonksiyonlar
“Klasik küme” kavramının belki de ilk tanımını, filozofluğunun yanı sıra önemli bir
matematikçi-mantıkçı olan Wilhelm Gottfried Leibniz vermiştir. Bir önceki ünitede de ifade
edildiği gibi Leibniz bir kümeyi “bir arada düşünülen ve bir bütün olarak değerlendirilen
herhangi sayıdaki şeyler” olarak tanımlamıştır. Leibniz sonrası, mantık ve matematikteki
küme kavramına ilişkin en önemli çalışma ise George Boole’a aittir. Empirik dünyanın,
görünür (visible) empirik özellikler ve onları bir arada tutan görünür empirik bağıntılarla
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birlikte nesnelerin sonlu bir toplamından oluştuğu iddiasından hareket eden Boole, birisi tüm
nesneler sınıfı, diğeri ise tüm özellikler sınıfı olmak üzere iki sınıf varsaymıştır. Bu varsayım
üzerine Boole, nesneler ile özellikler arasındaki ilişkileri belirleyen ve ilki günümüzde Boole
cebiri olarak adlandırılan sistemin esası olan iki kanun ortaya koymuştur.
Artık hemen herkesçe bilindiği gibi, modern biçimiyle küme kavramını başlı başına
bir inceleme konusu olması nedeniyle burada ele almayacağımız bir takım matematiksel
problemlerin çözümü amacıyla geliştiren kişi bir matematikçi olan Georg Cantor’dur.
Altkümelerin kesişim, birleşim ve tümleme işlemleriyle donatılmış özel bir cebirsel yapı olan
Boole cebiri üzerine temellenmiş bu teori, günümüzde naif (naive) bir sınıflar teorisi (ya da
naif küme teorisi) olarak adlandırılmaktadır. İçerdiği tutarsızlık nedeniyle büyük eleştiriler
almış ancak kullanışlılığı nedeniyle bütünüyle terk edilememiş olan bu teori bazı
matematikçiler tarafından tutarlı bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde en
önemlileri E. Zermelo (1871-1953), B. Russell ve S. Lesniewski (1916-1992) tarafından
yapılanlardır. Bunlardan Zermelo’nun sistemi daha sonra A. Fraenkel (1891-1965) tarafından
geliştirilmiş, böylelikle günümüzde Zermelo-Fraenkel (kısaca ZF) küme teorisi olarak bilinen
ve puslu küme kavramının da içerisinde geliştirildiği bir küme sistemi ortaya konmuştur.
Genel olarak matematiği temellendirme iddiasını taşıyan ve zaman içerisinde büyük
bir taraftar kitlesine sahip olan küme teorisi, matematikselliğin eş değeri olarak algılanmaya
başlanmasıyla birlikte, özsel bir parçası durumundaki sınıflar işlemi ile kesinliğin ifadesinin
en önemli aracı haline dönüşmüştür. Bu teorinin, bilimsel paradigmanın kesinliği ele alış
tarzında yarattığı bu farklılık puslu kümelerin ortaya çıkış sürecinde çok önemli bir dönüm
noktasıdır. Çünkü bu dönemde pek çok araştırmacı kesinliğin ifadesi için kullanılan sınıflar
işlemini kesin olmayan kavramlara ilişkin bir işlemin inşası için de uygun bir zemin olarak
değerlendirmeye başlamıştır.
Bu yöndeki çalışmalara, 1936 yılında Charles Jean de la Vallée-Poussin (1866-1962)
tarafından ortaya konulan, formal olarak sözünü ettiğimiz sınıflar işlemine eşdeğer bir Boole
cebiri

sistemi

olan

“karakteristik

fonksiyonlar”

(characteristical

functions)

temel

oluşturmuştur. Bu arada bazı mantıkçı ve matematikçilerin kesin olmayan kavramları ifade
edebilmek için, bu fonksiyonların alanının, {0, 1} şeklinde gösterilen iki-elemanlı küme
yerine [0, 1] birim aralığı şeklinde genellenmesine yönelik çalışmalarının, puslu kümelerin
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gösteriminde kullanılan “üyelik fonksiyonları”nı (membership functions) öncelediği
belirtilmelidir. Bu genelleme çalışmaları üyelik fonksiyonlarının gelişimi açısından son
derece önemlidir ancak bu nosyonun atası olarak Max Black’ın (1909-1988) 1937 yılında
belirsiz sembolleri tanımlamak amacıyla ortaya koymuş olduğu “tutarlılık profilleri”
(consistency profiles) gösterilmektedir. 1940 yılında, yukarıda açıkladığımız şekliyle ilk
genellemeyi yaparak karakteristik fonksiyon yerine sürekli (continuous) karakteristik
fonksiyon kavramını geliştiren H. Weyl (1885-1955), üyelik fonksiyonlarının gelişimine
öncülük eden bir diğer mantıkçı olmuştur. 1951’de, A. Kaplan (1918-1993) ve H. F. Schott’ın
aynı türden bir genelleme yoluyla belirsiz yüklemlerin genellenmiş karakteristik fonksiyonları
için önerdikleri hesap (calculi) temel puslu küme ilişkilerini de ortaya koymuştur. “Puslu
küme” tabirini ilk kez (ancak Fransızca karşılığı olan “ensemble flou” olarak) kullanan kişi
matematikçi Karl Menger’dir (1902-1985).

3.3. Çok-Değerli Mantık Çalışmaları
Tarihçesi çoğunlukla Gottlob Frege’nin (1848-1925) “Begriffsschrift” adlı eseriyle
başlatılan modern (sembolik) mantığın gelişimi ile matematikteki küme teorisine ilişkin
gelişme ve tartışmalar hemen hemen aynı dönem içerisinde cereyan etmiştir. Mantık alanında
esaslı yeniliklerin ortaya çıktığı bu dönemde mantık ve matematik üzerine yapılan
çalışmalarının özellikle kümeler teorisi ile ciddi bir ilişki içerisinde olduğu açıktır. Genel
olarak, klasik mantığın klasik kümelerle ilişkisi ile sözü edilen dönemde ortaya çıkmış olan
çok-değerli mantık sistemleriyle puslu kümelerin ilişkisi bir paralellik göstermektedir. Bu
ilişkiler nedeniyle kümeler konusunda yapılan çalışmalar ile çok-değerli mantık çalışmaları
arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Sonraki ünitede ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz “müphemlik” üzerine tartışmaların
sonuçlarından biri olan Jan Lukasiewicz’in (1878-1956) “üç değerli mantık” sistemi, puslu
mantık teorisi açısından o güne kadarki en önemli gelişme durumundadır. İki değerli mantığa
alternatif geliştirmeye yönelik çalışmaların ilk somut örneği olan bu sistemde Aristoteles
mantığının kabullerinden farklı olarak “doğru” ve “yanlış” doğruluk değerleri dışında
“imkân”ı ifade eden bir ara doğruluk değeri varsayılmaktadır. Önerilen yeni notasyonun bir
parçası olarak doğrunun ifadesi için “1”, yanlışın ifadesi için “0”, söz konusu müphemliğin
ifadesi için ise “½” değeri kullanılmaktadır. Lukasiewicz’in ilk kez 7 Mart 1918’de Varşova
Üniversitesi’nde yaptığı “veda dersi”nde değindiği bu sistemi kapsamlıca tanıttığı eser 1920
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yılında yayınlanmış; sistemin aksiyomatik yapısı daha sonra M. Wajsberg (1902-1942?)
tarafından inşa edilmiştir. Hemen hemen aynı tarihlerde ancak Lukasiewicz’in sisteminden
tamamıyla bağımsız ve farklı öncüllerden hareketle geliştirilen bir başka çok-değerli mantık
sistemi ise Emil Post’a (1897-1954) aittir. Bu iki mantıkçıdan sonra da çok-değerli mantık
üzerine çalışmalar devam etmiş örnek olarak Rescher, Hajek ve Gottwald gibi bazı
mantıkçılar yeni çok değerli-mantık sistemleri geliştirmişlerdir. Modaliteyi yeni bir tarzda
işleyen çok-değerli mantık teorileri ile puslu mantık teorisi arasında, daha önce değinmiş
olduğumuz gibi, inceledikleri müphemlikler açısından her ne kadar belirgin bir farklılık varsa
da, kimi mantıkçılar puslu mantık teorisini çok genel bir anlamda da olsa bir çok-değerli
mantık sistemi olarak değerlendirmişlerdir. Böyle bir değerlendirmenin ardındaki en önemli
sebep puslu küme kavramı ile çok-değerli mantık sistemlerinin doğruluğu ele alış biçimleri
arasındaki ilişki ve buna ilave olarak çok-değerli mantık sistemlerinin puslu mantık teorisinin
cebirsel altyapısının oluşturulmasındaki çok önemli katkılarıdır. Zadeh, puslu mantık
teorisinin bir tür çok-değerli mantık olarak değerlendirilişine tümüyle karşı çıkmıyorsa da,
geleneksel mantıksal sistem içerisinde değerlendirdiği çok-değerli mantık teorilerine göre
puslu mantık teorisinin daha yetkin bir sistem olduğu konusunda ısrar etmektedir. Ona göre
puslu mantık, özü ve detayları itibariyle geleneksel mantıksal sistemden büyük ölçüde
farklıdır ve bilginin temsili ve çıkarım için çok daha genel bir çatı sağlar. Pek çok konuyu
pusluluk açısından değerlendirme yeteneğine sahip oluşunun bir sonucu olarak geleneksel
mantıksal sistemlere göre çok daha büyük bir ifade gücüne sahip durumdadır.

3.4. Puslu Kümeler ve Puslu Mantık Teorisi
Puslu mantığın öncüsü olan Azeri bilim insanı Lotfi Asker Zadeh (Lütfi Askerzade)
(1921-) sırasıyla Tahran Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve MIT’den mezun olmuş,
önceleri Columbia Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi’nde, 1956’da New Jersey,
Princeton’da İleri Çalışmalar Enstitüsü’nün (Institute for Advanced Study) görev yapmıştır.
1959 yılında öğretim üyesi olarak Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümüne giren Zadeh, 1963’ten 1968’e kadar bölüm başkanı olarak da görev yaptığı bu
kurumda 1960’ların başında, sistem teorileri üzerine çalışırken geleneksel sistem analiz
tekniklerinin karmaşık gerçek-dünya problemleri için çok kesin olduğunu keşfetmiştir. Bunun
üzerine, H. Weyl, A. Kaplan ve H.F. Scott’a benzer bir biçimde karakteristik fonksiyonun
genişletilmesi konusu üzerinde çalışmalara başlamış ve neticesinde 1965 yılında “puslu
küme” kavramını ortaya koymuştur.
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Bu teorisiyle çığır açan Zadeh, 1968’de MIT’in Elektrik Mühendisliği’nde misafir
profesör, 1968, 1973 ve 1977’de San Jose, CA’de IBM Araştırma Laboratuarı’ndaki misafir
bilim insanı, 1981’de AI Center, SRI International’da ve 1987–1988 yıllarında Stanford
Üniversitesi, Dil ve Enformasyon Çalışmaları Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak
görev yapmıştır. IEEE, AAAS ve Ulusal Mühendislik Akademisi’nin bir üyesi olan Zadeh,
1973’de IEEE Öğretim Madalyası’nı ve 1984’de Yüzyıl Madalyası’nı kazanmıştır. Puslu
küme teorisini geliştirmiş olmasından ötürü Fransa Paul-Sabatier Üniversitesi ve New York
State Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılmış olan Zadeh ayrıca 1989’da
Honda Vakfı (Honda Foundation) tarafından Honda Ödülü’ne layık görülmüştür. 1965’den
bugüne ilgisi, puslu kümeler teorisine ve onun yapay zekâya, dilbilime, mantığa, karar
analizine, uzman sistemlere ve sinir ağlarına ilişkin uygulamalarına yönelmiş olan Zadeh
ülkemizde ne yazık ki çok iyi tanınmıyorsa da dünyanın en saygın akademisyenlerinden birisi
olarak kabul görmüştür.
Zadeh, 1965 yılında yayınlanan “Fuzzy Sets” (“Puslu Kümeler”) adlı özgün çalışması
ile bu kavramı ve özelliklerini ortaya koymuş; böylelikle puslu mantık teorisinin temellerini
atmıştır. 1965 yılından sonraki on yıl içerisinde, bu teorinin ana kavramları ile 1975 yılında
E.H. Mamdani ve S. Assilian’ın, bir buhar makinesinin kontrolü için kullandıkları puslu
kontrolün temelleri yine Zadeh tarafından geliştirmiştir. Zadeh’in 1968’deki “Fuzzy
Algorithms” ile “Probability Measures of Fuzzy Events”, 1971’deki “Similarity Measures and
Fuzzy Orderings”, 1973’deki “Quantitative Fuzzy Semantics” ile “Outline of a New
Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes” ve 1975’deki “The
Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning I, II, III”
isimli çalışmaları gelecekteki gelişmelere öncülük etmeleri nedeniyle çok önemlidir. Bu
dönemde, Zadeh’in çalışmalarının dışında, puslu mantık teorisiyle ilgili birkaç önemli çalışma
daha yapılmıştır. Bunlar sırasıyla Goguen’in 1967’deki “L-Fuzzy Sets” ile 1968-1969’daki
puslu mantık teorisiyle çok-değerli mantık çalışmaları arasındaki bağlantıları konu alan “The
Logic of Inexact Concepts” isimli çalışmaları, Ruspini’nin 1969’daki puslu kümelenme
üzerine yaptığı “A New Approach to Clustering” isimli çalışması ve E.H. Mamdani’nin,
esasları 1973’te Zadeh tarafından belirlenmiş puslu kontrol kavramını ilk kez ortaya koyan ve
puslu mantık teknolojisinin başlangıcı olarak gösterilen 1974’deki “Applications of Fuzy
Algorithms for Simple Dynamic Plant” isimli çalışmasıdır.
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Puslu mantık teorisinin ilk on yılından sonra bu teori çerçevesinde farklı alanlarla ilgili
incelemeler de yapılmaya başlanmıştır. Bunlar içinde en önemlisi, Zadeh’in 1978 yılındaki
“Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility” isimli çalışmasıdır. Bu çalışmayla ortaya
konan imkân teorisi, D. Dubois ve H. Prade’nin 1988’deki “An Introduction to Possibilistic
and Fuzzy Logics” isimli çalışmayla kapsamlı bir alan haline getirdikleri imkânsal mantığa
(possibilistic logic) bir zemin oluşturmuştur. 1980’ler puslu mantık teorisinin cebirsel
gelişimini sağlayan çalışmaların yapıldığı, çeşitli genellemelerin kanıtlandığı, başarılı
girişimler kadar başarısız girişimlerin de gözlendiği ve puslu mantık teknolojisinin üretilmeye
başlandığı yıllar olmuştur.

3.5. Puslu Mantık Uygulamaları
Puslu mantık teorisinin gelişimine paralel olarak bu teoriyi temel alan pek çok
uygulama hayata geçirilmeye başlanmıştır. Hatta bu teorinin kabul görmesinde uygulama
alanlarındaki başarılar önemli bir rol oynamıştır. Özellikle 1990’lardan itibaren başta
bilgisayar programlama ve yapay zekâ çalışmaları olmak üzere bankacılık, sağlık, eğitim vb.
alanlara; çok nadir de olsa sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlere ilişkin bir takım
çalışmalarda bu teorinin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Ancak puslu mantığın en
yaygın ve tanınmış uygulamaları, puslu mantık teknolojisi olarak adlandırılan ve özellikle
puslu temelli kontrol sistemlerinin üretilmesi konusunda yapılan endüstriyel çalışmalardır.
Puslu mantığa ilişkin temel teorik fikirler ABD’den çıkmışsa da bu teoriyi çok hızlı bir
şekilde benimseyen ve puslu mantık teknolojisinin geliştirilmesi konusunda büyük adımlar
atan ülkeler Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti gibi Uzakdoğu ülkeleri olmuştur. Özellikle
Japonya günümüzde bu teknolojinin merkezi durumundadır. Bazı yazarlara göre bunun temel
sebebi Batı bilimi ve mühendisliğinde hâkim olan iki değerli Aristoteles mantığı ile Uzakdoğu
toplumlarında hâkim olan ve ilkeleri iki değerlilikle uzlaşmayan Zen felsefesi arasındaki
farklılıktır.
Puslu mantık teknolojisinin ilk örneği olarak H.E. Mamdani ve S. Assilian’ın 1974
yılında bir buhar makinesinin kontrolü üzerine yaptıkları çalışma gösterilmektedir. Bu
teknolojinin ilk endüstriyel uygulaması ise 1976’da Danimarka’da Blue Circle Cement ve
SIRA tarafından geliştirilen ve 1982 yılında uygulamaya konulan bir çimento ocağı
denetleyicisidir. Japonya’da 1970’lerin sonlarında sadece küçük araştırma grupları tarafından
ele alınmakta olan puslu mantık uygulamaları, hemen her yerde olduğu gibi önceleri bir takım
tepkiler almıştır. Buna rağmen çok kısa bir sürede büyük bir kesim tarafından tanınır ve
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benimsenir hale gelen bu uygulamalar, Batı’daki sözünü ettiğimiz bu ilk uygulamaları
gölgede bırakacak büyük çalışmalara zemin oluşturmuştur. Japonya’da puslu teknolojinin ilk
örnekleri 1985 yılında Yagishita tarafından geliştirilen bir atık su arıtma sistemi ile
Sugeno’nun geliştirdiği puslu robottur. Yine aynı yıl Bell Telefon Laboratuarları’nda Togai
ve Watanabe tarafından üretilen ilk puslu mantık çipi puslu bir bilgisayarın geliştirilmesi
konusunda ilk önemli adım durumundadır. Puslu mantığın en ünlü uygulamalarından birisi
1987 yılında Yasunobu ve onun Hitachi’deki arkadaşları tarafından gerçekleştirilen Sendai
şehri metrosunun otomatik kontrol sistemidir.
Puslu mantığın Japonya’daki etkinliği 1989’da LIFE’ın (“The Laboratory of
International Fuzzy Engineering”) ve 1990‘da FLSI’ın (“Fuzzy Logic Systems Research
Institute”) kurulmasıyla daha da artmıştır. Günümüzde büyük Japon firmalarının hemen hepsi,
ev gereçleri, video kameralar, otomotiv ve uzay endüstrisi, robotik vb. pek çok alanda puslu
mantık teknolojisiyle üretim yapmaktadırlar. Japonya’daki “puslu patlama” dünya genelinde
puslu mantık teknolojisine olan ilgiyi arttırmış, 1990’dan itibaren, aralarında NASA’nın da
bulunduğu ABD’nin ve Avrupa’nın çok büyük kurum ve şirketleri de bu teknolojiyi
kullanmaya başlamışlardır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, “puslu kümelerin ve puslu mantığın tarihçesi” başlığı altında sırasıyla,
“küme kavramının tarihçesi ve puslu küme”, “klasik kümeler ve karakteristik fonksiyonlar”,
“çok değerli mantık çalışmaları”, “puslu kümeler ve puslu mantık teorisi” ve “puslu mantık
uygulamaları” konularına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Puslu mantık, belirsiz veya kesin olmayan tanımların ifadesi için kullanılan
“…… ” üzerine inşa edilmiş bir teoridir.” Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Puslu Kümeler
b. Klasik Kümeler
c. İki Değerli Mantık
d. Belirsizlik Çemberi
e. Küme Dışı Elemanlar
2. Empirik dünyanın, görünür (visible) empirik özellikler ve onları bir arada tutan
görünür empirik bağıntılarla birlikte nesnelerin sonlu bir toplamından oluştuğu
iddiasından hareket eden matematikçi/filozof kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Boole
d. Aristoteles
e. Heraklitos

3. Bir kümeyi “bir arada düşünülen ve bir bütün olarak değerlendirilen herhangi
sayıdaki şeyler” olarak tanımlayan filozof kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Leibniz
d. Aristoteles
e. Heraklitos
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4.

Modern biçimiyle küme kavramını başlı başına bir inceleme konusu olması
nedeniyle burada ele almayacağımız bir takım matematiksel problemlerin çözümü
amacıyla geliştiren kişi kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Leibniz
d. Aristoteles
e. Cantor

5. Modern (sembolik) mantık çalışmaları aşağıdaki filozoflardan hangisinin
çalışmalarıyla başladığı söylenebilir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Spinoza
d. Kant
e. Frege

6. “Küme” kavramı çerçevesinde düşünülebilecek klasik çalışmaların kökleri
Antikçağ’a kadar uzanmaktadır. ……… adlı çalışmasında Aristoteles, mantığı en
genel şekliyle “terimler” ve “kıyaslar” olarak adlandırabileceğimiz iki ana kısımda
ele

almıştır.”

önermesinde

boş

bırakılan

yere

aşağıdakilerden

hangisi

getirilmelidir?
a. Yorum Üzerine
b. Organon
c. Fizik
d. Metafizik
e. Nikomakhos’a Etik
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7.

“Özellikle 1990’lardan itibaren başta bilgisayar programlama ve yapay zekâ
çalışmaları olmak üzere …… , …….. , ……….. vb. alanlara; çok nadir de olsa
sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlere ilişkin bir takım çalışmalarda bu teorinin
kullanılmaya başlandığı görülmektedir.” önermesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Futbol, basketbol, hentbol
b. Bankacılık, sağlık, eğitim
c. Tarih, siyaset, edebiyat
d. Sinema, edebiyat, otomotiv
e. Kongre turizmi, tatil planlama, sağlık

8. Aşağıdakilerden hangisi modern bilim anlayışıyla ortaya çıkan bir yeniliklerden
birisi değildir?
a.

Doğa araştırmalarının özellikle laboratuvar ortamında devam ettirilmesi

b.

Deney ve gözlemle sıkı bir ilişkisi olan teorilerin öneminin fark edilmesi

c.

Doğa biliminin yöntemi olarak fizik ve matematiğin ön plana çıkarılması

d.

Mekanik doğa anlayışının işlerlik kazanması

e.

Doğanın belli bir ruha sahip bir canlılıkta ve renklilikte olduğu kabulü

9. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi söz konusu olduğunda doğrudur?
a) Deney ve gözlemle ilgili olmayan bilgilerdir.
b) Toplumdan topluma değişebilir.
c) Bilimsel düşünüş ile ilintili değildir.
d) Çağa, topluma ve paradigmaya göre fazla değişiklik göstermez.
e) Bilimsel bilgi bakımından gelişmiş toplumlar her bakımından en gelişmiş
toplumlardır.
Yanıtlar
1a2c3c4e5e6b7b8e9d
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4.MÜPHEMLİK PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.1. Belirsizlik
4.1.2.Kesin Olmayış
4.1.3. Şüphelilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Belirsizlik nedir?
Kesin olmayış nedir?
Şüphelilik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Müphemlik

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Müphemlik
probleminin Okuma
içeriği ve müphemliğe yakın
kavramların tanımlanması.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Müphemlik, Kesin Olmayış, Belirsizlik, Şüphelilik
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Giriş
Bu ünitede puslu mantık açısından temel bir problem durumundaki müphemlik
kavramı, belirsizlik, kesin olmayış ve şüphelilik gibi müphemlikler üzerinden incelenecektir.

4.1. Müphemlik
Puslu mantık, kavram olarak, yukarıda işaret ettiğimiz gibi bazı yönlerden Antikçağ’a
kadar geri götürülebilse de onun bütünüyle yeni bir kavram ve çok farklı bir aksiyomatik
üzerine kurulmuş olduğu göz ardı edilmemelidir. Bununla beraber puslu mantığın kökenine
ilişkin bir incelemede “pusluluk” kavramıyla çeşitli açılardan ilgi içerisinde olduğu düşünülen
bazı kavramlardan söz etmek yerinde olacaktır. Bu kavramların incelenmesi ve sınırlarının
açık bir şekilde ortaya konulması pusluluk ile ona yakın görülen kavramlar arasındaki farkın
çok daha iyi bir şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır.
Geçtiğimiz yüzyılda, matematik ve bilimin tâbi olduğu mevcut paradigmanın temel
kriterlerinden biri olan “katiyet” kavramına karşı bir takım eleştiriler geliştirilmiştir. Bilindiği
gibi geleneksel görüşe göre bilim tümüyle katiyet için uğraşmalıdır. Ancak fizik biliminde 19.
yüzyıl sonlarında başlayan moleküler düzeydeki çalışmalar, katiyet kavramının atom-altı
varlıklar için kullanılamayacağını göstermiş; bu durum daha önce tümüyle bilim dışı kabul
edilen “müphemlik” kavramını, üzerinde durulması ve incelenmesi gereken bir konu haline
getirmiştir. Fizikteki bu gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni yaklaşım ise müphemlik kavramını
bilim için bir esas olarak almış; onu aşılmaz bir bela olarak değil gerçekte oldukça kullanışlı
bir kavram olarak değerlendirmiştir.
Pozitif bilimler için müphemlik kavramının yeni bir anlam ve boyut kazanışı sadece
bilimsel gelişmelerle değil, bu gelişmelerin gündeme taşıdığı yeni düşünsel yapının inşasına
önemli katkılarda bulunan felsefi çalışmalarla da doğrudan ilişkilidir. Birbirinden farklı
müphem durumları ifade eden “belirsizlik” (vagueness), “kesin olmayış” (imprecision), “tam
doğru olmama” (inexacteness), “şüphelilik” (uncertainty) vb. gibi kavramlar felsefenin
oldukça eski tartışma alanları olup pek çok filozof tarafından farklı şekillerde ele
alınmışlardır. Aristoteles ve antikçağın diğer bazı filozofları müphemliği daha çok modaliteler
(önermelerin imkânı (possibility), zorunluluğu (necessity) vb.) açısından işlemişler; konuyu
ele alış biçimleriyle ortaçağ boyunca yapılan bu türden çalışmalara zemin hazırlamışlardır.
Ancak sözünü ettiğimiz kavramları ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalışan filozoflar
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içerisinde ilk sırada ele alınması gereken kişi Leibniz’dir. Filozofun, “Nouveaux Essais” adlı
oldukça kapsamlı çalışması sözcüklere ilişkin problemleri; onların anlamları, kesin
olmayışları ve hatalı kullanımlarına ilişkin tartışmaları içermektedir.
Leibniz’den geçtiğimiz yüzyıla kadarki süre içerisinde bu alanda kayda değer bir
çalışma olmaması, ilgili dönemin felsefi yapısı ve bilimsel paradigmasında katiyet kavramının
ne denli baskın olduğunun bir delili sayılabilir. Leibniz sonrası, bu alanın önemini kavrayan;
müphemliği belirsizlik kavramı altında inceleyerek mantık ve matematik açısından
değerlendirilmesinin zorunluluğunu ortaya koyan ilk filozoflar Charles Sanders Pierce ve
Bertrand Russell olmuştur. 1930’lardan itibaren belirsizlik ve diğer müphem durumlar ile
mantık arasındaki ilişki üzerine yapılan felsefi tartışmalar özellikle Copilowish ve Hempel’in
katkıları çerçevesinde tanınır hale gelmiş; bu kavramı merkeze alan bir takım yeni mantık
teorileri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu mantık teorileri içerisinde belki de en önemlisi, 1965
yılında Lotfi Asker Zadeh’in “Fuzzy Sets” adlı makalesiyle mantık dünyasına tanıttığı puslu
mantık teorisidir. Bu teorinin nasıl bir düşünce yapısının ürünü olduğunu ve neleri
hedeflediğini açıklayabilmek için öncelikle onun problem alanını kısaca tarif etmek yerinde
olacaktır.
Matematik dili ile gündelik dilin kendilerine has özellikleri, şüphesiz ürettikleri
tanımların kesinliği ile ilgi içerisindedirler. Matematik, totolojik karakterli ve tek anlamlı
ifadeler üretirken, gündelik dilin ifadeleri genellikle çok anlamlı ve muğlak olmaktadır.
Bunun başlıca sebebi gündelik dilin tanımlarının çoğu zaman sınırları tam olarak
belirlenmemiş, yere ve zamana göre farklı anlamlara gelebilen tanımlar olmasıdır. Örneğin
matematikte “çift doğal sayı” tanımı, “0”dan başlayarak sonsuza giden tüm pozitif çift sayıları
içeren bir küme oluşturur. Burada kümeyi oluşturan elemanlar konusunda bir müphemlik söz
konusu değildir. “Hayvan” tanımı da gerçek fizik dünyada yer alan bir kısım canlıları
kapsayan bir küme oluşturmakta ve bu çerçevede belirli bir kesinliğe de sahip görünmektedir.
Nitekim bu kümenin kuşları, balıkları ve memelileri içerdiği; bitkileri, mineralleri ve metalleri
dışarıda bıraktığı açıktır. Ancak virüsler, deniz yıldızları, etobur bitkiler açısından müphem
bir durumunun olduğu da ortadadır. Bir matematiksel tanım gibi görünen ancak dikkat
edilirse gündelik dile ait bir tanım da içerdiği anlaşılacak “1’den çok daha büyük doğal
sayılar” ifadesi de yine benzer bir müphemlik taşımaktadır.
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Genellikle gündelik dilde ortaya çıkan ve yukarıda örneklemeye çalıştığımız türden
müphem durumları konu edinen puslu mantık teorisi, pozitif bilim anlayışının tersine bunların
katileştirilmeye çalışılması yerine tabiatlarına uygun bir biçimde değerlendirilmesi gerektiği
iddiasıyla alternatif bir bakış açısı geliştirmiştir. Ortaya konulduğu günden bugüne geçen kırk
yıl boyunca düşünce dünyasında büyük tartışmalar yaratmış olan bu teori, birçok bilim adamı
ve düşünür tarafından heyecan ve beğeniyle karşılanmışken büyük bir muhalif kesimin ise
şiddetli, hatta alaycı eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu eleştirileri kabaca iki kısımda
değerlendirecek olursak ilk kısma girenler mevcut bilimsel paradigmanın kendisini savunma
refleksinin ürettiği türden eleştirilerdir. Puslu mantık teorisine yöneltilen eleştiriler içerisinde
ikinci kısma girenler ise, bu teorinin daha önce tarif etmeye çalıştığımız problem alanının
doğru bir şekilde anlaşılamamasından, özellikle de ele aldığı müphem durumların, modal ve
olasılık (probability) bildiren önermelerin müphemlikleriyle karıştırılmasından kaynaklanan
eleştirilerdir. Bu karmaşıklığın giderilebilmesi ve böylelikle puslu mantığın daha iyi
anlaşılabilmesi için öncelikle bu teoriyi benimsemiş mantıkçılar tarafından onun esası kabul
edilen müphemliklerin yani “belirsizlik” ve “kesin olmayış” kavramlarının modern yaklaşım
çerçevesinde nasıl tanımlandıklarına bakılacak, sonrasında modalite ve olasılık teorisinin
esası olan ve “şüphelilik” adı verilen müphemlik incelenerek söz konusu teorilerle puslu
mantık teorisinin öze ilişkin farkı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Son olarak mevcut
karmaşaya sebebiyet veren benzerliklerin neler olduğu üzerinde durularak bu teoriler
arasındaki ilişkilerin puslu mantık teorisi çerçevesinde sağlıklı bir zemine çekilmesi
konusunda yapılan çalışmalara değinilecektir.

4.1.1. Belirsizlik
“Belirsizlik” ve benzeri durumlar, farklı düşünürlerce her ne kadar farklı şekillerde
tanımlanmışlarsa da bu kavramların “dil” gibi anlatımsal sistemlere ilişkin olduğu konusunda
genel bir mutabakatın varlığından söz edilebilir. Bu mutabakatın oluşmasında şüphesiz
Russell’ın konuyla ilgili düşüncelerinin büyük bir önemi vardır. “Vagueness” isimli
çalışmasında Russell, belirsizliğin şeylere ilişkin özellikler olduğu iddiasını taşıyan
düşünürlere karşı güçlü bir eleştiri geliştirmiş, şeylerin özellikleriyle onları ifade eden
sözcüklerin özelliklerinin farklı olduğunu göstermiş, bu yüzden belirsizlik ve kesinliğin
sadece bir dile ait olabilecek özellikler olduğunu, gösterimden bağımsız bir belirsizlik ya da
kesinlikten söz edilemeyeceğini ifade etmiştir. Dil ile şeyler arasındaki farklılıkların ortaya
konulmamasının bizi bir takım hatalı yollara sürükleyebileceği uyarısında bulunan Russell
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belirsizliğin ya da kesinliğin bilgi ile bilinen şey arasındaki bağıntıya ilişkin olabileceğini
ancak kendinde şeylere ilişkin olmadığını açıkça ortaya koymuştur.
Puslu mantık alanının önemli isimlerinden olan ve incelemekte olduğumuz konularla
ilgili modern yaklaşımın temsilcileri durumundaki Dubois, Ostasiewicz ve Prade, “Fuzzy
Sets: History and Basic Notions” isimli ortak çalışmada Russell’ın düşünceleriyle paralellik
içerisinde, belirsizlik kavramının bir dilin sembollerinin anlamlarıyla ilgili olmasını onun
özsel bir özelliği olarak görmekte ve belirsizliği müphemlik türlerinden biri ya da onun özel
bir durumu olarak değerlendirmektedirler. Onlara göre herhangi bir nosyon eğer anlamı
keskin sınırlarla sabitlenmemişse “belirsiz” olarak adlandırılır. Belirsiz nosyonların tümüyle
uygulanabildiği durumlar ve hiçbir şekilde uygulanamadığı durumların yanında kısmi şekilde
uygulanabildiği durumlar da vardır. Bu, belirsizliğin, “pusluluk” (fuzziness) olarak da
adlandırılan ve onu farklı bir müphemliği ifade eden “şüphelilik”ten ayıran özsel bir özelliği
durumundaki “derecelilik” (gradualness) fenomenini ortaya çıkartmaktadır. Bu tanımlardan
hareketle dereceli yüklemler içeren önermeleri belirsiz olarak nitelendiren Dubois,
Ostasiewicz ve Prade, bu türden önermelerin doğruluk değerlerinin “doğru” ya da “yanlış”
olamayacağını ama “dereceli” olduğunu ifade etmekte ve bu durumu şu örneklerle
açıklamaktadırlar:
“Eğer bir kişi “çok genç” olarak nitelendirilirse bu, “bu kişi gençtir” önermesinin
doğruluk derecesinin “çok” olduğu anlamına gelir. Bu tip dilsel sınırlar sadece dereceli
yüklemlere uygulanırlar. Bu böyle yüklemlerin fark edilmesi için bir metodoloji sağlar.
Örneğin “bekar” dereceli bir yüklem değildir. Çünkü “çok bekar” kullanılabilen bir ifade
değildir”.
Dereceli yüklem ve dolayısıyla dereceli doğruluk düşüncesi, klasik mantığın bazı
paradokslarının çözümlenmesini sağlıyor oluşuyla da dikkat çekmektedir. Bu paradokslardan
birisi olan ve
Eğer bir kum yığını küçükse, ona tek bir kum tanesi eklendiğinde de
o küçük kalacaktır.
Tek bir taneli bir kum yığını küçüktür
O halde bütün kum yığınları küçüktür
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şeklinde ifade edilen kum yığını paradoksu Dubois, Ostasiewicz ve Prade’nin ifadesine göre,
“küçük” dereceli yükleminin yanlış bir biçimde ya var ya da yok (all-or-nothing) ilişkisiyle
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bir paradokstur ve eğer “kum yığını küçüktür”
önermesinin doğruluk derecesinin kum yığınına her bir kum tanesi eklendiğinde azalacağı
kabul edilirse paradoks ortadan kalkar.
Dubois, Ostasiewicz ve Prade bütün dillerde pusluluk ve belirsizlik durumlarının
mevcut olduğunu belirtmekte; bunların kaynağı olarak görünen iki durumu şu şekilde
sıralamaktadırlar:
1) Herhangi bir dil ya da daha genel bir ifadeyle herhangi bir gösterimsel sistem
süreksizken (discrete) dış dünya sürekli (continuous) olarak görünmektedir (natura
non facit saltis). Aristoteles’in de kabul ettiği gibi, dillerdeki belirsizliğin ortak
oluşunun sebebi süreksiz gösterimler ve sürekli algı durumu arasındaki bu
boşluktur.
2) Belirsizliğin ve nesne sınıflarını gösteren sembollerin dereceliliğinin diğer bir
sebebi, doğal dillerde istisnai durumların göz ardı edilebilmesini sağlayan bir
toleransın gelişmiş olmasıdır. Örnek olarak insanların “kuş” olarak adlandırdığı
bazı hayvanlar uçabilirlerken bazılarının kanadı bile yoktur. Diğer bir deyişle
kuşlar arasında bazıları diğerlerine göre daha “tipik”tir.
Dubois, Ostasiewicz ve Prade’ye göre belirsizliğin yukarıda ifade ettiğimiz
sebeplerinden ilki yani gösterimsel sistemlerin süreksizliği sorunu, bazı sözcüklerin sürekli
bir ölçek üzerinde tanımlanması suretiyle aşılabilir görünmektedir. Örnek olarak “genç”
sözcüğünün insanlara uygulanışında istenildiği kadar ayrıntılı şekilde tasarlanabilecek
(yıllara, aylara, haftalara vb. bölünmüş) bir yaş ölçeği kullanılabilir. Ancak buradaki asıl
sorun bir ölçek oluşturmada değil “genç” sözcüğü için alt ve üst eşiklerin ne olduğunun
belirlenmesindedir. Bu sorun, belirsizce tanımlanmış sınıflar için bir üyelik eşiği olup
olmadığı tartışmasının da merkezi durumundadır. Dubois, Ostasiewicz ve Prade’nin
ifadesiyle, puslu mantıkta, puslu bir sınıfın klasik bir sınıfa dönüştürülmesi gibi istisnai
durumlar dışında, bir eşiğin olmadığı düşünülür. Eğer üyeliği üye olmayıştan ayıran bir eşik
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varsa belirsiz kavramlar için “çelişmezlik” ve “üçüncü halin imkânsızlığı” kanunları geçerli
olacaktır. Eğer böyle bir eşik yoksa mantığın bu temel kanunları zorunlu olmaktan çıkacaktır.

4.1.2.Kesin Olmayış
Puslu mantığın esası kabul edilen diğer bir müphem durum “kesin olmayış”tır.
Dubois, Ostasiewicz ve Prade’ye göre kesin olmayış, dilin, daha çok ölçülebilir kavramları ve
metrik özelliklerine, dolayısıyla sayılara ilişkin bir karakteristiği olup herhangi bir ölçümün
sonuçlarının doğruluğunun sınırlı oluşu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Russell’ın,
belirsizlik başlığı altında ele aldığımız, “metre” ve “saniye” yani mekan ve zaman ölçüleri
hakkındaki değerlendirmelerinin kesin olmayış ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.
Nitekim bir ölçümün sonuçlarının doğruluğunun sınırlılığı yani kesin olmayışı, ölçüm
işlemiyle alakalı olduğu kadar ölçü için kullanılan kavramların belirsizliği ile de alakalı
görünmektedir.
Kesin olmayışın mantıktaki örneği ise alternatif ilişki yani “veya” eklemi taşıyan
bileşik önermelerin durumudur. “p veya q” gibi bir bileşik önermenin doğruluk değeri, “veya”
eklemi gereği p ya da q önermelerinden herhangi birisinin doğru olması durumunda doğru
olurken, sadece her ikisi de yanlış olduğunda yanlış olmaktadır. Bu tanımla, p ve q
önermelerinin her ikisinin doğru olması durumunda da bileşik önermenin doğru olacağı
anlaşılmaktadır. “p veya q doğrudur” gibi bir bileşik önerme “p veya q”nun doğru olduğunu
söylemekteyse de bu doğruluğu sağlayan şey p’nin doğru olması mı, q’nun doğru olması mı
yoksa her ikisinin de doğru olması mıdır? sorusuna cevap verememekte; bu nedenle bu türden
önermeler kesin olmayan önermeler olarak adlandırılmaktadırlar.

4.1.3. Şüphelilik
Dubois, Ostasiewicz ve Prade’nin ifadesiyle, belirsizlik ile kesin olmayış ifade edilmiş
bir bilginin içeriğine işaret ederlerken “şüphelilik” bir önermenin doğru olup olmadığını iddia
edebilme yeteneğine işaret eder; yani şüphelilik, önermelerin doğruluk durumlarına ilişkin
kısmi inanışa ait bir müphemlik durumudur. Daha açık bir şekilde ifade edersek şüphelilik ile
kastedilen şey bir önermenin doğru ya da yanlış olup olmadığı konusunda tam olarak emin
olmayan bir kişinin, bu önermenin nihayetinde doğru ya da yanlıştan başka bir değere sahip
olamayacağı olgusunu sorgulamaksızın geliştirdiği kanaatleriyle ilgili bir müphemliktir.
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Dubois, Ostasiewicz ve Prade’ye göre şüpheliliğin ilki önermeler mantığı diğeri ise
olasılık teorisiyle modellenen iki tarzı vardır: Bunlardan ilkine göre
“…şüphelilik üç değerlidir: ya bir önermenin doğruluğu hakkında emin olunabilir; ya
onun değili hakkında emin olunabilir ya da her iki durum için de emin olunamayabilir. Bu üç
durum hakkında ifadede bulunmak ve akıl yürütmek ise modal mantığı gerektirmektedir. Bu
mantıkta, katiyetin modal zorunlulukla karşılandığı ve ispatlanabilirliği yansıttığı yerde
katiyetin olmayışı modal imkan ile karşılanır ve mantıksal tutarlılığı yansıtır…Önermeler
mantığı sadece eksik ya da kesin olmayan bilgiden kaynaklanan şüphelilik üzerinde durur”.
İkincisi yani olasılık teorisi ile modellenen şüphelilik ise
“açık bir şekilde çelişikliği gözlemlenen bilgilerden kaynaklanan şüpheliliği ele alır.
Bu genellikle tesadüfi bir deneyin birkaç deneme içerisinde aynı sonuçları vermeyişine ilişkin
istatistiksel bir durumdur”.
Önemli puslu mantık uzmanlarından birisi olan Gupta da, şüpheliliğin iki farklı
türünden söz etmektedir. Ancak daha önce bu konudaki terminolojinin henüz yerleşmemiş
olduğuna dair açıklamamızın bir gerekçesi olarak da gösterebileceğimiz bu ayrım Dubois,
Ostasiewicz ve Prade’nin terminolojisine göre şüphelilikten çok müphemliğe ait bir ayrım
olarak görünmektedir. Çünkü Gupta’ya göre birinci tür şüphelilikler düşünme, akıl yürütme,
algılama ve kavrama süreçlerinden ya da daha genel olarak kavrayışa ilişkin bilgiden
kaynaklanan fenomenlerle ilgiliyken diğerleri fiziksel sistemlerin tesadüfi davranışlarından
ortaya çıkan bilgi ya da fenomenlerle ilgilidir. Bu ayrıma göre birinci tür şüphelilik olarak
adlandırılan şeylerin puslu mantığın konusu olarak değerlendirilebilecek müphemlikler
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Gupta, ikinci tür şüphelilik ile Dubois, Ostasiewicz ve
Prade’nin şüpheliliğin olasılık teorisi tarafından incelenen alanına işaret etmekte ve bu
bağlamda onlarla paralel düşünmektedir.
Dubois, Ostasiewicz ve Prade’nin, belirsizlik, kesin olmayış ve şüphelilik arasındaki
farkları ortaya koymak için verdikleri örnek ifadeler dikkate değerdir:
Bu araba 10 ila 15 yaşındadır (salt kesin olmayış).
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Bu araba çok büyüktür (kesin olmayış ve belirsizlik).
Bu araba muhtemelen (probably) Almanya’da yapılmıştır (şüphelilik).
İlk ifade nicel bir değerlendirme konusundaki yetersizlikten kaynaklanan bir
müphemliği içerdiği için kesin olmayışın bir örneğidir. İkinci ifade, “büyük” sözcüğünün
tanımının belirsiz oluşu ve “çok” niceleyicisinin büyüklüğün çok kaba bir derecesini
göstermekle kesin olmayan nicel bir değerlendirmeyi ifade etmesi nedeniyle hem belirsizlik
hem de kesin olmayışın örneği iken üçüncü ifade bir önerme hakkındaki şüpheliliğe işaret
etmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede puslu mantık açısından temel bir problem durumundaki müphemlik
kavramı, belirsizlik, kesin olmayış ve şüphelilik gibi müphemlikler üzerinden incelenmiştir
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Bölüm Soruları
1. Antikçağda müphemlik hangi mantık alanı üzerinden incelenmiştir?
a. Modal Mantık
b. Klasik Mantık
c. İki Değerli Mantık
d. Matematiksel Mantık
e. Zaman mantığı
2. Aşağıdaki örneklerden hangisi bir müphemlik oluşturmamaktadır?
a. 1’den çok daha büyük doğal sayılar
b. Benzersiz sayılar
c. Çift doğal sayılar
d. Hayvan
e. Bitki

3. “Vagueness” (belirsizlik) isimli çalışmasının yazarı kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Leibniz
d. Aristoteles
e. Heraklitos
4. Aristoteles’e göre, dillerdeki belirsizliğin ortak oluşunun sebebi nedir?
a. Gösterimlerin sürekli algılanması.
b. Algının gösterimleri daha iyi kavraması.
c. Anlıktaki kopukluk.
d. Dilin yapısı.
e. Süreksiz gösterimler ve sürekli algı durumu arasındaki bu boşluk.
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5. Kesin olmayışın sembolik mantıktaki örneği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özdeşlik İlişkisi
b. Değilleme İlişkisi
c. İçerme İlişkisi
d. Birlikte Evetleme ilişkisi
e. Alternatif İlişki
6. Aşağıda verilenlerden hangisi “bilgi”nin özelliklerindendir?
a. Sadece tek bir tür bilgi vardır
b. Bilginin kaynağı sadece akıldır.
c. Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğar.
d. Bilginin oluşabilmesi için yalnızca nesneye ihtiyaç vardır.
e. Bilginin oluşabilmesi için yalnızca özneye ihtiyaç vardır.
7.

“Felsefi bilgi” ve “bilimsel bilgi” ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a. Bilimsel bilgi insana ilişkin verilerin, felsefi bilgi doğaya ilişkin verilerin
bütünüdür.
b. Bilimsel bilgi de felsefi bilgi de yorumdan yoruma değişmez.
c. Bilimsel bilginin yöntemi tümevarım, felsefi bilginin ise tümden gelimdir.
d. Felsefi bilgi olmadan da bilimsel bilgi olur.
e. Bilimsel bilgiler, sadece belirli şartlar altında gerçekleşen şeyler üzerinedirler
ancak felsefi bilgiler daha genel bir alana yöneliktirler.

8. Şıklarda verilen cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?
a. Kültürlerarası geçişlerde, kültürel şoklar yaşanabilir.
b. Kültür; sanat, bilim, felsefe vb. insan etkinliklerinin tamamıdır.
c. Kültür düzeyinin yükselmesi için eğitim gerekebilir.
d. Kültür üretebilmesi, insanı diğer canlılardan ayıran yegâne özelliktir.
e. Farklı kültürler, farklı yaşam tarzlarından kaynaklanır.
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9. Bir filozof aşağıdaki sorulardan hangisini sorar?
a. Sanat nedir?
b. Sanatçının yaşam biçimi nasıl olmalıdır?
c. Gündüz kaç saat sürer?
d. Öldükten sonra bizi nasıl bir yaşam beklemektedir?
e. Uzaylılar kaç kulaklıdır?

10. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi bizi “bilgi” ile ilgili geçerli bir tanıma
ulaştırır?
a.

Bilgide önemli olan bilen ile bilinen arasındaki öncelik-sonralık ilişkisidir.

b.

Bilgi, fiziksel olarak sınırlı ve sonlu bir varlık olan insanın sınırlı olarak
edinebileceği bir şeydir.

c.

Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin ürünüdür.

d.

Bilme etkinliği, etkin olanın özne olduğu bir etkinliktir.

e.

Bilgi, ‘öncelikli belirleyenin ne olduğu’ belirlenmeden tanımı yapılamayan bir
edimdir.

Yanıtlar
1 a 2 c 3 a 4 e 5 e 6 c 7 e 8 b 9 a 10 c
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5. DERECELİLİK, İMKÂN, OLASILIK TARTIŞMALARI ve PUSLU
KÜMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Derecelilik, İmkân ve Olasılık
Puslu Kümeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Derecelilik nedir?
İmkân ve Olasılık arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Puslu kümelerin yapıları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Derecelilik,
İmkân, Derecelilik, imkân, olasılık Okuma
Olasılık Tartışmaları ve tartışmaları ve puslu kümeler
Puslu Kümeler
hakkında temel bilgiler.
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Derecelilik, İmkân, Olasılık, Puslu Kümeler
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Giriş
Bu ünitede derecelilik, imkan ve olasılık kavramları ile bunlar arasındaki farklılıklar
daha açık kılınmaya çalışılmış ardından puslu kümeler açıklanmıştır.

5.1. Derecelilik, İmkân ve Olasılık
Konu edindikleri müphem

durumlar

üzerine

şimdiye

kadar

yaptığımız

değerlendirmelerin bir sonucu olarak modal mantık ve olasılık teorisi ile puslu mantık
teorisinin, esas itibariyle farklı olduklarını ortaya koymuş olsak da bunların birbirlerine
karıştırılmalarına sebep olan benzerliklerin neler olduğu üzerinde de durmak gerekmektedir.
Böylelikle ilgili tartışmaların sebepleri ve boyutları hakkında daha kapsamlı bir fikir
edinilebilecektir.
Modal mantık, daha önce de değindiğimiz gibi Antikçağ’da Aristoteles ve başta StoaMegara olmak üzere bazı mantık okulları tarafından geliştirilmiş ve sonrasında pek çok
mantıkçı tarafından işlenmiş bir mantık alanı olup nicelik ve nitelik yönünden taşıdıkları
özelliklere dayanılarak tanımlanan kategorik önermelerden farklı olarak, önermelerin
tamamına ait özelliklerin dikkate alınmasıyla tanımlanan ve “modal” adı verilen önermeleri
konu edinir. Modal önermeler assertorik, apodiktik (zorunlu) ve mümkün önermeler olmak
üzere üçe ayrılır. Puslu mantıkla modal mantığın bütünüyle aynı şeyi ifade ettiğine dair yanlış
düşünce ise puslu mantıktaki derecelilik ile modal mantıktaki mümkün önermelere ilişkin
“imkânın” birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.
İmkân kavramının daha iyi anlaşılması için örnek olarak Aristoteles tarafından ortaya
konmuş şu önermeler verilebilir:
“Yarın bir deniz savaşı olacak” (p)
“Yarın bir deniz savaşı olmayacak” (~p)
İki değerli mantık açısından değerlendirildiğinde bu iki önermenin birlikte evetlenmesi
söz konusu olamaz yani “Yarın bir deniz savaşı olacak ve yarın bir deniz savaşı olmayacak”
önermesi “çelişmezlik kanunu” nedeniyle her durumda yanlış olacaktır. Oysa bu iki
önermenin veya ile birleşimi yani “Yarın bir deniz savaşı olacak veya yarın bir deniz savaşı
olmayacak” önermesi “üçüncü halin imkânsızlığı” kanunu nedeniyle her zaman doğru
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olmaktadır. “Yarın bir deniz savaşı olacak ve yarın bir deniz savaşı olmayacak” önermesinin
doğru olabileceği tek durum her ikisinin de mümkün olması durumudur. Dubois, Ostasiewicz
ve Prade’nin şu açıklamaları niçin derecelilik ile imkânın tam olarak aynı şey olmadığını
ortaya koymaktadır:
“Yirminci yüzyılın çok değerli mantık geleneğine kadar, iki değerlilik prensibinin
böyle bir zeminde etkisiz olduğunun iddia edilmesi ve imkânın üçüncü bir doğruluk değeri
olarak düşünülmesi yönünde yinelenen bir eğilim gelişmiştir. Ancak, “mümkün p” önermesi
“p” ile aynı değildir; “mümkün ~p” de “mümkün p’nin değili” değildir. Bu yüzden “mümkün
p ve mümkün ~p” önermesinin doğru olabilirliği olgusu çelişmezlik kanunundan şüpheyi
gerektirmez. Tersine, belirsiz ya da puslu önermelerden birisi olan “p ve ~p” önermesi,
örneklerinin dereceli sınırlarından dolayı bazı durumlar için bütünüyle yanlış değildir”.
Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, modal mantık için iki değerli mantığın çelişmezlik
kanununun reddi söz konusu değilken, daha önce belirsizlik başlığı altında da ifade ettiğimiz
gibi, derecelilik söz konusu olduğunda çelişmezlik kanunu zorunlu olmaktan çıkmaktadır.
Modal mantıkla yakından ilişkili çok değerli mantığın gelişmeye başladığı ve imkânın
bir tür derecelilik olarak ele alındığı dönemde, imkân ve olasılık kavramları da birbirine
karıştırılmıştır. Bu karışıklık, olasılıkçı geleneğin araştırmacıları yanıltmasına, çok değerli
mantığın olasılık üzerine akıl yürütmeler için uygun bir ortam olarak değerlendirilmesine
neden olmuş, bu bakış açısı olasılık kanunlarını mantığa ithal etmeyi amaçlayan pek çok
çalışmaya da temel oluşturmuştur. Söz konusu teorilerin bu içiçeliği, olasılıkçı düşünürlerin
puslu mantık teorisini niçin olasılık teorisinden bağımsız olarak değerlendiremediklerini
anlamamızı sağlayacak bir takım ipuçları vermektedir. Bilindiği gibi kesinlikçilerin temsil
ettikleri bilimsel paradigma, müphem konularla uğraşmak için en ideal araç olarak olasılık
teorisini görmektedir ve bu nedenle puslu mantığa ihtiyaç olmadığı şeklinde bir kanaatin
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak bu kanaatin aksine Newton mekaniğinin atom-altı
alanda yetersiz kaldığının anlaşılmasıyla geliştirilmiş istatistiksel mekanik ve bununla
bağlantılı olan olasılık teorisinin, 1960’lardan sonra geliştirilen bir takım yeni teoriler ile
müphemliğin birkaç farklı tipinden sadece birisi ile ilgili olduğu gösterilmiş bu durum
olasılıkçıların iddialarını bilimsel anlamda da çürüten bir takım gelişmelere yol açmıştır.
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Önceki açıklamalarımızdan da hatırlanacağı gibi, olasılık teorisinin değerlendirdiği
verilerinin şüpheli olması, tesadüfi değişkenler üzerine üretilmiş veriler olmalarından
kaynaklanmaktadır. Hâlbuki puslu verilerin müphemliği, içerdikleri tanımların dereceli
olması yani kati bir biçimde sınırlandırılamamasından kaynaklanmaktadır. Örnek olarak yazıtura oyununda paranın yazı ya da tura gelmesi olasılığı istatistiksel olarak her iki durum için
de % 50’dir. Bu sonuç, “bir deneme için para ya yazı ya da tura gelecektir” şeklinde
yorumlanabilir. Burada istatistiğin yaptığı şey, tesadüfi, dolayısıyla şüpheli bir durumu
önceden tespite çalışmaktır. Ancak puslu ifadeler, örneğin “sıcak oluş”, bir olasılık
durumundan ötürü değil, bu ifadenin içerdiği “sıcaklık” kavramının tanımındaki
eksikliklerden kaynaklanan bir belirsizlik taşımaktadır. Nitekim bir Eskimo’nun “havanın
sıcak oluşu”ndan kastettiği şey ile bir Arap’ın kastettiği şey birbirinden farklıdır. Bunun
sebebi, her ikisinde de “havanın sıcak oluşu” gibi ortak bir nosyon bulunmasına karşın, bu
nosyonun, yaşadıkları coğrafyanın iklim koşullarına bağlı olarak farklı bir biçimde ortaya
çıkması; dolayısıyla her insan için ortak bir tanımının bulunmuyor olmasıdır.
Puslu mantık literatüründe derecelilik ile olasılık arasındaki farkı açık kılmayı
amaçlayan daha pek çok örnek bulmak mümkündür. Bunlardan birisi Kosko ve Isaka’nın yine
“sıcaklık” kavramını konu alan örneğidir:
“Bu alana ilişkin bazı eleştirilerde akla gelmeyen bir husus puslu dereceler ile olasılık
yüzdeliklerinin aynı şey olmayışlarıdır. Olasılıklar bir şeyin olup olmayacağını ölçer.
Pusluluk ise bir şeyin ortaya çıkış ya da bir şartın varoluş derecesini ölçer. “Havanın soğuk
olma şansı yüzde 30’dur” ifadesi soğuk hava olasılığını bildirir. Fakat “bu sabah yüzde 30
soğuk hissediliyor” ise havanın bir miktar soğuk olduğu ve aynı zamanda değişkenlik
gösteren miktarlarda ılık olduğu anlamına gelir”.
Kosanovic’e göre derecelilik ile olasılık arasındaki en büyük ama en yüzeysel
benzerlik her iki sistemin de değerlendirdikleri müphemlikleri birim aralıktaki sayılar ile
ölçüp tanımlamaları; yapısal benzerlik ise her iki sistemin de cebirsel olarak küme ve
önermelerin birleşirlik, yer değiştiricilik ve dağıtıcılık özelliklerini kullanmalarıdır. Bu
benzerliklerin tümüyle yanıltıcı olduğunun altını çizen Kosanovic açık bir ayrım için şu
örneği vermektedir: L={Bütün likitlerin kümesi} ve P= {Bütün içilebilir likitlerin kümesi}
olduğunu ve Şekil 1’de gösterilen K ve M gibi iki şişe bulduğumuzu varsayalım.
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K

M

p(K)=0.91

Pr(MP)=0.91

Şekil 1. Susuz Yolcu İçin Bir Çift Şişe
Eğer bir haftadır çölde susuz kalmışsak ve ölmemek için bu şişelerin birinden içmek
zorundaysak hangi şişeyi seçersiniz sorusuna çoğu insan K şişesi cevabını verecektir. Çünkü
K’nın, varsayalım çamurlu su içermesi durumunda bile, hidroklorik asit gibi içildiğinde
öldürücü olabilen bir likit içermeyeceği düşünülecektir. 0.91 üyelik derecesi, K’nın içeriğinin,
tamamıyla içilebilir suya yani saf suya oldukça yakın olduğunu ifade etmektedir. Diğer
taraftan M’in içilebilir olma ihtimalinin 0.91’e eşit olması, pek çok deneyim sonrasında M’in
içeriğinin denemelerin %91’inde içilebilir olarak düşünüldüğü; ancak bu deneyimlerin geride
kalan %9’unda yani yaklaşık 10’da 1 olasılık ile öldürücü olacağı anlamına gelmektedir. Bu
yüzden çoğu denek şansını çamurlu suda denemeyi tercih edecektir.

Bira

HCI

p(K)=0.91

Pr(MP)=0

Şekil 2. Susuz Yolcu İçin (Ne Olduğu Belli)
Bir Çift Şişe
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Diğer bir farklılık ise analizle ortaya çıkmaktadır. K’nın ve M’nin içeriklerini analiz
edebildiğimizi ve Şekil 2’de gösterildiği şekliyle keşfettiğimizi varsayalım. Analiz sonucunda
K için üyelik değeri değişmemekteyken, M için olasılık değerinin 0.91’den 0’a düştüğüne
dikkat edilmelidir.
Şimdiye kadar vermiş olduğumuz tanımlar ve yapmış olduğumuz açıklamalar modal
mantık, olasılık teorisi ve puslu mantığın, farklı müphemliklerle ilgilenen ve birbirlerinden
bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken disiplinler olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuca
göre puslu mantığın konusu olan belirsizlik ve kesin olmayışın, sözü edilen diğer disiplinler
çerçevesinde değerlendirilebildiğine dair inanışın yanlış; bu inanış üzerinden puslu mantığın
meşruiyetini sorgulayan eleştirilerin ise dayanaksız olduğu söylenebilir. Nitekim, gelişim
süreci boyunca çalışma sahasını sürekli genişletmiş olan puslu mantığın günümüzde ulaştığı
nokta, onun, belirsizlik ve kesin olmayıştan farklı ancak onların bir sonucu olarak
değerlendirilebilen şüpheliliği hem imkan hem de olasılık bağlamında incelemesini mümkün
kılmaktadır. Bu durum, sözünü ettiğimiz yanlış inanışın tam tersi bir gelişme olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Puslu mantığın şüpheliliği imkân açısından inceleyen çalışma sahası “imkân teorisi”
olarak adlandırılmaktadır. Bu teori, mümkün durumları klasik modal mantığın iki değerlilik
prensibinin aksine derecelilik açısından ele almakta, böylelikle onları mümkün, hayli
mümkün, hemen hemen imkânsız, vb. değerler taşıyan sözel değişkenler olarak
değerlendirmektedir. İmkân teorisi puslu mantığın ilgili şüphelilikleri işleme yeteneğini
sergiliyor oluşu yanında, modal mantığa yeni açılımlar sağlaması açısından da çok önemli bir
model durumundadır.
Şüpheliliğin olasılıklara ilişkin kısmıyla da ilgilenen puslu mantık, klasik mantıksal
sistemlerin sayısal ve aralık-değerli olasılık teorisini, önerdiği olası, çok olası, 0.8 civarında,
yüksek vb. şeklinde örneklenebilecek sözel ya da daha genel ifadeyle puslu olasılık kavramı
ile zenginleştirmiş, bu katkılarıyla olasılığın tüm boyutlarıyla ele alınabilmesini sağlayacak
bir zeminin oluşumuna öncülük etmiştir. Zadeh’in şu açıklamaları, puslu mantık teorisinin
olasılık teorisine bakışının ve onunla kurduğu ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır:
“Olasılık teorisi ve puslu mantık arasındaki ilişki uzun süredir bir tartışma konusu
durumundadır. Bu çalışmada açık seçik bir şekilde ortaya konulan durum olasılık teorisinin
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kendi başına gerçek dünyanın şüpheliliği ve kesin olmayışı ile uğraşmak için yeterli
olmadığıdır. Onun etkinliğini arttırmak için olasılık teorisi, puslu mantıktan alınacak
kaynaştırılmış bir kavramlar ve teknikler bütününe ihtiyaç duymaktadır…Sonuç olarak
olasılık teorisi ve puslu mantık birbirlerine rakip değil birbirlerini tümleyicidirler”.

5.2. Puslu Kümeler
Yukarıda “pusluluk” kavramı ile onunla yakından ilişkili görülen kavramlar arasındaki
benzerlikler ve özellikle farklılıklar üzerinde durduk. Şimdi doğrudan doğruya “pusluluk”
kavramını tanımlamaya, onun özelliklerini ortaya koymaya çalışalım. Daha önce de
değindiğimiz gibi kati tanım ve sınırları bulunan terimler ifade eden klasik kümelerden farklı
olarak, belirsiz ya da kesin olmayan, dolayısıyla dereceli olan terimleri ifade eden kümeler
“puslu küme” olarak adlandırılırlar. Zadeh’in puslu küme kavramını tanıttığı “Fuzzy Sets”
adlı özgün makalesinde yapmayı amaçladığı şey, bu türden kümelerin bazı temel özelliklerini
ve içeriğini bir ön hazırlık çalışması kapsamında keşfetmektir. Zadeh’e göre puslu küme
kavramı, (katiyet yerine pusluluğu esas alan) çok geniş bir uygulama sahasına sahip olacağı
görülebilecek bir kavramsal yapının inşası için çok uygun bir hareket noktasıdır.
Zadeh, puslu kümeleri A(x) şeklinde gösterilebilecek üyelik fonksiyonları olarak
tanımlar. Bu gösterime göre A ilgili puslu kümeyi, x ise bu küme içindeki bir üyeyi,
fonksiyonun alacağı değer ise x’in üyelik derecesini gösterir. Klasik kümeler için o küme
içinde yer alan herhangi bir nesnenin üyelik derecesi “1” iken, o küme içerisinde yer almayan
bir nesnenin üyelik derecesi “0”a eşit olacaktır. Halbuki puslu küme elemanlarının alacağı
üyelik dereceleri o küme içerisindeki önemine göre [0,1] aralığında herhangi bir değer
olabilir. Böylelikle puslu küme, onlar için “bir özelliğe sahip olma” ile “bir özelliğe sahip
olmama” arasındaki sınırın keskin olmadığı kavramların tanımına imkân tanır.
Klasik kümeler için “insan” terimi, tanımı itibariyle tek tek insanları kapsamaktadır ve
bunların her birinin üyelik derecesi “1”dir. Bu küme bağlamında bir kuşun ya da bir çiçeğin
üyelik derecesinin ise “0” olacağı açıktır. Puslu kümelerdeki durumu daha iyi ifade edebilmek
için “sıcaklık” örneğini ele alalım. Sınırları –5C ile +35C arasında olan bir sıcaklık değer
cetvelinde, -5C altındaki sıcaklığı “çok soğuk”, -5C ile 5C aralığını “soğuk”, 5C ile 18C
aralığını “ılık”, 18C ile 30C aralığını “sıcak” ve 30C’den fazlasını ise “çok sıcak” olarak
nitelendirelim. Klasik kümeler için böyle bir cetvelde, -4C’nin “soğuk” kümesi için,
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29C’nin ise “sıcak” kümesi için “1” değeri, tersi durumunda ise “0” değeri alacakları
aşikardır. Ancak bu duruma puslu kümeler açısından baktığımızda -4C’nin, “soğuk”
kümesinin bir elemanı olmakla birlikte aynı zamanda 5C’ye göre “çok soğuk” kümesine çok
daha yakın olmak gibi bir özelliğe sahip olduğu da görülmektedir. Puslu küme teorisine göre 4C, “soğuk” kümesi içerisinde olup “1” değerini alır; bununla birlikte belirttiğimiz özelliği
itibariyle “çok soğuk” kümesi içerisinde de değerlendirilir. Bu değerlendirme onun “çok
soğuk” kümesi için [0,1] değer aralığında bir üyelik derecesi almasını sağlar. Böyle bir
durumda “çok soğuk” kümesi için -9C, “1” üyelik derecesi alacakken -4C’nin “0.75”,
5C’nin ise “0.05” gibi değerler alacağı düşünülebilir. Burada, çoğu durumda bir puslu
kümenin üyelik derecesinin değerinin, Klasik kümelerdeki ait olma ve olmama durumları için
de olduğu gibi subjektif bağlama bağlı bir değer olduğu unutulmamalıdır.
Zadeh söz konusu çalışmasında ortaya koyduğu üyelik fonksiyonunun, olasılık
fonksiyonuna benzediğinin düşünülebileceğini ancak bu benzerliğin yüzeysel olduğunu ifade
etmektedir. Ona göre:
“…bu kavramlar arasında, sonuçta üyelik fonksiyonlarının kombinasyon kuralları ve
onların temel özellikleri bir kez saptanmış olduğunda açıkça ortaya çıkacak özsel farklılıklar
vardır. Gerçekte bir puslu küme nosyonu tabiatı itibariyle bütünüyle istatistik dışıdır”.
Bu temel savdan hareket ederek, pusluluğun, dolayısıyla onun esasını oluşturan puslu
küme kavramının “üyelik fonksiyonlarının kombinasyon kuralları ve onların temel
özellikleri”ni vererek istatistiksel ya da başka tür müphemliklerden farkını ortaya koyacak bir
sistem oluşturmak, öncelikle bu kavramın mantık açısından ayrıntılı olarak incelenip
tanımlanmasını gerektirmiştir. Bu alanda çalışan mantıkçılar puslu küme kavramına ilişkin
tanım ve özelliklerin çoğunu, klasik kümelerin tanım ve özelliklerini pusluluk kavramına
genişleterek elde etmişlerdir. Ancak klasik kümelere ilişkin tanım ve özelliklerin bir kısmının
puslu kümelerde karşılığının bulunmadığı; puslu kümeler için belirlenmiş bazı tanım ve
özelliklerin ise klasik kümeler için geçerli olamayacağı bilinmelidir. Yager ve Filev’e göre:
“Klasik küme tanımlarının genişletilmişi olan bu tanım ve işlemler 0 veya 1 üyelik
derecesine sahip puslu kümelerle sınırlandırıldığında, genellikle onların klasik eşdeğerlerine
(counterpart) indirgenirler. Üyelik, sadece {1, 0}’dan değil, [1, 0] birim aralığından elde
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edildiğinden, bazı durumlarda klasik kümelerde olmayan tanımlar ve işlemler sağlayabiliriz.
Bu yeni tanımlar klasik kümelere uygulandıklarında genellikle bir anlam taşımayacaklardır”.
Bu açıklamalar uyarınca, bundan sonraki ünitelerde öncelikle klasik ve puslu
kümelerde ortak olarak kullanılan genel semboller ve tanımlar verilecek, daha sonra puslu
kümelere ilişkin tanım ve özellikler, gerektiğinde bu iki küme anlayışının benzerlik ve
farklılıkları ortaya konularak aktarılacaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, “derecelilik, imkan, olasılık tartışmaları ve puslu kümeler” başlığı
altında, “derecelilik, imkan ve olasılık” ile “puslu kümeler” konularına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Puslu mantıkla modal mantığın bütünüyle aynı şeyi ifade ettiğine dair yanlış
düşünce hangi kavramların birbirine yakın olmasından kaynaklanmaktadır?
a. Derecelilik – İmkân
b. Derecelilik – Puslu Kümeler
c. Olasılık– İmkân
d. Zorunluluk– İmkân
e. Mümkün – İmkân
2. “Yarın bir deniz savaşı olacak ve yarın bir deniz savaşı olmayacak” önermesinin
doğru olmasının nedeni olan yasa hangisidir?
a. Üçüncü Halin Olanaksızlığı
b. Özdeşlik Yasası
c. Çelişmezlik Yasası
d. Yer Çekimi Yasası
e. Kütlenin Korunumu Yasası
3. Kosanovic’e göre derecelilik ile olasılık aşağıdakilerden hangilerini kullanıyor
olmaları sebebiyle benzerdirler?
I.

Birleşirlik

II.

Yer Değiştiricilik

III.

Dağıtıcılık

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
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4. Klasik ve puslu kümeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Klasik kümelerde şüpheliliğe yer yoktur.
b. Puslu kümeler klasik kümeleri dışlamaz.
c. Puslu kümelerin bazı uygulamaları mevcuttur.
d. Puslu küme teorisi klasik küme teorisinin tam anlamıyla değillenmesidir.
e. Klasik kümelere Boole’un, puslu kümelere ise Zadeh’in katkıları olmuştur.
5. “Bu araba muhtemelen (probably) Almanya’da yapılmıştır” gibi bir ifade
aşağıdakilerden hangisini tam olarak içermektedir?
a. Şüphelilik
b. Salt Kesin Olmayış
c. Belirsizlik
d. Müphemlik
e. Alternatif İlişki
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilim ile felsefe arasındaki farka işaret etmez?
a. Her şey hakkında hiçbir şey bilmemekle hiçbir şey hakkında her şeyi
bilmek arasındaki fark.
b. Evreni açıklamak ile onu anlamak arasındaki fark.
c. Olgu ile değer arasındaki fark.
d. Fizik ile Metafizik uğraşlar arasındaki fark.
e. Var olan sistemleri incelemek ile olması gereken sistemleri incelemek
arasındaki fark.
7. Felsefenin tanımı yapılırken, dünya görüşü ve dünya kavrayışı kavramlarının
açıklanma ihtiyacının nedeni değildir?
a. Felsefenin, dünya görüşü ile karıştırılması.
b. Dünya kavrayışının felsefeyi tamamen belirlemesi.
c. Felsefenin ne olduğunun daha iyi anlaşılması.
d. Felsefenin, dünya görüşü ve dünya kavrayışı kavramlarından ayrıldığı
noktaların daha iyi anlaşılması.
e. Felsefenin ne olmadığının ortaya konulması.
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8. Aşağıdaki öğelerden hangisi sanat için sarf edilebilecek bir ifadedir?
a. İnsanın kendi varoluşu ve evrenle ilişkisini anlatma yolu.
b. Her şey sanattır.
c. Doğru ve yanlışı resmeden bir araç.
d. Hayata kalmak için gerekli bir yol.
e. Yeterli çalışma ile herkesin ulaşabileceği bir yeti.
9. Aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisi bilimlerini inceler?
a.

Matematik felsefesi

b.

Mantık

c.

Etik

d.

Epistemoloji

e.

Bilim felsefesi

10. Aşağıdaki öğelerden hangisi bilimin tanımında yer almaz?
a. Doğa
b. Deney
c. Sanat
d. Yöntem
e. Gözlem
Yanıtlar
1 a 2 c 3 e 4 d 5 a 6 a 7 b 8 a 9 e 10 c

87

6. KÜMELERE İLİŞKİN SEMBOLLER, TANIMLAR VE
GÖSTERİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kümelere İlişkin Semboller
6.2. Küme Gösterim Yöntemleri
6.3. Puslu Kümelere İlişkin Bazı Tanım ve Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kümelere ilişkin semboller hangileridir?
Küme gösterim yöntemleri hangileridir?

Puslu kümelere ilişkin bazı tanım ve özellikleri açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kümelere İlişkin
Semboller, Tanımlar ve
Gösterimler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Kümelere ilişkin semboller, Okuma
tanımlar ve gösterimler
hakkında temel bilgiler.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Sembol, Tanım Gösterim
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Giriş
Bu ünitede kümelere ilişkin semboller ve gösterim yöntemleri ile puslu kümelere ait
bazı tanım ve özelliklere yer verilecektir.

6.1. Kümelere İlişkin Semboller
Z={...,-2,-1,0,1,2,...} tüm tamsayılar kümesi.
N={1,2,3,...} tüm pozitif tamsayılar ya da doğal sayılar kümesi.
N0={0,1,2,...} tüm negatif olmayan tamsayılar kümesi.
Nn={1,2,...,n}.
N0,n={0,1,2,...,n}.
R: tüm reel sayılar kümesi.
R+: tüm negatif olmayan reel sayılar kümesi.
[a,b], a,b],[a,b, a,b: sırasıyla; kapalı, sol-açık, sağ-açık, a ve b arasında açık reel
sayılar aralığı.
x1, ..., xn: x1, ..., xn elemanlarının n’li n-tuple dizisi.

Genel olarak büyük harflerle kümeler, küçük harflerle bu kümelerin üyeleri gösterilir.
Bir büyük harf olan X, “konuşma evreni”ni yani “evrensel küme”yi göstermek için kullanılır.
Bir x nesnesi bir A kümesinin üyesi olduğunda bu durum xA; eğer bir x nesnesi bir A
kümesinin üyesi değilse bu durum xA şeklinde gösterilir. Öyleyse herhangi bir A kümesi
(klasik ya da puslu) için AX olmaktadır.

6.2. Küme Gösterim Yöntemleri
Belirli bir X konuşma evreni içerisinde yer alan kümeler, üç temel yöntem ile
tanımlanır:

6.2.1. Liste Yöntemi
Bu yöntem sadece sonlu kümeler için kullanılır. Üyeleri 1, 2, 3, ..., n olan bir A
kümesinin bu yöntemle gösterimi şu şekildedir:
A={1, 2, 3,..., n}.
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6.2.2. Kural Yöntemi
Bu yöntem, bir kümenin üyelerinin belirli bir özelliği taşıyıp taşımadıklarına bakılarak
uygulanır. Eğer K(x), “x, K özelliğine sahiptir” şeklinde bir önermeyi ifade ediyorsa, K(x)
önermesini doğru kılan elemanların tümünü taşıyan bir A kümesi şu şekilde gösterilecektir:

A={xK(x)}.

6.2. 3. Üyelik Fonksiyonu Yöntemi
Puslu kümelerin gösteriminde kullanılan yöntem, daha önce de değindiğimiz gibi
karakteristik fonksiyon yönteminden türetilmiş olan ve onun gibi A(x) ile gösterilen üyelik
fonksiyonu yöntemidir. Klasik kümeler, üyeleri “1” ya da “0” üyelik derecesine sahip puslu
kümeler olarak değerlendirilebildiğine göre, (klasik ya da puslu) bütün kümeler için ilgili
yöntem üyelik fonksiyonu yöntemi olarak ifade edilebilir. Klasik bir küme için A(x) üyelik
fonksiyonu, X konuşma evreni içerisindeki bir x elemanı için xA olduğunda 1; xA
olduğunda 0 değerini alır. Bu ilişki A:X{0,1} şeklinde gösterilebilecek bir eşlemedir
(mapping). Ancak puslu kümeler için ilgili eşleme klasik bir kümenin fonksiyon alanının
(range) {0, 1} ikili çiftinden [0, 1] birim aralığına genişletilmesi suretiyle A:X[0,1] ya da
A:X[0,1] şeklinde gösterilmektedir. Bu eşleme, her x için A(x) gibi bir puslu küme üyelik
fonksiyonunun, x’in A kümesinin bir üyesi oluşuna ilişkin ([0, 1] birim aralığında) bir
“derece” (grade) belirttiğini vurgular.
Üyelik fonksiyonları grafikle gösterilirler. Klasik kümelerin üyelik fonksiyonları
sadece

“dikdörtgen

biçimli”

(rectangular)

olmaktayken

puslu

kümelerin

üyelik

fonksiyonları, üyelik derecelerinin dağılımına bağlı olarak “üçgen biçimli” (triangular),
“yamuk biçimli” (trapezoidal) ya da “çan eğrisi biçimli” olabilmektedir. Pratik
uygulamalarda en fazla kullanılanlar üçgen biçimli olanlardır. Aşağıda, Grafik 1. ile klasik bir
kümenin üyelik fonksiyonu gösterilirken, Grafik 2., Grafik 3. ve Grafik 4.’de puslu kümelerin
yukarıda sıraladığımız üyelik fonksiyonları gösterilmektedir:
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fA(x)
1. ..................................................

0

x

Grafik 1. Klasik Bir Kümenin Üyelik Fonksiyonu
fA(x)
1...................................................

0

x

Grafik 2. Üçgen Biçimli Üyelik Fonksiyonu
fA(x)
1...................................................

0

x

Grafik 3. Yamuk Biçimli Üyelik Fonksiyonu
fA(x)
1...................................................

0

x

Grafik 4. Çan Eğrisi Biçimli Üyelik Fonksiyonu
Herhangi bir küme, üyelik fonksiyonu cinsinden ifade edilebileceği gibi, liste
yöntemine benzer şekilde, elemanlarının üyelik dereceleriyle birlikte gösterilmesi suretiyle de
ifade edilebilir. X’in {x1, x2, x3, x4}’e ve klasik bir küme olan A’nın {x1, x4}’e eşit olduğu
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varsayılırsa, bu küme A={1/x1, 0/x2, 0/x3, 1/x4} şeklinde gösterilebilir. X={x1, x2, x3 } iken
B={0.5/x1, 1/x2, 0/x3} gibi bir ifadenin ise X üzerindeki bir B puslu kümesini gösterdiği
anlaşılmaktadır. Bu kümelerin gösterimlerdeki a/x biçimindeki ifadeler, her iki tür kümede de
x elemanının ilgili küme içerisindeki durumunu belirtir. a’daki değer A gibi klasik kümelerde
x’in o küme içerisinde bulunup bulunmadığını ifade ederken; B gibi puslu kümelerde x’in o
küme içerisinde bulunma yani üyelik derecesini belirtmektedir. Böyle bir gösterimde en
büyük üyelik derecesi, ilişkili olduğu üyeyi B puslu kümesinin en kuvvetli üyesi yapmaktadır.
Bazı durumlarda sıfır üyelik derecesine sahip terimler dikkate alınmaz. Buna göre yukarıdaki
gösterim B={0.5/x1, 1/x2}şeklinde de olabilir.

6.3. Puslu Kümelere İlişkin Bazı Tanım ve Özellikler
6.3.1. Öz Puslu Küme
Daha önce de değindiğimiz üzere klasik kümeler, puslu kümelerin, üyelik derecesi
olarak sadece 0 ve 1’i kabul eden özel bir durumudur. Buna göre üyelik derecesi 0 ya da 1
olmayan en az bir elemana sahip olan puslu küme “öz (proper) puslu küme” olarak
tanımlanmaktadır.

6.3.2. Boş Küme
Klasik kümeler için üyesi olmayan bir küme “boş küme” (empty set) olarak
adlandırılır ve “” ile gösterilir. Her xX için A(x)=0 oluyorsa A’ya “puslu bir boş küme”
denir.

6.3.3. Normal ve Normal-altı Küme
X üzerindeki puslu bir A kümesi, A(x)=1’i gerçekleyen en az bir xX elemanına
sahipse “normal” olarak adlandırılır. A puslu kümesi normal değilse “normal-altı” (ya da
normal olmayan) (subnormal) adını alır. Buna göre boş küme hariç bütün klasik kümeler
normaldir. Puslu bir küme ile işlem yapılabilmesi için, onun normal olması yani en az bir
elemanının “1” üyelik derecesine sahip olması zorunludur. Bu zorunluluk sebebiyle puslu
küme teorisinde “boşluk” (nullness) kavramı “normal-altı oluş”a (subnormality)
genellenmektedir. Sırasıyla normal ve normal-altı puslu kümeleri şu şekilde gösterilebilirler:
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fA(x)
1...................................................

0

x

Grafik 5. Normal Bir Puslu Küme
fA(x)
1...................................................

0

x

Grafik 6. Normal-altı Bir Puslu Küme

6.3.4. Dışbükeylik
Herhangi bir puslu kümenin bir mantık çalışmasında kullanılabilmesinin temel
şartlarından biri normal olmasıyken diğer bir şart “dışbükey” (convex) olmasıdır. Burada
“dışbükeylik”ten (convexity) kastedilen şey, (örnek olarak üçgen biçimli puslu kümeler için
olduğu şekliyle) ilgili kümenin üyelik fonksiyonunun, dayanak üzerinde üyelik derecesi 1’e
eşit oluncaya kadar sürekli artması ve 1’den sonra sürekli azalmasıdır. Dikkat edilirse daha
önce grafikle göstermiş olduğumuz üyelik fonksiyonlarının tamamı (üçgen, yamuk ya da çan
eğrisi biçimli) bu şartı sağlamaktadırlar. Aşağıdaki grafikler dışbükey olan ve olmayan puslu
kümelere birer örnek niteliğindedirler:
fA(x)
1...................................................

0

x
C

Grafik 7. Dışbükey Bir Puslu Küme
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fA(x)
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Grafik 8. Dışbükey Olmayan Bir Puslu Küme
Bu grafiklerde gösterildiği şekliyle, bir üyelik fonksiyonu üzerinde x, y, z sırasıyla yer
alan üç eleman arasında, ilgili sıraya göre ortada bulunan y elemanı için her durumda
A(y)  Min[A(x), A(z)]
tanımı geçerli ise, yani y’nin üyelik derecesi x ve z’nin üyelik derecelerinin en küçüğünden
küçük değilse söz konusu üyelik fonksiyonu “dışbükey”dir denir.

6.3.5. Puslu Bir Kümenin Yüksekliği
X üzerindeki puslu bir A kümesinin elemanları içinde en büyük üyelik derecesine
sahip olan elemanın üyelik derecesine A’nın “yüksekliği” (height) denir. Bu “Yükseklik(A)”
şeklinde ifade edilir.
Yükseklik(A)=MaxxA(x)
Buna göre normal bir puslu küme aynı zamanda yüksekliği 1’e eşit olan bir kümedir.
Puslu kümelerin diğer özelliklerine geçmeden önce Buckley ve Eslami’nin yükseklik
özelliğine ilişkin görüşlerine değinmek yerinde olacaktır. Buckley ve Eslami’ye göre herhangi
bir

puslu

kümenin

yüksekliğinin

belirlenmesinde

sup

(supremum)

nosyonundan

yararlanılmalıdır:
“S kümesinin {x0 x 1}’e eşit olduğunu ya da [0, 1] aralığında yer aldığını
düşünelim. Bu küme maxS=1 şeklinde yazacağımız 1’e eşit olan bir maksimum x üyesine
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sahiptir. Şimdi S'={x0 x 1} gibi hiçbir maksimum üyeye sahip olmayan dolayısıyla onun
için maxS' değeri bulunmayan bir küme düşünelim. Böyle bir durumda supS'=1 şeklinde
“sup”u (supremum) kullanacağız. S'’in en düşük üst sınırı supS' olarak adlandırılır. Bir u
sayısı, eğer S'’deki bütün x’ler için x  u ise S' için bir üst sınır olarak adlandırılır ve supS' en
küçük üst sınır olur. R’nin bir üst sınıra sahip herhangi bir altkümesi bir supremuma sahiptir.
Öyleyse “sup” “max”dan daha geneldir ve supS=maxS=1. Genel olarak bir küme için “sup” o
küme bir maximum değere sahip olabilirken bile kullanılır”.
Yukarıdaki açıklama uyarınca bir A puslu kümesinin yüksekliği Buckley ve Eslami
tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:
Yükseklik(A)=SupxA(x)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede kümelere ilişkin semboller ve gösterim yöntemleri ile puslu kümelere ait
bazı tanım ve özelliklere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Tüm tam sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?
a. Z
b. N
c. R
d. T
e. L
2. Küme ilişkilerinde “X” sembolü aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
a. Üçüncü Hal
b. Özdeşlik
c. Konuşma Evreni
d. Yasası
e. Kütle
3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “küme gösterim yöntemleri”ndendir?
I.

Liste

II.

Kural

III.

Üyelik Fonksiyonu

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
4. “A={1, 2, 3,..., n}.” şeklinde bir gösterim aşağıdaki gruplardan hangisine girer?
a. Liste
b. Kural
c. Üyelik Fonksiyonu
d. Dıştan Bağlılık
e. İçten Bağlılık
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5. “X üzerindeki puslu bir A kümesinin elemanları içinde en büyük üyelik derecesine
sahip olan elemanın üyelik derecesine A’nın …. denir.” ifadesinde boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisini gelmesi gerekir?
a. Şüphelilik
b. Salt Kesin Olmayış
c. Belirsizlik
d. Yükseklik
e. Alternatiflik
6. Puslu Mantık adı verilen mantık teorisinin mimarı

aşağılardakinden

hangisidir?
a. E. Post
b. T. Kotarbinski
c. A. Tarski
d. L. Zade
e. J. Lukasiewicz
7. Bir önermenin üzerine yargıda bulunduğu olay veya olgularla uygun olmayışı ile
kastedilen özelliği nedir?
a. Yetersizliği
b. Yanlışlığı
c. Kesin olmayışı
d. Geçersizliği
e. Tutarsızlığı

8. Kısaca “bir şey ne ise o'dur” şeklinde söylenegelen ve A→A'dır şeklinde sembolleştirilen mantık ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çelişmezlik
b. Yeter sebep
c. Özdeşlik
d. Benzerlik
e. Üçüncü halin imkansızlığı
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9. “Bir şey sadece kendisidir; kendisi olmayan olamaz” önermesiyle ifade edilebilecek
mantık ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benzerlik
b. Çelişmezlik
c. Üçüncü halin imkansızlığı
d. Yeter sebep
e. Özdeşlik

10. Öncüllerde ortak ya da benzer olan öğelerin sonuçta da olacağını varsayan ve
böylece zorunlu değil ihtimali bilgi üreten akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Diyalektik
b. Geriçıkarım
c. Analoji
d. Dedüksiyon
e. Tümdengelim

Yanıtlar
1 a 2 c 3 e 4 a 5 d 6 d 7 b 8 c 9 b 10 c
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7. PUSLU KÜMELERDE ÜYELİK FONKSİYONUNUN KISIMLARI,
SÖZEL DEĞİŞKENLER VE EŞİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Puslu Kümelerde Üyelik Fonksiyonunun Kısımları
7.2. Sözel Değişkenler ve Sözel Eşikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Puslu kümelerde üyelik fonksiyonunun kısımları hangileridir?
Sözel değişkenler ve sözel eşikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Puslu Kümelerde
Üyelik
Fonksiyonunun
Kısımları,
Sözel Değişkenler ve
Sözel Eşikler

Puslu kümelerde üyelik
fonksiyonunun kısımları,
sözel değişkenler ve sözel
eşikler hakkında temel
bilgiler.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Puslu Küme, Üyelik Fonksiyonu, Sözel Değişken, Sözel Eşik
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Giriş
Bu ünitede puslu kümelerin üyelik fonksiyonlarının kısımları incelenmiş, sözel
değişken ve sözel eşik kavramları tanımlanmış ve ayrıntılarıyla açıklanacaktır.

7.1. Puslu Kümelerde Üyelik Fonksiyonunun Kısımları
7.1.1. Puslu Bir Kümenin Dayanağı
“Dayanak(A)” şeklinde ifade edebileceğimiz A’nın “dayanağı” (support), X’in, A’da
üyelik dereceleri 0’a eşit olmayan (nonzero) tüm elemanlarına sahip bir kümedir.

Dayanak(A)={xA(x)0 ve xX}.

7.1.2. Puslu Bir Kümenin Özü
“Öz(A)” şeklinde gösterilen A’nın “özü” (core), X’in, A’da üyelik derecesi 1 olan tüm
elemanlarına sahip olan klasik bir kümedir.
Öz(A)={xA(x)=1 ve xX}
Yukarıdaki son iki tanımı göz önünde tuttuğumuzda normal-altı bir puslu kümenin boş
bir öze, normal puslu bir kümenin ise boş olmayan bir öze sahip olduğu anlaşılacaktır.

7.1.3. Puslu Bir Kümenin Sınırları
X’in, A’da üyelik dereceleri 1’e ya da 0’a eşit olmayan tüm elemanlarını içeren
kümeler puslu kümenin “sınırları” (boundaries) ya da “geçiş bölgeleri” olarak
adlandırılırlar. Çoğunlukla bir üyelik fonksiyonunun özünün sağında ve solunda yer alan bu
sınırlar bir kümenin pusluluğunun temel sebebidirler. Buna göre yukarıda tanımını vermiş
olduğumuz öz puslu küme için, sınırları olan bir küme de denebilir. Sınır kümelerinde yer
alan tüm elemanlar göz önüne alındığında
Sınır(A)={x0<A(x) <1 ve xX}
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olmaktadır (Sınır(A) kümesinin tek bir sınır kümesini değil, iki sınır kümesinin birleşimini
[bkz. 8.1.3. Birleşim ve Kesişim] ifade ettiğine dikkat edilmelidir). Puslu kümelerin üyelik
fonksiyon kısımlarını yamuk biçimli bir üyelik fonksiyonu grafiği üzerinde şu şekilde
göstermek mümkündür:

fA(x)

Öz

1...................................................

0

Sınır

Sınır

x

Dayanak

Grafik 1. Üyelik Fonksiyonu Kısımları
Yukarıdaki tanımları örneklerle açıklamak gerekirse X’in “a, b, c, d” elemanlarından
oluştuğunu; X üzerinde, A={0.2/a, 0.1/b, 0/c, 0.8/d} şeklinde gösterilebilecek bir puslu
kümenin olduğunu düşünelim. A, üyelik derecesi 1 olan hiçbir elemanı olmadığından normalaltı bir puslu kümedir. Taşıdığı elemanların sahip olduğu en yüksek üyelik derecesi 0.8
olduğundan Yükseklik(A)=0.8; üyelik dereceleri sıfırdan büyük elemanları “a, b ve d” olduğu
için Dayanak(A)={a, b, d}; üyelik derecesi 1 olan hiçbir elemanı bulunmadığından, bir başka
deyişle yüksekliği 1’den küçük olduğundan Öz(A)= ve son olarak Sınır(A)={a, b, d}’dir.
B={0.4/a, 1/b, 0.7/c, 0.5/d} gibi bir puslu küme ise, “b” elemanı 1 üyelik derecesine sahip
olduğundan normal bir puslu kümedir. Bu nedenle de Yükseklik(B)=1 olmaktadır. Bütün
elemanları 0’dan büyük olduğu için Dayanak(B)={a, b, c, d}; sadece “b” elemanı 1 üyelik
derecesine sahip olduğundan Öz(B)={b} ve Sınır(B)= {a, c, d} olmaktadır (Dikkat edilirse,
dayanak kümesi, öz ve sınır kümelerinin birleşim kümesi [bkz. 8.1.3. Birleşim ve Kesişim]
durumundadır).

7.2. Sözel Değişkenler ve Sözel Eşikler
Bildirişmek için kullanılan doğal dillerin belirsiz sözcükler içermesi, bu dillerde
üretilen ifadelerde tümüyle kesinlik sağlanmasına imkân vermemektedir. Gündelik bir dilde
bir bilginin tam ve doğru bir biçimde ifade edilebilmesi ve anlaşılabilmesi, gerek gündelik
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ilişkiler gerekse bilimsel ve teknik çalışmalar açısından ciddi bir sorundur. Şüphesiz aynı
sorun doğal dilleri esas alan yapay diller için de geçerlidir. Yapay zekâ çalışmalarındaki en
büyük sıkıntılardan birisi, bir yapay zekânın belirsizce ifade edilmiş bir bilgiyi anlamasını ve
bunu insan zekâsına benzer bir şekilde yorumlayarak anlamlı bir cevap vermesini sağlayacak
bir yöntemin geliştirilmesi konusunda yaşanmaktadır. “Sözel değişkenler” (linguistic
variables) ve “sözel eşikler” (linguistic hedge), puslu mantığın, bu sıkıntının göreli olarak
aşılmasını sağlayıcı bir yönteminin temel unsurları olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Her bir sözel değişkenin nitelendirici ismi (ya da kelime atomları) puslu bir kümeyle
ifade edilir. Bu puslu küme üzerinden, nitelendirici isme eklenen bağlaçlar ve/veya eşikler ile
nispeten daha puslu ya da daha duru puslu kümeler elde edilebilir. Böylelikle, sözel değerler
içeren bir bilginin aktarımı ve değerlendirilmesi konusunda hâkimiyet artmaktadır.
Şen’in verdiği örneği kullanacak olursak “kırmızı”, belirli bir frekans aralığına sahip
bir renktir ancak bu aralıktaki sadece belirli bir alan ya da bir nokta gerçek kırmızı olarak
ifade edilebilir; geri kalan alan ise kırmızının tonlarını ihtiva eder. Kırmızı renkli nesneleri
içeren bir puslu kümenin elemanları kendi aralarında “daha”, “çok”, “az”, “biraz” vb. sözel
eşiklerin kullanımıyla yeniden tanımlandıklarında kırmızı kümesinin elemanlarında bir
değişiklik olmamakla birlikte bu elemanların üyelik derecelerinde, birbirleriyle orantılı bir
artma ya da azalma olur. İşte bu değişimler kırmızı nesnelere ait puslu küme hakkındaki
bilginin daha belirgin ya da puslu olmasını sağlar. Dikkat edilirse “daha”, “çok” vb. eşikler
“kırmızılık” konusunda bu kümeyi daha belirgin kılarken “az”, “biraz” vb. eşikler daha puslu
hale getirmektedir.
Herhangi bir puslu bilginin, belirli bir amaç dâhilinde daha belirgin olması
istenebileceği gibi gereğinden fazla belirgin oluşu durumunda daha da puslu olması tercih
edilebilir. Bir puslu kümenin eşikler aracılığıyla belirginleştirilmesi ya da puslulaştırılması
“daraltma” (concentration), “genişletme” (dilation) ve “yoğunlaştırma” (intensification)
adı verilen işlemlerle gerçekleştirilir. Bu işlemlerin tanımları ve grafik üzerindeki gösterimleri
sırasıyla şu şekildedir:
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7.2.1. Daraltma
Daraltma işlemi, bir puslu kümenin elemanlarının üyelik derecelerinin tümünü aynı
oranda düşürür. Örnek olarak “çok”, bir A puslu kümesini daraltan bir eşik olup Zadeh
tarafından CON(A) (CON, daraltmanın İngilizce'deki karşılığı olan “concentration”ın
kısaltılmışıdır) ile gösterilmiş ve bunun A2’ye eşit olduğu ifade edilmiştir. Bu eşdeğerlik,
daraltma işlemi için A kümesindeki herhangi bir elemanın üyelik derecesinin karesinin
alınmasını gerektirir. Buna göre örneğin 0.7 üyelik derecesine sahip bir elemanın daraltma
işlemi sonunda ortaya çıkan yeni puslu kümedeki üyelik derecesi 0.49 olacaktır. Puslu bir A
kümesi ve onun bütün elemanlarının üyelik derecelerinin karelerinin alınmasıyla ortaya çıkan
yeni puslu küme grafik üzerinde şu şekilde gösterilir:

fA(x)

1

x
Grafik 2. Üyelik Fonksiyonunun Daraltılması

7.2.2. Genişletme
Genişletme işlemi, bir puslu kümenin elemanlarının üyelik derecelerinin tümünü aynı
oranda arttırır. Örnek olarak “aşağı yukarı”, bir A puslu kümesini genişleten bir eşik olup
Zadeh tarafından DIL(A) (DIL, genişletmenin İngilizce'deki karşılığı olan “dilation”ın
kısaltılmışıdır) ile gösterilmiş ve bunun A0.5’e eşit olduğu ifade edilmiştir. Bu eşdeğerlik,
genişletme işlemi için A kümesindeki herhangi bir elemanın üyelik derecesinin karekökünün
alınmasını gerektirir. Buna göre örneğin 0.25 üyelik derecesine sahip bir elemanın genişletme
işlemi sonunda ortaya çıkan yeni puslu kümedeki üyelik derecesi 0.5 olacaktır. Puslu bir A
kümesi ve onun bütün elemanlarının üyelik derecelerinin kareköklerinin alınmasıyla ortaya
çıkan yeni puslu küme grafik üzerinde şu şekilde gösterilir:
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fA(x)

1

x
Grafik 3. Üyelik Fonksiyonunun Genişletilmesi

7.2.3. Yoğunlaştırma
Yoğunlaştırma işlemi genel olarak bir puslu kümenin, üyelik dereceleri 0.5’ten küçük
olan elemanlarının üyelik derecelerini daraltarak azaltırken 0.5’den büyük olanlarınınkini
genişleterek arttırır. Bu işlem ilgili puslu kümenin elemanlarından bir kısmının diğer kısmına
göre netliğinin (contrast) artmasını sağlar.

fA(x)

1

x
0.5

Grafik 4. Üyelik Fonksiyonunun Yoğunlaştırılması

Zadeh’e göre sözel eşikler iki kategoride düşünülmelidir: birinci tip eşikler tek bir
küme üzerinde işlem yapmayı gerektiren “çok”, “epey”, “aşağı yukarı”, “azıcık” vb.
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eşiklerdir. İkinci tip eşikler ise “teknik olarak”, “esas olarak”, “pratik olarak” vb. daha
karmaşık olan eşiklerdir ve bunlarla iş görmek için bileşenlerinin ne tarzda işlenmesi gerektiği
konusunda bir tanıma ihtiyaç vardır. Genel olarak ikinci tip eşikler, birinci tip eşikleri içeren
puslu bir algoritma olarak formüle edilir. Bileşenleri, ayrıştırılmış ya da “çok çok uzun” ya
da “çok çirkin değil” gibi örneklerde olduğu gibi açıkça bilinen karmaşık eşikler, bu
bileşenlerin belirli bir sıraya göre ele alınmalarıyla değerlendirilirler. Eğer sözel değer “değil”
ile “ve”, “veya” gibi bağlaçlar da içeriyorsa o halde önce sözel eşik işlemleri sonra sırasıyla
“ve” ve “veya” (kesişim ve birleşim) işlemleri yapılır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede puslu kümelerin üyelik fonksiyonlarının kısımları incelenmiş, sözel
değişken ve sözel eşik kavramları tanımlanmış ve ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Puslu kümelerde “Dayanak(A)” biçimindeki bir ifade neyi gösterir?
a. Puslu bir kümenin dayanağını
b. Puslu bir kümenin özünü
c. Puslu bir kümenin sınırlarını
d. Puslu bir kümenin bağlantılarını
e. Puslu bir kümenin çarpımını
2. Puslu kümelerde “Öz(A)” biçimindeki bir ifade neyi gösterir?
a. Puslu bir kümenin dayanağını
b. Puslu bir kümenin özünü
c. Puslu bir kümenin sınırlarını
d. Puslu bir kümenin bağlantılarını
e. Puslu bir kümenin çarpımını
3. Puslu kümelerde “Sınır(A)={x0<A(x) <1 ve xX}” biçimindeki bir ifade neyi
gösterir?
a. Puslu bir kümenin dayanağını
b. Puslu bir kümenin özünü
c. Puslu bir kümenin sınırlarını
d. Puslu bir kümenin bağlantılarını
e. Puslu bir kümenin çarpımını
4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “Sözel değişken ve sözel eşikler konusu”
kapsamındadır?
I.

Daraltma

II.

Genişletme

III.

Üyelik Fonksiyonu

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
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5.

“…….. işlemi, bir puslu kümenin elemanlarının üyelik derecelerinin tümünü aynı
oranda arttırır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril.?
a. Üçüncü Hal
b. Özdeşlik
c. Konuşma Evreni
d. Genişletme
e. Kütle

6. İnsanın kişisel ilgileriyle paralel bir biçimde, zorunlu olarak belirli bir sisteme ya
da yönteme bağlı kalmaksızın veya herhangi bir neden - sonuç ilişkisi
gözetmeksizin, çoğunlukla doğadaki düzenliliği, tekrarlılığı fark edişinin ya da
kaynağı her ne olursa olsun bir takım sezgisel değerlendirmelerinin bir sonucu
olarak ürettiği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Felsefi bilgi
b. Analitik bilgi
c. Gündelik bilgi
d. Bilimsel bilgi
e. Dinsel bilgi
7. Deney ve gözlemi esas alan, belirli bir sistematiğe bağlı kalınarak ve bir takım
yöntemler eşliğinde gerçekleştirilen

nesnel, dizgeli ve düzenli bir etkinlik

sonucu ortaya çıkan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanatsal bilgi
b. Dinsel bilgi
c. Bilimsel bilgi
d. Gündelik bilgi
e. Felsefi bilgi
8. Aşağıdakilerden hangisi bir doğa bilimi değildir?
a. Meteoroloji
b. Biyoloji
c. Fizik
d. Kimya
e. Antropoloji
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9. İnsanın doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırabilmesini,
çelişikliklerin ve karşıtlıkların farkında olmasını, değerlendirmelerine sadece zihni
değil duygusal özelliklerini, sağduyusunu ve vicdanını da katabilmesini,
kavramlar ve değerler üzerine düşünebilmesini ve böylece yeni kavram ve
değerler üretebilmesini sağlayan şey nedir?
a. Sezgi
b. Pasif güç
c. İnanç
d. Duyu organları
e. Akıl

10. Aşağıdaki hangisi, tümevarımın özelliklerindendir?
a. Bir takım öncüllerden sonuç elde etmemizi sağlayan bir akıl yürütme türüdür.
b. Bir genelleme olarak nitelendirilemez.
c. Sonuç, öncüllerde verilen bilgilerin tekrarını yapar eder ve çok daha az bilgi
içerir.
d. Gündelik bir bilgi verir.
e. Dedüktif akıl yürütme olarak da adlandırılır.

Yanıtlar
1 a 2 b 3 c 4 c 5 d 6 c 7 c 8 e 9 e 10 a
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8. PUSLU KÜMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Eşitlik, Altküme ve Üst küme
8.2. Tümleyen
8.3. Birleşim ve Kesişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Eşitlik, altküme ve üst küme kavramları hakkında bilgi veriniz.
Tümleyen nedir?
Birleşim ve kesişim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Puslu Kümeler Arasındaki Puslu kümeler arasındaki Okuma
İlişkiler
temel
ilişki
biçimleri
hakkında temel bilgiler.
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Puslu Küme, Temel İlişki Biçimleri, Tümleyen, Birleşim
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Giriş
Bu ünitede puslu kümelerin temel ilişki biçimleri incelenecektir.

8.1. Puslu Kümeler Arasındaki Temel İlişki Biçimleri
Şimdiye kadar bazı tanım ve özelliklerini sıralamaya çalıştığımız puslu kümelerle bir
takım işlemler yapılabilmesi, yani bir “puslu kümeler cebiri” (algebra of fuzzy sets) elde
edilebilmesi, ilgili kümeler arasındaki ilişki biçimlerinin ortaya konulması ile mümkündür.
Sözel değişken ve sözel eşiklerin etkin kullanımını da sağlayacak böyle bir cebir oluşturmak
için gerekli temel ilişki biçimleri aşağıda sıralanmıştır.

8.1.1. Eşitlik, Altküme ve Üst küme
Puslu kümeler için gerek “eşitlik” (equality) gerekse “altküme” (subset) tanımı,
klasik kümeler için olduğundan farksızdır. A ve B gibi iki puslu küme, X’deki tüm x’ler için
A(x)=B(x)
olması durumunda “eşit”tir ve bu durum, A=B şeklinde gösterilir. Tersi yani “eşitsizlik”
durumu ise AB olarak ifade edilir. Eğer her bir xX için
B(x)A(x)
ise bu durumda A, B puslu kümesinin bir altkümesi olarak adlandırılır ve ilişki AB ya da
AB olarak gösterilir (AB gibi bir gösterimin diğerinden farkı, herhangi bir kümenin aynı
zamanda kendisinin de bir altkümesi olduğunu vurgulamasıdır. AB gibi bir gösterim A ve
B’nin eşit olmadığı varsayımına dayanır ki bu durumda A kümesi, B kümesinin özalt kümesi
(proper subset) olarak adlandırılır). Altküme kavramının önermeler mantığındaki karşılığı
“içerim” (containment) kavramıdır. Bu ilişki biçimi “koşulluluk” (conditional) olarak da
adlandırılır ve “” işaretiyle gösterilir. Eşitlik kavramı ise önermeler mantığında “özdeşlik”
(identity) olarak karşımıza çıkar. Diğer adı “çiftkoşulluluk” (biconditional) olan bu ilişki ise
“” işaretiyle gösterilir. Adlarından da anlaşılacağı üzere eşitlik ile içerim kavramları
birbirleriyle yakın ilişki içerisindedirler. Aslında mantıkta eşitlik ya da özdeşlik kavramıyla
kastedilen şey, önermeler mantığı diliyle ifade edilecek olursa iki önermenin birbirini
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içermesi; kümeler açısından değerlendirilecek olursa iki kümenin birbirinin altkümesi
olmasıdır. Buna göre X üzerindeki A ve B gibi iki puslu küme, eğer hem AB hem de BA
ise birbirine eşit olmaktadır. Aşağıda, yamuk biçimli bir B puslu kümenin altkümesi
durumundaki üçgen biçimli bir A puslu kümesinin grafikle gösterimi verilmiştir:
fB(x), fA(x)
1
B

A

0

x

Grafik 1. İki Puslu Küme Arasındaki Altküme İlişkisi
Daha önce de değinildiği gibi ister klasik ister puslu olsun her küme X konuşma
evreninin bir altkümesi durumundadır. Buna göre puslu kümeler için her bir xX için (x)=0
olduğundan  yani boş küme de X’in bir altkümesidir. Dikkat edilmelidir ki X üzerindeki
herhangi bir A puslu kümesi için A olur. Bundan başka X, bütün xX için, X(x)=1
durumundaki bir puslu küme olarak değerlendirilebileceğinden AX olmaktadır. Buna göre
herhangi bir A puslu kümesi, boş küme ve konuşma evreni dikkate alındığında kısaca
AX şeklinde ifade edilebilecek bir ilişki içerisinde bulunmaktadır.
Bütün kümeler X konuşma evreninin bir altkümesi durumunda olduğuna göre,
kümelerin X’in altkümesi olma bağlamında farklı bir küme oluşturdukları açıktır. Bu küme
X’in “üst kümesi” (power set) olarak adlandırılır ve klasik kümeler için P(X), puslu kümeler
için F(X) olarak gösterilir. Tanımı uyarınca bütün kümeler için bir üst kümeden söz edilebilir.
Buna göre X={x1, ..., xn} durumu için A’nın X üzerindeki puslu bir küme olduğunu
varsaydığımızda, A puslu kümesinin üstü Üst(A) olarak gösterilir. Yager ve Filev’e göre:
“Klasik kümeler için üstün, kümelerin kardinalliğine eşdeğer olduğuna dikkat
edilmelidir. Genellikle bir puslu kümenin kardinalliği, bütünün elde edilmesi için parçaların
eklenmesi hususunu içeren kompleks bir kavramdır. Ancak bazı durumlarda üst, kardinalliğin
bir ölçüsü olarak kullanılır. Böyle durumlarda o sigma-sayımı (sigma-count) olarak
adlandırılır ve A(x) şeklinde gösterilir”.
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Bu durumda bir A kümesinin üstü
n

Üst(A)=A(xi)
i=1

şeklinde tanımlanır.

8.1.2. Tümleyen
Bir kümenin “tümleyeni” (complement), önermeler mantığında bir önermenin
değiline karşılık gelir. Klasik ya da puslu bir küme için tümleyen, X konuşma evreni içerinde
o kümenin dışında kalan tüm elemanları içeren kümedir. Klasik kümeler için olduğu gibi
puslu bir küme için de konuşma evreni 1 olduğuna göre, bir A puslu kümesinin tümleyeni, A '
ile gösterilir ve xX iken
A'(x) =1-A(x)
olarak tanımlanır. Puslu bir kümenin tümleyenini elde etme işlemi tümleme olarak
adlandırılabilir. Puslu bir küme ile onun tümleyeni grafikle şu şekilde gösterilir:
fA(x), f A'(x)

A

A'

1

0

x

Grafik 2. Puslu Bir Küme ve Tümleyeni
Yukarıda vermiş olduğumuz tanım uyarınca X={a, b, c, d} iken, bu konuşma evreni
üzerindeki A kümesi {0.7/a, 0.5/b, 0.6/c, 1/d}’ye eşit olduğunda A’nın tümleyeni yani A',
{0.3/a, 0.5/b, 0.4/c, 0/d}’ye eşit olur.
Tümleme işlemi esas olarak tek bir kümeye ilişkindir. Ancak Yager ve Filev, iki puslu
küme arasında, “bağıl (relative) tümleyen” olarak adlandırdıkları bir başka tümleyen
ilişkisinden söz etmektedirler. Bu tanıma göre X üzerinde A ve B gibi herhangi iki puslu
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küme varsayıldığında, B, A’ya göre bağıl bir tümleyene sahiptir. R ile göstereceğimiz bu
küme A-B’ye eşittir ve fonksiyonel olarak xX iken
R(x)=Max[0, A(x)-B(x)]
şeklinde ifade edilir. Bu işlem için X={a, b, c, d} konuşma evreni ile A={0.7/a, 0.5/b, 0.6/c,
1/d} ve B={0.3/a, 0.5/b, 0.9/c, 0.4/d} puslu kümelerini kullanacak olursak B’nin A’ya göre
bağıl tümleyeni R=A-B={0.4/a, 0/b, 0/c, 0.6/d} olacaktır.
Tümleyen ilişkisine göre '=X ve X'= olmaktadır. Yani boş kümenin tümleyeni
konuşma evreni; konuşma evreninin tümleyeni ise boş kümedir.

8.1.3. Birleşim ve Kesişim
Klasik iki kümenin “birleşimi” (union), önermeler mantığındaki iki önerme
arasındaki alternatif ilişkiye (veya[]-disjunction); “kesişimi” (intersection) ise birlikte
evetleme ilişkisine (ve[]-conjunction) karşılık gelir. Diğer işlemlerde olduğu gibi puslu iki
kümenin birleşimi ve kesişimi işlemleri de klasik kümelerdeki ilgili işlemlerin genişletilmiş
şeklidir. Ancak puslu kümelerin birleşimi ve kesişimi, elemanlarının taşıdığı üyelik dereceleri
nedeniyle klasik kümelerin birleşimi ve kesişiminden, dolayısıyla önermeler mantığındaki
bunlara mütekabil ilişkilerden biraz daha farklı değerlendirilmekte ve farklı bir işlemi gerekli
kılmaktadırlar.
Üyelik fonksiyonları A(x) ve B(x) olan A ve B gibi iki puslu kümenin birleşimi bir C
puslu kümesidir ve bu durum C=AB olarak gösterilir. C’nin üyelik fonksiyonu, A’nın ve
B’nin üyelik fonksiyonuna bağlıdır ve bu ilişki genel olarak xX iken
C(x)=Max[A(x), B(x)]
şeklinde tanımlanabilir.
Üyelik fonksiyonları A(x) ve B(x) olan A ve B gibi iki puslu kümenin kesişimi bir D
puslu kümesidir ve bu durum D=AB şeklinde ifade edilir. D’nin üyelik fonksiyonu, A’nın
ve B’nin üyelik fonksiyonuna bağlıdır ve bu ilişki xX için
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D(x)=Min[A(x), B(x)]
olarak gösterilebilir. Puslu kümelerin birleşimi ve kesişiminin grafikle gösterimleri sırasıyla
şu şekildedir:

fA(x), fB(x)

C

1
A

B

0

x

Grafik 3. İki Puslu Kümenin Birleşimi

fA(x), fB(x)
1
A

B
D

0

x

Grafik 4. İki Puslu Kümenin Kesişimi
Puslu kümelerin birleşim ve kesişim kümelerini tespit etmemizi sağlayan max ve min
işlemlerinin klasik kümelerde de uygulanabildiğini göstermek için şu örneklerden
yararlanabiliriz: X={a, b, c, d} iken, klasik kümeleri için A’nın {a, b, c}’ye ve B’nin {b,
d}’ye eşit olduğunu düşünelim. Buna göre A={1/a, 1/b, 1/c, 0/d} ve B={0/a, 1/b, 0/c, 1/d}
olmaktadır. Klasik işlemlere göre AB={a, b, c, d} ve AB={b} olduğu açıktır. Yukarıda
verilen fonksiyon işlemleri kullanılırsa
C(x)=Max[A(x),B(x)] gereğince AB={1/a, 1/b, 1/c, 1/d}
D(x)=Min[A(x),B(x)] gereğince AB={0/a, 1/b, 0/c, 0/d}

126

olduğu görülecektir. Bu sonuçlarda 0 değeri taşıyan elemanları kaldırdığımızda AB’nin {a,
b, c, d}’ye AB’nin ise {b}’ye eşit olduğunu yani burada elde ettiğimiz sonuçların klasik
işlemlerle tespit ettiğimiz sonuçlarla aynı olduğunu görebiliriz.
A={0.7/a, 0.5/b, 0.6/c, 1/d} ve B={0.4/a, 0/b, 0.8/c, 0.3/d} gibi iki puslu küme için,
yukarıda klasik kümeler için geçerliliğini göstermiş olduğumuz ilgili fonksiyon işlemlerini
kullandığımızda bu iki kümenin birleşimini gösteren C kümesi {0.7/a, 0.5/b, 0.8/c, 1/d}’ye;
aynı kümeler için kesişimi gösteren D kümesi ise {0.4/a, 0/b, 0.6/c, 0.3/d}’ye eşit olmaktadır.
A ve B’nin birleşimi, A ve B’nin her ikisini de içeren en küçük puslu küme iken A ve
B’nin kesişimi, A ve B’nin her ikisinde de içerilmiş olan en büyük puslu kümedir. Buna göre
bu iki kümenin birleşim kümesi, hem A’yı hem B’yi hem de bu kümelerin kesişim kümesini
içerir. Beraberinde kesişim kümesi A ve B tarafından da içerilmektedir. Sözel olarak ifade
edilmiş bu ilişkileri küme notasyonunu kullanarak bir teorem şeklinde gösterebiliriz:
Her bir xX için D(x)=Min[A(x), B(x)] ve C(x)=Max[A(x), B(x)] ise C(x)
D(x)’dir ve bu nedenle DC’dir.
C(x)=Max[A(x), B(x)] ise C(x) A(x) ve C(x) B(x)’dir ve bu nedenle AC ve
BC’dir.
D(x)=Min[A(x), B(x)] ise D(x)A(x) ve D(x)B(x)’dir ve bu nedenle DA ve
DB’dir.
Eğer A ve B’nin kesişimi boş küme yani AB= ise A ve B “ayrık”dır
(bağdaşamayan) (disjoint) denir. Aşağıdaki grafikte ayrık üç puslu küme gösterilmektedir:
fA(x), fB(x)
1
A

B

C

0

x

Grafik 5. Ayrık Puslu Kümeler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede puslu kümelerin temel ilişki biçimleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Puslu kümelerde “A(x)=B(x)” biçimindeki bir ifade neyi gösterir?
a. İki kümenin birbirine eşit olduğunu
b. İki kümenin birbirine eşit olmadığını
c. İki kümenin birbirine benzer olduğunu
d. İki kümenin birbirinin alt kümeleri olduğunu
e. İki kümenin birbirinin üstkümeleri olduğunu
2. Puslu kümelerde “koşulluk” nasıl gösterilir?
a. 
b. 
c. 
d. 
e. =
3. Puslu kümelerde “çift koşulluk” nasıl gösterilir?
a. 
b. 
c. 
d. 
e. =
4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “Sözel değişken ve sözel eşikler konusu”
kapsamındadır?
I.

Daraltma

II.

Genişletme

III.

Üyelik Fonksiyonu

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
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5. “Bir kümenin “tümleyeni” (complement), önermeler mantığında bir önermenin …
karşılık gelir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril.?
a. Üçüncü Hal
b. Özdeşlik
c. Konuşma Evreni
d. Değiline
e. Kütle

6. Mantık ve matematik bilimler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.

Halüsinasyon türünden bilgiler verir.

b.

Dış dünyaya ilişkin duyu algılarıyla edinilen bilgi türüdür.

c.

Soyut nesneleri konu edinir.

d.

Gerçeğin bilgisini tam olarak verir.

e.

İdealar âlemini konu edinir.

7. “İnanç” hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Gerçeğe sanıdan daha uzaktır.
b. Gerçeğe sanıdan daha yakındır.
c. Gerçeği tam olarak yansıtmaz.
d. Din ve tanrı gibi konular hakkında aranılan cevapları verir.
e. Yanıltıcı olabilen bir bilgidir.

8. “Episteme” hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Doğrudan duyu organları yoluyla elde edilir.
b. Hakikatin bilgisidir.
c. Tümellerin bilgisidir.
d. İdealar âlemine ait bir bilgi türüdür.
e. Platon’a göre bilgi hiyerarşisinin en üstünde yer alır.
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9. “Felsefe” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.

Felsefe, kesin bir cevaba ulaşamayacağını bildiği soruları bile
kendine uğraş edinen bir etkinliktir.

b.

Felsefenin genel- geçer bir tanımını yapmak mümkün değildir.

c.

Felsefe, mükemmel tanımlara, mutlak kesinlikte bilgilere sahip
olabileceğimize dair inançla yapılan bir araştırma etkinliği
değildir.

d.

Felsefe,

mutlak,

kesin

bir

cevabın

olup

olmadığını

umursamaksızın, salt soru sorma ediminde kalmayı dahi göze
alarak, insani sınırlılık ve sonluluğa meydan okumak adına
yapılan bir sorgulama etkinliğidir.
e.

Felsefe, bize mutlu yaşam nasıl olmalıdır, yaşamın anlamı
nedir, ölümden sonra hayat var mıdır, gibi soruların yanıtını
veren bir etkinliktir.

10. Antik Yunan ve Ortaçağ'da yapılan felsefe ve bilim etkinliği ile ilgili hangisi veya
hangileri doğrudur?
I. İki dönem arasında dinler ve boş inançların felsefe ve bilime etkisi yönünden
birbirinin tam tersi bir eğilim ortaya çıkmıştır.
II. Antik Yunan'da felsefe, din felsefesi üzerinden yapılmıştır.
III. Ortaçağ'da felsefe, bilim felsefesi üzerinden yapılmıştır.
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve III
e. I, II ve III

Yanıtlar
1 a 2 a 3 b 4 c 5 d 6 c 7 a 8 a 9 e 10 a
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9. PUSLU KÜMELER CEBİRİ I: BİRLEŞİM VE KESİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1.

Birleşim ve Kesişim İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Puslu kümeler cebiri birleşim işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Puslu kümeler cebiri kesişim işlemleri nasıl yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kümeler
cebiri Okuma ve Örnekleme
Puslu Kümeler Cebiri Puslu
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ve
Kesişim birleşim
ve
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İşlemleri
işlemlerinin nasıl yapıldığı
hakkında temel bilgiler.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Puslu Küme, Birleşim, Kesişim
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Giriş
Bu ünitede puslu kümeler cebirinin iki temel işlemi olan birleşim ve kesişimin nasıl
kurulduğu ve uygulandığı anlatılacaktır.

9.1. Birleşim ve Kesişim İşlemleri
Birleşim ve kesişimin klasik kümelerden puslu kümelere genişletilmesinde kullanılan
Max ve Min işlemleri, bu iş için Yager ve Filev’in tabiriyle “gerçekten çok özel seçimlerdir
ve sıklıkla kullanılırlar”. Ancak bu durum, ilgili işlemlerin alternatifi olmadığı anlamına
gelmez. A ve B’nin X üzerindeki iki puslu küme olduğunu varsayalım ve Max ve Min
işlemlerine alternatif olarak ortaya konan iki farklı işlemi inceleyelim. AB kümesini ifade
eden C(x), Max’dan farklı olarak A(x)+B(x)-A(x)B(x) şeklinde; AB kümesini ifade eden
D(x) ise Min’den farklı olarak A(x)B(x) şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu işlemlerin de
geçerliliği kolaylıkla denetlenebilir. Daha önce kullanmış olduğumuz örnekte, klasik kümeler
için X={a, b, c, d}, A={a, b, c} ve B={b, d}; dolayısıyla A={1/a, 1/b, 1/c, 0/d} ve B={0/a,
1/b, 0/c, 1/d} olduğunda, klasik işlemlere göre AB={a, b, c, d}, AB={b} olmaktaydı. Bu
örnek kümeler için biraz önce ifade ettiğimiz yeni işlemler kullanılırsa Max ve Min
işlemleriyle elde edilmiş olan sonuçlardan farksız sonuçlar elde edilmektedir:
C(x)=A(x)+B(x)-A(x)B(x) gereğince AB={1/a, 1/b, 1/c, 1/d}
D(x)=A(x)B(x) gereğince AB={0/a, 1/b, 0/c, 0/d}
Bu işlemleri A={0.7/a, 0.5/b, 0.6/c, 1/d} ve B={0.4/a, 0/b, 0.8/c, 0.3/d} puslu
kümelerine uyguladığımızda ise, Max ve Min ile elde edilen C={0.7/a, 0.5/b, 0.8/c, 1/d} ve
D={0.4/a, 0/b, 0.6/c, 0.3/d} kümelerine oldukça yakın değerlere sahip C={0.82/a, 0.5/b,
0.92/c, 1/d} ve D={0.28/a, 0/b, 0.48/c, 0.3/d} kümeleri sağlanmaktadır.
Yager ve Filev’e göre:
“Üyelik gibi, ikili (binary) küme esasından ayrılış, birleşim ve kesişim işleminin
uygulanması için oldukça fazla sayıda seçim imkânı sağlar. Puslu küme teorisi içerisinde
ilginç ve etkin bir alan puslu kümelerin birleşimi ve kesişiminin belirlenmesi problemidir.
Belirli bir durumda kullanmak için uygun puslu birleşim-kesişim işlemlerinin seçimine ilişkin
değerlendirme (consideration), bu seçime yardım edecek birkaç kriter sağlamalıdır. Bu
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işlemlerin formunun seçimi için ilk değerlendirme onda puslu yapıyı matematiksel bir model
olarak kullanacağımız alanı vermelidir. Bazen tikel formel özellikleri elde etme isteği de bir
(tür) değerlendirmedir. Özelliklerin ölçümü ile ilgili konular (değerlendirmede) yer almak
zorundadır ki bu, üyelik dereceleri için kullanılan ölçüt ile yakından ilişkilidir”.
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, örneklediğimiz işlemler dışında, birleşim ve
kesişim ilişkilerinin belirlenmesi için kullanılabilecek başka işlemler de vardır ve bu
işlemlerin geçerliliği her şeyden önce, sonucun doğruluğunu garanti edici bazı özelliklere
sahip olmalarına bağlıdır.
Bu işlemlerin belirlenmesi için yapılacak bir değerlendirmede A ve B gibi X üzerinde
tanımlanmış iki puslu kümenin, AB şeklinde ifade edilen birleşiminin X üzerinde bir C
kümesine; AB şeklinde ifade edilen kesişiminin ise X üzerindeki bir D puslu kümesine eşit
olduğu varsayılır. Bu işlemler için birer tanım elde edilebilmesi, birkaç faktörün göz önünde
tutulmasıyla mümkün olabilir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken şey bu işlemlerin
“noktasal” (pointwise) biçimde tanımlanmasıdır. Burada noktasal biçimli bir tanımlamadan
kastedilen, C(x) veya D(x)’in sadece A(x) ve B(x)’e bağlı olmasıdır. Bu varsayım, (“M” ile
birleşim, “K” ile kesişim gösterildiğinde) birleşim için C(x)=M(A(x), B(x)); kesişim için
D(x)=K(A(x), B(x)) şeklinde formülleştirilebilir ve böylelikle birleşim veya kesişimi ifade
eden işlemlerin formel yapıları tespit edilmiş olur.
Bundan sonraki adım, bu işlemlerin taşıması gereken bazı şartları belirlemek
olmalıdır. Bilindiği gibi her iki işlem için de bileşenlerin ve işlem sonuçlarının [0, 1] birim
aralığında bulunması zorunludur. Beraberinde, puslu işlemler klasik işlemleri içerdiğine göre,
herhangi bir puslu işlemin onun klasik muadilini de gerçeklemesi gerekmektedir. Bu iki
durumun ortaya koyduğu şartlar şu şekilde sıralanabilir:
Puslu bir birleşim işlemi için
1) 0A(x), B(x)1 ve 0M(A(x), B(x))1
2) M(1, 1)=M(0, 1)=M(1, 0)=1
3) M(0, 0)=0
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Puslu bir kesişim işlemi için
1) 0A(x), B(x)1 ve 0K(A(x), B(x))1
2) K(0, 1)=K(1, 0)=K(0, 0)=0
3) K(1, 1)=1
M ve K işlemlerinin her ikisi için de 1. şart, puslu mantığın esasına ilişkindir. 2. ve 3.
şartlar ise, bu işlemler klasik kümelerdeki muadillerinin sahip olduğu bazı işlem özelliklerine
sahip olduğu takdirde gerçeklenebilecek şartlardır. O halde öncelikle klasik kümelerdeki
birleşim ve kesişim işlemlerinin temel özelliklerinin neler olduğuna bakmak yerinde olacaktır:

1) Çift Tümleme (Çift Değilleme):
(A')'=A.
2) Yer değiştiricilik (Commutativity):
AB=BA,
AB= BA.
3) Birleşirlik (Associativity):
(AB)C=A(BC)=ABC,
(AB)C=A(BC)=ABC.
4) Dağıtıcılık (Distributivity):
A(BC)= (AB)(AC),
A(BC)= (AB)(AC).
5) Denk güçlülük (Idempotency):
AA=A,
AA=A.
6) Çelişmezlik Kanunu (Law of Contradiction):
AA'=.
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7) Üçüncü Halin İmkansızlığı Kanunu (Law of Excluded Middle):
AA'=X.

8) De Morgan Kanunları:
(AB)'=A'B',
(AB)'=A'B'.
9) Özdeşlik (Identity):
A=A, A=,
AX=X, AX=A.

10) Emilim (Absorption):
A(AB)=A,
A(AB)=A.
Tümü klasik kümeler tarafından gerçeklenmekte olan bu özelliklerden, puslu
kümelerin birleşim ve kesişim işlemleri tarafından içerilmesi zorunlu olan ilk özellik o işlem
için bir sabit (fixed) özdeşlik kümesinin var olmasıdır. “Sınır şartı” (boundary condition)
olarak da adlandırılan özdeşlik özelliği, hem birleşim hem de kesişim işlemlerinin taşıması
gereken bir özelliktir. Ancak birleşim ve kesişimin özdeşlik özellikleri birbirinden farklıdır.
Birleşim için özdeşlik boş küme yani  iken kesişim için özdeşlik tüm konuşma evreni yani
X olmaktadır. İlgili işlemlerde  “0” ile, X ise “1” ile ifade edildiğine göre, özdeşlik özelliği

M(A(x), 0)=A(x)
K(A(x), 1)=A(x)
şeklinde gösterilebilir. Buna göre birleşim özdeşliğine “Sıfır (0) özdeşliği”, kesişim
özdeşliğine

ise

“Bir

(1)

özdeşliği”

denebilir.

Sıfır

(0)

özdeşliği,

birleşimin

formülleştirilmesindeki en etkili argümanın en büyük argüman olduğunu, bir (1) özdeşliği ise
kesişimin formülleştirilmesindeki en etkili argümanın en küçük argüman olduğunu ifade eder.
Bu özellik M(1, 0)=1, M(0, 0)=0 ve K(1, 1)=1, K(0, 1)=0 şartlarını sağlamaktadır.
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Bu işlemler için ihtiyaç duyulan ikinci bir özellik, bir altküme ilişkisi olduğundan
yukarıda sıraladığımız özellikler arasında yer almayan “monotonluk”tur (monotonicity).
B(x)C(x) olduğunu varsaydığımızda monotonluk özelliği
M(A(x), B(x))M(A(x), C(x))
K(A(x), B(x))K(A(x), C(x))
ilişkilerini zorunlu kılar. Bu özellik gereği 01 durumu M(1, 0)=1M(1, 1) ve K(0, 0)K(0,
1)=0 durumlarını içermekte, bu da M(1, 1)=1 ve K(0, 0)=0 şartlarını gerçeklemektedir.
Bu işlemlerin gerektirdiği diğer bir özellik, iki puslu küme arasındaki işlemde
kümelerin sırasının öneminin olmadığını yani kesişim ve birleşim işleminin bakışımlı
(symmetric) olduğunu ifade eden “yer değiştiricilik” özelliğidir. Yukarıda gösterilmiş olan
bu zorunlu özelliğe göre M ve K tanımları
M(A(x), B(x))=M(B(x), A(x))
K(A(x), B(x))=K(B(x), A(x))
şeklinde ifade edilebilir. Bu özellik sayesinde M(0, 1)=M(1, 0)=1 ve K(0, 1)=K(1, 0)=0
şartları sağlanmaktadır.
Burada son olarak “birleşirlik” özelliğinin de dikkate alınması gereklidir. Çünkü bu
özellik, işlemlere ilişkin temel şartların sağlanmasında belirli bir etkinliğe sahip değilse de, bir
işlemin ikiden fazla küme arasında yapılması durumunda, ikili grupların arzu edilen şekilde
düzenlenmesine imkân tanıyarak sonucun geçerliliğini garanti etmesi açısından gerek klasik
gerekse puslu işlemler için çok önemlidir. Birden fazla puslu küme arasındaki işlemde
kümelerin sırasının önemsiz olduğunu belirten bu özelliğe göre:
M(A(x), M(B(x), C(x)))=M(M(A(x), B(x)), C(x))
K(A(x), K(B(x), C(x)))=K(K(A(x), B(x)), C(x))
olmalıdır.
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Yukarıda sıralamış olduğumuz dört şart, işlemlere ilişkin yani şahsi özdeşlikler,
monotonluk, yer değiştiricilik ve birleşirlik, birleşim ve kesişimin genel sınıflarını tanımlayan
M ve K işlemlerinin nitelendirilmesi için kullanılan birer aksiyom durumundadırlar. Öyleyse
söz konusu aksiyomlar kümesi, puslu kümelerdeki birleşim ve kesişim işlemlerinin
aksiyomatik çatısı ya da iskeleti olarak adlandırılabilir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede puslu kümeler cebirinin iki temel işlemi olan birleşim ve kesişimin nasıl
kurulduğu ve uygulandığı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Birleşim ve kesişimin klasik kümelerden puslu kümelere genişletilmesinde
kullanılan temel işlemler hangileridir?
a. Puslulaştırma ve Durulaştırma
b. Üyelik ve Bağlılık
c. Benzerlik ve Farklılık
d. Max ve Min
e. Altküme ve Üstküme
2. Aşağıdakilerden hangisi klasik kümelerdeki birleşim ve kesişim işlemlerinin temel
özelliklerinden biri değildir?
a. Çift Tümleme
b. Yer değiştiricilik
c. Birleşirlik
d. Dağıtıcılık
e. Çarpışırlık
3. Aşağıdakilerden hangisi klasik kümelerdeki birleşim ve kesişim işlemlerinin temel
özelliklerinden biri değildir?
a. Çift Tümleme
b. Yer değiştiricilik
c. Belirsizlik
d. Dağıtıcılık
e. Çelişmezlik Kanunu
4. Puslu kümelerde yapılan bir işlemde aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?
I.

Noktasallık

II.

[0,1] Aralığında Olma

III.

En az 8 Elemanlı Olma

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
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e. I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi klasik kümelerdeki birleşim ve kesişim işlemlerinin temel
özelliklerinden biri değildir?
a. Çift Tümleme
b. Yer değiştiricilik
c. Güçsüzlük
d. Dağıtıcılık
e. Çelişmezlik Kanunu
6. I) Yeniçağ'a geçişin önemli bir basamağıdır.
II) Felsefenin, dinden bağımsız yeni bir anlam kazanmasında etkili olmuştur.
III) “Birey”i “kutsayan”, insanlığı ve evreni bu doğrultuda anlamaya ve keşfe çalışan
düşünürlerin yaşadığı dönemdir.
Yukarıda bazı özellikleri sayılan dönem hangisidir?
a. 20. yüzyıl Felsefesi
b. Rönesans
c. Ortaçağ
d. Antikçağ
e. Postmodern Dönem
7.

I) Bu akımın en önemli ismi Hegel'dir.

II) Kant'ın eleştirel felsefesinden farklı olarak ayrıştırıcı değil tam tersine
birleştiricidir.
Yukarıda bazı özellikleri sayılan akım hangisidir?
a. Alman İdealizmi
b. Rönesans
c. Ortaçağ
d. Antikçağ
e. Postmodern Dönem
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8.

I) Analitik felsefe, bilim felsefesi ve matematiksel mantık alanlarında çalışmış
Polonyalı bir filozoftur.
II) Önermeler mantığı ve bununla bağlantılı olarak çok değerli (multi valued)
mantık üzerine çalışmalar yapmıştır.
III) “Belirsizlik” durumunu ifade eden doğruluk değerini, “doğru” ve “yanlış”
değerleri arasında değerlendirmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri sayılan akım hangisidir?
a. Bertrand Russell
b. Auguste Comte
c. Ludwig Feuerbach
d. Carnap
e. Jan Lukasiewicz
9. 1960’lı yıllarda yaptığı çalışmaları ile Puslu mantığın temel öğesi olan “Puslu
kümeler” teorisini geliştiren düşünür kimdir?
a. Bertrand Russell
b. Lotfi A. Zadeh
c. Ludwig Feuerbach
d. Rudolf Carnap
e. Ludwig Wittgenstein

10. “Puslu küme anlayışı” aşağıdaki şıklardan hangisinden doğru bir biçimde
tanımlanmıştır?
a. Puslu mantığın akıl yürütme kuralları tamamen “kesinlik” taşır.
b. Rönesans döneminde ortaya çıkan bir akımdır.
c. Puslu kümeler teorisini geliştiren ilk filozof Sokrates’tir.
d. Bir

“şey”in

bir

kümeye

üyelik

derecesinin

belirlenmesi

prensibine

dayanmaktadır.
e. Teknik disiplinlere (bilgisayar, mühendislik vs.) uygulanamayan bir yapısı
vardır.
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Yanıtlar
1 d 2 e 3 c 4 c 5 c 6 b 7 a 8 e 9 b 10 d
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10. PUSLU KÜMELER CEBİRİ II: T-BİR.NORMU,T-NORMU VE
TÜMLEME İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. t-bir.normu, t-normu ve Tümleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
t-bir.normu nedir?
t-normu nedir?
Tümleme nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Okuma
Puslu Kümeler Cebiri II: T-bir.normu,t-normu
T-Bir.Normu,T-Normu ve tümleme işlemleri hakkında
Tümleme İşlemleri
temel bilgiler.
Konu

Kazanım

150

Anahtar Kavramlar

T-Bir.Normu,T-Normu, Tümleme
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Giriş
Bu ünitede puslu kümeler cebirine ait olan, t-bir.normu, t-normu ve tümleme işlemleri
gösterilecektir.

10.1. t-bir.normu, t-normu ve Tümleme
t-bir.normu” (t-conorm) ve “t-normu” (t-norm) terimlerindeki “t” ön eki, “triangular”
(üç köşeli) teriminin kısaltılmışıdır. Bu terim ilgili normların “üçgen biçimli” yani standart
puslu kümelere ilişkin olduğunu ifade etmektedir. Puslu kümeler cebirinde bir önceki ünitede
M ile göstermiş olduğumuz herhangi bir birleşim işlemi, “t-bir.normu” işlemiyle genellenir.
Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında a, b, c[0, 1] için bir M işlemi, aşağıdaki
aksiyomları gerçeklediği taktirde t-bir.normu olarak adlandırılır:

M1. Aksiyom
M(a, 0)=a

Sıfır (0) özdeşliği

M2. Aksiyom
bc için M(a, b)M(a, c)

Monotonluk

M3. Aksiyom
M(a, b)=M(b, a)

Yer değiştiricilik

M4. Aksiyom
M(a, M(b, c))=M(M(a, b), c)

Birleşirlik

M1., M2. ve M3. aksiyomlar, birleşimin M(1, 1)=M(0, 1)=M(1, 0)=1 ve M(0, 0)=0
şeklindeki temel özelliklerini sağlayarak, A ve B klasik kümeler olduklarında,
AB=M(A(x), B(x)) şeklinde gösterdiğimiz puslu küme birleşiminin klasik küme
birleşimine dönüşeceğini ifade etmektedirler.
Puslu mantıkta birleşimin genel gösterimi olarak ifade edilen ve “standart birleşim”
(standard union) adı verilen Max(A(x), B(x)) ile “cebirsel toplam” (algebraic sum) ya da
“olasılıklı toplam” (probabilistic sum) olarak adlandırılan A(x)+B(x)-A(x)B(x) işlemleri,
t-bir.normu işlemlerinin örnekleridir. t-bir.norm işleminin sıklıkla kullanılan diğer bir örneği
Min(1, A(x)+B(x)) şeklinde gösterilen “sınırlı toplam” (bounded sum) işlemidir.
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“Zorlayıcı birleşim” (drastic union) adını alan bir başka birleşim işlemi ise M(A(x), B(x))
için B(x)=0 olduğunda A(x), A(x)=0 olduğunda B(x), diğer durumlarda ise 1 değerini
veren bir işlemdir. Standart birleşim MS, cebirsel toplam MC, sınırlı toplam MI ve zorlayıcı
birleşim ise MZ ile gösterildiğinde bu birleşim işlemleri arasındaki genellik durumu

MS(a, b)MC(a, b)MI(a, b)MZ(a, b)
şeklinde ifade edilebilir. MS(a, b) yani Max işleminin diğerlerine göre eşsizliği, bu işlemin
bütün mümkün t-bir.normlarının en küçüğü olduğu olgusu üzerine temellenir.
a, b, c[0, 1] için bir K işlemi, bu işlem için aşağıdaki aksiyomlar geçerli ise t-normu
olarak adlandırılır:
K1. Aksiyom
K(a, 1)=a

Bir (1) özdeşliği

K2. Aksiyom
bc için K(a, b)K(a, c)

Monotonluk

K3. Aksiyom
K(a, b)=K(b, a)

Yer değiştiricilik

K4. Aksiyom
K(a, K(b, c))=K(K(a, b), c)

Birleşirlik

K1., K2. ve K3. aksiyomlar, kesişimin K(0, 1)=K(1, 0)=K(0, 0)=0 ve K(1, 1)=1
şeklindeki temel özelliklerini sağlayarak, A ve B klasik kümeler olduklarında, AB=K(A(x),
B(x)) şeklinde gösterdiğimiz puslu küme kesişiminin klasik küme kesişimine dönüşeceğini
ifade etmektedirler.
Puslu mantıkta kesişimin genel gösterimi olarak tanımlanan ve “standart kesişim”
(standard intersection) adı verilen Min(A(x), B(x)) ile “cebirsel çarpım” (algebraic product)
ya da kısaca “çarpım” olarak adlandırılan A(x)B(x) işlemleri t-normu işlemlerinin
örnekleridir. t-norm işleminin bir başka örneği Max(0, A(x)+B(x)-1) şeklinde gösterilen
“koyu birleşim” (bold union) ya da diğer adıyla “sınırlı fark” (bounded difference)
işlemidir. “Zorlayıcı kesişim” (drastic intersection) adını alan bir başka kesişim işlemi ise
153

K(A(x), B(x)) için B(x)=1 olduğunda A(x), A(x)=1 olduğunda B(x), diğer durumlarda ise
0 değerini veren bir işlemdir. Standart kesişim KS, cebirsel çarpım KC, sınırlı fark KI ve
zorlayıcı kesişim ise KZ ile gösterildiğinde bu kesişim işlemleri arasındaki genellik durumu

KZ(a, b)KI(a, b)KC(a, b)KS(a, b)
şeklinde ifade edilebilir. KB(a, b) yani Min işleminin diğerlerine göre eşsizliği, bu işlemin
bütün mümkün t-normlarının en genişi olduğu olgusu üzerine temellenir.
Herhangi bir t-bir.normu ya da t-normu, taşıdığı ya da taşımadığı bir takım
özelliklerden ötürü belirli durumlarda diğerlerine göre daha kullanışlı olabilir. Bir işlemi
vazgeçilmez kılan kimi özellikler, bazı durumlarda bu işlemin terk edilmesine sebebiyet
verebilirler. Genellikle uygulamalara bağlı olarak ortaya çıkan bir takım ihtiyaçlar işlem
seçimlerinde belirleyici olmaktadır. Örneğin, A(x) için birleşim ve kesişim işlemlerinin
M(A(x), A(x))=A(x)
K(A(x), A(x))=A(x)
şeklinde gösterilen “denk güçlülük” (idempotency) özelliği bazı uygulamalar için oldukça
gerekli bir özellik durumunda iken bazı uygulamalarda hiç de gerekli değildir. Yager ve
Filev’in belirttiği gibi:
“(Denk güçlülük) özellikle bir grup puslu kümeyi birleştirdiğimiz (ayırdığımız) ve bir
kümenin yanlışlıkla tekrar edilebileceği durumlarda faydalıdır. Bir kümenin birden fazla
etkide bulunmasını istemediğimiz takdirde bu özelliği ararız”.
Böyle bir uygulama alanı için denk güçlülük özelliği, birleşim ve kesişim işlemlerinin
zorunlu özelliği yani ilave aksiyomu durumundadır. Mevcut t-bir.norm ve t-norm işlemleri
denk güçlülük açısından değerlendirildiğinde, sadece Max ve Min işlemlerinin denk güçlü
olduğu görülecek; buna göre Yager ve Filev’in sözünü ettiği uygulama alanında yapılacak
birleşim ve kesişim işlemleri için sadece bu iki işlem kullanılacaktır. Max ve Min işlemlerinin
birleşim ve kesişim alanlarında benzeri olmayan bir etkinliğe sahip olmaları, onların diğer tbir.normları

ve

t-normlarına

göre

her

durum

için

ayrıcalıklı

olduğu

şeklinde
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yorumlanmamalıdır. Örneğin denk güçlülük özelliğini gerekli görmeyen bazı uygulamalarda
Max ve Min işlemleri elverişli değildir. Birleşim işlemini, “süreklilik” (continuity), “süper
denk güçlülük” (superidempotency) ve “kesin monotonluk” (strict monotonicity) olarak
adlandırılan üç özelliğin taşınmasını zorunlu kılarak sınırlayan söz konusu uygulama alanları
için geçerli ilave aksiyomlar a, a1, a2, b1, b2[0, 1] için
M5. Aksiyom
M süreklidir.

Süreklilik

M6. Aksiyom
M(a, a)>a

Süper denk güçlülük

M7. Aksiyom
a1<a2 ve b1<b2 ise M(a1, b1)<M(a2, b2)

Kesin monotonluk

şeklinde sıralanabilir. Burada süreklilik ile ilgili kısa bir açıklama yapılmalıdır: Bir fonksiyon,
girişindeki (input) keyfi küçük değişiklikler çıkışında (output) keyfi küçük değişikliklere yol
açıyorsa sürekli (continuous) fonksiyon; girişindeki küçük değişiklikler, çıkışında büyük bir
sıçrama yaratıyorsa süreksiz (discontinuous) fonksiyon olarak adlandırılır. Süreklilik
aksiyomu, A ya da B kümesinden herhangi birinin üyelik derecesindeki çok küçük bir
değişikliğin, bu iki kümenin birleşim kümesindeki üyelik derecesinde yaratacağı çok büyük
(süreksiz [discontinuous]) bir değişikliğin önüne geçer. M6. aksiyom, A ve B’deki her iki
üyelik derecesinin aynı a değerine sahip olduğu özel bir durum ile uğraşır. Bu aksiyom bu iki
kümenin birleşim kümesindeki üyelik derecesinin a’dan büyük olması gerektiğini ifade eder.
Bu şart M(a, a)=a şeklinde gösterebileceğimiz denk güçlülük özelliğinden daha güçlüdür. Bu
nedenle süper denk güçlülük olarak adlandırılmıştır. M7. aksiyom ise sadece daha güçlü bir
monotonluk durumunu belirtir. Herhangi bir sürekli ve süper denk güçlü t-bir.normu
“Arşimetçi (Archimedean) t-bir.normu” olarak adlandırılır. Bu norm bir de kesin monoton
ise o zaman “kesin Arşimetçi t-bir.normu” adını alır.
İlgili uygulama alanlarında puslu birleşim işlemine paralel olarak puslu kesişim işlemi
için önerilmiş ilave aksiyomlar ise, a, a1, a2, b1, b2[0, 1] için şu şekilde gösterilirler:
K5. Aksiyom
M süreklidir.

Süreklilik

K6. Aksiyom
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M(a, a)<a

Alt denk güçlülük

K7. Aksiyom
a1<a2 ve b1<b2 ise K(a1, b1)<K(a2, b2)

Kesin monotonluk

Dikkat edilirse M5. ve K5. aksiyomlar ile M7. ve K7. aksiyomlar aynı özellikleri ifade
etmektedirler. Sadece M6. aksiyomun ifade ettiği süper denk güçlülük özelliği, yerini K6.
aksiyomda “alt denk güçlülük” (subidempotency) olarak adlandırılan özelliğe bırakmıştır.
Alt denk güçlülük, A ve B’deki her iki üyelik derecesinin aynı a değerine sahip olduğu özel
bir durumda bu iki kümenin kesişim kümesindeki üyelik derecesinin a’dan küçük olması
gerektiğini ifade eder. Bu şart denk güçlülükten daha zayıf olduğundan alt denk güçlülük
olarak adlandırılmıştır. Herhangi bir sürekli ve alt denk güçlü t-normu “Arşimetçi t-normu”
olarak adlandırılır. Bu norm bir de kesin monoton ise o zaman “kesin Arşimetçi t-normu”
adını alır.
Alt ve süper denk güçlülük özellikleri, denk güçlülük özelliğinin karşıt ucunda yer
aldıklarından, denk güçlülük özelliğini gerçekleyen Max ve Min işlemleri Alt ve süper denk
güçlülük özelliklerini isteyen böyle bir uygulamada işe yaramamakta, bu Arşimetçi özellikleri
gerçekleyen cebirsel toplam ve çarpım işlemlerinin alternatifi olamamaktadırlar.
Puslu alanda özelliklerin, bir başka gruba karşıt olabilecek şekilde bir araya gelmesi,
bir işlem seçiminde zaman zaman bu özellik grupları arasından seçim yapılması
zorunluluğunu doğurmaktadır. Özelliklerin birbirleriyle ilişkileri, doğal olarak birleşim ve
kesişim işlemleri arasında da benzeri ilişkiler yaratmakta, bu durum bağlayıcı bir takım
karşıtlıklara veya eşleşmelere yol açmaktadır.
Yager ve Filev’e göre:
“Genellikle kesişim işleminin seçimi birleşim işleminin seçiminden tamamıyla
bağımsız değildir. Bu bağlantı, puslu kümelerdeki değilleme (tümleme) işlemi ortaya
konulduğunda belirginleşecektir. Görüleceği üzere değillemenin ortaya konulması t-normları
ve t-bir.normları arasında oldukça ilginç bir ilişki üretir”.
Metinden de anlaşıldığı gibi karşıtlıkların ya da eşleşmelerin belirlenmesi için
tümleme işleminin açık bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. O halde, daha önce en genel
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şekliyle ele aldığımız bu işlemin, birleşim ve kesişim işlemleri için de yapıldığı gibi, öncelikle
aksiyomatik yapısı açısından değerlendirilmesi, sonrasında diğer işlemlerle ilişkisi üzerinde
durulması uygun olacaktır.
Bir T işlemi, a, b[0, 1] için “sınır” (boundary), “düzenli ters çevrim” (order
reversing) ve “çift tümleme” (involution) olarak adlandırılan şu üç aksiyomu gerçeklediği
takdirde tümleme olarak adlandırılmaktadır:
T1. Aksiyom
T(1)=0; T(0)=1

Sınır

T2. Aksiyom
ab için T(a)T(b)

Düzenli ters çevrim

T3. Aksiyom
T(T(a))=a

Çift tümleme

Bu tümleme işlemi kullanılarak bir A puslu kümesinin tümleyeni
A'(x)=T(A(x))
olarak gösterilebilir. T3. aksiyomun gerekli görülmemesi durumunda ortaya çıkan şey
“sezgisel (intuitionistic) tümleme” olacaktır. Puslu kümelerin tümleme işlemi için
alışılagelmiş tanımı yani A'(x) =1-A(x), yukarıdaki şartları açıkça gerçekleyen T(a)=1-a
tümleme işleminin kullanımı üzerine temellenmiştir.
Böyle bir tümleme işlemi, t-bir.normları ve t-normlarıyla ilişkili genel bir De Morgan
kanunu elde edilmesine izin verir. M’nin herhangi bir t-bir.norm işlemi olduğu
varsayıldığında bir K t-norm işlemi
K(A(x), B(x))=1-M(A(x), B(x))
şeklinde tanımlanabilir. Buna göre belirli bir M işlemi için yukarıdaki gibi tanımlanacak
uygun bir K işlemi M’nin çifti (dual) olarak adlandırılır. Bu, eğer K bir t-normu ise M(A(x),
B(x))=1-K(A(x), B(x)) olduğu anlamına da gelir. Eğer puslu küme birleşim ve kesişimini
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(AB)'=A'B',
(AB)'=A'B'.
şeklinde gösterilen De Morgan kanunlarını gerçekleyecek şekilde tanımlamak istiyorsak,
sırasıyla bu işlemleri gösteren M ve K, birbirlerinin çifti olmak zorundadırlar. Bu şarta göre
standart birleşim MS standart kesişim KS ile; cebirsel toplam MC cebirsel çarpım KC ile; sınırlı
toplam MI sınırlı fark KI ile ve zorlayıcı birleşim MZ zorlayıcı kesişim KZ ile birer işlem çifti
oluşturmaktadırlar.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede puslu kümeler cebirine ait olan, t-bir.normu, t-normu ve tümleme işlemleri
gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. T normlarında “t” harfi “üç köşeli” anlamında kullanılan hangi terimin
kısaltmasıdır?
a. triangular
b. trian
c. triangu
d. trianlar
e. tgular
2. Aşağıdakilerden hangisi klasik kümelerdeki birleşim ve kesişim işlemlerinin temel
özelliklerinden biri değildir?
a. Çift Tümleme
b. Çarpışırlık
c. Yer değiştiricilik
d. Birleşirlik
e. Dağıtıcılık
3. Bir M işleminin aşağıda gösterilen aksiyomlardan hangisini veya hangilerini
gerçeklemesi beklenir?
I.

Birleşirlik

II.

Monotonluk

III.

Yer değiştiricilik

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III

4. Bir M işleminin aşağıda gösterilen aksiyomlardan hangisini veya hangilerini
gerçeklemesi beklenir?
I.

Sıfır (0) özdeşliği

II.

Monotonluk
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III.

Yer değiştiricilik

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
5. Min(A(x), B(x)) işlemine ne ad verilir?
a. Çift Tümleme
b. Standart Kesişim
c. Güçsüzlük
d. Dağıtıcılık
e. Çelişmezlik Kanunu

6. (AB)'=A'B' işlemine hangi kurala uygundur?
a. Augustinus
b. Boole
c. Cronus
d. De Morgan
e. E. Levinas

7. De Morgan kuralları değillenmiş bir yapının yorumlanmasında kullanılmaktadır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi De Morgan kurallarına uygundur?
a. (AB)'=A'B'
b. (AB)'=A'B
c. (AB)'=AB'
d. (AB)'=AB
e. (AB)'=AB'
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8. “Kesişim işleminin seçimi birleşim işleminin seçiminden tamamıyla bağımsız
değildir. Bu bağlantı, puslu kümelerdeki ……….. işlemi ortaya konulduğunda
belirginleşecektir.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a. Çift Tümleme
b. Standart Kesişim
c. Güçsüzlük
d. Dağıtıcılık
e. Değilleme (tümleme)

9. “Herhangi bir sürekli ve alt denk güçlü t-normu” olarak adlandırılan norm
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arşimetçi t-normu
b. Platoncu t-normu
c. Aristotelesçi t-normu
d. Leibnizci t-normu
e. Kantçı t-normu

10. “Puslu mantıkta kesişimin genel gösterimi olarak tanımlanan ve “standart
kesişim” adı verilen Min(A(x), B(x)) ile “cebirsel çarpım” (algebraic product)
ya da kısaca “çarpım” olarak adlandırılan A(x)B(x) işlemleri ……….
örnekleridir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. T-normu işlemlerinin
b. Standart kesişimin
c. Güçsüzlüğün
d. Dağıtıcılığın
e. Çelişmezlik kanununun
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Yanıtlar
1 a 2 b 3 e 4 e 5 b 6 d 7 a 8 e 9 a 10 a
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11. KLASİK VE PUSLU BAĞINTI İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Klasik Bağıntıların Gösterimi
11.2. Puslu Bağıntıların Gösterimi
11.3. Puslu Bağıntılar Arasındaki İlişkiler
11.4. Puslu Bağıntılara İlişkin Bazı Kümelerin Belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Klasik bağıntıların gösterimi nasıl yapılmaktadır?
Puslu bağıntıların gösterimi nasıl yapılır?
Puslu bağıntılar arasındaki ilişkiler nelerdir?
Puslu bağıntılara ilişkin bazı kümelerin belirlenmesinde yardımcı olan elemanlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

KLASİK
VE
PUSLU Klasik bağıntıların
gösterimi, puslu bağıntıların
BAĞINTI İŞLEMLERİ
gösterimi, puslu bağıntılar
arasındaki ilişkiler ve puslu
bağıntılara ilişkin bazı
kümelerin belirlenmesi
konularında temel bilgiler

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Klasik Bağıntılar, Puslu Bağıntılar, Puslu Bağıntılar Arasındaki İlişkiler
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Giriş
Bu ünitede klasik ve puslu bağıntılar incelenmiş, bunlar arasındaki ilişkiler
ayrıntılarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

11.1. Klasik Bağıntıların Gösterimi
Çarpım işlemi yapılan kümelerdeki öğelerin sonlu olduğu durumlar için ikili bir
bağıntı, liste yöntemiyle, ilgili kartezyen çarpım kümesinin bu bağıntıyı gerçekleyen sıralı
çiftlerini içeren bir altkümesi olarak ifade edilebileceği gibi “matris” şeklinde de
gösterilebilir. Bir matriste bağıntı taşıyan ilişki biçimleri “1”, taşımayanlar ise “0” değerini
alırlar. Bu tür bağıntıların diğer bir gösterim yöntemi ise “sagittal diyagramı”dır. Bu
diyagramda küme elemanları nokta ile gösterilirken aralarında bağıntı bulunan küme
elemanlarını temsil eden noktalar çizgilerle ilişkilendirilir.
A={Ali, Ahmet, Mehmet} ve B={Ayşe, Fatma} klasik kümelerinin kartezyen çarpım
kümesi için bir R “kardeşi olma” bağıntısının (Ahmet, Ayşe), (Mehmet, Ayşe), (Ahmet,
Fatma), (Mehmet, Fatma) sıralı çiftleri için geçerli olması durumunda bu bağıntı R(A, B)
şeklinde ifade edilir ve liste yöntemiyle
R(A, B) = {(Ahmet, Ayşe), (Mehmet, Ayşe), (Ahmet, Fatma), (Mehmet, Fatma)}
şeklinde gösterilir. İlgili bağıntının matris ve sagittal diyagramı yardımıyla gösterimi ise
sırasıyla şu şekilde olmaktadır:
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Grafik 1. Klasik Bir Bağıntının Sagittal Diyagramıyla Gösterimi

11.2. Puslu Bağıntıların Gösterimi
Klasik bağıntıların gösterimi için kullanılan bu yöntemler puslu bağıntıların
gösteriminde de kullanılabilir. Ancak puslu bağıntıların gösteriminde sadece (0, 1) sınır
durumlarına değil, [0, 1] birim aralığında yer alan üyelik derecelerine de yer verilmelidir. Bir
puslu bağıntının liste yöntemiyle gösteriminde, klasik bağıntıların gösteriminden farklı olarak
kartezyen çarpım kümesinin tüm sıralı çiftlerinin, üyelik dereceleriyle birlikte gösterilmesi
gerekmektedir. Elbette bağıntıyı gerçeklemeyen sıralı çiftlerin (yani üyelik derecesi “0”
olanların) ifade edilmesi zorunlu değildir. Matris ile gösterimde, ilgili puslu bağıntıyı tam
olarak gerçekleyen ilişki biçimleri “1”, gerçeklemeyenler ise “0” ile gösterilirken, diğer ilişki
biçimleri üyelik dereceleriyle ifade edilirler. Sagittal diyagramıyla gösterimde ise bağıntıyı
gerçekleyen ilişki biçimlerini gösteren doğrular üzerine üyelik dereceleri yazılır.
Örneğin A={Ankara, İstanbul} ve B={Kars, Ankara, Sakarya} kümelerinin X
kartezyen çarpım kümesi
X=AxB={(Ankara, Kars), (Ankara, Ankara), (Ankara, Sakarya), (İstanbul, Kars),
(İstanbul,Ankara), (İstanbul, Sakarya)}
iken bu kartezyen çarpım kümesi için “çok uzak” kavramını gösteren puslu bir R bağıntısı
liste yöntemiyle
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R(A, B)={1/(Ankara, Kars), 0/(Ankara, Ankara), 0.4/(Ankara, Sakarya),
1/(İstanbul,Kars), 0.5/(İstanbul,Ankara), 0.3/(İstanbul, Sakarya)}
şeklinde gösterilebilirken aynı puslu bağıntının matris ve sagittal diyagramıyla gösterimleri
ise sırasıyla şu şekilde olacaktır:

Grafik 2. Puslu Bir Bağıntının Sagittal Diyagramıyla Gösterimi

11.3. Puslu Bağıntılar Arasındaki İlişkiler
Daha önce ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz kümeler arası ilişkiler, bağıntılar için de
geçerlidir. Bağıntılar, tek tek şeyleri değil sıralı çiftleri içeren kümeler olduklarına göre,
bunlar arasındaki ilişkilerde değerlendirilmesi gereken unsurlar sıralı çiftler olmaktadır. Eğer
söz konusu küme ilişkileri puslu bağıntılar arasındaysa, işlemlerde üyelik derecelerinin de
hesaba katılması gerekir. Klasik kümeler için olduğu gibi puslu kümeler için de temel ilişki
biçimleri olan altküme ilişkisi, bir kümenin tümlenişi, iki küme arasındaki birleşim ve kesişim
ilişkilerinin puslu bağıntılarda en genel biçimleriyle uygulanışı, XxY’nin bir konuşma evreni,
R ve S’nin ise bu konuşma evreni üzerinde yer alan iki puslu bağıntı olması durumu için
sırasıyla şu şekilde gösterilebilir:
Altküme
R  S ise R(x, y) S(x, y)
Tümleyen
R'(x, y)=1-R(x, y)
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Birleşim
RS(x, y)=Max[R(x, y), S(x, y)]
Kesişim
RS(x, y)=Min[R(x, y), S(x, y)]

11.4. Puslu Bağıntılara İlişkin Bazı Kümelerin Belirlenmesi
11.4.1. Puslu Kartezyen Çarpım Kümesi
Genel hatlarıyla, klasik kümelerin kartezyen çarpım kümesi üzerinde, klasik
bağıntılarla benzerlikleri açısından değerlendirmeye ve açıklamaya çalıştığımız puslu
bağıntılar, puslu küme teorisi esas alınarak incelendiğinde bir takım farklı ilişkilere zemin
oluşturmaktadırlar. Bunlardan şüphesiz en önemlisi puslu kartezyen çarpım kümesidir. A ve
B’nin sırasıyla X ve Y’nin puslu altkümeleri, onların AxB puslu kartezyen çarpımının XxY
kümesi üzerinde bir R puslu bağıntısına eşit olduğunu varsaydığımızda bu bağıntı
R(x, y)=Min[A(x), B(y)]
şeklinde tanımlanmakta; bu işlem uyarınca, örnek olarak X={a, b, c} ve Y={1, 2, 3} iken
A={1/a, 0.6/b, 0.3/c} ve B={1/1, 0.5/2, 0/3} olduğunda ilgili puslu kartezyen çarpım kümesi
şu olmaktadır:
AxB={1/(a, 1), 0.5/(a, 2), 0/(a, 3), 0.6/(b, 1), 0.5/(b, 2), 0/(b, 3), 0.3/(c, 1),
0.3/(c, 2), 0/(c, 3)}

11.4. 2. Silindirik Genişletim ve Projeksiyon
Puslu kartezyen çarpım kümesinin tanımına müteakiben, bu çarpımın özel bir durumu
olarak puslu bağıntılarla ilgili bazı işlemlerde kullanılmakta olan “silindirik genişletim”
(cylindrical extension) ile bunun tersi bir işlem olan “projeksiyon” işlemlerinden bahsetmek
yerinde olacaktır. Bu işlemlerden ilki puslu kümenin alanını (domain) genişletirken diğeri
daraltmaktadır.
X ve Y’nin iki klasik küme, A’nın ise X’in bir altkümesi olduğunu varsaydığımızda,
A’nın XxY’ye silindirik genişletimi, XxY üzerinde puslu bir bağıntı durumundaki AxY
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kartezyen çarpımı olarak tanımlanır ve Â ile gösterilir. Yukarıda örnek olarak verilmiş
kümeler için Â yani ilgili silindirik genişletim şu şekilde ifade edilir:
Â={1/(a, 1), 1/(a, 2), 1/(a, 3), 0.6/(b, 1), 0.6/(b, 2), 0.6/(b, 3), 0.3/(c, 1),
0.3/(c, 2), 0.3/(c, 3)}
A’nın XxY üzerinde puslu bir bağıntı olması durumunda A’nın, A=ProjXA şeklinde
ifade edilen X üzerindeki A projeksiyonu, X’in puslu bir altkümesi olup şu şekilde
tanımlanmaktadır:
A(x)=Maxy[A(x, y)]
Örnek olarak X={a, b, c} ve Y={1, 2, 3} iken A={1/(a, 1), 0.6/(a, 2), 0.4/(a, 3), 0.5/(b,
1), 0.8/(b, 2), 0.2/(b, 3), 0.3/(c, 1), 0.1/(c, 2), 0.3/(c, 3)} olduğunda A’nın X ve Y kümeleri
için projeksiyonları sırasıyla şu şekilde olacaktır:
ProjXA={1/a, 0.8/b, 0.3/c}

ProjYA={1/1, 0.8/2, 0.4/3}

11.4.3. Standart Bileşim İşlemi
Puslu bağıntılara ilişkin kümeler tanımlanırken iki puslu bağıntı kümesi tarafından
içerilen sıralı çiftler arasındaki geçişlilik ilişkisi sonucu ortaya çıkan üçüncü bir bağıntı
kümesinin üyelik değerlerinin tespitini sağlayan ve “standart bileşim” (standard
composition) olarak adlandırılan işlem de açıklanmalıdır. max-min bileşimi olarak da
adlandırılan ve standart t-bir.normu ve t-normu üzerine temellenmiş olan bu işlem uyarınca,
örnek olarak R(X,Y) ile S(Y, Z) puslu bağıntılarından, bir T(X, Z) bağıntısının elde edilişi şu
şekilde olmaktadır:
T(x, z)=f[RS](x, z)=Max Min[R(x, y), S(y, z)]
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Örnek olarak X={x1, x2}, Y={y1, y2} ve Z={z1, z2, z3} iken R(X, Y)={0.7/(x1, y1),
0.5/(x1, y2), 0.8/(x2, y1), 0.4/(x2, y2)} ve S(Y, Z)={0.9/(y1, z1), 0.6/(y1, z2), 0.2/(y1, z3), 0.1/(y2,
z1), 0.7/(y2, z2), 0.5/(y3, z3)} olması durumunda T(X, Z) bağıntı kümesi şu şekilde gösterilir:
T(X, Z)={0.7/(x1, z1), 0.6/(x1, z2), 0.5/(x1, z3), 0.8/(x2, z1), 0.6/(x2, z2), 0.4/(x2, z3)}
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için yapılan işlemi bir de matris üzerinde gösterelim:

Dikkat edilirse, (T) sonuç bağıntısını gösteren matrisin ilk elemanı olan (x1, z1) sıralı
çiftinin üyelik derecesi, yukarıda belirtilmiş olduğumuz eşdeğerlik uyarınca, birinci (R)
bağıntı matrisinin x1 satırındaki üyelik derecelerinin sırasıyla ikinci (S) bağıntı matrisindeki z 1
sütununun üyelik dereceleri ile önce min, sonra max işlemleri ile karşılaştırılması suretiyle
elde edilmiştir. Daha açık bir şekilde ifade edersek, (x1, z1) sıralı çiftinin üyelik derecesi, önce
(x1, y1) sıralı çiftinin üyelik derecesi ile (y1, z1) sıralı çiftinin üyelik derecesinin
minimumunun (yani min(0.7, 0.9)), sonra (x1, y2) sıralı çiftinin üyelik derecesi ile (y2, z1)
sıralı çiftinin üyelik derecesinin minimumunun (yani min(0.5, 0.1)) tespiti ve ardından ortaya
çıkan bu iki üyelik derecesinin maksimumunun alınması yoluyla belirlenmiştir. T bağıntı
kümesine ait diğer üyelik dereceleri de benzeri bir yol izlenerek tespit edilebilir. Mesela (x 2,
z3)’ün üyelik derecesi max[min(0.8, 0.2), min(0.4, 0.5)] işleminin sonucu yani 0.4 olmaktadır.

11.4.4. Tek Kümeye İlişkin Bağıntılar ve Özellikleri
Herhangi bir ikili bağıntı, şimdiye kadar değerlendirilmiş olduğu şekliyle A ve B gibi
farklı iki küme arasında tanımlanabileceği gibi, X gibi tek bir kümenin elemanları arasında da
tanımlanabilir. Bu durumda ilgili kartezyen çarpım kümesi bu tek kümenin kendisiyle çarpımı
ile elde edilir ve bir X kümesi için bu konuşma evreni XxX ya da X2 şeklinde gösterilir.
Örnek olarak “Ali” ve “Ayşe” elemanlarını içeren bir X kümesinin Y kartezyen çarpım
kümesi şu şekilde tanımlanır:
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Y = XxX={(Ali, Ali), (Ali, Ayşe), (Ayşe, Ali), (Ayşe, Ayşe)}
Böyle bir kümede, iki farklı kümenin kartezyen çarpım kümesinden farklı olarak sıralı
çiftlerin “yönü”ne (direction) de dikkat etmek gerekmektedir. Kolayca anlaşılacağı gibi
yukarıdaki çarpım kümesine ait (Ali, Ayşe) ile (Ayşe, Ali) sıralı çiftleri aynı elemanları
içeriyor olsalar da yönelimleri itibariyle birbirlerinden farklı iki ilişki biçimini ifade
etmektedirler.
Çeşitli tiplerdeki R(X, X) bağıntıları, üç tipik özelliğin esas alınışıyla ayırt edilirler.
Bu özellikler “yansıma” (reflexivity), “bakışım” (symmetry) ve “geçişlilik” (transitivity)
özellikleridir. Öncelikle konuyu klasik bağıntıları ele alarak değerlendirecek olursak, en genel
şekliyle R(X, X) gibi bir bağıntı, eğer X’in her elemanının kendisiyle kurabileceği bir
bağıntıysa

“yansımalı”

(reflexive),

Eğer

X’in

elemanlarının

karşılıklı

olarak

gerçekleyebildikleri bir bağıntıysa “bakışımlı” (symmetric), ortak elemana sahip iki sıralı
çiftin gerçeklediği bir bağıntıyken bu ortak elemanların oluşturduğu diğer bir sıralı çift için de
gerçeklenebilen bir bağıntıysa “geçişli” (transitive) bağıntı adını alır.
Bu üç özellik, bağıntıların üyelik fonksiyonları açısından tanımlanarak, R (X, X)
türünden ikili puslu bağıntılara genellenebilir. Buna göre bir R (X, X) bağıntısı ancak ve
ancak bütün xX için
R(x, x)=1
olduğunda yansımalı olur. Yansımanın zayıf bir biçimi ε-yansımadır. 0ε1 olduğunda
R(x, x)ε
durumunu gerektiriyor oluşuyla tanımlanır. Bir puslu bağıntı bütün x, yX için
R(x, y)=R(y, x)
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durumu için bakışımlıdır denir. Bir puslu bağıntı için, standart bileşim işleminin de esasını
oluşturan geçişlilik özelliği, her bir (x, z)X2 için
R(x, z)Max Min[R(x, y), S(y, z)]
ilişkisinin gerçeklenmesi durumunda mümkün olmaktadır.
R(X, X) türündeki ikili bağıntılar, diğer bağıntılar için kullanılan yöntemlerle (matris,
sagittal diyagramı vb.) gösterilebilirler. İncelediğimiz özelliklerin basit gösterimleri ise şu
şekilde olmaktadır.

a
a
Yansıma

a

c

b
b

Bakışım

Geçişlilik

Grafik 3. Tek Kümeye İlişkin Bağıntı Özellikleri

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede klasik ve puslu bağıntılar incelenmiş, bunlar arasındaki ilişkiler
ayrıntılarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Bir matriste bağıntı taşıyan ilişki biçimleri “….”, taşımayanlar ise “…” değerini
alırlar.” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a. 1 – 0
b. 1 – 2
c. 2 – 0
d. 1 – 2
e. 0 – 0
2. A={Ali, Ahmet, Mehmet} ve B={Ayşe, Fatma} klasik kümelerinin kartezyen
çarpım kümesi için bir R “kardeşi olma” bağıntısı nasıl gösterilir?
a. R(A, B) = { (Mehmet, Ayşe), (Ahmet, Fatma), (Mehmet, Fatma)}
b. R(A, B) = {(Ahmet, Ayşe), (Ahmet, Fatma), (Mehmet, Fatma)}
c. R(A, B) = {(Ahmet, Ayşe), (Mehmet, Ayşe), (Mehmet, Fatma)}
d. R(A, B) = {(Ahmet, Ayşe), (Mehmet, Ayşe), (Ahmet, Fatma)}
e. R(A, B) = {(Ahmet, Ayşe), (Mehmet, Ayşe), (Ahmet, Fatma), (Mehmet,
Fatma)}

3. A={Ankara, İstanbul} ve B={Kars, Ankara, Sakarya} kümelerinin X kartezyen
çarpım kümesinin bağıntısı nasıl gösterilir?
a. X=AxB={(Ankara, Kars), (Ankara, Ankara), (Ankara, Sakarya), (İstanbul,
Kars), (İstanbul,Ankara), (İstanbul, Sakarya)}
b. X=AxB={(Ankara, Sakarya), (İstanbul, Kars), (İstanbul,Ankara), (İstanbul,
Sakarya)}
c. X=AxB={(Ankara, Kars), (İstanbul, Kars), (İstanbul,Ankara), (İstanbul,
Sakarya)}
d. X=AxB={(Ankara, Kars), (Ankara, Ankara), (Ankara, Sakarya), (İstanbul,
Kars), (İstanbul,Ankara)}
e. X=AxB={ (Ankara, Ankara), (Ankara, Sakarya), (İstanbul,Ankara), (İstanbul,
Sakarya)}
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4. Bir M işleminin aşağıda gösterilen aksiyomlardan hangisini veya hangilerini
gerçeklemesi beklenir?
I.

Sıfır (0) özdeşliği

II.

Monotonluk

III.

Yer değiştiricilik

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III

5. “R  S ise R(x, y) S(x, y)” hangisini gösterir?
a. Çift Tümleme
b. Standart Kesişim
c. Güçsüzlük
d. Alt Küme
e. Çelişmezlik Kanunu
6. “Bir matriste bağıntı taşımayan ilişki biçimleri “….”, taşıyanlar ise “…” değerini
alırlar.” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a. 1 – 0
b. 1 – 2
c. 2 – 0
d. 1 – 2
e. 0 – 1
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a
7. Yukarda yer alan resim, bağıntılara ilişkin hangi özelliği göstermektedir?
a. Yansıma
b. Bakışım
c. Geçişlilik
d. Kısmı Bakışım
e. Kısmi Geçişlilik

a

b

8. Yukarda yer alan resim, bağıntılara ilişkin hangi özelliği göstermektedir?
a. Yansıma
b. Bakışım
c. Geçişlilik
d. Kısmı Bakışım
e. Kısmi Geçişlilik

a

c

b
9. Yukarda yer alan resim, bağıntılara ilişkin hangi özelliği göstermektedir?
a. Yansıma
b. Bakışım
c. Geçişlilik
d. Kısmı Bakışım
e. Kısmi Geçişlilik
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10. Yukarda yer alan diyagram aşağıdakilerden hangisi ile başlıklanabilir?
a. Klasik Bir Bağıntının Sagittal Diyagramıyla Gösterimi
b. Puslu Bir Bağıntının Dijital Diyagramla Gösterimi
c. Klasik Bir Bağıntının Dijital Diyagramla Gösterimi
d. Puslu Bir Bağıntının Sagittal Diyagramıyla Gösterimi
e. Puslu Bir Bağıntının Dolital Diyagramıyla Gösterimi
Yanıtlar
1 a 2 e 3 a 4 e 5 d 6 e 7 a 8 b 9 c 10 d
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12. YAPAY ZEKÂ VE PUSLU MANTIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yapay Zekâ Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
12.2. Zekâ ve Yapay Zekâ
12.3. Yapay Zekâ ve Puslu Mantık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

12.1. Yapay Zekâ Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
12.2. Zekâ ve Yapay Zekâ
12.3. Yapay Zekâ ve Puslu Mantık
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
YAPAY ZEKÂ VE PUSLU Yapay zekâ ve puslu mantık Okuma
MANTIK
çalışmaları hakkında temel
bilgiler
Konu

Kazanım

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Yapay Zeka, Puslu Mantık, Eleştiriler
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Giriş
Bu ünitede öncelikle ‘zekâ’ya ilişkin tanımlar göz önünde tutularak, yapay zekâ
nosyonunun ortaya çıkışı ve gelişim süreci incelenecektir. Temel amaç yapay zekâ çalışmaları
için ‘sağduyu’nun ve ‘sağduyu bilgisi’nin önemine dikkat çekmek, bu çerçevede puslu
mantığın ‘bilme’yi ve ‘bilginin işleniş süreci’ni nasıl ele aldığını göstermek ve mevcut yapay
zekâ çalışmalarına getirdiği alternatif bakış açısını ortaya koymaya çalışılacaktır.

12.1. Yapay Zekâ Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Yapay zekâ (artificial intelligence) fikrinin gelişimi, kimi düşünürler için Descartes’ın,
düşünme yeteneği nedeniyle insanı diğer canlılardan çok açık bir şekilde ayıran kartezyen
felsefesine kadar geri götürülebilecek bir süreçtir. Bazı düşünürler içinse bu süreç Leibniz’in
sembolik ve tek anlamlı bir dil oluşturmak, düşünceleri böyle bir dil üzerinden matematiksel
bir şekilde ifade ederek doğruluk ya da yanlışlıklarını şüpheye yer bırakmaksızın
gösterebilmek ve bütün bunları gerçekleştirebilecek bir mekanizma üretmek amacıyla yaptığı
çalışmalarla başlamıştır. Ancak yapay zekâ nosyonunun açık bir şekilde ilk kez dile getirilişi
ve bir disiplin olarak ortaya çıkışı yapay zekâ araştırmacıları tarafından J. McCarty’nin 1956
yılında Dartmouth Koleji’nde düzenlemiş olduğu “The Dartmouth Summer Research Project
on Artificial Intelligence” başlıklı konferansa tarihlenmektedir. McCarty, bu konferansla
günümüzde bu alanın en önemli isimleri arasında gösterilen M. L. Minsky, H. A. Simon ve A.
Newell gibi araştırmacıları bir araya getirmekle kalmamış, daha sonraları bu alanda yapılacak
çok önemli çalışmalara da bir zemin oluşturmuştur. Nitekim bu konferanstan sonra Simon ve
Newell Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nde, McCarty ve Minsky ise Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü’nde birer çalışma gurubu oluşturmuşlar, birçok üniversitede kurulan yapay zekâ
laboratuarlarına fikir önderliği yapmışlardır.
Ortaya çıktığı günden bu yana yapay zekâ alanının belki de en şiddetli tartışmaları
yapay zekâ çalışmaların dayandırılacağı esasların belirlenmesi konusunda yaşanmıştır.
1950’lerin başından itibaren yapay zekâ nosyonuna ilişkin modern görüşlerin yavaş yavaş
şekillenmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan fikri çatışmalar, yapay zekânın esasına ilişkin
farklı yaklaşımların gelişmesine yol açmıştır. Bu konudaki belli başlı yaklaşımlar ve bu
yaklaşımlara yöneltilen eleştiriler özetle şu şekilde sıralanabilir:
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12.1.1. Psikolojistik Yaklaşım
Bazı araştırmacılar yapay zekâyı psikolojinin bir dalı gibi yorumlamışlar, yapay zekâ
çalışmalarının öncelikle zihnin ve onun bir fonksiyonu olan zekânın psikolojik boyutunu
çözmek durumunda olduğuna inanmışlardır. Ancak bu görüşün en temel sorunu günümüzde
bile zihin ve zekâ konularında çok fazla şey bilinmiyor oluşudur. Zihin ve zekâ konusunda
açık bir bilgiye sahip olmadan üretilen yapay zekâ modellerinin geçerliliğini tespit etmek
mümkün görünmemektedir. Bu nedenle psikolojistik yaklaşım yapay zekâ çalışmaları
konusunda hiç değilse şu aşamada etkili bir yaklaşım olarak değerlendirilemez.
12.1.2. Dilbilimci Yaklaşım
Bazı araştırmacılara göre yapay zekâya ilişkin tartışmalar dilbilimsel zeminde
değerlendirilmelidir. Zekâ ile dilin kullanımı arasındaki doğal ilişki, bu araştırmacıların yapay
zekâ çalışmalarını bir dilin gramerini bir makineye yükleme işi olarak algılamalarına sebep
olmuştur. Elbette zekâ ve dilin kullanımı arasındaki bağ, yapay zekâ çalışmalarının dilbilimi
göz ardı edebilmesine imkân tanımayacak ölçüde güçlüdür. Ancak dilbilim teorilerinin çoğu
yapay zekâ çalışmaları göz önünde bulundurularak tasarlanmamışlardır ve bu nedenle yapay
zekâ için özel dilbilim çalışmaları gerekmektedir.

12.1.3. Formalist Yaklaşım
Pek çok araştırmacı için ise yapay zekâ çalışmalarının öncelikle mantık ya da
matematik gibi biçimsel bir alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmacılar yapay
zekâ çalışmalarını ‘zeki’ davranış gösteren şeylerin eylemlerini ve yeteneklerini tanımlayacak
ve zeki makine tasarımları için hizmet verecek bir matematiksel teori geliştirme uğraşısı
olarak tanımlamaktadırlar. Formalist yaklaşımın savunucuları ancak böyle bir alt yapı ile zeki
bir makinenin üretilebilmesinin mümkün olabileceğini düşünmüşler, dolayısıyla çalışmalarını
büyük ölçüde biçimsel bir teori

geliştirmede

yoğunlaştırmışlardır. Bu

yaklaşımı

benimseyenlerin çoğu için yapay zekâ çalışmalarına zemin teşkil edebilecek en uygun sistem
iki değerli mantıktır. Bu anlayış yapay zekâ alanında pek çok önemli paradigmanın
geliştirilmesini sağlamışsa da aslında hiç de gerekli olmayan bir takım kısıtlamalara neden
olmuş, bu durum geliştirilen modellerin gücünü zayıflatmıştır.

12.1.4. Yazılımcı Yaklaşım
Modern bilgisayarların ve işletim programlarının ortaya çıkmasıyla birlikte
bilgisayarlar pek çok yapay zekâ çalışanı tarafından vazgeçilmez bir araç olarak görülmeye,
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yapay zekâ idealinin gerçekleştirilebileceği yegâne zemin olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Mevcut bilgisayarların yapabildiklerinden hareketle çok daha gelişmiş bilgisayarların,
zekânın karmaşık süreçlerini elektronik ortamda tanımlamaya ve oluşturmaya imkân sağlayan
yetkin yazılımlarla birlikte düşünen birer makine haline gelebilecekleri fikri, yapay zekâ
çalışmalarını bir tür yazılım mühendisliğine dönüştürmüştür. Bu bağlamda McCarty’nin
1960’da geliştirmiş olduğu LISP adlı yazılım dili yapay zekâ çalışmaları konusunda bir
dönüm noktası niteliğindedir. Ancak günümüzde yazılımcı yaklaşım da bir takım sorunlarla
karşı karşıyadır. Bilgisayar ve yazılımların neredeyse tamamı iki değerli mantık sistemi esas
alınarak tasarlanmaktadır ve bu durum formalist yaklaşımınkine benzer sıkıntıların
yaşanmasına sebep olmaktadır. Artık başlı başına bir çalışma alanı haline gelen yazılım
mühendisliğinin farklı hedeflere sahip olması ve bunların önemli bir kısmının yapay zekâ
çalışmalarının hedefleriyle örtüşmemesi nedeniyle

yazılımcı

yaklaşımı benimseyen

araştırmacılar yazılım mühendisliğinden bağımsız olarak spesifik yazılım tabanları ve dilleri
geliştirmek zorundadırlar.

12.2. Zekâ ve Yapay Zekâ
Yapay zekâ çalışmaları her ne kadar birbirinden farklı yaklaşımlar üzerinden
sürdürülüyorsa da bütün bu yaklaşımların ortak noktası modelleme için kullanmaları gereken
bir zekâ tanımına ihtiyaç duyuşlarıdır. Ancak zekânın ne olduğunu tanımlama noktasında da
araştırmacıların bir mutabakat sağlayamadıkları görülmektedir. Çok genel olarak ‘zekâ’ belirli
bir durumda doğru eylemde bulunma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Zekânın ne olduğu
sorusuna iyi bir yanıt verebilmek belki de zekânın fonksiyonlarını incelemekten geçmektedir.
Bu fonksiyonların incelenmesi, zekâ denen fenomenin tam olarak anlaşılabilmesi için yeterli
değilse de zekâ nosyonuna ilişkin ortak bir çatının geliştirilmesine katkıda bulunabilir:

12.2.1. İletişim
Sadece zeki varlıklarla iletişim kurulabilir; iletişim dediğimiz olgu sadece zeki
varlıklar arasında söz konusu olabilecek bir durumdur. Bir toprak ya da cam parçası ile
iletişim kurmak mümkün değilken farklı derecelerde de olsa bir zekâya sahip olduklarını
varsaydığımız hayvanlarla iletişim kurmak mümkündür. Daha zeki bir varlık olarak onların
hissettiklerinin çoğunu anlayabildiğimizi düşünürüz. Onların da hiç değilse bazı hislerimizi
(kızgınlık, şefkat vb.) anlayabildikleri aşikârdır. Eğer bir insanla iletişim kurmakta zorluk

187

çekiyorsak genellikle onun zekâsıyla ilgili bir sorunu olduğu hükmüne varırız ve çoğunlukla
bu doğru bir tespittir. Diğer durum ise istisnaidir ve zekâ için özsel değildir.

12.2.2. Öz Bilgisi
Zeki varlıkların kendileri hakkında bazı bilgilere sahip oldukları varsayılır. Onlar neye
ihtiyaç duyduklarını, neyi düşündüklerini ve hatta neyi bildiklerini bilmelidirler. Bir hayvanın
kendisi hakkında ne bildiğini gerçekten bilebilmemiz olanaksız görünmektedir. Ancak bütün
yönleriyle öz bilgisi muhtemelen sadece insanlara ait bir yetidir. Zeki varlıkların kendilerine
ait bilgileri gözlem yoluyla ve onlarla iletişimle öğrenilebilir.
12.2.3. Dünya Bilgisi
Zekâ, dış dünyanın farkında olmayı, dış dünya hakkındaki bilgilere erişme ve onları
kullanma becerisine sahip olmayı, beraberinde geçmiş bilgisini yeni deneyimlerde
kullanabilmek için bir hafızaya sahip olmayı içerir.

12.2.4. Hedefler ve Planlar
Hedef esaslı davranış, kişinin neyi istediğini bilmesi ve o istediği şeyin nasıl elde
edileceğinin yani buna ilişkin bir planın bilgisine sahip olması anlamına gelir. Hedeflerin
karmaşıklığıyla onların elde edilebilmesi için gerekli yöntemlerin bilgisine sahip olma
durumu arasında bir uygunluk, doğru bir orantı olduğu varsayılır.

12.2.5. Yaratıcılık
Her zeki varlığın bir derecede yaratıcılığa sahip olduğu varsayılır. Bir insanın orijinal
bir sanat yapıtı ortaya koyması ya da yeni bir alet keşfetmesi ile bir hayvanın eskisi
kapandığında yiyecek elde edebilecek yeni bir yol bulması birer yaratıcılık örneğidir.
Beraberinde yaratıcılık kişinin dünyasını önemli bir şekilde değiştirecek nitelikte yeni bir
bakış açısı kazanması şeklinde de tanımlanabilir. Bütün bunlar zeki varlığın çevresindeki
değişimlere uyum sağlama veya deneyimlerden öğrenme becerisiyle yakından alakalıdır.
Buna göre öğrenemeyen bir varlık büyük ihtimalle zeki de değildir.
Sadece insanların değil diğer zeki varlıkların da kısmen ya da bütünüyle sahip olduğu
bu beş temel zekâ fonksiyonu, yapay zekâ çalışmalarında kullanılabilecek bir zekâ tanımı için
‘bilgi’nin ve buna ilişkin süreçlerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Günümüz
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yapay zekâ çalışmalarının ortaya koyduğu şekliyle yapay zekâ nosyonu, kısaca makinelerin
yapılabilmesi için zekâ gerektiren şeyleri yapabilme yeteneği; yapay zekâ araştırması ise en
genel şekliyle zekânın makineler tarafından taklit edilebilecek yönlerini keşfetme ve bunları
makineler

üzerinde

gerçekleştirme

girişimi

olarak

tanımlanmaktadır.

Yapay zekâ

çalışmalarında modelleme için kullanılacak ideal zekâ şüphesiz insan zekâsıdır. Bu bağlamda
makinelerin taklit etmesi zorunlu en önemli unsurlar bilgi ve ona ilişkin süreçlerdir.
Dünyadaki ve dünya hakkındaki bilgi sonsuz çeşitlilikte ve farklı biçimlerdedir. Bu yüzden
yapay zekâ bilgiyi çeşitli türlerdeki farklı bilgilerden çıkartabilme, sınıflayabilme,
anlayabilme ve gösterebilme yeteneğine de sahip olmalıdır. Daha kapsamlı bir şekilde ifade
etmek gerekirse, insanın bilme, bildiğinin farkında olma, öğrenme ve bilgiyi aktararak diğer
zeki varlıklarla paylaşma, bilgiyi kullanma ve sahip olduğu bilgilerden hareketle yeni bilgilere
ulaşma süreçleri, geliştirilen yapay zekâ modelleri için esas teşkil etmelidir.
Günümüzde yapay zekâ alanındaki etkin yaklaşımların neredeyse tamamı için bilgi ve
ona ilişkin süreçlerin modellenmesinde iki değerli mantık vazgeçilmez bir araç durumundadır.
Nitekim pek çok yapay zekâ modeli açık ya da örtük olarak iki değerli mantık sisteminden
yararlanmakta, hiç değilse bu mantık sistemi ile çalışmakta olan bilgisayarlara uygunluk
göstermektedirler. Bu durum McCarty tarafından geliştirilen LISP gibi özel amaçlı yapay
dillere olan bağımlılıkla ya da daha genel bir ifadeyle iki değerli mantığı esas alan formalist
ve yazılımcı yaklaşımların yapay zekâ alanındaki etkinliğiyle yakından alakalıdır. Bu alanda
çok uzun bir süre ikili mantık sistemini benimsemeyen modellere karşı şüpheci bir tavır
alınmasının ve onların çoğunlukla göz ardı edilmesinin en önemli sebebi bu mantıksal sisteme
duyulan sarsılmaz inanç olmuştur.
İki değerli mantık sistemiyle çalışan günümüz bilgisayarları her geçen yıl daha da
gelişen yetenekleriyle zekâ gerektiren şu işleri yapabilmektedirler:
1.

Strateji oyunları (satranç, dama vb.) oynamak ve bunları insanlardan daha iyi
oynamayı öğrenmek.

2.

Görsel ve işitsel örnekleri tanımayı öğrenmek.

3.

Matematiksel teoremlerin kanıtlarını bulmak.

4.

İyi formüle edilmiş problemleri çözümlemek.

5.

Doğal dillerde ifade edilmiş enformasyonu işlemek.
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İki değerli mantık sistemi kesinlik taşıyan bilgiler için çok uygun bir altyapı
durumundadır. Günümüz bilgisayarlarının yukarıda sıraladığımız zekâ gerektiren bazı işleri
başarıyla gerçekleştirebilmesinin ardında yatan en önemli sebep işlenen bilgilerin büyük bir
kısmının ‘kesin’ olması ve ‘bilgi’ denen şeyin ‘hata’lı olabileceği gerçeğinin bilinmesine
rağmen çoğunlukla göz ardı edilmesidir. Bu türden çalışmalar her ne kadar yapay zekâ
araştırmalarına büyük bir katkıda bulunmaktaysa da insan zekâsının onu eşsiz kılan en önemli
özelliğinin, yani sağduyuya dayalı akıl yürütme ve sağduyu bilgisiyle iş görebilme
yeteneğinin tanımlanmasında ve uygulanmasında çok yetersiz kalmaktadırlar. İnsan zekâsı iki
değerli mantık sistemiyle çalışan bilgisayarlar gibi, kesin bilgilerle hareket ettiğinde kesin
sonuçlar elde etmede son derece yeteneklidir ancak onu mevcut bilgisayarlardan farklı kılan
en önemli şey zaman zaman hata yapabiliyor oluşudur. İnsan zekasının ilk bakışta bir
handikap olarak algılanabilecek bu özelliğinin sebebi sözünü ettiğimiz sağduyu yeteneğidir.
Sağduyu yeteneğinin zaman zaman hatalı bilgilere yol açmasının iki temel sebebi
vardır: İlki onun belirsiz, kesin olmayan, eksik tanımlanmış bilgilerle iş görmesidir. Bir diğer
sebep ise bu yeteneğin çevreye ve değişen şartlara uyum sağlama, uygun bilgiyi alma,
kullanma ve hatta akıl yürütme ilkelerini uygulama konularında esnek bir yapıya sahip
oluşudur. Bu sayede sağduyu, insanın, kesin bilgiye ve tanımlara ihtiyaç duymaksızın,
ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamasına imkân vermektedir. İki değerli mantığın
akıl yürütme yöntemleri genellikle bir sorun ancak iyi tanımlandığında bir çözüm üretme
imkânı sağlayabiliyorken sağduyu, iyi tanımlanmamış, belirsiz ve biçimlenmemiş gerçek
dünyanın karmaşıklığıyla iş görmede son derece etkili olmaktadır. Kısaca sağduyu, özellikle
sezgiler üzerine temellenmiş durumlarda, çok çabuk bir şekilde karar almada etkin bir yol
sağlamaktadır. İnsan zekâsı,
Dedüksiyon (Tümdengelim: Öncüllerden, bu öncüllerle verilmiş olan bir bilgiden
daha fazlasını ifade etmeyen bir sonuca ulaşma. Örn: Bütün çiçekler sevimlidir/Bütün
papatyalar çiçektir/Bütün papatyalar sevimlidir.),
İndüksiyon (Tümevarım: Öncüllerden, bu öncüllerle verilmiş olan bir bilgiden daha
fazlasını ifade eden bir sonuca ulaşma/Bir olaylar kümesinden hareketle genelleme yaparak
yeni bir bilgi ortaya koyma. Örn: Su yüz derecede kaynar.)
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Abdüksiyon (Geriçıkarım: Sonuç bilgisinden hareketle bir çıkarımın öncüllerinin
bilgisine ulaşmaya çalışma/Bir sonuçtan makul sebepler çıkartma. Örn: Bu belirtilere göre sen
şeker hastası olabilirsin.)
gibi iki değerli mantığın akıl yürütme yöntemlerini kullanmaktadır. Sağduyunun temelleri
tabii ki insan bilgisi ve sözünü ettiğimiz akıl yürütme yöntemleridir ancak işleyiş biçimi iki
değerli mantığın önerdiklerinden bir hayli farklıdır. Beraberinde insanlar gündelik hayatta,
yapay zekâ araştırmacılarının onlara atfettikleri öneme tezat oluşturacak şekilde bu türden akıl
yürütmelere çok fazla ihtiyaç duymamaktadırlar. Bir başka deyişle, özellikle bilimsel
çalışmalar ve uzmanlık gerektiren işlerde, ‘kesin’ tanımlarla iş görmede ideal olan bu akıl
yürütme yöntemleri gündelik hayatın ‘kesinliği olmayan’ bilgileri için çok uygun değildirler.
Çoğu yapay zekâ araştırmacısı insan zekâsının bu özelliğinin farkındadır. Onlar için de doğal
zekâ gibi kesin olmayan bilgiyle iş görebilen ve dolayısıyla hata yapabilen, hatalı
davranışlarını zaman içerisinde değiştirebilen hatta tamamen ortadan kaldırabilen bu
yetenekle paralel olarak kendisini belirli bir çevreye uyarlayabilen ve bu çevre içerisinde
problem çözmeyi öğrenebilen makinelerin geliştirilmesi esastır. Ancak ortaya konan çoğu
modellemenin ne yazık ki bu süreçleri doğru bir şekilde değerlendiremediği de açıktır.

12.3. Yapay Zekâ ve Puslu Mantık
Yapay zekâ araştırmacıları için, insan zekâsının sağduyu yeteneği çerçevesinde ele
aldığımız şekliyle belirsiz, kesin olmayan bilgilerle iş görmede iki değerli mantığın kısıtlılığı
ve yetersizliği aslında uzun süredir bilinen bir gerçektir. Bu nedenle sezgicilik, monoton
olmayan mantık, makul akıl yürütme (tam bir çözümün zorunlu olmadığı durumlarda
sorunlara çabuk ve etkin bir çözüm üretmek için kullanılan akıl yürütme) vb. pek çok
alternatif yaklaşım yapay zekâ araştırmalarının gündeminde yer almaktadır. Puslu mantık, bu
alternatif yaklaşımlardan biridir ancak sadece bilginin ele alınış tarzına değil esas olarak iki
değerli mantık sistemine alternatif bir görüş getirmesi nedeniyle, bu sisteme sarsılmaz bir
bağlılık duyan yapay zekâ araştırmacılarından uzun süre hak ettiği ilgiyi görememiştir. Yapay
zekâ araştırmacıları puslu mantığın önemini ancak farklı alanlarda elde ettiği ciddi
başarılardan sonra keşfetmişler, böylelikle iki değerli mantığın kısıtlayıcılığından bağımsız bir
şekilde düşünebilme şansına sahip olmuşlardır.
Puslu mantık bilindiği gibi Lotfi A. Zadeh’in 1960’ların başında Berkeley California
Üniversitesi’nde yapmış olduğu sistem teorileri konusundaki çalışmalarının bir sonucudur.
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Onun 1965 yılında yayınlanan “Fuzzy Sets” (Puslu Kümeler) adlı makalesi söz konusu
nosyonun özelliklerini, dolayısıyla puslu mantık teorisinin temellerini ortaya koyan ilk
çalışma olması açısından önemlidir. Sonraki yıllarda farklı disiplinlerde çalışan ancak temel
ilke olarak puslu mantığı benimseyen araştırmacıların da önemli katkılarıyla Zadeh bu teoriyi
daha da geliştirmiştir. Özellikle teknolojik uygulamalarda sağladığı büyük başarılarla bilim
dünyasındaki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmış olan bu sistem günümüzde neredeyse her
disiplinin ilgi alanı içerisinde yer almakta; hemen her alanın spesifik sorunları için alternatif
çözümler üretebilmektedir.
Puslu küme anlayışı üyelik derecelerinin belirlenmesi konusunda klasik kümelerden
açık bir şekilde ayrılıyorsa da bu onun bütünüyle farklı bir düşünce biçimi olduğu anlamına
gelmemektedir. Teknik olarak puslu kümeler klasik kümelerin; puslu mantık ise iki değerli
mantığın tanım ve özelliklerinin pusluluk kavramına genişletilmesiyle ortaya çıkmışlardır.
Ancak bütünüyle indirgemeci bir yaklaşım her iki sisteme de haksızlık olacaktır. Nitekim
klasik kümelere, dolayısıyla iki değerli mantığa ilişkin tanım ve özelliklerin bir kısmının
puslu mantık sisteminde yeri yoktur. Beraberinde puslu mantık sistemi içerisinde anlamlı olan
bazı tanım ve özelliklere iki değerli mantıkta karşılık bulunması mümkün değildir.
Özellikle teknik disiplinlerde (bilgisayar, makine gibi çeşitli mühendislik dalları,
matematik vb.) çalışan ve çalışmalarında iki değerli mantık sistemi yerine puslu mantığı esas
alan araştırmacılar 1970’lerden bu yana bu konuyla ilgili çok geniş bir literatürün oluşmasını
sağlamışlardır. Gerek iki değerli mantığın genişletilmesi, gerek pusluluğa ilişkin yeni
özelliklerin ortaya çıkartılmasıyla gelişen puslu mantık, yüzyıllardır ihmal edilmiş
“belirsizlik” alanını tanımlayabilme ve işleyebilme, hiç değilse bu konularda yapılan
çalışmalar için sağlam bir referans olma potansiyeline sahip ciddi bir çalışma alanı haline
gelmiştir. Görünen o ki puslu mantık sisteminin geldiği bu nokta yapay zekâ araştırmaları
açısından da önem taşımaktadır.
İnsan zekâsı, iki değerli mantıksal modellemelerin ön kabulünün aksine, sağduyuya
dayalı akıl yürütme yeteneği ile herhangi bir hesap ve ölçüme ihtiyaç duymadan pek çok
hedefi gerçekleştirebilme imkânına sahiptir. Bu yetenek, insan zekâsının, mevcut
bilgisayarlarda, tanımlanması ve işlenmesi pek çok sayısal çözümlemeye bağlı olan işleri
sözcükleri kullanarak yapabilmesini sağlamaktadır. Puslu mantık, geliştirdiği “sözel
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değişken” ve “sözel eşik” nosyonlarıyla, sağduyu yeteneğinin “genç adam”, “yavaş”, “sıcak”
gibi belirsiz kavramlar ve dilsel terimlerle nasıl iş görebildiğine ilişkin matematiksel bir
model önermektedir. Sözel değişken nosyonu, özellikle mümkün, zorunlu gibi modal
ifadelerin pusluluk çerçevesinde değerlendirilebilmesine imkân sağlaması açısından da son
derece önemlidir. Nitekim Yager’in yapay zekâ çalışmaları için alternatif yaklaşımlardan biri
olarak kabul ettiği imkân teorisinin esasını sözel değişken nosyonu oluşturmaktadır.
Puslu mantık, sözcüklerle işlem yapabilme imkânı sağlamasının yanı sıra kullandığı
akıl yürütme yöntemleri ile de yapay zekâ araştırmalarına önemli katkılar sağlayabilecek
niteliktedir. Puslu mantığın akıl yürütme kuralları, iki değerli mantıktaki akıl yürütme
kurallarından farklı olarak “kesinlik” değil “pusluluk” taşımaktadır ve bu nedenle büyük bir
esnekliğe sahiptir. Örneğin Modus Ponens’in klasik mantıktaki gösterimi
A ise B’dir
A’dır
________
O halde B’dir
şeklindeyken puslu mantık için Modus Ponens
A ise B’dir
A’dır (ya da A gibi görünmektedir)
________
O halde B gibidir.
şeklinde gösterilebilir bir çıkarımdır. Puslu mantığın bu türden çıkarımlarında öncüllerin
çıkarım kurallarına kesin bir bağlılığı öngörülmemekte, bu da tamamlanmamış ve kesin
olmayan yeni bir bilginin daha az kısıtlamayla kullanılabilmesine imkân sağlamaktadır.
Makinelerin insan gibi düşünmesi ve eylemde bulunabilmesi için öncelikle onların çeşitli
bilgilere ve değişen çevreye adapte olabilmesini sağlayacak, sağduyu yeteneğinin sağladığı
türden esnek bir çıkarım mekanizmasına sahip olmaları gerekmektedir. Görünen odur ki puslu
mantık bu çıkarım mekanizmasına uygun bir model üretme konusunda bir hayli yetkin
durumdadır.

193

Puslu mantığın çıkarım kurallarına ilişkin yaklaşımı, insan zekâsının doğasına uygun
olarak belirsiz durumlarda hızlı ve etkin karar alma sürecinin uygun bir şekilde
modellenebilmesini mümkün kılmaktadır. Beraberinde bu yaklaşım daha önce de ifade
edildiği gibi iki değerli mantık sistemi içinde paradoks olarak nitelendirilen çıkarımlara
yönelik (kum tanesi paradoksu vb.) farklı çözümlemeler önermesi nedeniyle de büyük öneme
sahiptir.
Puslu mantık, belirsizliklerin iki değerli mantık sistemini benimseyen yaklaşımların
öngördüğü gibi “kesinleştirilmesi” yerine “olduğu gibi değerlendirilmesi”nin daha doğru
olacağı iddiasındadır. Bu iddia her ne kadar derin bir ayrıma işaret etmekteyse de iki sistemin
birbirlerinden bütünüyle soyutlanması gerektiği anlamına gelmez. Nitekim puslu mantık
altyapısı itibariyle iki değerli mantığa bağlıdır ve sanılanın aksine istenildiğinde bu sisteme
uyarlanabilmektedir. Puslu mantık sistemini benimsemiş matematikçilerin geliştirmiş
oldukları puslu sayı kavramı ve puslu cebir, belirsizliklerin niceliksel olarak ifadesini ve bu
niceliklerle puslu işlemler yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak gerektiğinde puslu
işlemler neticesinde elde edilen sonuçlar “durulaştırma” olarak tabir edilen işlemle klasik
yaklaşımın kullandığı türden kesinlik arz eden sonuçlara dönüştürülebilmektedir. Puslu
değerlendirmeye ilişkin bu özellik ‘kesinlik’ nosyonunun ihtiyaca göre yönetilebilmesine
imkân sağlamakta, özellikle bilgisayar yazılımları için fiziksel yetersizliklerin (işlem hacmi
ve buna bağlı olarak kullanılacak bilgisayarların kapasitesi vb.) aşılmaz bir engel olması
sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.
Puslu mantığın, insan zekâsının esnek çıkarım yapabilme, belirsiz kavramları
tanımlayabilme, değerlendirebilme ve işleyebilme fonksiyonlarını yani kısaca sağduyu
yeteneğini modelleme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğu açıktır. Puslu mantık bu
konularla iş görmek durumunda olan tüm disiplinlerin, özellikle yapay zekâ çalışmalarının
ufkunu genişletebilecek niteliktedir. Bu teorinin özellikle “sözcüklerle işlem yapabilme”
konusundaki yetkinliği, gerçek dünya sorunlarıyla uğraşma konusunda çok daha yetenekli
yapay zekâ teorilerin inşa edilmesini ve bu teoriler sayesinde bugün sahip olduklarımızdan
çok daha zeki bir sistemin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. İki değerli mantık sistemini
esas alan yapay zekâ çalışmaları, puslu mantığın öngördüğü şekliyle sağduyu yeteneğini
merkeze alan bir açılım kazanamadıkları müddetçe doğal zekânın sahip olduklarına benzer
özellikler taşıyan bir yapay zekânın inşası zor görünmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede öncelikle ‘zekâ’ya ilişkin tanımlar göz önünde tutularak, yapay zekâ
nosyonunun ortaya çıkışı ve gelişim süreci incelenecektir. Temel amaç yapay zekâ çalışmaları
için ‘sağduyu’nun ve ‘sağduyu bilgisi’nin önemine dikkat çekmek, bu çerçevede puslu
mantığın ‘bilme’yi ve ‘bilginin işleniş süreci’ni nasıl ele aldığını göstermek ve mevcut yapay
zekâ çalışmalarına getirdiği alternatif bakış açısını ortaya koymaya çalışmaktır.
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Bölüm Soruları
1. Yapay zekâ nosyonunun açık bir şekilde ilk kez dile getirilişi ve bir disiplin olarak
ortaya çıkışı hangi düşünüre dayandrılmaktadır?
a. J. McCarty
b. Wittgenstein
c. Leibniz
d. Aristoteles
e. Heraklitos
2. “Bazı araştırmacılara göre yapay zekâya ilişkin tartışmalar dilbilimsel zeminde
değerlendirilmelidir.” Bu eleştiriler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Psikolojistik Yaklaşım
b. Dilbilimci Yaklaşım
c. Formalist Yaklaşım
d. Yazılımcı Yaklaşım
e. Uzanıcı Yaklaşım
3. “Pek çok araştırmacı için ise yapay zekâ çalışmalarının öncelikle mantık ya da
matematik gibi biçimsel bir alt yapıya sahip olması gerekmektedir.” Bu eleştiriler
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Psikolojistik Yaklaşım
b. Dilbilimci Yaklaşım
c. Formalist Yaklaşım
d. Yazılımcı Yaklaşım
e. Uzanıcı Yaklaşım

4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapay zekaya yöneltilen eleştirilerdendir?
I.

Psikolojistik Yaklaşım

II.

Dilbilimci Yaklaşım

III.

Formalist Yaklaşım

a. Yalnız I
b. Yalnız II
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c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi zekanın unsurlarından değildir?
a. İletişim
b. Öz Bilgisi
c. Yaratıcılık
d. Belirlenemezlik
e. Hedefler ve Planlar

6. “Puslu mantık, belirsiz veya kesin olmayan tanımların ifadesi için kullanılan
“…… ” üzerine inşa edilmiş bir teoridir.” Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Puslu Kümeler
b. Klasik Kümeler
c. İki Değerli Mantık
d. Belirsizlik Çemberi
e. Küme Dışı Elemanlar

7. Empirik dünyanın, görünür (visible) empirik özellikler ve onları bir arada tutan
görünür empirik bağıntılarla birlikte nesnelerin sonlu bir toplamından oluştuğu
iddiasından hareket eden matematikçi/filozof kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Boole
d. Aristoteles
e. Heraklitos
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8. Bir kümeyi “bir arada düşünülen ve bir bütün olarak değerlendirilen herhangi
sayıdaki şeyler” olarak tanımlayan filozof kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Leibniz
d. Aristoteles
e. Heraklitos

9.

Modern biçimiyle küme kavramını başlı başına bir inceleme konusu olması
nedeniyle burada ele almayacağımız bir takım matematiksel problemlerin çözümü
amacıyla geliştiren kişi kimdir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Leibniz
d. Aristoteles
e. Cantor

10. Modern (sembolik) mantık çalışmaları aşağıdaki filozoflardan hangisinin
çalışmalarıyla başladığı söylenebilir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Spinoza
d. Kant
e. Frege
Yanıtlar
1 a 2 b 3 c 4 e 5 d 6 a 7 c 8 c 9 e 10 e
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13. PUSLU MANTIĞA İLİŞKİN TARTIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Puslu Mantığa Yöneltilen Eleştiriler
13.2. Puslu Mantığın Temelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Puslu mantığa yöneltilen eleştiriler nelerdir?
Puslu mantığın temelleri hangi esaslara dayanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

PUSLU
MANTIĞA Puslu mantığa yöneltilen
İLİŞKİN TARTIŞMALAR eleştiriler, puslu mantığın
temelleri hakkında temel
bilgiler.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Puslu Mantık, Eleştiriler, Temeller

204

Giriş
Bu ünitede Lütfi A. Zade’nin “Puslu Mantığın Doğuşu ve Evrimi” adlı metni
üzerinden Zade’nin diliyle puslu mantık sistemine yönelik tartışmalar, konuya ilişkin önemli
ayrıntılar aktarılacaktır.

13.1. Puslu Mantığa Yöneltilen Eleştiriler
Geleneksel mantıksal sistemlerden farklı olarak puslu mantık kesinden ziyade yaklaşık
akıl yürütme yolları için bir model geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu açıdan puslu mantığın
önemi doğada hemen hemen bütün akıl yürütmelerin -ve özellikle sağduyu muhakemesininyaklaşık olduğu olgusundan kaynaklanmaktadır.
Bugün, eski derecesinde değilse bile hala puslu mantık hakkındaki tartışmalar
sürmektedir. Puslu mantığın özellikle Japonya’daki pek çok uygulaması onun inkâr
edilmesine imkân vermeyecek ölçüde belirgindir. Ancak hala puslu mantığın ortaya
konulması gerekli bir şeye sahip olduğuna ikna olmamış kişiler vardır. Nicel ve kesin olan
şeye saygı gösteren; nitel ve kesin olmayanı hor gören Kartezyen geleneğin terk edilmesi çok
güçtür. Bu geleneğin temel öğretisi 1883 yılında—19. yy.ın önemli entelektüellerinden biri
olan—Lord Kelvin tarafından veciz bir şekilde ifade edilmiştir. O şöyle yazmaktadır: “Fizik
biliminde ilk özsel adım, herhangi bir konuyu öğrenmeye yönelimde sayısal hesap
prensiplerini ve onun ile bağlantılı bazı özellikleri ölçmek için kullanışlı metotlar bulmaktır.
Sıklıkla söylediğim gibi hakkında konuştuğunuz şeyi ölçebildiğinizde ve sayılarla ifade
ettiğinizde, onun hakkında bir şey bilebilirsiniz. Eğer ölçemiyorsanız; onu sayılarla ifade
edemiyorsanız sizin bilginiz eksik ve yetersizdir. O, bilginin başlangıcı olabilirse de bilim
durumuna ilerlemeye imkân vermez”.
Zade’nin tabiriyle henüz emekleme evresindeyken puslu mantığa yönelik olumsuz
bakışı, 1972 yılında, Fransa Bordeaux’da “İnsan ve Bilgisayar Konferansı”nda, Zade’nin
puslu mantık ile ilgili sunumundan sonra Profesör R. E. Kalman ile Zade arasında geçen
tartışmada çok açık bir şekilde görmek mümkündür:
Kalman: Profesör Zadeh’in sunumu üzerine kısa bir yorum yapmak istiyorum. Onun
önerileri teknik bir bakış açısıyla şiddetle, zalimce ve hatta vahşice eleştirilebilir. Burada
böyle olmayacaktır. Fakat kabaca şu soru sorulabilir: Profesör Zadeh önemli fikirler mi ileri
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sürüyor yoksa hüsnükuruntuya mı kapılıyor? Sistem analizinin puslulaştırılmasına en ciddi
itiraz, sistem analiz metotlarından yoksunluğun “sistemler” alanındaki temel bilimsel problem
olmayışıdır. Problem “sistemler”in doğası içinde temel kavramlar ve derin bir kavrayış
geliştirme; belki de Newton kanunlarına benzer bir şey bulma uğraşılarından birisidir. Benim
görüşüme göre Profesör Zadeh’in iddiası bu temel problemin çözümüne katkıda bulunma
şansına sahip değildir. Somut bir örnek vermek istersek modern deneysel araştırmalar
göstermiştir ki beyin puslu olmaktan uzak, pek çok alanda yüksek derecede açık bir yapıya
sahiptir. Artık elektron mikroskobunu kullanan ve bu sayede önceleri sadece puslu bir şekilde
görülebilen yapının düzenliliğini açık bir şekilde ortaya koymaya başlamış olan anatomideki
beyin araştırmalarının ilerleyişi şimdi çok hızlıdır. Şüphesiz Profesör Zadeh’in pusluluğa
ilişkin şevkini Amerika’daki aşırı müsamahakâr (Bu yorumlar “Watergate”den öncedir) yeni
politik iklim pekiştirmektedir. Puslulaştırma bilimsel müsamahakârlığın bir türüdür. Sabırlı
gözlem ve sıkı bilimsel çalışma disiplinince kabul görmeyecek cezbedici sloganlara sebebiyet
verme eğilimindedir. İtiraf etmek zorundayım ki “puslulaştırma”yı bilimsel metodun
yaşayabilecek bir alternatifi olarak düşünemiyorum. Hatta onun Hilbert’in “bilmek istiyoruz:
bileceğiz “Wir wollen wissen: wir werden wissen” naif iyimserliğine bağlı kalmasının daha
sağlıklı olacağına inanıyorum. Profesör Zadeh’in (pusluluğun kabul edilebilir hatta kullanışlı
olduğu yerlere ve her halükarda önemsiz durumlara ilişkin) çok sıradan örnekler sunması ve
böylece onun belirsiz bir şekilde özetlenmiş metodolojisinin derin bilimsel problemler
üzerine bir etkiye sahip olabileceğini (her ne kadar resmen iddia edilmiyorsa da) ima etmesi
büyük haksızlıktır. Herhangi bir durumda “puslulaştırma” yaklaşımı herhangi bir zor
problemi çözecekse de bu henüz görülmüş değildir.
Zade: Profesör Kalman’ın benim sunumuma yönelik belirli bir açıdan bir hayli
duygusal reaksiyonunu değerlendirmek için, zamanda belirli bir noktaya kadar Profesör
Kalman’la aynı yol boyunca seyahat etmekte olduğumuzu yani her ikimizin de matematiğin
gücü, mantığın ve kesinliğin belirsizlik üzerindeki nihai zaferinde hemfikir olduğumuzu ifade
etmeliyim. Ancak sonraları Profesör Kalman aynı yolda kaldıysa da ben dönüş yaptım; belki
de geriye döndüm. Bu yüzden bugün, Profesör Kalman’ın konuşmamda işaret ettiğim türde
problemlerin çözümünün klasik matematiğin kavramsal çatısı içerisinde yer aldığına olan
inanışına katılmıyorum. Bu pozisyonda Profesör Caianiello’nun sözleri içerisinde ifade
bulmuş bilimsel doğmaya meydan okuyor olduğumu fark ettim. Birisi dogmaya saldırırsa o
kişi mevcut durumu kabullenmiş kişiler tarafından gerçekleştirilecek karşı atağın bir nesnesi
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olmaya hazır olmak zorundadır. Bu nedenle, görüşlerime yönelik reaksiyonda, sadece
heyecan ve beğeni değil aynı zamanda tenkit ve alay ile karşılaşmış olmam beni şaşırtmadı.
Yine de inanıyorum ki ortaya koymuş olduğum kavramlar zamanla kabul edilecek ve çeşitli
alanlarda kullanılacaktır. Ancak onların kabulü insana ilişkin meselelerin kesin matematiksel
terimlerle analiz edilebileceğine inanmak üzere şartlanmış kişilerce istenilmeyen bir şey
olabilir. Hap acı bile olsa eninde sonunda yutulacaktır. Doğrusu, geçmişe bakarak, tarafımdan
ileri sürülmüş biraz gelenek-dışı fikirler belki de önemsiz olarak değerlendirilen şeylerin net
bir şekilde isabetli olduğunu gösterecektir. Teşekkür ederim.
Kalman: Profesör Zadeh eğer benim bilimsel araştırmayı yalnızca katı kesinlik ya da
“klasik” matematiksel modeller açısından değerlendirdiğimi söylemek istiyorsa pozisyonumu
yanlış bir şekilde tasvir etmektedir. Belirsiz olarak tanımlanmış fenomenler için yararlı bir
kavrayışa sahip olma arzusu çok eskidir. Örnek olarak bu ihtimal teorisi ve topolojinin
gelişmesine yol açmıştır. René Thom yakın zamanda doğal sistemlerin evriminde kesintili
değişimleri yöneten, son derece iyi tasarlanmış “felaketler” teorisiyle topolojinin bu eski
görüşünü yeniden ortaya koymuş ve bir hayli genişletilmiştir. Bu teorilerin tümü kesin
olmayan tanımlara sahip durumlara ilişkin sonuçlara ulaşmak için kesin akıl yürütme
kullanırlar. Onlar çarpıcı kavrayışlara da sebep olmaktadırlar. O halde sorun Profesör
Zadeh’in kesin akıl yürütmeyi bir kenara atıp puslu kavram ve algoritmalara güvenerek daha
iyisini yapıp yapamayacağıdır. Onun herhangi bir önemsiz olmayan problemi çözebileceğine
dair hiçbir kanıt yoktur. Bu sadece (geleneksel bilimlere ait) katı rasyonel metotların
kullanılması gerektiğine ilişkin bir tartışma değildir. Eğer birisi (esaslı bir şekilde anlaşıldığı
ve kullanıldığında pek çok ciddi başarı sağlayan) bu aracın reddedilmesini önerirse, bu
reddedişin sağlayacağı faydalara dair hiç değilse birkaç kanıtının olması gerekir. Profesör
Zadeh’in haksız eleştirilere ilişkin endişesini, hatırlanacağı üzere altın üretmede başarılı
olamamalarına rağmen bu inançlarından ötürü hiçbir simyacının yargılanmamış oluşu
yatıştırabilir. Ben bir de bilimin nihayetinde bugün için oldukça karmaşık ya da hiç iyitanımlanmamış alanlara da nüfuz edeceğini umduğumu da ifade ederim. Fakat Profesör
Zadeh bu başarılmadan önce böyle bir itibar talebinden kaçınmak durumundadır. Eğer o
gerçekten bu “fikirler”e sahip kişilerden biriyse elbette sonradan bu itibara sahip olacaktır.
Zade: Benim fikirlerimin geleneksel tekniklerce yapılan analizlere duyarlı olan çok
karmaşık ya da çok iyi-tanımlanmamış olan sistem analizleri için etkin bir araç geliştirip
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geliştiremeyeceğini sadece zaman göstereceği için söylemiş olduğum şeye bağlı kalacağım.
Tarafsız bir hakem olmadığımı kabul ederek inanıyorum ki nihayetinde cevap olumlu
olacaktır.
Benzer bir şekilde Profesör W. Kahan’ın 1975’de Zade’ye yönelttiği eleştiriler şu
şekildedir:
“Puslu teori yanlıştır, yanlıştır ve tehlikelidir” der ve devam eder: “Herhangi bir
problem düşünemiyorum ki olağan mantık tarafından daha iyi çözülmüş olmasın”…Zadeh’in
söyleyeceği şey şuna benzer olacaktır: “Teknoloji bizi bu karmaşa içerisin soktu ve şimdi o
bizi çıkartamıyor”. Bu karışıklığın içerisine bizi teknoloji sokmadı. Hırs, güçsüzlük ve
kararsızlık bizi bu karmaşanın içerisine soktu. İhtiyaç duyduğumuz şey daha az değil, daha
çok mantıksal düşünüştür. Puslu teorinin tehlikesi bize çok fazla rahatsızlık yaşatacak kesin
olmayan türden şeyleri cesaretlendirecek oluşudur”.
Şüpheciliğe ve düşmanlığa rağmen bugün, puslu mantığın ve onun uygulamalarının
gelişimine aktif bir biçimde katılmış olan bilim adamları ve mühendislerin oluşturduğu, hızlı
bir şekilde gelişen uluslararası bir topluluk vardır. Bu aktivitenin ön saflarında Japonya, Çin
Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği bulunmaktadır. Özellikle Japonya’da puslu mantık
düşüncesi puslu mantığa ve onun uygulamalarına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları
için kesinlikle dünyanın öncüsü olan Uluslararası Puslu Mühendislik Laboratuarı’nın
kanıtladığı gibi geniş bir kabul görmüştür.

13.2. Puslu Mantığın Temelleri
Matematiğin idealleştirilmiş dünyasının keskin bir biçimde tersine, gerçek dünyayı
algılayışımız, uzun, şişman, çok, pek çok, yavaşça, yaşlı, bilindik, ilgili, çok daha geniş vb.
keskin tanımlı sınırlara sahip olmayan kavramlarca istila edilmiştir. Puslu mantıktaki anahtar
varsayım, böyle kavramların gösterimlerinin, onlardaki üyelikten üye olmayışa geçişin birden
bire değil dereceli olduğu nesne sınıfları yani puslu kümeler oluşudur. Böylece, eğer A, U
konuşma evrenindeki bir puslu kümeyse o zaman U’nun her üyesi A’da, genel olarak,
sırasıyla 1’in tam üyeliği, 0’ın ise üye olmayışı gösterdiği durum için, 0 ile 1 arasındaki bir
sayı olarak alınan bir üyelik derecesine sahip olacaktır. Her bir nesne ile onun A’daki üyelik
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derecesini birleştiren bir fonksiyon A’nın üyelik fonksiyonu olarak adlandırılır. Bu fonksiyon
A’yı U’nun puslu bir altkümesi olarak tanımlar.
Pusluluk ile karmaşıklık arasında yakın bir ilişki olduğuna dikkat çekmemiz
önemlidir. İnsan beyninin temel özelliklerinden biri, bütün bilgi işlem sistemleri ile farklı
derecelerde paylaşılan özelliği, onun çok sayıda üyeye sahip olan yüksek kardinallikteki
sınıfları yönetme kapasitesinin sınırlı oluşudur. Sonuç olarak çok yüksek kardinallikteki bir
sınıf ile karşılaştığımızda bilgi işlemin karmaşıklığını azaltmak amacıyla onun elemanlarını
altkümeler içerisinde bir araya getirmeye meylederiz. Altkümeler sınıfının kardinalliği, insan
beyninin bilgiyi elde tutma kapasitesini aştığı durumda, kesin olmayan ve puslu olmaya
zorlanan bu altkümelerin sınırları bu kesin olmayışın bir göstergesi haline gelir. Renklerin
tanımı için sahip olduğumuz sözlüğün sınırlı oluşunun sebebi olan bu durum, kırmızı, yeşil,
mavi, pembe vb. renk isimlerinin puslu olmayan kümelerden ziyade puslu küme isimleri
oluşlarını zorunlu kılar. Bu bir de programlama dillerinden çok daha yüksek düzeydeki doğal
dillerin, programlama dilleri puslu değilken niçin puslu olduklarını açıklamaktadır.
O halde pusluluk karmaşıklığa eşlik eden bir şeydir. Bu, bir hedefin ya da bir sistemin
o hedefi gerçekleştirme güçlüğü gibi bir karmaşıklığın belirli bir eşiği aşması durumunda, o
sistemin doğası itibariyle puslu olduğu anlamına gelir. Bu yüzden bilgi işlem hedeflerinin
karmaşıklığındaki hızlı artış ile bilgisayarların, puslu formdaki bilgiyi işleyecek şekilde
tasarlanmasını gerektiren noktaya geliyoruz. Doğrusu bu, insan zekâsının şimdiki
bilgisayarların makine zekâsından farkını ortaya koyan puslu kavramları beceriyle kullanma
istidadıdır. Böyle bir istidat olmaksızın bir yazıyı özetleyebilecek, bir doğal dilden diğerine
iyi bir çeviri yapabilecek ya da insanların puslu kavramları kullanabilme yeteneğiyle
kolaylıkla yapabildiği pek çok farklı amacı gerçekleştirebilecek makineler inşa edemeyiz.
Puslu mantık ve onun uygulamaları hakkında daha çok şey söylenebilmesi için bir
puslu küme kavramı altında yatan hususların bazılarının aydınlatılması zorunludur. Bu amaç
için zorunlu ve yeterli şartların bir toplamı açısından kesin bir tanıma imkân vermeyen kibar
insan kavramını düşünelim. Böyle bir kavram U konuşma evreninin bir üyesi olan her insan
ve onun puslu kibar insanlar kümesindeki üyelik derecesi ile ilişkili olarak tanımlanabilir.
Örneğin Carol’ın üyelik derecesi 0.9 iken Robert’ınki 0.6 olabilir. Bu sayılar bir gözlemcinin
şu soruya verdiği cevapla ortaya çıkmaktadır: “0’dan 1’e bir skala üzerinde Carol’ın kibarlık
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derecesi nedir?” Burada dikkat edilmesi gereken şey bu sayıların doğası itibariyle öznel
olduğudur. Örnek olarak Carol’ın durumu için 0.9 sayısı, ne “Carol kibar mıdır?” sorusuna
olumlu cevap verenlerin oranına göre belirli bir mutabakat çerçevesinde belirlenmiştir ne de
Carol’ın kibar olduğuna inanışın ya da buna ilişkin ihtimalin derecesi olarak yorumlanabilir.
Bu bağlamda genellikle sayısal üyelik derecelerini belirlemenin sayısal ihtimaliyeti
belirlemekten çok daha kolay olduğuna dikkat edilmelidir.
Niceliksel olarak ifade edilebilir bir kavram için üyelik fonksiyonu bir ya da daha çok
ölçülebilir özelliğin bir fonksiyonu olarak gösterilebilir. Örnek olarak genç bir kişi için ilgili
özellik yaş olacaktır. Bu durumda konuşma evreni [0, 120] aralığı olarak alınabilir ve 85
yaşında olduğu söylenen bir insanın genç insan sınıfındaki üyelik derecesi 0.6 olabilir.
Açıkçası kibar insan ve genç insan kavramlarının her ikisi de bağlama-bağımlı ve
özneldir. Bazı kavramlar diğerlerine göre daha çok bağlama-bağımlıdır. Örnek olarak çok,
birkaçtan; küçük, daireselden daha çok bağlama-bağımlı olmaktadır. Daha sonra göreceğimiz
gibi puslu kümeler teorisinde bağlam-bağımlılığı sözel değişken olarak adlandırılan kavramda
anahtar bir rol oynar.
Dikkat edilmelidir ki üyelik derecesi çok değerli mantıkta bir yüklemin doğruluk
değeri olarak yorumlanabilir. Örneğin Carol’ın kibar insanlar sınıfındaki üyelik derecesi
“Carol kibardır” önermesinin doğruluk değerine eşitlenebilir. Ancak puslu kümeler teorisi ve
puslu mantığın gelişimi çok değerli mantıktan tamamıyla farklı bir yol üzerinde seyretmiştir.
Bir örnek olarak, puslu küme teorisi bağlamında şu soruyu sormak tabiidir: “Dışbükey bir
puslu küme nedir ya da puslu bir kümenin dışbükey örtüsüyle kastedilen şey nedir?” Bu çok
değerli mantık için doğal bir soru olmayacaktır. Daha genel bir çerçevede puslu küme teorisi,
topolojinin klasik anlayışta karmaşık bir matematiksel teori olan ve puslu topoloji olarak
adlandırılan yeni bir dalının gelişimini teşvik etmiştir. Puslu topolojinin kavramsal çatısı
puslu kümeler teorisiyle ilişkilidir fakat çok değerli mantıkla ilişkili değildir.
Puslu mantığın, şimdiye kadar ilgilenildiği şekliyle, iki farklı açıdan, (a) puslu küme
teorisinin bir dalı olarak, (b) çok değerli mantığın ve özellikle Lukasiewicz’in LAleph
mantığının bir genellemesi olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ona ilişkin bu
değerlendirmelere aldırmaksızın şu söylenebilir: Puslu mantık, özü ve detayları itibariyle
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geleneksel mantıksal sistemden büyük ölçüde farklıdır ve bilginin temsili ve çıkarım için çok
daha genel bir çatı sağlar.

Puslu mantığın, geleneksel mantıksal sistemlerin sahip olmadığı özellikleri şöyledir:
a)

Puslu mantıkta doğruluk değerleri doğru, tamamen doğru, çok doğru, aşağı yukarı

doğru, çoğunlukla doğru vb. şeklinde adlandırılan puslu kümeler olarak düşünülür.
b)

Çok değerli mantığı içeren klasik mantıksal sistemler bütün (tümel niceleyici) ve bazı

(tikel niceleyici) için iki niceleyici kullanmamıza imkân tanırlar. Puslu mantıkta çoğu, çok,
birkaç, kimi, genellikle vb. niceleyiciler puslu kümelerin mutlak ya da göreli
kardinalliklerinin tanımlanmasını sağlayan puslu sayılar olarak yorumlanırlar. Bu yorumun
önemi şu olgudan ortaya çıkar: Puslu cebirin kullanımıyla puslu mantık, bir doğal dilde
oluşturulan çoğu önerme gibi puslu niceleyiciler içeren önermelerin anlamını ortaya koymak
için sayısal bir çatı sağlar. Puslu mantığın bu istidadı gösterimde ve bilgi-temelli sistemlerde
kesin olmayan olgu ve kurallardan sonuç çıkarmada çok önemli bir rol oynar.
c)

Puslu niceleyiciler, gündelik hayatımızda bir şeye karar vermek için kullandığımız

çoğu sağduyulu muhakemenin temelinde yatan muhtemel, çok muhtemel değil, muhtemel
değil, v.b puslu ihtimallere yakın bir bağıntı üretir. Puslu niceleyiciler ve puslu ihtimaller
arasındaki bağlantı sayesinde puslu mantık, onunla puslu ihtimaller ve puslu sonuç
fonksiyonlarından puslu kullanılabilirliklerin hesaplandığı niteliksel karar analizi için bir
mekanizma sağlar. Puslu kullanılabilirlikler bilindiğinde puslu sayıları sıralama teknikleri en
uygun eylem rotasını belirlemek için kullanılabilir.
d)

Doğal dillerdeki anlam gösterimlerine geleneksel yaklaşımlar çoğunlukla yüklem

mantığı ve onun varyantları üzerine temellenmiştir. Böyle yaklaşımlar önemli bir hususa yani
çok, aşağı yukarı, tamamen, oldukça, son derece vb. gibi zarflarca oynanan role hitap etmez.
Bunun tersine puslu mantık böyle zarfları onları puslu yüklemlere etki eden işlemler şeklinde
yorumlayarak ele alan bir mekanizma sağlar. Örnek olarak çok zarfının, çok uzun üyelik
fonksiyonunun uzun üyelik fonksiyonunun karesi olması anlamında bir kare alma işlemi gibi
hareket ettiği varsayılabilir.
(a) puslu yüklemler, (b) puslu doğruluk değerleri, (c) puslu niceleyiciler, (d) puslu
ihtimaller ve (e) zarflar ile uğraşabilme istidadına sahip oluşun bir sonucu olarak puslu
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mantık geleneksel mantıksal sistemlere göre çok daha büyük bir ifade gücüne sahiptir. Bu
durum şu anlama gelmektedir: Eğer bir kitap ya da gazeteden rasgele bir cümle alırsak, onun
anlamını, doğal bir dildeki tipik bir cümle, puslu yüklemlerin nitelendirici ismi durumundaki
bir ya da daha çok sözcük içerdiği sürece birinci-dereceden yüklem mantığında gösterebilmek
mümkün olamaz. Örnek olarak Yakın gelecekte işsizlikte ciddi bir artış olması çok muhtemel
değildir cümlesindeki çok muhtemel olmama puslu bir ihtimal, ciddi artış puslu bir yüklemdir
ve yakın gelecek de pusludur. Bu yüklemlerin varlığı birinci-dereceden yüklem mantığının
uygulanması yolunda bir engel teşkil etmektedir. Hâlbuki bu tipteki önermelerin anlamının
puslu mantıkta gösterimi, test-skoru semantiği ile sağlanmış tekniklerin kullanımıyla basit bir
iş durumundadır. Bu semantikte bir önermenin anlamı, puslu yüklemlerce harekete geçirilmiş
esnek sınırlamaları test eden ve açıklayıcı bir veritabanı ile bir önermenin uyumluluk
derecesini hesap eden bir işlem olarak ifade edilir. Bir önermenin anlamı bu tarzda ifade
edildiğinde puslu mantık çıkarım teknikleri, bir soruya bir cevabın dedüksiyonu problemini,
bir matematiksel programın çözümüne indirgemek için kullanılabilir.
Puslu mantığın pek çok uygulaması, Zade’nin 1973 yılında yayınlanmış olan
“Karmaşık Sistemlerin ve Karar Süreçlerinin Analizine Yeni Bir Yaklaşımın Ana Hatları”
isimli çalışmasında ortaya koyduğu üç temel fikri içermektedir:
İlk fikir sözel bir değişken kavramı ile ilişkilidir. Sözel bir değişken adından da
anlaşılacağı gibi değerleri doğal ya da yapay bir dildeki sözcükler ya da cümleler olan bir
değişkendir. Örnek olarak eğer yükseklik değişkeni sözel bir değişken olarak ele alınırsa onun
değerleri uzun, uzun değil, oldukça uzun, çok uzun, çok uzun değil, çok çok uzun, uzun fakat
çok uzun değil, tamamıyla uzun, aşağı yukarı uzun olarak ifade edilebilirler. Böylece söz
konusu değerler, uzun nitelendirici ismi, değil değillemesi ve ve fakat bağlaçları ve çok,
oldukça, tamamıyla ve aşağı yukarı zarflarından oluşturulmuş cümleler olmaktadır. Sözel
değişkenlerin kullanımının nedeni minimum belirlilik prensibi olarak adlandırılan şeydir. Bu
prensibin altında yatan temel fikir kesinlik ve bu nedenle belirliliğin bir maliyetinin olduğu ve
gereksiz yere kullanılmaması gerektiği fikridir. Örnek olarak bana “Mary kaç yaşındadır?”
diye sorulmuşsa normal şartlarda bu soruya yirmi üç yıl, beş ay ve beş gün şeklinde cevap
vermem. Çünkü böyle bir belirlilik derecesi gerekli değildir. Genellikle, eğer bu terimlerin
belirliliği amaç için yeterli olacaksa benim cevabım genç ya da çok genç olacaktır. O halde
temel ilke zorunlu olandan daha fazla belirli olmamaktır. Bu minimum belirlilik prensibinin
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esasıdır. Bu açıdan bakıldığında sözel bir değişken kavramının ardındaki temel fikir sözel
değerlerin, sayısal değerlerden daha az belirli olsalar da çoğu örnekte mevcut amaç için
yeterince belirli oluşlarıdır. Basit bir örnekle, iki sözel değişken arasındaki bağıntıyı yaklaşık
olarak tanımlamak istediğimizi düşünelim. Bu değişkenlerden ilki genç, orta yaşlı ve yaşlı
değerlerini alabilecek yaş; diğeri siyah, gri ve beyaz değerlerini alabilecek saç rengi olsun.
Söz konusu bağıntı üç eğer-o halde kuralı olarak ifade edilebilir:
Eğer yaş genç ise o halde saç rengi siyahtır.
Eğer yaş orta yaşlı ise o halde saç rengi gridir.
Eğer yaş yaşlıysa o halde saç rengi beyazdır.
İkinci temel fikir kuralsal biçime ilişkindir. Esas olarak kuralsal biçim kavramı doğal
bir dildeki bir önermenin bir değişken üzerindeki esnek bir sınırlama olarak ifade edilmesine
imkân verir. Örnek olarak Mary gençtir önermesi için sınırlı değişken Yaş (Mary) olarak
yazılan Mary’nin yaşıdır ve değişken üzerindeki esnek sınırlama puslu genç yüklemiyle
tanımlanmıştır. O halde kuralsal biçiminde Mary gençtir önermesi, sınırlı değişken olan
Yaş(Mary) ile genç’in bir esnek sınırlama olarak temsil edildiği önermenin anlamını açık bir
şekilde ortaya koyan Yaş(Mary) gençtir şeklinde ifade edilecektir. Bu şekilde bir önermeler
toplamı bir esnek sınırlama sistemi olarak ifade edilebilir ve dedüksiyonu doğrusal olmayan
bir programın çözümüne indirgenir. Doğal bir dildeki önermelerin anlamlarını göstermek için
bir sistem teminine ek olarak sözel bir değişken kavramı ile kombinasyon halindeki bir
kuralsal biçim kavramı, geleneksel metotlarla analiz edilmelerine imkan vermeyen yeterince
iyi-tanımlanmamış ekonomik sistemler ve karmaşık kontrol sistemleri gibi sistemlerde
niteliksel bağımlılıkların temsili için bir temel sağlamaya çalışır. Daha önce de bahsedildiği
gibi, puslu mantığın pratik uygulamalarının çoğu, öncül ve sonuç önermelerinin kuralsal
biçimde ifade edildiği puslu eğer-o halde kuralları biçimindeki giriş-çıkış bağıntılarının
niteliksel bir karakterizasyonunu kullanır.
Puslu mantıktaki üçüncü temel fikir iç değerlemeci akıl yürütmeye ilişkindir. Adından
da anlaşılabileceği gibi iç değerlemeci akıl yürütme, mevcut bilginin eksik olduğu; bu mevcut
bilginin bir iç değerlemesini, bir sorunun yaklaşık bir cevabını elde etmek için gerekli olduğu
durumdaki bir muhakeme tarzı ile ilişkilidir. İç değerlemeci akıl yürütmenin özeli bir hali,
onda benzerlik kavramının merkezi bir rol oynadığı analojik akıl yürütmedir. İç değerlemeci
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akıl yürütmede benzeri bir rol puslu yüklemler arasındaki denklik derecesi tarafından oynanır.
İç değerlemeci akıl yürütmeye basit bir örnek olarak X ve Y gibi iki değişkene sahip
olduğumuzu ve X’in küçükken Y’nin geniş; X genişken Y’nin küçük olduğunu bildiğimizi
varsayalım. Soru şudur: “X’in orta olması durumunda Y’nin değeri nedir?” Puslu mantığın
çıkarım kuralları bu tipteki sorulara yaklaşık cevapları tespit etmek için bir metot sağlar. İç
değerlemeci akıl yürütmenin önemi, iç değerleme yeteneğinin bilgi tabanındaki çok sayıdaki
eğer-o halde kuralına ihtiyacı büyük ölçüde azaltıyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda çoğu akıl yürütmelerin doğal olarak iç değerlemeci olduğunun ve iç değerleme
yeteneğinin zorunlu bir şekilde, insanın matematiksel yapı altında yatan şeyin bilinçli bir
kullanımı olmaksızın puslu kavramları olağanüstü işleme yeteneğine bağlı olmasının
gözlenişi oldukça ilginçtir.
Puslu mantık geleneksel mantıksal sistemlerden daha fazla kavrama gücüne sahipse de
onun da sınırlarının olduğu unutulmamalıdır. İnsanın gerçekleştirebildiği ancak bugün
tasarlayabildiğimiz herhangi bir bilgisayarın, herhangi bir makine ve herhangi bir mantıksal
sistemin yeteneklerinin ötesine uzanan pek çok hedef vardır ve olacaktır. Böyle hedeflere
basit bir örnek basmakalıp olmayan bir hikâye ya da bir kitabın özetlenmesidir. Bu noktada
bu tip hedefleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir mantığın yapısı henüz öngörülebilir
değildir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede Lütfi A. Zade’nin “Puslu Mantığın Doğuşu ve Evrimi” adlı metni
üzerinden Zade’nin diliyle puslu mantık sistemine yönelik tartışmalar, konuya ilişkin önemli
ayrıntılar aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Puslu mantık aşağıdaki ülkelerden hangisinde en çok uygulama ve tartışma
zeminine sahiptir?
a. Japonya
b. Uganda
c. Mısır
d. Çad
e. Namibya
2. Zade’nin 1972 yılında Fransa’da verdiği “Puslu Mantık” konulu bildirisini
eleştiren düşünür kimdir?
a. Kalman
b. Russell
c. McKinsey
d. Whitehead
e. Frege
3. “Pek çok araştırmacı için ise yapay zekâ çalışmalarının öncelikle mantık ya da
matematik gibi biçimsel bir alt yapıya sahip olması gerekmektedir.” Bu eleştiriler
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Psikolojistik Yaklaşım
b. Dilbilimci Yaklaşım
c. Formalist Yaklaşım
d. Yazılımcı Yaklaşım
e. Uzanıcı Yaklaşım

4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri puslu mantık savunucularının dünyayı
kavrayışımızla ilgili bildirdiği sıfatlardandır?
I.

Pek çok

II.

Yavaşça

III.

Çok Daha Geniş

a. Yalnız I
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b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi “Puslu mantığın, geleneksel mantıksal sistemlerin sahip
olmadığı özelliklerindendir”?
I.

Puslu mantıkta doğruluk değerleri doğru, tamamen doğru, çok doğru, aşağı
yukarı doğru, çoğunlukla doğru vb. şeklinde adlandırılan puslu kümeler
olarak düşünülür.

II.

Çok değerli mantığı içeren klasik mantıksal sistemler bütün (tümel
niceleyici) ve bazı (tikel niceleyici) için iki niceleyici kullanmamıza imkân
tanırlar.

III.

Puslu mantığın geleneksel mantık sistemlerinden bir farkı yoktur.

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III

6.

“Belirsizlik” ve “kesinlik” kavramları incelenirken dilin ön planda olmasının bir
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu kavramların ifadelere ait olabilecek özellikler olması.
b. Bu kavramların dilden bağımsız olması.
c. Diller arası geçişlerde bu kavramların kullanılması.
d. Belirsizlik kavramının bir nebze de olsa kesinlik içermesi.
e. Kesinlik kavramında belirsizliğe yer olmaması.
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7. “Belirsizlik” ve “kesinlik” kavramları incelenirken dilin ön planda olmasının bir
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu kavramların dilden bağımsız olması.
b. Diller arası geçişlerde bu kavramların kullanılması.
c. Söz konusu kavramların bir ifade ile onun belirttiği şey arasındaki bağıntıyla
ilgili olması.
d. Belirsizlik kavramının bir nebze de olsa kesinlik içermesi.
e. Kesinlik kavramında belirsizliğe yer olmaması.

8. Felsefede “bilinen şey” ile “bilgi”nin karıştırılması yönünde bir eğilimin aşağıdaki
filozofların hangisiyle başladığı söylenebilir?
a. Russell
b. Wittgenstein
c. Kant
d. Aristoteles
e. Heraklitos
f.
9.

““Bilme”, bir şeyle diğer şey ya da şeyler grubu ya da bunların özellikleri
arasında bulunan belirli bir bağıntı üzerinden inşa edilen “bilinen”i ifade eder.”
cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a. “Bilme”, “bilinen” ile ilgilidir.
b. Bir şey “bilinen” olabilmiş ise bir nesne başka bir nesne ile “bilme” ilişkisine
girmiştir.
c. “Bilme”nin olabilmiş olması bir bağıntının kurulmuş olmasını gerektirir.
d. Bağıntılar “bilme” işlevinin gerçekleşmesi için gereklidir.
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e. “Bilme” ve “bilinen” arasında herhangi bir bağ olmasına gerek yoktur.

10. Aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha az bir belirsizliğe sahip olduğu
söylenebilir?
a. Madde
b. Kırmızı
c. Kelleşen adam
d. İnsan
e. Brütüs Sezar’ı öldürdü.

Yanıtlar
1 a 2 a 3 c 4 e 5 c 6 a 7 c 8 c 9 e 10 e
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14. PUSLU MANTIĞIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Lütfi A. Zade ile Bir Röportaj
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Puslu mantığın geçmişi ve geleceği ile ilgili neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

PUSLU
MANTIĞIN Lütfi A. Zade ile Bir
GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ Röportajın içeriği.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Lütfi Zade, Röportaj, Puslu Mantık
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Giriş
Bu ünitede “Gerçek Dünyanın Kesin Olmayışının Üstesinden Gelmek” başlıklı
röportajı üzerinden Zade’nin puslu mantığın geçmişi ve geleceğine ilişkin görüşleri
aktarılacaktır.

14.1. Lütfi A. Zade ile Bir Röportaj
S. Profesör Zade, bu röportajda esasen yapay zekâ alanındaki çoğu sorunun çözüm
denemeleri için geleneksel mantığın kısıtlılığı ve bu zorlukların aşılmasına yardımcı olacak
yaklaşımınız

hakkında

konuşmayı

kabul

ettiniz.

Bu

konulara

geçmeden

önce,

okuyucularımıza ileriki yıllarda bilgisayar uygulamaları için başlıca alanların neler olacağı
konusundaki görüşlerinizi özet olarak aktarabilir misiniz?
ZADE. İleriki yıllarda bilgisayar uygulamalarında başlıca üç alan olacaktır. İlki,
bilgisayarların, geleneksel yolda, sayısal çözümleme hedefleri için kullanımıdır. Sayısal
çözümleme pek çok alanda, özellikle büyük çaplı sistemlerin bilimsel ölçümleri ve
simülasyonlar için çok önemli olacaktır. Böyle hedefler için kapasitesi çok yüksek
bilgisayarlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu durum özellikle meteorolojide, nükleer fizikte, büyük
çaplı ekonomik sistemlerde, parçal diferansiyel denklemlerin çözümünde ve türbülans,
akışkan deveranı gibi karmaşık fenomenlerin simülasyonlarındaki uygulamalar için geçerlidir.
İkincisi büyük alan veritabanlarıyla alakalı olacaktır. Bu, bankacılık, sigortacılık, kayıt
işlemi, bilgi erişimi alanlarında önemli bir rol oynayan ve oynayacak olan bir şeydir. Bu
alanlarda karmaşık işlem yapabilme becerileri, muazzam miktardaki veriyi saklama ve ihtiyaç
duyulan her türlü veriye hızla ve oldukça düşük maliyetle erişme becerisi kadar önemli
olmayacaktır. Ayrıca bu alanlarda bilgisayar ağlarının kurulumu elbette esaslı bir rol
oynayacaktır. Çünkü sadece tek bir veritabanına değil, birbirine bağlı veritabanlarına erişim
zorunlu hale gelecektir. Bu ihtiyaca cevap olarak önümüzdeki birkaç yıl boyunca bilgisayar
ağlarının kurulumunda bir hayli ilerleme göreceğiz.
Bilgisayar uygulamaları için başlıca alanlardan üçüncüsü bilgi mühendisliği olarak
bilinen şeydir. Bu alan, ona özellikle Japonlar arasında temel ilgi alanı olarak vurgu
yapılmasından itibaren geçtiğimiz birkaç yıl boyunca büyük bir şöhret edindi. Bu,
uygulamalarının genişliği ve önemi açısından hızla gelişmekte olan bir alandır. Bilgi
mühendisliği yapay zekânın başlıca alanlarından birisidir. Bilgi mühendisliği içerisinde
birincil öneme sahip alanlardan birisi ise uzman sistemler alanıdır. Doğru; bu noktada uzman
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sistemlerin başarabilecekleri konusunda beklentiler abartılı olabilir. Fakat Jules Verne’nin
yeni yüzyıla girişte ileri sürdüğü gibi bilimsel ilerleme abartılı beklentilerle sağlanmaktadır.
Demek ki bilgisayar uygulamaları için ilerleyen yıllarda tümü önemli oranda gelişecek
başlıca üç alana sahibiz. Fakat bilgi mühendisliği, zannederim diğer ikisinden daha hızlı
gelişecek. Çünkü o üçü arasında en genç ve bir bakıma en yaygın olanıdır. Bilgi
mühendisliğinin çok önemli olmaya başlayacağını söylememden, diğer ikisinin daha az
öneme sahip olacağı fikrinin çıkartılmasını istemem. Onlar da çok önemli olacaklar ancak
göreli olarak bilgi mühendisliği kesinlikle günümüzdekinden çok daha fazla önemli olacaktır.
Şimdi benim söyleyeceklerim ilk ikisinden ziyade bu üçüncü alanla ilgilidir.
S. Süper bilgisayarların sadece sayısal çözümleme alanında mı önemli bir rol
oynayacağını düşünüyorsunuz?
ZADE. Süper bilgisayarlar, sayısal çözümleme, geniş veritabanları ve bilgi
mühendisliği alanlarının tümüne mahsustur. Fakat onlar birincil olarak ilk alanda, yani sayısal
çözümlemede etkili olacaklardır. Bu noktada, mevcut araştırma fonlarının, süper
bilgisayarların imali ile yapay zekâya yönelik makinelerin imaline yönelik çalışmalar arasında
nasıl bölüştürüleceği konusunda bir tartışma vardır. Bunlar biraz farklı çalışmalardır. Japonlar
her ikisini de yürütmektedirler. ABD’de yapay zekâya yönelik bilgisayarlara verilen önem
daha ziyade Japonların çalışmalarına bir reaksiyon olarak henüz güç kazanmaya başlamıştır.
Bildiğiniz gibi Stanford Üniversitesi’nden Edward Feigenbaum, bilgisayar teknolojileri için
ABD’nin çalışmalarının birleşme noktası olacak ulusal bir merkezin kurulmasının önde gelen
savunucularından birisidir.
S. Bir süper bilgisayar ile zaman zaman, zannederim Beşinci Nesil bir bilgisayar
olarak ifade edilen yapay zekâya yönelik bir aygıt arasındaki ayrımı çok iyi anladığımı
söyleyemem. Açık bir şekilde anlatır mısınız?
ZADE. Beşinci nesil biraz yanlış bir adlandırma. Esasen Beşinci Nesil Projesi Japonlar
tarafından üstlenilmiş birkaç büyük araştırma programının muhtemelen bir hayli reklâmı
yapılmış olanıdır. Bu programlardan bir diğeri ise Süper Bilgisayar Projesidir. Beşinci Nesil
Projesi donanıma yönelik değildir. Daha ziyade, çok amaçlı bir programda diğer projeler
altında başarılması beklenen donanım avantajlarını kullanmak için tasarlanmıştır. Süper
bilgisayarlar konusunda vurgu, bilimsel ve teknolojik uygulamalarla ilgili büyük çaplı
işlemler üzerinedir. Diğer taraftan yapay zekâya yönelik bilgisayarlar konusundaki vurgu ise
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“veri”den “bilgi”ye dönüşümdür. Yapay zekâya yönelik bu bilgisayarlarda önemli olan şey,
onların geniş bir bilgi tabanında, yerleşik olan enformasyondan, özellikle bu enformasyonun
kesin olmadığı, eksik olduğu ya da tümüyle güvenilir olmadığı durumlarda çıkarım yapma
becerisidir. Süper bilgisayar tasarımlarında, hem donanım hem de yazılım alanlarındaki
ilerlemelerin yapay zekâya yönelik makinelerin mimarisinde önemli bir etkiye sahip olacağını
düşünebiliriz. Elbette süper bilgisayar benzersiz bir kavram değildir. O çeşitli biçimlerde ele
alınabilir. Paralel işlem, özellikle örüntü tanıma, doğal dil işlemi ve büyük bilgi tabanlarından
çıkarım gibi yapay zekâya yönelik uygulamalarda esaslı bir rol oynayabilir. Önümüzdeki on
yıl içerisinde bunun gerçekten olup olmaması bir konjonktür sorunudur. Geçmiş 20 yıl
boyunca paralel işlem, araştırma için yüksek derecede ümit vadeden bir alan olmuştu. Ancak
paralel işlem ile gerçekte başarılmış olabilen şey daima tahminlerin gerisinde kalmıştır. Bu
alanda her şeye rağmen önemli atılımların olması mümkündür. Fakat yapay zekâda, von
Neumann tipi ya da benzeri türde olsun ya da olmasın süper bilgisayarların fark edilebilir bir
ölçüde yardımcı olamayacağı birçok sorun vardır. Bunun böyle olmasının sebebi olan
kısıtlılık, çok fazla hesaplama gücünün olmaması değil basit bilişsel görevleri bile
gerçekleştirmek için gerekli olan bazı süreçleri anlamamızdaki zafiyettir.
S. Süper bilgisayarların mevcudiyetiyle çözümlenemeyecek birçok sorun olduğunu
söylüyorsunuz. Böyle bir soruna örnek verebilir misiniz?
ZADE. Diğer pek çok sorunun temeli olan bir sorunla, özetleme sorunuyla başlayayım.
Şimdi, özetlemeden bahsettiğimde kısa, basmakalıp bir hikâyenin özetlenmesinden
bahsetmiyorum. Sahip olduğumuz beceri için Roger Schank’a, onun Yale Üniversitesi’ndeki
iş arkadaşlarına ve yapay zekâ topluluğu içerisindeki herkese teşekkürler. Ancak basmakalıp
ve kısa olmayan bir hikâyenin nasıl özetleneceğine ilişkin bir beceriye sahip değiliz.
S. Basmakalıp bir hikâye için bir örnek verebilir misiniz?
ZADE. Otomobil kazalarının raporları örnek verilebilir. Onlar basmakalıp olmaya
eğilimlidirler. Diğer bir deyişle bu tür hikâyelerde ne türden bir kaza olduğu, ne zaman
olduğu, nerede olduğu, sigortanın olup olmadı vb. belirtimler vardır.
S. Anladım; yani o önceden belirlenmiş bir yapıya mı sahiptir?
ZADE. Evet. Basmakalıp dediğimde onun önceden belirlenmiş bir yapıya sahip
oluşunu kastediyorum. Bu yüzden eğer önceden belirlenmiş bir yapıya sahipseniz hikâyeyi
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anlayabilir ve onu özetleyebilirsiniz. Şimdi, özetlemenin çok zor olmasının sebebi ki bu bir
dilden diğer dile makineyle yapılacak bir çeviriden çok daha zordur, özetlemenin anlamayı
gerektirmesidir. Kısa ve basmakalıp bir hikâyeyi bir bilgisayarın özetleme becerisi, kısmen,
bir gazetede çok iyi bilmediği bir dilde yazılmış bir hikâyeyi gören kişinin becerisine benzer.
Bunla beraber o, birkaç sözcüğü anlayabilir ve bu temel üzerine hikâyeyi özetleyebilir. Çoğu
kişi eğer hikâyenin yazıldığı dil konusunda çok az dahi bir yeterliğe sahipse bunu yapabilir.
Fakat asgari yeterlik, iş basmakalıp ve kısa olmayan bir şeyin özetlenmesine gelince
kesinlikle yetersizdir.
S. Şu an bir hikâyeyi özetleyecek bir program yazmanın çok zor hatta imkânsız
olduğunu söylediniz Peki bu niçin önemli bir husus?
ZADE. Özetleme becerisi, sırasıyla zekâ ve yeterliğin bir testi olan anlama becerisinin
bir asit testidir. Matematiğe aşina olmayan bir kişiden bir matematik dergisindeki bir
makaleyi özetlemesini istediğimizi farz edelim. Onu özetlemek o kişi için imkânsız olacaktır.
Çünkü o makalenin ne hakkına olduğunu, sonuçlarını ve önemini vb. anlamayacaktır. Öyleyse
bunun gibi bir durumda süper bilgisayarlara sahip olmak bize yardımcı olmayacaktır.
Dünyadaki birbirine bağlanmış bütün süper bilgisayarlara sahip olmak da fayda etmeyecektir.
Sorunun yattığı yer burası değildir.
S. Profesör Zade, süper bilgisayar tasarımındaki büyük avantajların sağladığı
çözümlere hala meydan okuyan sorunlara birkaç örnek daha verebilir misiniz?
ZADE. Tanımlama ve etnik köken sorununu ele alalım. İnsanlar bunu yapabilir.
Birisini görürsün ve “Evet, bu İrlandalıya benziyor” dersin ya da her neyse. Şimdi, bu noktada
bir kişinin fotoğrafına bakıp o kişinin etnik kökenini tanımlayacak bir program yazmak
imkânsızdır. Ben onun tümüyle imkânsız olduğunu söylemek istemiyorum. Sadece şu an için
imkânsız olduğunu söylüyorum. Diğer bir sorun yaş tahminidir. Varsayalım ki birisine
bakıyorsunuz ve “Evet bu kişi 35 civarı olmalı” diyorsunuz. Yine biz, bu noktada bir
bilgisayarın onu yapabilmesine imkân tanıyacak bir program yazamayız. 20 yaşındaki biriyle
10 yaşındaki biri arasındaki gibi ince farklılıklar üzerine parmak basamayız.
S. Niçin? Bir kişinin yaşını fiziksel özelliklerinin çözümlenmesiyle tahmin edecek bir
program yazmak niçin imkânsız olsun?
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ZADE. Çünkü biz o türden değerlendirmelere nasıl ulaşacağımızı çok iyi anlamıyoruz.
Diğer bir deyişle bir program yazmak için onu nasıl yapacağımıza ilişkin bir kavrayışa sahip
olmak zorundayız. Böylesi kısıtlılıklar, bizim bu türden bir değerlendirme yapmak için
bilinçaltında işlettiğimiz kuralları ifade etmeye muktedir olmayışımızdandır. Elbette
biliyorsunuz, bu kadar zor olmayacak kesin şeyler vardır. 70 yaşındaki bir kişiyle örneğin 5
yaşındaki bir kişiyi ayırmak o kadar zor değildir. Fakat ben bunun kadar sıradan olmayan
türden yaş tahmini sorunlarından bahsediyorum. Biliyoruz ki siz bunu bütünüyle
buruşukluklara ya da saç rengine dayandıramazsınız. Bize bir değerlendirme imkânı veren,
onun bu şeyleri bir arada tutan bütünlüğüdür. Aynı tipte diğer bir örnek bir melodinin
tanımlanması sorunudur. İnsanlar sadece birkaç barı duyarak bir melodiyi tanımlayabilirler.
Genellikle o parçayı daha önce hiç duymamışlarsa bile bestecinin kim olduğunu tahmin
edebilirler. Diğer bir deyişle, bir müziğin belirli bir besteci tarafından bestelenmiş olduğunu
söylememize imkân veren bir şey vardır. Bir parçayı daha önce hiç duymamış olsak bile
“Evet, bu Mozart” diyebiliriz. Yine, eğer biri onun Mozart olduğunu nasıl tahmin ettin diye
soracak olursa, kullanmış olduğunuz ölçütü kâğıt üzerinde göstermeye muktedir
olamayacaksınız.
S. Kısa bir müzik parçasının Mozart’tan, Beethoven’den ya da başka herhangi birinden
olduğunun farkına varma sürecinin bilinçsizce ya da sezgisel olarak yapılan bir şey mi
olduğunu söylüyorsunuz?
ZADE. Bu bizim kurallarını ifade etmeye muktedir olmaksızın yapabildiğimiz
bireydir. Diğer bir deyişle bizim bu amaç için kullandığımız karar alma algoritması açık
olmak bir yana anlaşılması güç bir yapıdadır. Bahsetmiş olduğum sorunların tümü (etnik
köken tanımlama, yaş tahmini, besteci tanımlama ya da melodi tanıma) örüntü tanıma
sorunudur. Bu sorunların birçoğu bu noktada çözümden uzaktırlar ve şu an bağlaşık sesler
için ses tanıma gibi uygulamaların önüne engel koymaktadırlar.
S. Tüm bu örneklerin işaret ettiği husus nedir? Buradan çıkartılacak ders nedir?
ZADE. Şimdiye kadar söylediğim şeylerdeki maksat sadece süper bilgisayarların
mevcudiyetinin bu türden sorunları çözmek için bize çok fazla yardımcı olamayacağı
yönündeki sezgilerimin sebeplerini ortaya koymaktı. Bu, gerçekten üzerinde çalıştığım bir
konudur. Fakat bu noktada sıradan olmayan bilişsel görevleri gerçekleştirebilecek makinelerin
geliştirilmesi için süper bilgisayar ve yapay zekâya yönelik bilgisayar çalışmasının büsbütün
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aynı şey olmadığını ifade etmeye çalışacağım. Onlar arasında bir dereceye kadar etkileşim
vardır fakat onlar niteliksel olarak farklıdır. Şimdi üç numaralı alana geri dönelim: bilgi
mühendisliği. Burada söylemek zorunda olduğum şey yapay zekâ topluluğu içerisinde geniş
yer bulan görüşlerle ciddi bir uyuşmazlık içerisindedir. Bugün, bildiğimiz gibi yapay zekâ,
klasik Aristoteles Mantığı olarak adlandırılan iki-değerli mantık üzerine temellenmiştir ve
genellikle yapay zekânın altyapısı olarak ihtiyaç duyduğunuz her şeyin birinci-dereceden
mantık olduğu varsayılır.
S. Bugün yapay zekânın iki-değerli mantık üzerine temellendiğini söylüyorsunuz. Bu
evet ya da hayır türünden bir mantık mıdır?
ZADE. Evet, doğru. O bir evet, hayır türünden bir mantıktır. Gerçekten de iki değerli
mantık, tümü, doğruluğun iki değerli olduğu varsayımını paylaşan bir kısım mantıksal sistemi
kapsamaktadır. Bu mantıksal sistemlerden biri birinci-dereceden mantık olarak adlandırılan
şeydir. Bazı farklılıklarla da olsa birinci-dereceden mantığın yeterli olduğu varsayımı pek çok
kişinin kabul ettiği bir durumdur.
S. Birinci-dereceden mantık için basit bir örnek verebilir misiniz?
ZADE. Peki; “Bütün insanlar ölümlüdür; Sokrates bir insandır; öyleyse Sokrates
ölümlüdür” dediğinizi varsayalım. Bu birinci-dereceden mantık için basit bir örnek olacaktır.
Kısaca, bu noktada yapay zekâ topluluğu içerisinde iki grup vardır. İlki geleneksel gruptur ve
yapay zekânın ve daha genel olarak bilgi mühendisliğinin mantık, özellikle birinci-dereceden
mantık

üzerine

temellenmesi

gerektiği

düşüncesindedirler.

Bu

görüşün

başlıca

savunucularından birisi Stanford Üniversitesi’nden John McCarthy’dir. Diğer önemli
savunucuları SRI’dan Nils Nilsson, Münih Üniversitesi’nden Wolfgang Bibel, Londra’dan
Robert Kowalski ve Fransa Marsilya’dan Alain Colmerauer’dir. Diğer grup mantığın yapay
zekâyla kısıtlı bir ilişkisi olduğu ya da ilişkili olmadığı düşüncesindedirler. Onlar birincidereceden mantığın, insanın bilişsel süreçlerinin karmaşıklığıyla etkin bir şekilde uğraşabilme
konusunda çok kısıtlı olduğuna inanmaktadırlar. Bu ikinci grup, sistemli, mantıksal metotlar
yerine belirli bir amaç için hazırlanmış teknikler ve sezgisel süreçlerin kullanımına bel
bağlamaktadırlar. Bu görüşün başlıca taraftarları Yale Üniversitesi’nden Roger Schank ve
yenilerden ama savunusu pek güçlü olmayan bir diğeri, MIT’ten Marvin Minsky’dir.
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S. Sizin tavrınız Profesör Zade, bahsetmiş olduğunuz bu iki yapay zekâ grubundan
yani birinci-dereceden mantığa inanan gelenekçilerden ve mantığın yapay zekâyla sadece
kısıtlı bir ilişkiye sahip olduğuna inan gruptan ne ölçüde farklıdır?
ZADE. Benim aldığım tavır ki bu gerçekten beni yapay zekâ alanındaki pek çok
kişiden farklı kılmaktadır; yapay zekâda mantığa ihtiyaç duyduğumuz yönündedir. Fakat
ihtiyaç duyduğumuz birinci-dereceden mantık değil puslu mantıktır. Bu mantık tam doğru
olmayan ya da yaklaşık akıl yürütmenin temelini oluşturmaktadır. Bende bu kanının hâsıl
oluşunun sebebi insan akıl yürütmelerinin çoğunun hatta neredeyse tamamının kesin
olmayışıdır. Bunun çoğunu sağduyu akıl yürütmesi olarak adlandırılan şey oluşturur. Birincidereceden mantık sağduyu akıl yürütmesine iyi bir model sağlamak için çok fazla kesin ve
çok fazla kısıtlıdır. İnsanın yapabildiği pek çok şeyi günümüz bilgisayarlarının iyi bir şekilde
ya da hiçbir şekilde yapamamasının sebebi bilgisayarların iki-değerli mantıkla işliyor
olmasıdır. Bir başka şekilde açıklamak istersek, benim daha önce sözünü ettiğim sorunların
bazılarını çözümlemek için günümüz bilgisayarlarının yeteneksiz oluşunun sebebi yeterince
işlem yapabilme kapasitelerinin olmayışı değil; daha ziyade hem yazılım hem donanım
açısından puslu bilgi ve sağduyu akıl yürütmesine yönelik olmayışlarıdır. Bu, benim görüşüm
açısından sorunun yattığı yerdir.
S. Bilgisayarların insan düşünce süreçlerini çok iyi taklit edemediği fikri, insanın
düşünme şeklinde dinsel bir şey olduğu görüşünü içermiyor mu? İnsanın şeyler üzerine
düşünme şeklinin çok iyi olmaması söz konusu olamaz mı? Düşünmenin yapay ama
insanınkinden daha üstün bir şeklini tasarlamak mümkün müdür?
ZADE. Elbette yapay zekâ alanındaki bazı çalışanlar gibi, yapay zekâ sistemlerinin
tasarlanışında özsel olan şeyin insan zihninin taklit edilmesi olmadığı şeklinde bir görüş de
savunulabilir. Argümanlardan biri, bir uçağın bir kuş gibi tasarlanmadığı şeklindedir. Ancak
her nedense uçağın tasarlanılmasındaki örnekseme, yapay zekâ sistemlerinin tasarlanışıyla
ilişkili değildir. Zira gerçekten insansı bilişsel görevleri gerçekleştirebilen yapay zekâ
sistemlerinin inşası için çalıştığımızda her zaman insan modeline geri dönmekteyiz. İnsan
modeli pek çok insanın düşündüğünden çok daha iyidir.
S. Puslu mantığın ne olduğunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilir misiniz?
ZADE. Anlatayım. Öncelikle puslu mantık ile klasik iki-değerli mantık arasındaki
başlıca farklılıkları açıklayacağım. Klasik iki-değerli mantık sistemlerinde bütün sınıflar
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keskin bir biçimde tanımlanmış sınırlara sahip olarak varsayılırlar. Buna göre ya bir nesne bir
sınıfın üyesidir ya da o, bir sınıfın üyesi değildir. Şimdi eğer siz ölümlü ya da ölümsüz, ölü ya
da canlı, erkek ya da kadın vb. şeyler üzerine konuşuyorsanız bir sorun yoktur. Bunlar keskin
sınırlara sahip sınıflara ilişkin örneklerdir. Fakat gerçek dünyadaki çoğu sınıf keskin sınırlara
sahip değildir. Örneğin uzun, zeki, yorgun, hasta vb. nitelikler ya da özellikleri düşünürseniz
bunların hiçbiri keskin sınırlara sahip değildir. Klasik iki-değerli mantık bir derece konusu
olan özelliklerle ilgilenmek için tasarlanmamıştır. Bu ilk nokta. Şimdi elbette iki-değerli
mantığın bir genellemesi vardır ve bu genellenmiş mantıksal sistemler çok değerli mantık
olarak adlandırılırlar. Böylece çok değerli mantık sistemlerinde bir özellik bir dereceye sahip
olabilir.
S. Bana göre şurası çok açık değil. “uzun” sözcüğünü düşünün. “Uzun” sözcüğünün
çok değerli kabul edilebileceğini mi söylüyorsunuz?
ZADE. Evet; uzunluk zekâ, yorgunluk vb. gibi bir derece konusudur. Genellikle sıfır
ile bir arasında derecelere sahipsinizdir. Böylece örneğin bir kişinin uzunluğu 0.9 derecedir
diyebilirsiniz. Bu dereceler doğruluk değerleri olarak yorumlanabilecek üyelik seviyeleridir.
Klasik mantıkta iki doğruluk değeri: doğru/yanlış (ya da bir ve sıfır) vardır. Çok değerli
mantık sistemlerinde iki doğruluk değerinden fazlası vardır. Sonlu olabileceği gibi sonsuz
sayıda doğruluk değeri, bir özelliğin sahip olabileceği sonsuz sayıda derece olabilir. Üç
değerli bir mantık sisteminde örnek olarak bir şey doğru, yanlış ya da sınırda olabilir ya da
doğruluk değerleri sıfırdan bire doğru giden doğruluk değeri süremine sahip sistemleriniz
olabilir.
S. Çok değerli mantığı ilk geliştiren kişi kimdir?
ZADE. Bu kişi Polonyalı bir matematikçi olarak çok daha iyi tanınan J.
Lukasiewiecz’dir. O, 1920’lerde çok değerli mantık kavramını ilk kez ortaya koymuş kişidir.
S. Çok değerli mantığı gerekli kılan bir iki örnek verebilir misiniz?
ZADE. “John uzundur” gibi bir şey söyleyebilmek için çok değerli bir sisteme ihtiyaç
duyarsınız. Çünkü uzun, tanımlanması için sonsuz sayıda doğruluk değeri gerektiren bir
özelliktir. Hakikaten “John uzundur” kadar basit bir şey, siz “birisinin boyu 180 cm’nin
üzerindeyse o kişi uzun, altındaysa kısadır” diyerek keyfi bir eşik oluşturmadıkça çok değerli
mantığı gerektirecektir. Diğer bir deyişle yapay bir şekilde bu türden eşikler oluşturmadıkça
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çok değerli mantığa ihtiyaç duyarsınız. Fakat bu çok değerli mantıksal sistemler bir süre için
kullanılmışsalar da dil bilimde, psikolojide ve insan idrakinin önemli bir rol oynadığı diğer
alanlarda kullanımının kayda değer herhangi bir önemi olamamıştır.
S. Çok değerli mantık niçin kullanılmamaktadır?
ZADE. Böyle sistemlerin kullanılmamasının sebebi çok değerli mantığın yeterli
olmamasıdır ve bu durum puslu mantığın resme dâhil olduğu yerdir. Puslu mantığı çok
değerli mantıktan farklı kılan şey puslu mantıkta “çok”, “az”, “birçok” “birkaç” gibi puslu
niceleyicilerle

uğraşabilmenizdir.

Puslu

niceleyiciler

saymayla,

numaralandırmayla

bağlantılıdır. Ancak onlar pusludur; çünkü onlar size tam bir sayım değil puslu sayım verirler.
Örnek olarak “birçok” ya da “çok” gibi. Çok değerli mantıkta sadece “tüm” ve “bazı”
niceleyicilerine sahipsiniz. Oysa puslu mantıkta bütün puslu niceleyicilere sahipsiniz. Bu en
önemli farklılıklardan birisidir.
S. Sadece onlar mı puslu niceleyicidir?
ZADE. Benim bahsetmiş olduklarım sadece örnektir. Gerçekte sonsuz sayıda puslu
niceleyici vardır. Örnek olarak “çok fazla değil” hemen hemen birkaç”, “10’dan çok daha
fazla”, büyük bir sayı”, “çok”, “az” ya da “çok fazla” diyebilirsiniz. Nesnelerin sayılarını
yaklaşık bir biçimde tanımlayabileceğiniz sonsuz sayıda hal vardır.
S. Puslu niceleyicilerin haricinde puslu mantığı çok değerli mantıktan ayıran diğer
farklılıklar nelerdir?
ZADE. Diğer anahtar farklılık puslu mantıkta, doğruluğun kendisin puslu oluşuna
imkân verilmiş olmasıdır. Öyle ki bir şey için “hemen hemen doğru” demek kabul edilir bir
şeydir. “az ya da çok doğru” diyebilirsiniz. Ayrıca “çok muhtemel değil”, “neredeyse
imkânsız”, “binde bir” gibi puslu ihtimalleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde puslu mantık doğal
dillerin semantiği için aynı derecede doğal bir çatı sağlamada yeterince esnek ve anlamlı bir
sistem sağlar. Üstelik o sağduyu bilgisiyle akıl yürütme, örüntü tanıma, karar analizi ve kesin
olmayan bilgiyi esas alan diğer uygulama alanları için bir temel sağlar. İki değerli ve hatta
çok değerli mantık sistemlerinin kısıtlanmış çatısı altında bu sorun alanlarıyla sistematik bir
biçimde uğraşmanın zorluğu ortaya konmuştur. Sorunun özü gerçekte klasik mantığın
kesinliği ile gerçek dünyanın kesin olmayışı arasındaki aşırı geniş boşluktur.

232

S. O halde Puslu mantık kesin olmayan gerçek dünyayla iyi bir eşleşme mi
sağlamaktadır?
ZADE. Puslu mantığın herhangi bir anlamda en mükemmel sistem olduğunu ima
etmiyorum. Gerçek dünyanın sorunlarıyla uğraşmaya geleneksel mantık sistemlerden daha
elverişli olduğuna inanıyorum.
S. Bu noktada Profesör Zade, şimdiye kadar sizin en önemli gördüğünüz hususun ne
olduğunu kısaca ifade edebilir misiniz?
ZADE. Evet, bilgi mühendisliğindeki kısıtlılık süper bilgisayarların olmayışı değildir.
Fakat şu bir gerçektir ki bilgisayarlar, hem donanım hem yazılım alanında insan akıl
yürütmesi için iyi bir model olmayan bir tür mantık üzerine temellenmişlerdir. Nihayetinde
sorun donanım düzeyindedir. Bilgisayarlar esas itibariyle dijital aygıtlar oldukları için onlar
enformasyonun ayrık parçalarıyla uğraşmaktadırlar. Diğer taraftan puslu enformasyon ayrık
değildir. Puslu enformasyon ile bir şey diğerinin içine karışır. Şimdi önemli bir nokta şudur:
günümüz bilgisayarları iki değerli mantık üzerine temellenmiş olsalar da onlar puslu mantık
kullanan puslu enformasyon işlemi için programlanabilirler. Fakat bunu yapmak günümüz
bilgisayarlarının hesaplama kapasitelerinin verimli kullanıldığını göstermez.
S. Şuan bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımlarının her ikisinde de sorun
olduğunu fakat geleneksel bilgisayarlar puslu enformasyonu işleyebildiklerine göre bu
sorunların üstesinden gelebileceğinizi mi söylüyorsunuz?
ZADE. Evet; yazılımla hali hazırdaki bilgisayarların donanım kısıtlılığının üstesinden
gelebilirsiniz. Fakat bunu yapmak bilgisayarların verimsiz kullanımını gerektirir. İnsan
zihninin puslu terimlerle akıl yürütmedeki becerisi gerçekten harika bir avantajdır. Belirli bir
durumda insan duyularına ― tipik bir bilgisayarı boğacak kadar ― muazzam miktarda
enformasyon sunulsa bile her nasılsa insan zihni bu enformasyonun çoğunu çıkarıp atma ve
sadece görevle ilgili olanına yoğunlaşma becerisine sahiptir. İnsan zihninin sadece görevle
ilgili olan enformasyon ile uğraşma becerisi onun puslu enformasyonu işleme yeteneği ile
bağlantılıdır. Sadece görevle ilgili enformasyona yoğunlaşılması suretiyle beyin yönetilebilir
seviyedeki miktara indirgenmiş enformasyona sahip olur.
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S. O halde geleneksel bilgisayarlarla çalışabilirsiniz fakat onlar verimli olamazlar.
Çünkü onlar esas itibariyle puslu enformasyonla uyuşmamaktadırlar. O halde ne tür
bilgisayarlar kullanılabilir?
ZADE. Bu konuda mevcut bilgisayarlardan kökten farklı, gerçekleştirdikleri işlemler
itibariyle iki değerli mantıktan ziyade puslu olandan beslenen bilgisayarlar tasarlayabiliriz.
Diğer bir deyişle onlar farklı türde donanıma ihtiyaç duyabilirler. Burada “kimyasal”,
“biyolojik”, ya da “moleküler” bilgisayarlardan bahsediyoruz. Bazı yaratıcı düşünürler bu tür
bilgisayarlardan bahsediyorlar fakat biz henüz onlara sahip değiliz.

S. Moleküler bilgisayar nedir?
ZADE. Bunu söylemek zor. Fakat eğer insan beyninin çalışma şeklini modern bir
bilgisayarın çalışma şekliyle karşılaştırırsanız zannederim esasa ilişkin bazı farklılıklar
bulacaksınız. İnsan beyni şu an çok da iyi anlayamadığımız bir şekilde puslu mantığı
kullanmaktadır. Bu nedenle, insan beyninin ― şayet benzetmemizde bir sakınca yoksa ―
donanımı, kesin olmayan enformasyonu işleme konusunda etkin bir donanım türüdür.
Moleküler bilgisayar, biyolojik bilgisayar ya da kimyasal bilgisayar terimleri kullanıldığında
zihinde oluşan şey yaklaşık olarak insan beyninin enformasyonu işleme tarzıdır ve orada
temel bir sorgulama, insan beyninin bu puslu enformasyonu etkin bir biçimde nasıl işlediğini,
nasıl daha iyi anlayabiliriz? sorusu yatar.
S. Bugün beynin enformasyonu nasıl işlediği konusu ne oranda kavranabilmiştir?
ZADE. Bilim adamları beynin işlevleri hakkında nöron seviyesinde pek çok şey
bilmektedir. Fakat düşünme süreci içerisinde, o seviyede birleşim faaliyeti nasıl olmaktadır?
Beyni nöron seviyesinde anlamaya çalışmak büyük bir şehirdeki telefon sisteminin işleyişini
bir telefonun kablolarını inceleyerek anlamaya çalışmak gibidir. Bir şeyi mikro seviyede
anlayabiliriz

fakat

onu

yüksek

seviyelerdeki

bir

işleyişin

kavranılışı

içerisinde

değerlendirmeye muktedir olamayabiliriz.
S. Sizin geleneksel bilgisayarları rafa kaldıran düşüncelerinizi bütünüyle anlamadım.
Belki insanlar belirli yapay zekâ uygulamaları için onlarla henüz yeterince sıkı bir şekilde ve
uzun süre çalışmayı denememiş olabilirler öyle değil mi?
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ZADE. Doğrusu ben geleneksel bilgisayarları, onların puslu enformasyonu işleme
yeteneğine göre rafa kaldırıyor değilim. Daha ziyade benim görüşüm, puslu enformasyonu
işlemek için onları nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir kavrayışa sahip
olamadığımız şeklindedir. Aslında bu günkü bilgisayarların kullanım alanlarının geniş bir
çeşitliliği içerisinde bulanık mantığın gelişen sayıda uygulamasının olacağına inanıyorum.
Fakat nihayetinde yüksek seviyede etkinlik elde etmek için puslu enformasyon ile
uğraşabilmemize imkân veren, özel olarak tasarlanmış bilgisayarların kullanılması zorunlu
olabilir. Bir örnek olarak ses tanıma sorunu, tatmin edici bir çözümden bir hayli uzaktadır.
Sesi anlama konusunda kısıtlı yeteneğe sahip ses tanıma sistemlerine sahibiz. Fakat bu
sistemlerin hiçbiri geliştirilemez. Onlar, evrimsel bir biçimde, insanın sesi anlama becerisi
seviyesine gelene kadar değiştirilebilir ve iyileştirilebilir değildir. Öyleyse niçin farklı bir
yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuz açıktır.
S. Bu sistemlerin geliştirilemeyecek olmasını çok iyi anlayamadım. Biraz açabilir
misiniz?
ZADE. Evet, bazı durumlarda kısıtlı yeteneğe sahip bir sisteme sahibizdir. Fakat o
sistemi geliştirmek suretiyle onun belli beceriler açısından insanla rekabet edebileceği bir
noktaya kadar performansının seviyesini nasıl arttırabileceğimizi açıkça gözümüzde
canlandırabiliriz. Şimdi yapay zekâda genellikle durum bu şekilde değildir. Diğer bir deyişle
onları o noktadan ileriye götüremezsiniz.
S. Geliştirilemeyen bir sistem örneği verebilir misiniz?
ZADE. Daha önce söylediklerime geri dönersek, özete yapabilen programlar iyi bir
örnek olacaktır. Bu programlar özetleyebildikleri hikâyenin uzunluğu ya da hikâyenin
basmakalıp olmayış derecesi açısından becerilerinin sınırına çok çabuk ulaşırlar. Kullanılan
yaklaşımda köklü değişiklikler yapmaksızın onların sınırlarının ötesine geçemezsiniz. Diğer
bir örnek. Önceleri tümleşik devrelere sahiptik. Bilgisayarlarımızın tasarımında vakum
tüplerine bağımlıydık ve bu bilgisayarların yeteneklerini sadece bir noktaya kadar
geliştirebilme imkânına sahiptik. Gelişim için yeni bir tümleşik devre ve nihayetinde çok
büyük çapta tümleşme kavramına ihtiyacımız vardı. Bu konulardaki atılımlar bizim
hesaplama, saklama ve daha genel olarak enformasyon işleme yeteneğimizi fazlasıyla arttırdı.
Bu, köklü farklılık olarak adlandırılacak bir durumdu ve bir evrim sorunu değil bir devrim
sorunuydu. Bugün zannederim ki yüksek düzey bilişsel görevleri gerçekleştirebilecek
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bilgisayarlar konusunda bir hayli benzer bir durumla yüzleştik. Benim daha önce sözünü
ettiğim türde sorunları, özellikle özetleme sorununu, şimdiki bilgisayarlarda donanım ya da
yazılım yönünden evrimsel bir ilerlemeyle çözebileceğimizi umamayız.
S. Diğer bir deyişle yapay zekâdaki bazı zor sorunları süper bilgisayar mimarisindeki
paralel işlem gibi yeniliklerle çözemeyeceğiz öyle mi?
ZADE. Evet doğru. Böyle yenilikler çok fazla yardımcı olmayacaktır. Fakat çeşitli
sorunları çözmek için bilgisayarların becerisinin sadece artmasından daha fazlası puslu
mantıkta vardır: Önemsiz olmayan görevleri gerçekleştirme. Puslu mantık bir de özellikle
teorik bilgisayar biliminin tutumlarında esaslı değişimler isteyecektir. Bu noktada teorik
bilgisayar bilimi özü itibariyle matematikseldir yani teoremler gibi düzenlenmiş sonuçların
kanıtlarına ve keşiflerine yönelmiştir. Ne yazık ki kesinlik ve karmaşıklık arasında bir
bağdaşmazlık vardır. Bir sistemin karmaşıklığı arttığı oranda bizim onun davranışları
hakkında kesin ve önemsiz olmayan ispatlar yapma becerimiz azalır. Örnek olarak gerçek
dünya ekonomisine bağlı olan bir ekonomik sistemin davranışı hakkındaki bir teoremi
ispatlamak çok zordur. Geleceğe yönelik umudum, gerçek dünyanın her tarafa yayılmış kesin
olmayışıyla uyumlu bir yapının bulunması zorunluluğunun herkesçe kabulüdür. Bu
değişikliğe sadece önemsiz olmayan teoremler oluşturmak için değil pratikle ilişkili olan
iddialarda bulunabilmek için ihtiyaç vardır. Bugün bilgisayar biliminde insanlar kesin
sonuçlar elde etmek için iki değerli mantığı kullanmaktadırlar. Fakat böyle sonuçlar onların
gerçek dünyayla ilişkilerinde sıklıkla kısıtlanırlar. Çünkü onlar aşırı derecede kesindirler.
Diğer bir deyişle kesinliğin yüksek standartlarına bağlı olmayan iddiaları kabul etmeyle
uzlaşmak zorundayız. Bu kesin olmayanla uyum, puslu mantığın kullanımını gerekli
kılacaktır. Kademeli olarak ve belki de bir hayli ağır bir biçimde bilgisayar bilimi için
kavramsal bir çatı olarak puslu mantığın kabulü sağlanacaktır. Şimdi bu özel durumu açık bir
şekilde ifade etmek benim daha önce söylemiş olduğum bazı şeylerin ifadesinden bir parça
daha zordur. Çünkü bu, sadece bilgisayar bilimiyle değil daha genel olarak bilimin kendisiye
ilişkili konular içerisinde yer almaktadır. Sözünü ettiğim şey sadece bilgisayar biliminde değil
daha genel olarak bilimsel düşüncedeki önemli bir tutum değişimidir. Bu noktada
matematiksel ve kesin olana bir hayli uygun olan; çoktandır devam eden ve çok derin bir
gelenek vardır. Karmaşık ve özellikle insan akıl yürütmesinin önemli bir rol oynadığı
sistemler hakkında yararlı bir şeyler söyleyebilmek için bu gelenekten vazgeçmek zorundayız.
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S. Peki o halde geçmişte bilim adamlarının matematik ve kesinlik ile çok fazla
zihinlerini meşgul etmelerinin bir sonucu olarak yararlı sonuçlar elde etmede başarısızlığa
uğradıklarına ilişkin bazı durumlar olmalıdır. Aklınıza gelen bir örnek var mı?
ZADE. Evet, ekonomiyi ele alalım. Ekonomi alanında gerçekte ortaya çıkan şeylerin
uzman tahminlerinden çok farklı olduğu sıklıkla görülmüş bir durumdur. Bu uzmanlar büyük
ölçekli ekonometri modelleri, yüksek matematik, büyük ölçekli bilgisayarlar vb. kullanıyor
olabilirler. Her şeye rağmen tahminler yanlış hatta çok yanlış çıkmaktadır. Niçin? İki sebeple.
Birincisi ekonomi sistemleri çok karmaşıktır. İkincisi ve daha da önemli olanı insan
psikolojisi böyle sistemlerin davranışlarında özsel bir rol oynar. Bu karmaşıklık insan akıl
yürütmesiyle birlikte etkin olmayan, iki değerli mantık üzerine temellenmiş klasik
matematiksel yorumlara yol açar. Tekrar söylersek, insanların büyük boyutlu verileri
sınıflandırma ve niteliksel bir sonuca ulaşma yöntemine yaklaşmak için puslu mantığı
kullanmak zorunlu olmalıdır.
S. Puslu mantık, sizin daha önce sözünü ettiğiniz yapay zekâdaki bazı zor sorunları
çözmeye muktedir midir? Ya da bu hala sadece bir beklenti midir?
ZADE. Bu sorunlar hakiki manada karmaşıktırlar ve puslu mantık kendi başına onlar
için bir çözüm sağlayamaz. Daha doğrusu, başarı garantisi vermeksizin sadece bizim bunu
yapma becerimizi arttırır. Bu biraz kanser için bir tedavi bulmak gibidir. Bir tedavi bulmak
için yardımcı olabilecek bir teknik geliştirebilirsiniz fakat bu bir tedavinin bulunacağını
garanti etmez. O halde puslu mantık bir zorunluluktur fakat bu sorunlara çözüm bulmak için
yeterli şart değildir. O bizim, çok fazla karmaşık ve iyi tanımlanmamış oldukları için
geleneksel yöntemlerle çözülemeyen bu sorunlarla uğraşma becerimizi arttıran bir araçtır. O,
nihayetinde, bu sorunların çözümü için kullanılmış olan araçlardan birisi olacaktır.
S. İnsanları, her zaman süper kesinliğe ihtiyaçları olmadığı, gerçekte böyle bir
yaklaşımın belirli tipteki sorunları ortadan kaldırmak için uygun olmayabileceği konusunda
ikna etmede herhangi bir aşama kaydettiniz mi?
ZADE. Bu ağır bir süreç olacak. İnsanların eğitimini aldıkları, çok kesin olmak zorundayız
ya da teoremler gibi sonuçlara ulaşmak için uğraşmak zorundayız gibi bazı temel tutumlarını
değiştirmek çok kolay değildir. Bu tutumları değiştirmek zordur. İnsanların giyinişi üzerinden
bir benzetme yapayım. Klasik mantık bir partiye siyah bir takım elbise, beyaz ve kolalı bir
gömlek, siyah bir papyon, parlak ayakkabılar vb. ile gelen kişi gibidir. Puslu mantık ise bir
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parça, resmi olmayan, blucin, tişört ve spor ayakkabı giymiş kişi gibidir. Geçmişte bu resmi
olmayan giyim tarzı kabul edilebilir değildi. Bugün durum farklıdır. Birisi daha önce tarif
ettiğim şekilde giyinerek bir partiye gitse onun gülünç olduğu düşünülecektir. Tutum
değişiklikleri sadece giyimde değil bilimde, müzikte, sanatta ve diğer pek çok alanda
meydana gelebilir. Bilimde aşırı yüksek derecede formalizmin, katılığın ve kesinliğin zarar
verici olduğunu fark etmede bir artış olabilir. Bilimdeki ifade özgürlüğü kendisini iki değerli
mantıktan puslu mantığa doğru bir hareket şeklinde ortaya koyabilir. Puslu mantık çok daha
geneldir ve çok daha fazla esneklik sağlar.
S. Geleneksel kesinlikçi bilimsel tutumun değişmesi ve yerini puslu mantığa terk
etmesi ne kadar zaman alacaktır?
ZADE. Evet, sanırım yirmi yıl gibi bir süre alacak. Puslu mantık bir takım akınlar yapıyor
fakat bunlar geniş bir eylemin parçaları değil. Diğer bir deyişle küçük gruplar var. Bu küçük
gruplar çeşitli alanlarda yer alıyorlar ve elbette, geleneksel görünümlü ve resmi giyinmeyen
kişilere şüpheyle yaklaşan kişiler gibi, bu grupları şüphe ve düşmanlıkla karşılayanlar da var.
Fakat puslu mantık şimdi buna meydan okumakta. Sayıyla ifade edilemeyecek kadar çok
şey var. Örnek olarak “çok mümkün” ya da “mümkün olmayan” şeklinde ifade edilmesi
gereken ihtimaller. Bu tür dilsel ihtimaller geleneksel sayısal ihtimallerin puslu nitelendirilişi
olarak düşünülebilir. Beraberinde puslu mantık bir geri çekilişin simgesi durumundadır;
gerçekdışı olan kesinlik standartlarından bir geri çekilişin simgesidir. Düşünce tarihinde
insanların belirledikleri hedeflerin gerçekleştirilemez olduğunu fark edemedikleri pek çok
benzer durum vardır.
S. Aklınıza bilim adamlarının ulaşılabilir olmayan kesinlik standartlarından geri
çekilmek zorunda kaldıkları durumlara ilişkin bir iki örnek geliyor mu?
ZADE. Evet, istatistikî mekanik türünden şeyler iyi birer örnektir. On dokuzuncu yüzyılın
başlarında insanlar, o zamanlarda Lagrange gibi kişilerce geliştirilmiş olan mekaniğin
kullanımı ve onun nesnelerin devinimini kapsayan her tür sorunu çözmek için
uygulanabileceğine kati şekilde inanıyorlardı. Fakat daha sonra “iki-nesne”, “üç nesne”, “nnesne” sorunlarını fark ettiler ve bu işlemin daha ileriye götürülemeyeceğini anladılar. Bu,
istatistikî mekaniğin temellerinin yıkıldığı durumdur. Böylece istatistikî mekanik “evet, ben
kesin bir şey söyleyemem ama istatistikî bir şey söyleyebilirim” iddiasından geri adım atmak
durumunda kaldı. Aynı şey diferansiyel denklemlerin çözümü konusunda da yaşandı. Bugün
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çekinmeden sayısal çözümleri kabul ediyoruz. 30–40 yıl öncesi gibi çok yakın bir geçmişte
bile sayısal bir çözüm fikrinin kabul edilebilir olmayışını anlamak çok zordur.
S. Sayısal analizin yükselişi nedeniyle bir geri çekiliş meydana geldi. Bu, diferansiyel
denklemlerin çözümüne, zarif, mantıksal bir yaklaşımdan ziyade daha çok bir kaba kuvvet
değil miydi?
ZADE. Gerçekten de öyle. Eğer sayısal bir çözüm üretmek için bilgisayarı kullanıyorsan
gerçekten sıkıntıya girmeye değer bir şey yapmışsındır. İnsanlar bunu söylemeye gerçekten
istekli değiller. Nedense biz bugün kabul edilebilir olan şeylerin 20–30 yıl önce kabul
edilebilir olmadıklarını unutma eğilimindeyiz.
S. Birkaç on yıl öncesinin bilimi üzerine okuma kitaplarında bilimin b’sinin büyük
yazıldığını hatırlıyorum.
ZADE. Evet, bu, bahsini yaptığım, aşırı saygı ya da hayranlık türünden bir şeydir. Zaman
zaman daha çok geleneksel görüşü benimsemiş insanları inciten bir sözcük kullanırım:
fetişizm. Klasik mantık bağlamında kesinliğin ve katılığın fetişizmi. Birde “bilimdeki
saygınlığın laneti” olarak ifade edilebilecek bir durum var. Saygın olmaya çalışırken bilim
adamları doğruluğun bir derece konusu olduğu daha esnek mantıksal sistemlerin kullanımıyla
kendilerini inkâr ettiler.
S. Malum insanların kesinliğe tapınmalarını durduracak herhangi bir şey var mı?
ZADE. Sanırım bu doğal bir süreç olmalı. Fakat günümüzde yapay zekâya ve özellikle
uzman sistemlere yapılan vurgu sebebiyle tam doğru olmayan akıl yürütme ve kesin olmayan,
eksik ya da bütünüyle güvenilir olmayan bilginin işlenmesine hızlı bir şekilde büyüyen bir ilgi
vardır. Bununla bağlantılı olarak klasik mantık sistemlerinin belirsizlikle uğraşmak için
yetersiz kaldığı ve bu amaç için puslu mantık gibi bir şeye ihtiyaç olduğu gitgide daha çok
fark edilecektir.
S. Siz 1960’larda puslu mantık kavramını ilk kez ortaya koyduğunuzdan beri Profesör
Zade, bu kavrama olan ilgide büyük bir artış olmuş mudur? Diğerleri bayrağı devraldı mı?
ZADE. O günden bugüne dünya genelinde puslu kümeler ve onların uygulamaları üzerine
3000 ila 4000 makale yazıldı. İki düzenli dergi vardır: İngilizcede Puslu Kümeler ve Sistemler
ve Çincede Puslu Matematik. İlave olarak Fransa’da üç ayda bir yayımlanan Puslu kümeler ve
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Uygulamaları Üzerine Bülten. Sovyetler birliği, Çin, Japonya, Fransa, Büyük Britanya, Batı
Almanya, Doğu Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Hindistan, bu konuda en çok faaliyetin
görüldüğü ülkelerdir. En az faaliyet ise ABD’dedir. Kabul edenler artmakta fakat önemli
oranda şüphecilik ve bir o kadar da muhalefet var. Bu arada puslu mantık üzerine en çok
araştırmacının çalıştığı ülke ise Çin’dir. Doğu ülkelerinde iki değerli mantık sistemlerine göre
daha çok sempati topladığı görülmektedir. Bunun sebebi belki de onların Batı mantığından,
Kartezyen mantıktan hoşlanmamalarıdır. Ne mükemmel doğruluk ne de mükemmel yanlışlık
vardır şeklindeki doğruluk anlayışı özellikle Hint, Çin ve Japon kültürlerinin tipik bir
özelliğidir.
S. Profesör Zade, Sorularımızın sonuna geldik. Görüşlerinizin bir kısmını
okuyucularımızla paylaştığınız için yayında emeği geçenler adına size en içten teşekkürlerimi
sunuyorum.
ZADE. Benim için bir zevkti.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede “Gerçek Dünyanın Kesin Olmayışının Üstesinden Gelmek” başlıklı
röportajı üzerinden Zade’nin puslu mantığın geçmişi ve geleceğine ilişkin görüşleri
aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Lütfi A. Zade ile Bir Röportaj’da Zade’nin ileriki yıllarda bilgisayarlar ilgili fikri
hangi şıkta doğru bir biçimde aktarılmıştır?
a. Sayısal çözümleme pek çok alanda, özellikle büyük çaplı sistemlerin bilimsel
ölçümleri ve simülasyonlar için hiç önemli olmayacaktır.
b. Veritabanlarıyla alakalı hiçbir gelişme olmayacaktır.
c. Sayısal çözümleme pek çok alanda, özellikle büyük çaplı sistemlerin bilimsel
ölçümleri ve simülasyonlar için çok önemli olacaktır.
d. Bilgi mühendisliğinin bilgisayar bilimi için önemi ortadan kalkacaktır.
e. Bilgi mühendisliği bilgisayar biliminden tamamen ayrı bir dal olacaktır.
2. Zade’nin 1972 yılında Fransa’da verdiği “Puslu Mantık” konulu bildirisini
eleştiren düşünür kimdir?
a. Kalman
b. Russell
c. McKinsey
d. Whitehead
e. Frege
3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapay zekaya yöneltilen eleştirilerdendir?
I.

Psikolojistik Yaklaşım

II.

Dilbilimci Yaklaşım

III.

Formalist Yaklaşım

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
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4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri puslu mantık savunucularının dünyayı
kavrayışımızla ilgili bildirdiği sıfatlardandır?
I.

Pek çok

II.

Yavaşça

III.

Çok Daha Geniş

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
5. “Bazı araştırmacılara göre yapay zekâya ilişkin tartışmalar dilbilimsel zeminde
değerlendirilmelidir.” Bu eleştiriler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Psikolojistik Yaklaşım
b. Dilbilimci Yaklaşım
c. Formalist Yaklaşım
d. Yazılımcı Yaklaşım
e. Uzanıcı Yaklaşım
6. “Belirsizlik” ve “kesinlik” aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?
a. Nesnelere
b. Var olmayanlara
c. Sayılara
d. İfadelere
e. Akıl yürütmelere
7. “Mantıkçılar, sözcükler, algılar, düşünceler veya bu tür şeylerden oluşacak bir
temsil eden sistem ile temsil edilen sistem arasında “anlam” açısından ……….
bağıntının tesisi gayretindedirler.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygundur?
a. Bire-bir
b. Bire-çok
c. Çoka- çok
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d. Belirsiz bir
e. Müphem bir
8. “Belirsizlik” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
a. Renkler belirsizlik içeren kavramlardır.
b. Belirsizlik içeren bir diğer grup, kavramlardır.
c. Bütün bilimsel yargılar hiçbir belirsizlik içermeksizin doğrudur.
d. Solipsizm belirsizliklerden beslenen bir dünya görüşüdür.
e. Akıl yürütmeler, öncüller belirsiz olduğunda, belirsiz sonuç önermeleri ile
sonlanabilmektedir.
9. “Üçüncü halin imkansızlığı”nı tanımlamaya çalışan birisi aşağıdakilerden
hangisini örnek bir yargı olarak kullanabilir?
a. Bir şey ne ise odur.
b. Bir şey olduğundan başka bir şey olamaz.
c. Bir şey zamanla kendisi olmayana dönüşür.
d. Bir şey ya A’dır ya da A olmayandır.
e. Hiçbir şey zaman karşısında kendisi olarak kalamaz.

Yanıtlar
1c2a3e4e5b6d7a8c9d
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