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ÖNSÖZ
Bu kitap, önerme ve akıl yürütmelerin modern (sembolik) mantıktaki tanımlarını
vermeyi, bunlara ilişkin geçerlilik, tutarlılık ve özdeşlik denetlemeleri için kullanılan temel
yöntemleri tanıtmayı ve örnek işlemlerle açık kılmayı hedeflemektedir. Üzerinde çalışacağımız
alanın geleneksel (klasik) mantıktan farkının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle yakın
geçmişin ve bugünün mantıkçıları için geleneksel ve modern ayrımının ne ifade ettiği üzerinde
durulmalıdır. Mantıkçıların bir kısmı modern mantığın başlangıç noktası olarak 17. yy. Leibniz
mantığına işaret ederlerken bazıları bu mantık etkinliğinin ortaya çıkışının modern felsefenin
başladığı geç Ortaçağ’a kadar geriye götürülebileceği düşüncesindedirler. Ancak bugün
modern mantığın Frege’nin Begriffsschrift’i ile başladığı hususunda genel bir mutabakat
sözkonusudur. Bizim için de bu alanın öncüsü Frege’dir ve dolayısıyla Frege öncesi tüm mantık
çalışmaları geleneksel olarak adlandırılmalıdır. Hatta bu uzun dönemin ilk ve en büyük otoritesi
Aristoteles olduğundan, “geleneksel mantık” yerine “Aristoteles mantığı” tabiri de
kullanılabilir.
Geçtiğimiz yüzyılın hemen hemen son çeyreğine kadar mantık çalışmalarının Frege
öncesi ve sonrasına izafeten geleneksel ve modern mantık çalışmaları olarak ikiye ayrılması
yadırganmazken, bugün modern tabiri, farklı postulalarla iş gören birçok mantık sisteminin
çalışıldığı günümüzü ifade etmede bir hayli kifayetsiz kalmaktadır. Aslına bakılırsa bu
çalışmanın çerçevesini belirleyen husus da tam olarak budur. “Modern” ile kastettiğimiz
bilhassa Frege’nin getirdiği zihni dönüşümün yoğun etkisi neticesinde, sadece çeyrek yüzyıllık
bir süre içerisinde ardı ardına ortaya çıkan çalışmalardır. Artık günümüz mantık çalışmalarına
işaret etmek için modern tabirinin kullanılmadığı, hatta bazı mantıkçıların, bu çalışmaları farklı
alt gruplar altında değerlendirirlerken geleneksel mantığın nihayetini hâlâ Aristoteles’in
etkilerinin görüldüğü 1960’lara tarihledikleri de bilinmelidir.
Bu kitabın, Doç. Dr. Yücel Yüksel tarafından hazırlanan ilk dokuz bölümünde, sırasıyla
modern mantığın başlıca iki alanından birisi olan önermeler mantığı ele alınmakta, modal
mantık konu edinilmekte, modern mantığın niceleme mantığı olarak adlandırılan diğer alanının
önemli bir parçası olan bağıntılar mantığı incelenmektedir. Prof. Dr. Şafak Ural tarafından
hazırlanan son beş ünitede ise niceleme mantığının diğer temel konuları açıklanmakta ve
değerlendirmektedir. Ayrıca bazı bölümlerin Giriş’leri için yazarın daha önceki metinlerinden
istifade edilmiştir.
Türkçe’de modern mantıkla ilgili en kapsamlı ve ayrıntılı metinlerden birisi olan bu
kitap uzun ve yorucu bir mesainin ürünüdür. Hazırlanışında, anlaşılabilirliği için de ciddi çaba
harcanan bu kitabın mantık serüveninizde siz değerli öğrenciler için iyi bir yol arkadaşı olması
temennisiyle.
Doç. Dr. Yücel YÜKSEL
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1. ÖNERMELER, DOĞRULUK DEĞERLERİ, ÖNERME EKLEMLERİ
VE DOĞRULUK TABLOLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İlk bölümde, geleneksel (klasik) mantığın modern (sembolik) mantıktan farkı ortaya
konacak, modern mantığın önerme ve doğruluk değeri tanımı verilecek, önerme eklemleri ve
doğruluk tabloları gösterilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern mantığının geleneksel mantıktan farkı nedir?
2) Doğruluk değeri nedir?
3) Önerme eklemi nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Önermeler, doğruluk
değerleri, önerme
eklemleri ve doğruluk
tabloları

Geleneksel (klasik) ve
modern (sembolik) mantık
ayrımı, önermeler, doğruluk
değerleri, önerme eklemleri
ve doğruluk değeri tabloları
hakkında temel bilgilerin
edinimi

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Geleneksel (klasik) mantık



Modern (sembolik) mantık



Önerme



Doğruluk değerleri



Önerme eklemleri



Doğruluk tabloları
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Giriş
Geleneksel (klasik) mantık açısından dört tür kategorik önerme vardır ve akıl yürütme
kuralları da büyük ölçüde bu önermelerden eşdeğeri diğer bir önermeye veya önermelere geçiş
kurallarının tespiti ile sınırlıdır. Dolayısıyla da geleneksel mantıkta amaç, önermelerin sahip
oldukları özellikleri sembolik bir dil ile ifade etme ve bu semboller arasına yapılabilecek
işlemleri incelemektir. Bu sayede çıkarım kuralları, yani doğru akıl yürütme kuralları ortaya
konulur.
Doğru akıl yürütme kurallarını ortaya koymak, mantıksal düşünüşün ifade edilmesine
ve denetlenmesine olanak verir. Bu denetleme, sembolik bir dil, yani yapay bir dil kullanıldığı
takdirde, bir hesap işlemi olarak gerçekleştirilebilir. Burada anahtar kelime, “sembolik dil”dir.
Çünkü her sembolik dil yeni bir mantık demektir; her yeni mantık ise denetleme yöntemi ve
çıkarımların farklı bir şekilde ifade edilebilmesi demektir. Nitekim geleneksel mantığın temel
yapıtaşlarından olan önermeler, modern mantıkta çok farklı bir açıdan tanımlanmış ve farklı
olarak sembolleştirilmiştir. Daha da önemlisi, bu yeni mantık sisteminde önerme eklemlerinin
de önemli bir yer teşkil etmesidir. Şüphesiz bu yeni sembolik sistem, mantıksal düşünüşün yani
doğru akıl yürütmenin ifadesinde ve denetlenmesinde bizi daha da ileriye taşımıştır.
Bu açıklamalar ışığında mantık denilince, yapay bir dil kurmayı ve bu dil aracılığıyla
yeni kurallar tanımlamayı düşünebiliriz. Mantığın bu özelliği, onun kural koyan bir bilim (yani
normatif bir bilim) olmasının gerekçesidir. “Modern mantık” olarak bilinen ve Aristoteles
mantığına yaklaşık 2500 yıl sonra eklenen bu yapay dili, sağladığı farklı olanaklar açısından
değerlendirmek yerinde olacaktır. Modern mantık, Aristo mantığından sonra gelen daha ileri
düzeyde bir sistem olmanın ötesinde birtakım özellikler taşımaktadır. Bu dil sayesinde, sadece
mantıksal düşünüşün ifadesi ve denetlenmesinin daha geniş çaplı yapılabilmesi mümkün hale
gelmekle kalmamış, bu sembolik sistem hem konuşma dilinin analizinin yapılmasına olanak
vermiş hem de teknolojide uygulama alanları bulmuştur.
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1.

ÖNERMELER,

DOĞRULUK

DEĞERLERİ,

ÖNERME

EKLEMLERİ VE DOĞRULUK TABLOLARI
1.1. Önerme ve Doğruluk Değeri Nedir?
Geleneksel tanıma göre “önerme”, “yargı” bildiren yani bir şeyin bir özelliğe sahip olup
olmadığını ya da belirli bir durumda bulunup bulunmadığını belirten ifadelerin genel adıdır (Bu
tanımın, şeyler arasındaki “bağıntı”lara işaret eden önermeleri ihmal ettiği bilinmelidir). Bir
“önerme”nin ortaya koyduğu “yargı”, gerçeklikle uyuşuyorsa o önerme “doğru”, uyuşmuyorsa
“yanlış” demektir. Örneğin “Balıklar suda yaşar” önermesi “doğru” iken “Bazı ağaçlar uçar”
önermesi “yanlış”tır. Bu özel ifadeler, bir doğruluk değeri taşıyor oldukları için akıl
yürütmelerimizin esası durumundadırlar.
Mantığın temel unsurları olan önermelerin, ilgili şey, olay ya da olgularla uygunluğuna
bağlı olarak ya “doğru” ya da “yanlış” olabileceklerine yani sadece iki doğruluk değerinden
birisini taşıyabileceklerine ilişkin kabul, şu temel ilkelerin getirdiği bir zorunluluktur.

1.1.1. Özdeşlik İlkesi
Bir şeyin kendisiyle aynı şey olduğuna işaret eden bu ilke kısaca “bir şey ne ise o'dur”
şeklinde ifade edilir. Her şeyin kendisiyle özdeş olması bir zorunluluktur. Kolayca izah
edilebilen ve anlaşılabilen bu ilke üzerinde ayrıntılı bir değerlendirme çoğu kişi için anlamlı
görünmeyecektir. Ancak o son derece önemli bir ilkedir çünkü düşünmenin ve tüm iletişim
biçimlerinin zeminini oluşturur. Bu ilke olmaksızın insanın iki şeyi karşılaştırması bile
mümkün olamaz. Herhangi bir kavramın, bir akıl yürütme işleminin farklı basamaklarında bir
tutarlılık içerisinde kullanılması ve böylece öncüllerle tutarlı bir sonuca ulaşılması hep bu ilke
sayesinde gerçekleşir. En basitinden en gelişmişine tüm dillerde, terimlerin ortak bir anlama
yani hem anlatanın hem de anlatılanın zihninde bir tür özdeşliğe işaret ediyor oluşu iletişimin
doğru ve kesintisiz bir şekilde sürmesinin birincil koşulu durumundadır.
Özdeşlik ilkesi sıklıkla benzerlik ve eşitlikle karıştırılır. Matematiksel eşdeğerliklerin
iki tarafında yer alan değerler birbirleriyle eşittir ancak bu onları özdeş kılmaz. İki benzer şey
arasındaki ilişki de bir tür özdeşlik olarak düşünülmemelidir. Gerçek anlamıyla özdeşlik bir
şeyin kendisiyle kurabildiği bir ilişkidir.
Özdeşlik ifade eden mantıksal önermeler “analitik” ve “totolojik”tirler. Bu türden
önermelerin özne ve yüklemleri aynı “içlem” ve “kaplam”a sahip olduklarından yeni bir bilgi
vermezler, “a priori”dirler, zorunlu olarak doğrudurlar, bu yüzden de “analitik” olarak
adlandırılırlar. Zorunlu olarak her durumda “doğru” değeri alan önermeler ise birer
“totoloji”dirler. Bu totolojilerde önermeyi oluşturan özne ve yüklem birbirlerini karşılıklı
olarak tekrar ederler. Klasik bir örnek olarak “Bütün bekâr olanlar evli olmayanlardır”
önermesinde özne durumundaki “bekâr olmak” ile yüklem durumundaki “evli olmamak” aynı
şeye karşılık geldiklerinden ilgili önerme hiç bir zaman “yanlış”lanamaz; özne ile yüklem yer
değiştirse bile önermenin doğruluk değeri değişmeyecektir.
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1.1.2. Çelişmezlik İlkesi
Çelişmezlik “bir şey sadece kendisidir; kendisi olmayan olamaz” (yahut mantık diliyle
“A, A olmayan olamaz”) önermesiyle ifade edilebilir. Bu ilke, matematikte olduğu gibi
mantıkta da belirli nesnelerden meydana gelmiş bir evrensel küme olarak tanımlanan konuşma
evrenini (universe of discourse) “A olanlar” ve “A olmayanlar” biçiminde ikiye böler. Diğer
bir deyişle “A olanlar” ve “A olmayanlar” birlikte ilgili konuşma evrenini tümlerler.

Tablo 1
Örnek olarak “insan” ile “insan olmayan” çelişik iki varlık alanını gösterirler. Bu iki
alan arasında bir temas kurulamaz. “İnsan”ın “insan olmayan” ile ifade edilen alan içerisinde
yer alması düşünülemez. Dolayısıyla “insan olmayan” tabiri ile bitki, hayvan, mineral, bakteri
veya kaya kastediliyor olabilir ancak asla “insan” kastedilemez. Bir şeyin “A” iken aynı
zamanda “A olmayan” olamayacağı, onun “A olma” durumu “doğru” iken “A olmama”
durumunun tasdik edilemeyeceği yani ona “yanlış” denmesi gerektiği için, bir konuşma evreni
içinde herhangi bir önerme hem “doğru” hem de “yanlış” olamaz. Bir akıl yürütmede yer alan
çelişik önermelerden herhangi birisi “doğru” iken diğeri zorunlu olarak “yanlış” olmak
durumundadır.

1.1.3. Üçüncü Halin İmkânsızlığı
Üçüncü halin imkânsızlığı ilkesi, bir konuşma evreninin sadece “A olan” ve “A
olmayan”ın birleşiminden ibaret olduğunu ifade eder. Bu ilke uyarınca bir önerme ya “doğru”
ya da “yanlış” olabilir; onun içindir ki bunların dışında bir doğruluk değeri söz konusu olamaz.
Örneğin “Bütün insanlar akıllıdır” önermesi “doğru” “Bazı insanlar terliktir” önermesi
“yanlış”tır. Oysa “Mars’ın çekirdeğinde insana benzer zeki yaratıklar yaşamaktadırlar.” ifadesi
Mars’ta yeterli bir inceleme yapılamadıkça ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir bir önerme
olarak kalacaktır. İki değerli mantıkta, dayandığı “üçüncü halin imkânsızlığı” ilkesi nedeniyle
bu tür önermelerin bir değerlendirmeye dâhil edilmeleri mümkün değildir. Hâlbuki günümüz
modern mantık çalışmaların önemli bir kısmını oluşturan çok değerli mantık sistemleri böyle
bir ilkenin uygulamada zorunlu olmadığını göstermişlerdir. Bu çok değerli mantık sistemlerinin
ilki olan J. Lukasiewicz'in üç değerli mantığı, bir önermenin, doğruluğunun tespit edilemediği
durumlarda dahi bir mantık sistemi içerisinde nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin esaslı bir
örnektir. Ancak burada, önermenin doğruluk değerine ilişkin her ne kadar bir “belirsizlik” söz
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konusuysa da onun nihayetinde “doğru” ya da “yanlış” doğruluk değerlerinden birisini taşıdığı
gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Bir önermenin özsel unsuru taşıdığı “yargı”dır. Herhangi bir yargı farklı bir dilde ya da
aynı dil içerisinde farklı “tümce”lerle ifade edilebilir. Bu tür durumlarda, doğru bir aktarımı
yapılabildiği müddetçe bir yargının doğruluk değeri değişmeyecektir. Örneğin:
Türkçede
“II. Selim, Selimiye Camii’nin banisidir.”
“Selimiye Camii, II. Selim tarafından yaptırılmıştır.”
gibi farklı biçimlerde kurulmuş iki tümce aynı yargıyı bildirebilmektedir. Ya da
Türkçedeki “Bu elma kırmızıdır.”
İngilizcedeki “This apple is red.”
Çincedeki “这个苹果是红的”
tümceleri, yazımları ve sözdizimleri (sentaks) farklı olsa da, muadil sözcükler ve biçimlerle
kurulduklarından ve bu yüzden de anlam (semantik) itibariyle birbirlerine karşılık
geldiklerinden aynı yargıyı yani “belirli bir elmanın kırmızı olduğu”nu ifade etmektedirler.
Dilde herhangi bir tümcenin, farklı bağlamlarda farklı yargılar ifade etmesi yani farklı
önermeler olarak iş görmesi, bir durumda “doğru” değeri alırken başka bir durumda “yanlış”
değeri alması da mümkün olabilmektedir. Örneğin: “Türklerin en önemli şehri bir zamanlar
Doğu Roma İmparatorluğu’nun da önemli bir şehriydi.” önermesi işaret ettiği tarihe, “en
önemli” ve “önemli”nin nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak Bursa, Edirne, İstanbul ve Ankara
için bazen “doğru” değeri alırken bazen “yanlış” değeri alacaktır.
Verilen tanım uyarınca bazı ifadelerin önerme olamayacağı da açıktır. Örneğin: “Bugün
hava yağmurlu olacak mı?” gibi bir “soru” ifadesi, “Bunu derhal buradan kaldır!” biçimindeki
bir “emir/komut” ifadesi ya da “Hay Allah!” gibi bir “ünlem” ifadesi bir yargı bildirmedikleri
ve dolayısıyla bir doğruluk değeri barındırmadıkları için önerme olarak değerlendirilemezler.

1.2. Önerme Çeşitleri ve Gösterimleri
Geleneksel mantıkta önermeler iki kısma ayrılırlar: Kategorik (basit) önermeler ve
Kategorik olmayan önermeler. Modal önermeler ile birden fazla kategorik önermenin farklı
eklemlerle bir araya getirilmesi suretiyle elde edilen bileşik önermeler ise kategorik olmayan
önermeler olarak adlandırılırlar.
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1.2.1. Kategorik Önermeler
Kategorik bir önermenin temel unsurları “özne”, “yüklem” ve bu ikisini birbirine
bağlayan “koşaç”tır (kopula). Geleneksel mantık notasyonunda bir kategorik önermenin
gösterimi, koşaç ile birbirine bağlanan özne ve yüklem ile bunlar arasındaki nicel-nitel ilişkinin
sembolleştirilmesi suretiyle yapılır. Bu gösterimde önermenin öznesini “S” (Lat. subiectum,
En. subject), yüklemini “P” (Lat. praedicātum, En. predicate) temsil eder. Öznenin tamamına
ilişkin bir şey söyleyen önerme “tümel” olarak adlandırılırken bir kısmına ilişkin bir şey
söyleyen önerme ise “tikel” adını alır. Tümel ya da tikel olması bir kategorik önermenin
niceliğidir.
Belirli bir kişiden, canlı ya da cansız belirli bir nesneden yani tek tek şeylerden söz eden
önermeler nicelikleri itibariyle “tekil” olarak adlandırılırlar. Tekillik genel kabule göre bir tür
tümellik olarak düşünülmekte ve gösterilmektedir. Bir kategorik önerme eğer öznenin,
yüklemle belirtilen bir özellik taşıdığını ya da bir durumda bulunduğunu ifade ediyorsa
“olumlu”, aksi halde “olumsuz”dur denir. Olumlu ya da olumsuz olması bir kategorik
önermenin niteliğidir.
Bu tanımlara göre niceliği “tümel” ya da “tikel”, niteliği “olumlu” ya da “olumsuz” olan
dört farklı kategorik önerme vardır. Kategorik önermelerin aşağıda örnekleyeceğimiz
sembolleştirmelerinde “a” harfi önermenin tümel-olumlu olduğunu ifade eder. “a” Türkçede
“olumlu” anlamına gelen Lat. “affirmo”, En. “affirmative” sözcüğünün ilk ünlü harfidir. Tikelolumluyu temsil eden “i” harfi ise bu sözcüğün ikinci ünlüsüdür. Benzer şekilde İngilizcede
“negative” olarak karşılık bulan ve Türkçede “olumsuz” anlamına gelen Lat. “nego”
sözcüğünün ilk ünlü harfi yani “e” tümel-olumsuza, ikinci ünlü harfi yani “o” ise tikelolumsuza işaret etmek için kullanılır.
Bu semboller uyarınca:
Tümel-olumlu: “Bütün insanlar çalışkandır”

SaP

Tümel-olumsuz: “Hiçbir insan çalışkan değildir”

SeP

Tikel-olumlu: “Bazı insanlar çalışkandır”

SıP

Tikel-olumsuz: “Bazı insanlar çalışkan değildir”

Sop

şeklinde gösterilir.
Kategorik önermeleri oluşturan unsurlar yukarıdaki örnekler kullanılarak şu şekilde
gösterilebilirler:
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Tablo 2

Tablo 3
Türkçede, tümel-olumlu önermeler için “bütün” niceleyicisinin yanında, “tüm”, “her”
niceleyicileri de kullanılabilir (Örn: “Tüm insanlar çalışkandır”, “Her insan çalışkandır”).
Ayrıca farklı formlarda da tümel-olumlu önermeler kurulabilir (Örn: “İnsanların tamamı (tümü)
çalışkandır”, “İnsanların hepsi çalışkandır” vb.). Yukarıda örnek olarak verilen “Hiçbir insan
çalışkan değildir” tümel-olumsuz önermesi ise “İnsanların hiçbiri çalışkan değildir” şeklinde
de ifade edilebilir.
Türkçe’de tikel önermeler için kullanılan niceleyici “Bazı”dır. Tümellikle ifade edilen
şey bir bütünün tamamı iken tikellikle ifade edilen şey o bütünün niceliği belirsiz bir parçasıdır.
Örneğin “tüm insanlar” dendiğinde insanların tamamı hakkında konuşulduğu açıktır. “Bazı
insanlar” dendiğinde ise hangi insan ya da insanlardan bahsedildiği, yani “bazı” ile kaç insanın
kastedildiği belirsizdir. Türkçe’de “Bazı” niceleyicisi kullanıldığında muhatap (“Bazı insanlar”
ifadesinde görüldüğü gibi, söz konusu niceleyici ekinin kullanımında özneye ilişen çoğul eki
nedeniyle) gayri ihtiyari olarak birden fazla şeyden söz edildiği zannına kapılabilmekte, bu
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durum onun tikelliği yanlış anlamasına sebebiyet verebilmektedir. Mantıkta “Bazı insanlar
çalışkandır” gibi tikel bir önerme ile kastedilen aslında “en az bir insanın çalışkan olduğu”dur.
Bu dört farklı kategorik önermenin birbirleriyle kurdukları ilişkiler “karşıtlık karesi” adı
verilen şemayla şu şekilde gösterilirler:

Tablo 4

1.3. Modern Mantıkta Önermeler
Modern mantıkta önermeler, esaslarını Aristoteles’in belirlediği geleneksel mantıktan
farklı olarak içeriğinden bağımsız, sadece yargı bildiriyor yani bir doğruluk değeri taşıyor
olmaları itibariyle değerlendirilirler. İki değerli mantık sistemine göre “doğru” ya da “yanlış”
doğruluk değerlerinden birisini taşıdığı öngörülen basit önermeler, modern mantıkta “p”, “q”,
“r” gibi küçük harflerle temsil edilirler. Herhangi bir bileşik sembolik ifadede yer alan tüm basit
önermelerin, sahip olabilecekleri doğruluk değerleri itibariyle birbirleriyle kurabilecekleri tüm
mümkün doğruluk durumları “doğruluk tablosu” olarak adlandırılan şemalar ile gösterilirler.

1.3.1. Mümkün Doğruluk Durumları
Bir konuşma evreninde “p” gibi sadece 1 önermenin olduğu varsayıldığında (bir önerme
ya “doğru” ya da “yanlış” değerlerinden birisini alacağından) ve “doğru”nun “D”, “yanlış”ın
ise “Y” ile gösterilmesi durumunda bu önerme için doğruluk tablosu şu şekilde olacaktır:

Tablo 5
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Bu konuşma evreninde “q” gibi 2. bir önermenin de olduğu varsayıldığında ise “p” ve
“q”nun birbirlerine göre mümkün doğruluk durumları (doğruluk satırları) şu şekilde
sıralanacaktır:
1. “p” “doğru” iken “q” da “doğru” olabilir,
2. “p” “doğru” iken “q” “yanlış” olabilir,
3. “p” “yanlış” iken “q” “doğru” olabilir,
4. “p” “yanlış” iken “q” da “yanlış” olabilir.

Bu dört farklı durum şu tablo ile gösterilebilir:

Tablo 6
Şüphesiz bütün akıl yürütmelerimiz yukarıdaki gösterim için kullanılan akıl yürütme
kadar yalın değildir. Akıl yürütmelere tabi önermelerin (ve hatta doğruluk değerlerinin) sayısı
arttıkça mümkün doğruluk durumlarının sayısı da artacaktır. Bir konuşma evreninde “n” sayıda
önerme yer alıyorsa bu önermelerin birbirlerine göre oluşturacakları mümkün doğruluk
durumlarının sayısı 2n olmaktadır. Formülde taban olan “2”, sistemde varsayılan doğruluk
değeri sayısıdır. Yukarıdaki tablolarda da gösterildiği üzere 1 önerme için mümkün doğruluk
durumu sayısı 21 yani 2, 2 önerme için mümkün doğruluk durumu 22 yani 4’dür. Örnek olarak
3 doğruluk değerli ve 3 önermeli bir sistem için mümkün doğruluk durumu sayısı ise
33 = 3 x 3 x 3 = 27 olmaktadır.
Mantıkta, “3”ten büyük “n” sayıda önerme taşıyan bir konuşma evreni için her bir
mümkün doğruluk durumu, 3 farklı önerme arasındaki mümkün doğruluk durumlarına
indirgenebilir. Dolayısıyla “r” gibi üçüncü bir önermenin de yer alacağı doğruluk tablosu,
doğruluk tablolarıyla yapacağımız işlemlerin tam olarak anlaşılabilmesi için yeterli olmaktadır.
2n formülü uyarınca 3 önermeli bir konuşma evreni için (23 = 2 x 2 x 2 = 8 gereği) 8 farklı
doğruluk satırı olması gerektiğine göre ilgili tablo şu şekilde olacaktır:
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Tablo 7
Burada geleneksel mantıkta Venn diyagramlarıyla yapılan gösterimler ile tablo 5, 6 ve
7’deki gösterimlerinin mütekabiliyetine dikkat edilmelidir. Daha önce de değinildiği gibi
aralarındaki fark, Boole cebirini görselleştiren Venn diyagramlarında sınıfların yani önermeleri
oluşturan terimlerin kaplamlarının, sembolik gösterimlerde ise içeriği dikkate alınmayan
önermelerin doğruluk değerlerinin hesaba katılıyor olmasıdır. Ancak her ikisi de aynı sayıda
unsurla işlem yapan ve nihayetinde aynı muhakemenin ürünüdürler.

Tablo 8
Görüleceği üzere, iki farklı önermenin mümkün doğruluk durumlarını gösteren tablo,
tek bir önermenin mümkün doğruluk durumlarını gösteren tablo’nun bir nevi “genişletilmiş”
halidir. Tablo 5’de “p” için D]Y değerleri verilirken tablo 6’da “p”nin aldığı değerler D]D]Y]Y
(2D]2Y) şeklinde sıralanmakta yani 2 kat artmaktadır. Eklenen yeni önermenin yani “q”nun
doğruluk değerleri tablosu ise Tablo 5’de “p” önermesinin gösteriminin yani D]Y’ın ardı ardına
2 kez yazımı ile elde edilmektedir. Tablo 7’de, ilgili konuşma evrenine “r” gibi üçüncü bir
önermenin katılması durumunda (katsayıların arttırılması suretiyle) aynı genişlemenin söz
konusu olduğu görülmektedir. Kaç önermeden meydana gelirse gelsin bir doğruluk tablosu,
yukarıda izah edilen hususlar dikkate alınarak şu şekilde hazırlanır. Öncelikle doğruluk
tablosundaki ilk önermenin doğruluk sütununa, mümkün doğruluk durumu sayısının yarısı
kadar “doğru” yarısı kadar “yanlış” değeri verilir. Sonrasında gelen her bir önermenin doğruluk
sütunu, solundaki önermenin (örn. 2. önermenin doğruluk sütunu 1. önermenin, 8. önermenin
doğruluk sütunu 7. önermenin) doğruluk sütununa göre hazırlanır. Buna göre 1.nin dışındaki
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herhangi bir önermenin doğruluk sütunu için, solundaki önermenin doğruluk sütununda ilk
“yanlış” değeri görülene kadar kaç “doğru” değeri yazılmışsa onun yarısı kadar “doğru”
ardından yarısı kadar “yanlış” yazılarak bir dizilim elde edilir ve bu dizilim sütunun kalan kısmı
tüketilene kadar tekrarlanır. Bir tablonun kaç satırı olursa olsun, son önermesinin doğruluk
sütunu her zaman “doğru” “yanlış” diziliminin sütun tüketilene kadar tekrarından ibarettir.
Örneğin 4 önermeli ve 24 gereği 16 mümkün doğruluk durumu içeren bir konuşma evreninde
doğruluk sütunları ilk önerme için 8 “doğru” 8 “yanlış”, ikinci önerme için 4 “doğru” 4
“yanlış”ın 2 tekrarı, üçüncü önerme için 2 “doğru” 2 “yanlış”ın 4 tekrarı, son önerme içinse
“doğru”, “yanlış”ın 8 tekrarı şeklindedir.

Tablo 9

1.3.2. Mümkün İlişki Biçimleri
Bir konuşma evreni içerisinde yer alan tek bir önermenin kendisi ve çelişiğiyle, birden
fazla önermenin ise kendileri, çelişikleri ve birbirleriyle kurabilecekleri mümkün ilişki biçimi
sayısı (önerme sayısı “n” olduğunda) “n2x4” formülü ile tespit edilir.
Mümkün doğruluk durumlarının tespiti için kullanılan akıl yürütmenin bir diğer sonucu
olarak karşımıza çıkan mümkün ilişki biçimleri (Örnek olarak tablo 10’da ilk bileşenler
p]p]pı]pı, ikinci bileşenler p]pı]p]pı şeklinde sıralanmıştır. Bu dizilimler “p” için yapılan
D]D]Y]Y ve “q” için yapılan D]Y]D]Y dizilimleri ile elbette aynı muhakemenin ürünüdürler),
aşağıda, tek önermeliden üç önermeliye kadar tüm konuşma evrenleri için ayrı ayrı
gösterilmektedir (Tablolarda “Ω ” herhangi bir ekleme işaret etmektedir)
1. “p” için,

Tablo 10
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2. “p” ve “q” için,

Tablo 11
3. “p”, “q” ve “r” için,

Tablo 12
Bu örnek tablolarda görüldüğü üzere, “n2x4” gereği mümkün ilişki biçimi sayısı tek
önerme için 4, iki önerme için 16 (iki önerme arasındaki mümkün ilişki sayısı, iki önermeyi
ilişkilendiren mümkün eklem sayısına eşittir), üç önerme için 36’dır. Bir başka örnek olarak
beş önermeli bir evren için mümkün ilişki biçimlerinin sayısı ise n2x4 = 52x4 = 100 olacaktır.

1.3.3. Değilleme (Negation)
Değilleme işlemi için, bileşik önermelerde “” basit önermelerde “ı” sembolü kullanılır.
“Değil” adı verilen bu sembol, birlikte kullanıldığı (basit ya da bileşik) önermenin çelişiğini
ifade eder. Buna göre bir “p” önermesi “D” değeri aldığında “değil”i olan “pı” önermesi “Y”,
“Y” değeri aldığında ise “değil”i “D” olur. Buna göre tablo 5, “değil” işleminin eklenmesi ile
şu hali alacaktır:

Tablo 13
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Benzeri şekilde tablo 6 ve 7’nin genişletilmesiyle sırasıyla şu tablolar elde edilir:

Tablo 14

Tablo 15

1.3.4. Mümkün Eklemler
Herhangi bir eklem herhangi iki bileşeni (basit ya da bileşik) birbirine bağlar. İki
doğruluk değeri taşıyan bir mantık sisteminde, iki bileşenin biraradalığınca sağlanması
mümkün doğruluk dizilimi sayısı, dolayısıyla bu doğruluk dizilimlerini temsil edilen mümkün
eklem sayısı (22)2 gereği 16 ‘dır. Aşağıdaki tabloda 1’den 8’e kadar soldan sağa sıralanmış olan
birinci grup mümkün eklemin çelişikleri de aynı rakamla temsil edilmiş ancak sağdan sola
doğru sıralanmışlardır.

Tablo 16
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Örnek olarak 1 no’lu eklem bütün durumlarda “doğru” değeri veren “totoloji”dir. En
sağda yer alan 1ı no’lu eklem ise 1 no’lu eklemin çelişiği yani bütün durumlarda “yanlış” değeri
veren “çelişki”dir.

1.3.5. Dört Temel Eklem
Bu başlık altında incelenecek olan eklemlerden üçü yani “ve”, “veya” ve “ise”
geleneksel mantıkta bileşik önermeler bahsinde ele alınmıştı. “Bu kısımda “ancak ve ancak”
olarak adlandırılan dördüncü bir eklem de incelenecektir. Daha önce de temas edildiği üzere
geleneksel mantıkta bileşik önermeler, içerikleri ve kıyastaki fonksiyonları itibariyle önemlidir.
Modern mantıkta ise bileşik önermelerin içeriği değil sadece doğruluk değerleri dikkate alınan
bileşenlerine ve bu bileşenler arasındaki eklemlerin özelliklerine odaklanılmaktadır. Bu
kısımda ayrıca, modern mantığın konuyla ilgili terminolojisine de yer verilecektir.

1.3.5.1. Birlikte Evetleme (Conjunction)
Gündelik dildeki “ve”nin mantıktaki karşılığıdır. “” ile temsil edilir. İki önermenin aynı anda
tasdikinin yani birlikte “doğru”lanmasının zorunlu olduğu durumu ifade eder. Tablo 6’da gösterilen iki
önerme arasındaki mümkün doğruluk durumlarından sadece ilkinde yani “D]D” durumunda “D”
değerini verir. Bu, diğer durumlarda “Y” değerini vereceği anlamına gelir.

1.3.5.2. Alternatif İlişki / Ayrıklık (Disjunction)
Gündelik dildeki “veya”nın mantıktaki karşılığıdır. “” ile temsil edilir. İki önermeden herhangi
birisinin tasdikinin yani alternatiflerden birisinin “doğru” olmasının yeterli olduğu durumu ifade eder.
Sözü edilen tablodaki mümkün doğruluk durumlarından sadece sonuncusunda yani “Y]Y” durumunda
“Y” değerini verir. Bu, diğer durumlarda “D” değeri vereceği anlamına gelir.

1.3.5.3. İçerme / Koşul (Implication / Condition)
Gündelik dildeki “ise”nin mantıktaki karşılığıdır. “” ile temsil edilir. İki önermeden ilki tasdik
edildiğinde ikincisinin de tasdikinin zorunlu olduğu durumu yani bir koşulu ifade eder. Söz konusu
tablodaki mümkün doğruluk durumlarından sadece ikincisinde yani “D]Y” durumunda “Y” değerini
verir. Bu, diğer durumlarda “D” değeri vereceği anlamına gelir. Bu ekleme “şart” ya da “gerektirme”
de denir.

1.3.5.4. Özdeşlik / Çift Koşul (Identity - Equivalence)
Gündelik dildeki “ancak ve ancak”ın mantıktaki karşılığıdır. “” ile temsil edilir. İki
önermenin aynı anda aynı doğruluk değerini aldığı yani özdeş olduğu durumu ifade eder. Buna göre
ilgili tabloda “D]D” ve “Y]Y” durumlarında “D” değerini, diğer durumlarda “Y” değerini verir. Bu
eklemin bir diğer adı “çift gerektirme”dir.
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Yukarıda tanımladığımız eklemlerin verdikleri doğruluk değerleri şu tablo üzerinde
gösterilir:

Tablo 17

1.3.6. Eklemler Arasındaki İlişkiler
Yukarıda, mümkün eklemlere ilişkin tablo ile özelde dört temel eklem için hazırlanan
tabloda sıralanan doğruluk sütunları dikkatlice incelenirse, eklemler arasındaki ilişkiler kolayca
keşfedilebilir; dört temel eklemin sembolik gösterimlerinin de rastlantısal değil bu ilişkilere
işaret edecek şekilde belirlendiği anlaşılabilir.
“ve” eklemini göstermek için kullanılan “” sembolü ile “veya” eklemini göstermek
için kullanılan “” sembolü bu iki eklem arasında bir tür tersindelik ilişkisi olduğunu
göstermektedir. Nitekim “ve” ekleminin doğruluk sütunu D]Y]Y]Y iken “veya” ekleminin
doğruluk sütunu D]D]D]Y’dır. Bu doğruluk değerleri, birinin diğerinin çelişiğinin “ters”i (bir
doğruluk sütununun değerleri yukarıdan aşağıya doğru sıralanır; “ters”i ise aşağıdan yukarıya
sıralanan biçimidir) olduğunun ifadesidir.
“ise” eklemini göstermek için “” sembolü yani soldan sağa “ok işareti” kullanılırken
“ancak ve ancak” eklemini göstermek için “” yani iki yönlü “ok işareti” kullanılır. “”
sembolü anlaşılacağı gibi “ise”nin yani “koşul”un çift yönlü olduğunu gösterir. Geleneksel
mantıktaki “karşıtlık karesi”nden hatırlanacağı üzere, tümelden tikele tek yönlü “altıklık”
ilişkisinin bir tür ifadesi olan “ise” ekleminin çift yönlü kullanımı, iki önerme arasında karşılıklı
olarak “altıklık” ilişkisi kurulduğu anlamına gelir. Bu durum, söz konusu iki önermenin
birbirlerini içerdiklerinin, gerektirdiklerinin yani birinin gerçeklenebilmek için diğerinin
gerçeklenmesine ihtiyaç duyduğunun, böylece tümüyle örtüştüklerinden “özdeş” olduklarının
ifadesidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modern mantığın geleneksel mantıktan farkları, önerme, doğruluk değeri,
önerme eklemleri, doğruluk tabloları hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Geleneksel (Klasik) Mantık açısından kategoriler kaç temel türe sahiptir?

a.

Bir

b.

İki

c.

Üç

d.

Dört

e.

Beş

2.
Mantık açısından 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

3.
Önermenin geleneksel tanımı göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden
hangisi doğru bir önermedir?
a.

Bazı ağaçlar uçar.

b.

Bütün sürüngenler dört ayaklıdır.

c.

Balıklar suda yaşar.

d.

Güneşte yaşayan bazı canlılar oksijen üretir

e.

Bütün kuşlar otçuldur.

4.
Temel mantık ilkelerinin üçü de doğru kabul edildiğinde, önermelerin
aşağıdaki hangi iki değerden birini almasının kaçınılmaz olduğu kabul edilmektedir?
a.

Doğru, Yanlış

b.

Belirli, Belirsiz

c.

Şüpheli, Mümkün
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d.

Zorunlu, Olası

e.

Süreli, Süresiz

5.

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.

6.

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.

7.
Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
tanımlanmıştır?
a.

Bazı şeyler bazen doğru bazen yanlıştır.

b.

Bazı şeyler başka şeylere dönüşür.

c.

Bir konuşma evreni sadece “a olan” ve “a olmayan”ın birleşiminden ibarettir.

d.

Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.

e.

Bir şey ne ise o’dur.

8.
“Kategorik bir önermenin temel unsurları ………. , ………. ve ……….’ tır.”
önermesine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a.

özne, yüklem, koşaç

b.

nesne, tümleç, yargı

c.

yargı, belirtili nesne, tikel
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d.

tümel, mümkün, özne

e.

tikel, yüklem, belirtisiz nesne

9.

Kategorik önermelerin gösterileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

Tümel-olumlu:

SaP

b.

Tümel-olumsuz:

SeP

c.

Tikel-olumlu:

SıP

d.

Tikel-olumsuz:

Sop

e.

Tikel-olumsuz

Sup

10.
Birlikte evetleme ilişkisi içindeki üç önermenin sonucunun doğru olması için,
önermelerin almaları gereken doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
I. Önerme

II. Önerme

III. Önerme

a. Doğru

Yanlış

Yanlış

b. Doğru

Doğru

Yanlış

c. Doğru

Doğru

Doğru

d. Yanlış

Yanlış

Doğru

e. Yanlış

Yanlış

Yanlış

Cevaplar
1 D, 2 B, 3 C, 4 A, 5 E, 6 D, 7 C, 8 A, 9 E, 10 C
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2. ÖNERMELERİN GEÇERLİLİK, TUTARLILIK VE
ÖZDEŞLİKLERİNİN DOĞRULUK TABLOSU YÖNTEMİYLE
DENETLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, geçerlilik, tutarlılık ve özdeşlik tanımlanacak, bu tanımlar itibariyle ve
doğruluk tablosu yöntemi kullanılarak önermelerin nasıl denetlendiği açıklanacaktır
.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geçerlilik nedir?
2) Tutarlılık nedir?
3) Özdeşlik nedir?
4) Doğruluk tablosu aracılığıyla nasıl denetleme yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar veKazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Önermelerin geçerlilik,
tutarlılık ve
özdeşliklerinin, doğruluk
tablosu yöntemiyle
denetlenmesi

Önermelerin geçerlilik,
tutarlılık ve özdeşliklerini,
Örnek işlemlerle alıştırmalar
doğruluk tablosu yöntemiyle
denetleyebilme
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Anahtar Kavramlar


Geçerlilik



Tutarlılık



Özdeşlik



Doğruluk tablosu yöntemi
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Giriş
Bu bölümde, önermelerin geçerlilik, tutarlılık ve özdeşlikleri, doğruluk tablosu
yöntemiyle denetlenecektir.
Bir çıkarımda öncül adını verdiğimiz önermeler ile sonuç önermesi arasındaki ilişkinin
denetlenmesi için öncüller birbirine (ve) eklemiyle, sonuç önermesi öncüller kısmına (ise)
eklemiyle bağlanır. Amaç, öncüllerin birlikte aldığı doğruluk değeri ile sonuç önermesinin
doğruluk değeri arasındaki ilişkiyi görebilmektir.
Ortaya çıkan bileşik önermenin yani çıkarımın sonuç değerlerini veren sütun doğal
olarak ana eklem olan (ise) sütunudur. Eğer bu sütun hep “doğru” değerlerinden oluşuyorsa, bu
durum çıkarımın geçerli olması anlamına gelir.
Fakat bu sütun en az bir tane “yanlış” değeri içeriyorsa, çıkarım geçersiz’dir.
İlgili sütunda en az bir tane “doğru” değeri varsa, çıkarımın tutarlı olduğu anlaşılır.
Eğer ilgili sütunda hiç “doğru” değeri yoksa, bu durumda çıkarımın geçersiz ve
tutarsız olduğunu söylemek gerekir.
Özdeşlik denetlemesi iki ayrı önerme arasında yapılan bir denetleme türüdür. İki
önermenin özdeş olup olmadıklarının anlaşılması için aralarına (ancak ve ancak) eklemi
konulur. Ortaya çıkan bileşik önermenin ana eklemi olan bu (ancak ve ancak)’ın doğruluk
sütunu bütün satırlarda “doğru” değeri alıyorsa söz konusu iki önermenin özdeş olduklarına
hükmedilir; diğer durumlarda bu iki önerme özdeş değildir denir.
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2.
ÖNERMELERİN
GEÇERLİLİK,
TUTARLILIK
VE
ÖZDEŞLİKLERİNİN
DOĞRULUK
TABLOSU
YÖNTEMİYLE
DENETLENMESİ
2.1. Denetleme Yöntemleri
Önermeler mantığının başlıca konusu basit önermelerin mantıksal eklemler yardımıyla
bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve doğrudan ya da dolaylı çıkarım (tek bir önermeden
eşdeğeri olan başka bir önermeye geçme “doğrudan çıkarım”, birden fazla önermeden hareketle
sonuç elde etme ise “dolaylı çıkarım” olarak adlandırılır) olarak adlandırılan bileşik
önermelerin, bir takım denetleme yöntemleriyle doğruluk değerlerini belirlemek, bu sonuç
değerleri üzerinden geçerlilik ve tutarlılıklarını yorumlamaktır. İki ya da daha fazla önermenin
özdeş olup olmadıklarını belirlemek de bir diğer denetleme işlemidir.
Herhangi bir ifadenin “geçerli” olması onun tüm doğruluk durumları için “doğru” değeri
alması, “tutarlı” olması ise en az bir doğruluk durumu için “doğru” olması anlamına gelir. Bu
şartları sağlamayan ifadeler ilki için geçersiz ikincisi için tutarsız olarak adlandırılırlar.
Geçerlilik ve tutarlılık söz konusu edildiğinde, bir ifade için dört farklı mümkün durumdan
bahsedilebilir:
Geçerlilik ve tutarlılık,
Geçerlilik ve tutarsızlık,
Geçersizlik ve tutarlılık,
Geçersizlik ve tutarsızlık
Ancak bu dört mümkün durumdan ikincisini oluşturan geçerlilik ile tutarsızlık, yukarıda
verdiğimiz tanımları itibariyle “bağdaşmaz” oldukları yani bir arada bulunamayacak bir ikili
oluşturdukları için geriye yorumlayabileceğimiz üç mümkün durum kalmaktadır. Buna göre
bir ifade,
1. Tüm doğruluk durumları için “doğru” değeri alıyorsa “geçerli ve tutarlı”,
2. En az bir durumda “doğru” ve en az bir durumda “yanlış” değeri alıyorsa “geçersiz
ama tutarlı”,
3. Hiçbir durumda “doğru” değeri almıyorsa yani tüm durumlarda “yanlış” değeri
alıyorsa “geçersiz ve tutarsız” olur.

2.1.1. Doğruluk Tablosu Yöntemi
Modern mantıkta, herhangi bir ifadenin geçerlilik ve tutarlılık denetlemesini yapmak
için kullanılan yöntemlerden birisi olan “doğruluk tablosu yöntemi” şu şekilde uygulanır:
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1. Bileşik ifadeyi oluşturan bileşenlerin doğruluk değerleri birinci bölümdeki tablo 7’de
gösterildiği şekilde yazılır,
2. Birinci bölümdeki tablo 17’ye göre bileşenler arasındaki eklemlerin sağladığı
doğruluk değerleri belirlenir,
3. Sonuç olarak ifadenin “ana eklem”inin verdiği doğruluk değerleri yorumlanır.
Bileşik ifadelerde kullanılan parantezlerin işlevi matematiktekinden farksızdır. İşlem
sırası en özel parantezli bileşenden en genel parantezli bileşene doğru olmalıdır. Aşağıda
önerme denetlemesi örneğindeki “(p  r)” bileşik önermesinin “değil”inin “” sembolü ile
gösterildiğine dikkat edilmelidir. “rı” önermesinin doğruluk değerleri sütunu tablo 7’ye göre
kolayca düzenlenebilir ancak “(p  r)” ifadesinin doğruluk sütunu ancak “(p  r)” ifadesinin
doğruluk sütunu belirlendikten sonra tespit edilebilir. Örnek denetlemelerde işlem
sıralamasının anlaşılabilmesi için adım adım gösterim yapılmıştır. Elbette örneğin yapısına
bağlı olarak adım sayısı artıp eksilebilir. İşlemlerin rahat takip edilebilmesi içinse tespiti yapılan
sütunların doğruluk değerleri koyu yazılmış, bu değerleri sağlayan işlemlerin hangi sütunlar
arasında olduğu ok işaretleriyle gösterilmiştir).

2.1.1. Önerme Denetlemesi
Örnek 1:
[(p  q)  rı]  (p  r)
Görüldüğü gibi bu örnek ifadenin “ana eklem”i “”dır. İfadenin geçerlilik ve
tutarlılığını belirleyecek olan da bu eklemin sağladığı doğruluk değerleri sütunudur. Bu sütunu
elde edebilmek için öncelikle bu ana ifadenin bileşenlerinin doğruluk değeri sütunlarının
belirlenmesi gerekir. Bunun için yapılacaklar şu şekilde sıralanır:
1. Adım

Tablo 1a
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2. Adım

Tablo 1b
3. Adım

Tablo 1c
4. Adım

Tablo 1d
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5. Adım

Tablo 1e

Tablo 1f
Daha önce de belirtildiği gibi örnek ifadenin, geçerlilik ve tutarlılık değerlendirmesinde
bizi ilgilendiren kısmı, “ana eklem”inin yani tablo 1e’de görüldüğü üzere “”nın doğruluk
sütunudur. Tablo 1f ile bu sütun ayrıca gösterilmiştir. Örnek ifadenin doğruluk değerlerini
veren bu sütunun ilk satırı “yanlış”, geri kalan yedi satırı ise “doğru” değeri almıştır. O halde
ifade en az bir “yanlış” değeri taşıdığından “geçersiz”, en az bir “doğru” değeri taşıdığı için
“tutarlı”dır.

2.1.2. Kıyas Denetlemesi
“Kıyas”, daha önce de ifade edildiği üzere diğer tüm dolaylı çıkarımlar için bir zemin
oluşturması nedeniyle geleneksel mantık için olduğu kadar modern mantık için de özel bir
öneme sahiptir. Geleneksel gösterimi “A, B ∴ C” olan “kıyas”ın geçerlilik ve tutarlılığının
modern mantıkta denetlenebilmesi için öncelikle bileşik bir önerme formuna dönüştürülmesi
gerekmektedir. Buna göre “,”ün yerine “”, “∴”nın yerine ise “” yazılmalıdır. “Kıyas”ı
önerme formuna dönüştürürken öncüller kısmını paranteze almak, böylelikle öncüller ile sonuç
önermesini birbirinden ayırmak ana eklemin “” olduğunu göstermek açısından önemlidir.
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Örnek 2:
A

B

C

(p  r), (q  r) ∴ (p  q)

şeklinde ifade edilen bir kıyasın önerme formu şu şekilde olacaktır:
[(p  r)  (q  r)]  (p  q)
Bu aşamadan sonra yapılması gereken örnek 1’e benzer şekilde yöntemi uygulamaktır:
1. Adım

Tablo 2a
2. Adım

Tablo 2b
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3. Adım

Tablo 2c
4. Adım

Tablo 2d
5. Adım

Tablo 2e
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6. Adım

Tablo 2f
Örnek “kıyas”ın değerlendirmede bizi ilgilendiren kısmı, ana ekleminin yani tablo 2f’de
görülen “” nın doğruluk sütunudur.

Tablo 2g
Örnek “kıyas”ın doğruluk değerlerini veren bu sütunun tüm satırları “doğru” değeri
almıştır. O halde “kıyas” hem “geçerli” hem de “tutarlı”dır.
Bir “kıyas”ın doğruluk tablosu yöntemiyle geçerliliğinin ve tutarlılığının
denetlenmesinde yapılacak işlemlerin, basit bir akıl yürütme ile biraz daha kısaltılabilmesi
mümkündür. Bilindiği gibi “kıyas”ın ana eklemi “”dir. Bu eklemin özelliği sadece ilk
bileşenin “doğru” ikinci bileşenin “yanlış” olduğu durumda “yanlış”, diğer durumlarda “doğru”
değeri vermesidir.

Tablo 3
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Tablo 3’de görüldüğü üzere, söz konusu doğruluk tanımı itibariyle bir “kıyas”ın,
öncüllerinin (“”nin ilk bileşeninin) durumu ne olursa olsun sonuç önermesinin (“”nin
ikinci bileşeninin) bütün satırlarda “doğru” değeri alması durumunda geçerli ve tutarlı olacağı
açıktır. Benzeri bir akıl yürütme ile sonuç önermesinin durumu ne olursa olsun, öncüller
kısmının bütün satırlarda “yanlış değeri alması durumunda da “kıyas”ın geçerli ve tutarlı
olacağı anlaşılacaktır. Bilindiği gibi öncüller kısmı en az iki önermeden oluşmakta
(Hatırlanacağı üzere zincirleme kıyaslar ikiden fazla öncülden oluşur) ve bunlar birbirlerine,
tüm bileşenleri “doğru” olduğu durumda “doğru”, en az bir bileşeni “yanlış” olduğunda “yanlış”
değeri veren “” eklemi ile bağlanmaktadırlar. O halde öncüller kısmının “yanlış” olması
demek öncüllerden en az birisinin “yanlış” olması demektir.

Tablo 4
Bu tanımlara göre bir denetleme işleminde yapılması gereken şey, sadece “kıyas”ın D
 Y durumunu gerçekleyen herhangi bir satırının olup olmadığına bakmaktır. Eğer böyle bir
satır bulunmuyorsa doğal olarak “kıyas”ın geçerli ve tutarlı olduğuna hükmedilir. D  Y
durumu “kıyas”ın tek bir satırında bile gerçekleniyorsa onu geçersiz kılar. Bu durumun tüm
satırlarında gerçekleniyor olması ise “kıyas”ın geçersiz ve tutarsız olması demektir. Bir “kıyas”
için D  Y durumunun gerçeklenmediği en az bir satırının olması onu tutarlı yapmaktadır.
“Öncüller kısmı”nın doğruluk sütunu ile “kıyas”ın doğruluk sütununun belirlenmesini
gerektirmemesi nedeniyle ilkine göre daha basit olan bu denetleme,
1.

Sonuç önermesinden öncüller kısmına doğru yapılabileceği gibi

2.

öncüller kısmından sonuç önermesine doğru da yapılabilir.

1.
Sonuç önermesinden öncüller kısmına doğru denetleme için sonuç önermesinin
herhangi bir satırda “yanlış” değer alıp almadığına, eğer sonuç önermesinin “yanlış” olduğu
satır ya da satırlar varsa bu satır ya da satırlarda D  Y durumunun gerçeklenip
gerçeklenmediğine yani öncüller kısmının “doğru” olup olmadığına bakılır. Öncüller kısmının
“doğru” olabilmesi ancak D  D durumunun gerçeklenmesiyle mümkün olabildiğine göre bu
denetlemede yapılması gereken şey sonuç önermesinin “yanlış” olduğu satır ya da satırlarda
öncüllerin birlikte “doğru” olup olmadığına bakmaktır.
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2.
Yukarıdaki açıklamalar uyarınca öncüller kısmından sonuç önermesine doğru
denetleme işleminde yapılması gereken şey ise öncüllerin birlikte “doğru” olduğu satır ya da
satırlarda sonuç önermesinin “yanlış” olup olmadığına bakmak olacaktır.
Örnek 3
(p  r), (pı  q) ∴ (p  q)

şeklinde ifade edilen bir kıyasın önerme formu şudur:
[(p  r)  (pı  q)]  (p  q)
1. Adım

Tablo 5a
2. Adım

Tablo 5b
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3. Adım

Tablo 5c
1. Tablo 5c’de görüleceği üzere sonuç önermesi ilk iki satırda “doğru” sonraki altı
satırda “yanlış” değeri almıştır. Hemen söylenebilecek şey “kıyas”ın, öncüller kısmına tabi
olmaksızın iki iki satırda “doğru” değeri aldığı yani tutarlı olduğudur. Denetleme işlemine göre
sonuç önermesinin “yanlış” olduğu “satırlarda öncüllerin birlikte “doğru” olup olmadığına
bakılmalıdır. Nitekim üçüncü ve altıncı satırlarda öncüller birlikte “doğru” değeri almıştır ve
bu durum ilgili satırlarda “kıyas”ın “yanlış” dolayısıyla (en az bir satırda “yanlış” değeri aldığı
için) geçersiz olduğu anlamına gelmektedir.

Tablo 6
2. Denetleme, öncüllerden sonuç önermesine doğru yapılacak olursa öncüllerin birinci,
üçüncü ve altıncı satırlarda birlikte “doğru” olması, ilgili satırlardan üçüncü ve altıncı satırlarda
sonuç önermesinin “yanlış” olmasından hareketle kıyasın geçersiz olduğuna hükmedilecektir.
Bu satırlar dışında kalan satırlar “kıyas” sütununda “doğru” değeri almak durumundadır ve bu
nedenle “kıyas” tutarlıdır.
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Tablo 7

2.1.3. Özdeşlik Denetlemesi
Mantık açısından iki önermenin “özdeş”liği aynı durumlarda aynı doğruluk değerini
alıyor olmaları demektir. Doğruluk tablosu yönteminde, iki önerme arasında özdeşlik
denetlemesi için doğruluk tablosunun ilgili eklemi olan “” (ancak ve ancak) kullanılır.
Örnek 4
[(p  r)  q] önermesi ile [(pı  q)  r] önermesi özdeş midir? sorusuna cevap bulmak
için öncelikle iki önerme “” eklemiyle birbirine bağlanır. Ortaya çıkan bileşik önermenin
tüm satırlarda doğru değeri alması durumunda iki ifadenin “özdeş” olduğuna hükmedilir. Diğer
tüm durumlar bu iki önermenin özdeş olmadığını gösterecektir.
[(p  r)  q]  [(pı  q)  r]
1. Adım

Tablo 8a
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2. Adım

Tablo 8b
3. Adım

Tablo 8c
4. Adım

Tablo 8d
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Tablo 8’de ayrıca gösterildiği üzere iki önermenin aynı satırda aynı doğruluk
değerlerini almadığı dolayısıyla “özdeş olmadıkları” anlaşılmaktadır.

Tablo 8e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önermelerin geçerlilik, tutarlılık ve özdeşlikleri doğruluk tablosu
yöntemiyle denetlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Doğruluk tablosu yöntemiyle aşağıdakilerden hangisi denetlenebilmektedir?

I. Geçerlilik II. Tutarlılık III. Özdeşlik
a.

Yalnız I

b.

Yalnız II

c.

I ve II

d.

II ve III

e.

I, II ve III

2.
“Bir çıkarımda öncül adını verdiğimiz önermeler ile sonuç önermesi
arasındaki ilişkinin denetlenmesi için öncüller birbirine ….. eklemiyle, sonuç önermesi
öncüller kısmına …….. eklemiyle bağlanır.” önermesinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
a.

ve – veya

b.

ve – ise

c.

ise – ancak ve ancak

d.

veya – veya

e.

ise – ise

3.
İki öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle
denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırının tamamı “doğru” değerlerinden oluşmuşsa, söz
konusu çıkarım için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz

c.

Tutarsız

d.

Eşdeğer

e.

Belirsiz
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4.
Üç öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle
denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırı en az bir “yanlış” değeri içeriyorsa, söz konusu
çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz

c.

Tutarlı

d.

Eşdeğer

e.

Belirsiz

5.
Dört öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle
denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırı en az bir “doğru” değeri içeriyorsa, söz konusu
çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz

c.

Tutarlı

d.

Eşdeğer

e.

Belirsiz

6.
Beş öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle
denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırının tamamı “yanlış” değeri içeriyorsa, söz konusu
çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Negatif

c.

Tutarlı

d.

Tutarsız

e.

Belirsiz
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7.
İki önermenin “ancak ve ancak” eklemiyle bağlanıp doğruluk değerleri
incelenmektedir. Ortaya çıkan bileşik önermenin ana eklemi olan bu (ancak ve ancak)’ın
doğruluk sütunu bütün satırlarda “doğru” değeri alıyorsa söz konusu önermeler için
aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz

c.

Tutarlı

d.

Tutarsız

e.

Eşdeğer

8.

Aşağıdakilerden hangisi aynı anda bir çıkarımın sonucu olamaz?

a.

Geçerlilik ve tutarsızlık

b.

Geçerlilik ve tutarlılık

c.

Geçersizlik ve tutarlılık

d.

Tutarsızlık ve geçersizlik

9.
İki önermenin eşdeğer olup olmadıklarını incelemek için önermeler arasında
aşağıdaki hangi eklem konularak işlem yapılmalıdır?
a.

ise

b.

ve

c.

veya

d.

ancak ve ancak

e.

değil

10.
İki önerme ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu aracılığıyla
denetlenecektir. Bu işlem için önermelerin hangi eklem ile bir araya getirilerek doğruluk
değerlerinin incelenmesi gerekir?
a.

ise

b.

ve

c.

veya

d.

ancak ve ancak
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e.

değil

Cevaplar
1 E, 2 B, 3 A, 4 B, 5 C, 6 D, 7 E, 8 A, 9 D, 10 B
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3. QUINE YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, önermelerin geçerlilik ve tutarlılıklarının Quine yöntemiyle denetlenmesi
hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Quine yöntemi aracılığıyla nasıl denetleme yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Önermelerin geçerlilik
tutarlılık ve
özdeşliklerinin Quine
yöntemiyle denetlenmesi

Önermelerin geçerlilik
tutarlılık ve özdeşliklerini
Quine yöntemiyle
denetleyebilme

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Quine yöntemi
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Giriş
Bu bölümde, önermelerin geçerlilik, tutarlılık ve özdeşliklerinin Quine yöntemiyle
denetlenmesi hakkında bilgi verilecektir.
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3. QUINE YÖNTEMİ
Amerikalı bir filozof olan Willard Van Orman Quine (1908–2000) analitik gelenek
içerisindeki mantık çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılın en önemli isimlerinden birisi olmuştur.
Mantıkçılar için bir başucu kitabı olan Methods of Logic adlı çalışmasında Quine, modern
mantık için geçerliliğin ve tutarlılığın ne olduğu üzerinde durmuş, herhangi bir çıkarımın
geçerliliği ve tutarlılığını denetlemek için kullanılan ve bugün kendi adıyla anılan bir yöntem
geliştirmiştir.
Bir bileşik önermenin doğruluk tabloları yöntemiyle denetlenmesi, onu meydana getiren
basit önermelerin, “doğru” ya da “yanlış” değerini almaları halinde ve değilleme işlemleri ya
da birini diğerine bağlayan eklemler uyarınca hangi doğruluk değerlerini sağladıklarının tek tek
tespit edilmesini gerektirir. Quine yöntemini doğruluk tabloları yönteminden farklı kılan husus
bir bileşik önermeyi (onu oluşturan eklemlere bağlı olan) bir takım eşdeğerlikler yardımıyla
sadeleştirebilmesi ve böylece onun mümkün doğruluk durumlarına ait değerlerin daha kolay ve
hızlı bir şekilde belirlenebilmesine imkân sağlamasıdır.
Quine yönteminde kullanılan eşdeğerliklerin tespiti de gayet kolaydır. İki değerli
mantıkta, A ile temsil edilen herhangi bir önermenin (Bundan sonra karşımıza çıkacak bir takım
eşdeğerliklerin gösteriminde kullanılacak A, B, C gibi büyük harfler basit ya da bileşik herhangi
bir önermeyi temsi ederler) “doğru” ya da “yanlış”la kurduğu herhangi bir ilişkinin vereceği
doğruluk değeri için (A’nın doğruluk değerinin bilinip bilinmemesine bağlı olarak) sadece dört
öngörülebilir durumdan bahsedilebilir:
A’nın doğruluk değerinin bilinmemesi durumunda sonuç,
ya

A

yahut Aı
A’nın doğruluk değerinin bilinmesi durumunda ise sonuç zorunlu olarak,
ya

D

yahut Y
olmak durumundadır. Ancak eklemler, bazı mümkün ilişki biçimlerinde A’nın doğruluk
değerinin bilinmemesi durumunda dahi sonuç olarak bir doğruluk değeri verebilmektedirler.
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Söz konusu eşdeğerliklerin tespiti sırasıyla şu şekilde yapılabilir:
,  ve  eklemlerinin yer değiştirme özelliğine sahip oldukları dikkate alınırsa
AD=DA=A

AY=YA=Y

AD=DA=D

AY=YA=A

AD=DA=A

A  Y = Y  A = Aı olur.

Yer değiştirme özelliği taşımayan  için ise eşdeğerlikler
AD=D
DA=A
A  Y = Aı
Y  A = D şeklindedir.

3.1. Önerme Denetlemesi
Aşağıda, Quine yönteminin nasıl uygulandığı ve yukarıdaki eşdeğerliklerin bu
uygulamada nasıl kullanıldığı, doğruluk tablosu yöntemi için verdiğimiz örnek önerme (aynı
örneğin kullanılması iki farklı yöntem arasında mukayese yapılabilmesi içindir) üzerinde ancak
bu yeni yöntem için ilk örnek olması sebebiyle ayrıntılı bir biçimde açıklanacaktır.
Örnek 1
[(p  q)  rı]  (p  r)
1. Öncelikle, ilgili bileşik önermede basit önermeleri temsil eden terimlerden en çok
geçeni tespit edilir (örnek önermede en çok geçen terim “p”dir). Eğer en çok geçen terim birden
fazla ise ilkesel olarak tercih “p, q, r” sırasına göre yapılır.
2. Bileşik önermede yapılacak sadeleştirme işlemlerinde mümkün olduğunca az sayıda
değişkenle işlem yapılmasını sağlayacak ve böylece çözümü kolaylaştıracak olması nedeniyle
en çok geçen basit önermeye önce “D” daha sonra “Y” doğruluk değeri verilir; aşağıda
gösterileceği şekilde her bir doğruluk değeri için sadeleştirme işlemleri yapılır; nihayetinde bir
doğruluk değeri elde edene kadar terim belirleme, değer verme ve sadeleştirme işlemlerine
devam edilir. Sadeleştirme işlemlerinin herhangi bir aşamasında bir terime değer verilmesi
gerekmişse bu işlemin “D” için olduğu gibi “Y” için de yapılmasının zorunlu olduğu
unutulmamalıdır.
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3. Son olarak, elde edilen tek tek doğruluk değerlerinin doğruluk tablosunda gösterimi
yapılır; bu değerler üzerinden önermenin geçerliliği ve tutarlılığı değerlendirilir.
En çok geçen basit önerme “p” olduğuna göre
p = D olduğunda ilgili bileşik önerme
[(D  q)  rı]  (D  r) olur.
D  A = A olduğuna göre (D  q) = q
D  A = A olduğuna göre (D  r) = r olur. Ancak önermenin başında “” olduğuna
göre sonuç rı’dir. Bu sadeleştirmeler neticesinde bileşik önerme şu hali alır:
(q  rı)  rı

Görüldüğü üzere sadeleştirme sonucunda bir doğruluk değeri elde edilememiştir. Bu
nedenle eldeki ifadede ilgili işlemler tekrar edilir. Yukarıdaki ifadede en çok geçen terim “r”
olduğuna göre
r = D olduğunda ilgili bileşik önerme
(q  Y)  Y olur.
A  Y = Aı olduğuna göre (q  Y) = qı, bu durumda ifade
(qı  Y) olmaktadır.
A  Y = A olduğuna göre (qı  Y) = qı olur. Hala bir doğruluk değeri elde
edilemediğinden son olarak q’ya da değer vermek gerekmektedir. Sonuç:
q = D olduğunda ifade qı gereği “Y”
q = Y olduğunda ifade qı gereği “D” olmaktadır.

Şimdi geriye dönülerek r’nin “Y” olduğu durumu da denetlemek gerekmektedir.
r = Y olduğunda ilgili bileşik önerme yani (q  rı)  rı
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(q  D)  D olur.
A  D = D olduğuna göre (q  D) = D olmakta, o halde (q  D)  D ifadesi de (D 
D) yani “D” olmaktadır.

Görülmüş olduğu gibi, çözümlemenin bu kısmında q’ya değer vermek gerekmemiştir.
Artık en başa dönülerek p’nin “Y” olduğu durumlar incelenebilir:
p = Y olduğunda ilgili bileşik önerme
[(Y  q)  rı]  (Y  r) olur.
Y  A = Y olduğuna göre (Y  q) = Y

Y  A = Aı olduğuna göre (D  r) = rı olur. Ancak önermenin başında “” olduğuna
göre sonuç rıı yani r olmaktadır (Bir önermenin çift değillemesi kendisidir). Bu sadeleştirmeler
neticesinde bileşik önerme şu hali alır:
(Y  rı)  r

Y  A = D olduğuna göre (Y  rı) = D’dur; elde kalan (D  r) ifadesi de D  A = D
gereği “D” olmaktadır.
Bu sadeleştirme işlemleri neticesinde elde edilen doğruluk değerleri, ilgili oldukları
mümkün doğruluk durumlarıyla birlikte şu şekilde sıralanırlar:
1. p = D, r = D, q = D olduğunda sonuç “Y”dır
2. p = D, r = D, q = Y olduğunda sonuç “D”dur.
3. p = D, r = Y olduğunda “q”ya değer vermek gerekmediğinden “q” ister “D” ister
“Y” olsun sonuç “D”dur.
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4. p = Y olduğunda ne “q”ya ne de “r”ye değer vermek gerekmediğinden “q” ve “r”
ister “D” ister “Y” olsun sonuç “D”dur.
Quine yöntemiyle sadeleştirme işleminde, sadece bir önermeye doğruluk değeri
verilmesiyle bir sonuç doğruluk değeri elde edilebiliyorsa bu değer, doğruluk tablosundaki dört
farklı mümkün doğruluk durumunun değeridir. Eğer iki önermeye doğruluk değeri verilmesiyle
bir sonuç doğruluk değeri elde edilebiliyorsa bu değer, doğruluk tablosundaki iki farklı
mümkün doğruluk durumunun değeridir. Sonuç doğruluk değerinin elde edilebilmesi için üç
önermeye de doğruluk değeri verilmesi gerekmişse elde edilen doğruluk değeri doğruluk
tablosundaki tek bir mümkün doğruluk durumunun değeri olmaktadır.
Yukarıdaki değerlerin tabloya işlenmesi şu şekilde yapılacaktır:
1. Durum için

Tablo 1a

2. Durum için

Tablo 1b

58

3. Durum için

Tablo 1c
4. Durum için

Tablo 1d
Görüleceği üzere tablo 1d’nin sonuç sütunu ile 2. Bölümdeki tablo 1f ile özdeştir. O
halde tekraren bileşik önerme en az bir “yanlış” değeri aldığından “geçersiz”, en az bir “doğru”
değeri aldığı için “tutarlı”dır.

Tablo 1d

Tablo 1f (2.b.)
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3.2. Kıyas Denetlemesi
Örnek 2
(q  r), (pı  q) ∴ (p  q)

[(q  r)  (pı  q)]  (p  q)
örnek kıyasında en çok geçen terim “q”dur. O halde ifade, üzerindeki “q”ya önce “D” daha
sonra “Y” değeri verilerek (ihtiyaç halinde diğer terimlere de doğruluk değerleri verilmesi
suretiyle) bir doğruluk değeri elde edilene kadar sadeleştirilecektir:

Tablo 2

60

Tablo 2’de görüleceği üzere kıyas en az bir “yanlış” değeri aldığından “geçersiz”, en az
bir “doğru” değeri aldığı için “tutarlı”dır.

3.3. Özdeşlik Denetlemesi
Örnek 3
[(p  r)  q] ile [(pı  q)  r] özdeş midir?
[(p  r)  q]  [(pı  q)  r]
Bileşik önermede her üç terim de ikişer kere geçmektedir. p, q, r sırası gereği işlem “p”den
başlatılacaktır.

İlgili iki önermenin denetlenmesiyle ortaya çıkan değerlerden en az biri “Y” olduğundan
bu iki ifade özdeş değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önermelerin geçerlilik ve tutarlılıklarının Quine yöntemiyle denetlenmesi
hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
“Quine yöntemi” olarak bilinen ve Amerikalı filozof Willard Van Orman
Quine’nın (1908–2000) geliştirdiği yöntem aşağıdaki kitaplardan hangisinde aktarılmıştır?
a.

Methods of Logic

b.

Methods of Mathematics

c.

Methods of Physics

d.

Methods of Arithmetic

e.

Methods of Transformation

2.

Quine yöntemi hangi denetleme yöntemiyle bir arada iş görmektedir?

a.

Saçmaya İndirgeme

b.

Doğruluk Tablosu

c.

Tam Normal Biçime İndirgeme

d.

Lukasiewicz- Tarski Notasyonu

e.

Çok Değerli Mantık

3.

Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

AD=A

b.

DA=A

c.

AY=Y

d.

YA=Y

e.

YY=D

4.

Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

DD=Y

b.

AD=D

c.

AY=A

d.

DA=D

e.

YA=A
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5.

Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

AD=A

b.

DA=A

c.

A  Y = Aı

d.

Y  A = Aı

e.

YY=D

6.

Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

AD=D

b.

AD=D

c.

DA=A

d.

A  Y = Aı

e.

YA=D

7.
[(p  q)  r]  [(p  p) (s  t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir.
“Doğru” değeri alacak ilk önerme hangisi olmalıdır?
a.

p

b.

q

c.

r

d.

s

e.

t

8.
[(p  q)  r]  [(p  p) (s  t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir.
“Yanlış” değeri alacak ilk önerme hangisi olmalıdır?
a.

p

b.

q

c.

r

d.

s

e.

t
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9.
[(p  q)  (r  t) ]  [(p  p) (s  t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir.
“Yanlış” değeri alacak ikinci önerme hangisi olmalıdır?
a.

p

b.

q

c.

r

d.

s

e.

t

10. [(p  q)  (r  t) ]  [(p  p) (s  t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir.
“Doğru” değeri alacak ikinci önerme hangisi olmalıdır?
a.

p

b.

q

c.

r

d.

s

e.

t

Cevaplar
1 a, 2 b, 3 e, 4 a, 5 e, 6 a, 7 a, 8 a, 9 e, 10 e
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4. SAÇMAYA İNDİRGEME YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, saçmaya indirgeme yöntemiyle geçerlilik denetlemesi konusunda bilgi
verilecektir.

67

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Saçmaya indirgeme nedir?
2) Saçmaya indirgeme yöntemiyle geçerlilik ve özdeşlik denetlemeleri nasıl yapılır?

68

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Saçmaya İndirgeme
yöntemi

Saçmaya indirgeme
yöntemiyle geçerlilik ve
özdeşlik denetlemelerini
yapabilme

Örnek işlemlerle alıştırmalar

69

Anahtar Kavramlar


Saçmaya indirgeme yöntemi

70

Giriş
Saçmaya indirgeme (reductio ad absurdum) çok eskiden beri bilinen bir ispat
yöntemidir. Bu yöntem gündelik yaşantıda da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemin son
derece kullanışlı bir ispat biçimi olmasının bir nedeni, doğrudan ispatlanamayan bir yargının
doğruluğu konusunda bu yöntemle karar verilebilmesidir.
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4. SAÇMAYA İNDİRGEME YÖNTEMİ
4.1. Saçmaya İndirgeme
Latince’si “Reductio Ad Absurdum” olan bu yöntem Osmanlıca’da “Abese İrca”, Yeni
Türkçe’de “Saçmaya İndirgeme” ve “Olmayana Ergi” olarak adlandırılmıştır. Mantıksal zemini
iki değerli mantığın “üçüncü halin imkânsızlığı” ilkesi olan, Antikçağ’dan beri filozofların,
iddialarını ispat için sıklıkla kullandıkları bir yöntem olarak karşımıza çıkan “Saçmaya
İndirgeme”nin modern mantıktaki uygulaması şu şekilde izah edilebilir:
Daha önce de değinildiği üzere herhangi bir ifadenin “geçerli” olması, mümkün
doğruluk durumlarının tamamında “doğru” değeri alması demektir. Buna göre bir ifadenin
“geçerli” olduğunun söylenebilmesi için tüm mümkün doğruluk durumlarının denetlenmiş ve
hepsinin “doğru” değeri aldığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. “Üçüncü halin
imkânsızlığı” ilkesi, herhangi bir önermenin ya “doğru” ya da “yanlış” olabileceğini, bunlardan
başka bir değer alamayacağını ifade eder. Bu ilke uyarınca, eğer bir önermenin hiçbir durumu
için “yanlış” değeri alamayacağı gösterilebilirse bu onun tüm durumları için “doğru” değeri
aldığı yani “geçerli” olduğu anlamına gelecektir. Buna mukabil ifadenin en az bir durumda
“yanlış” değeri aldığı tespit edilebilirse, diğer durumlara bakılmaksızın “geçersiz” olduğuna
hükmedilebilecektir.
Bu akıl yürütmelerin yardımıyla, bir ifadenin “yanlış” olduğunu varsaymak suretiyle
yapılacak bir denetleme onun tüm mümkün doğruluk durumlarının “doğru” olup olmadığını tek
tek denetleme uğraşından çok daha pratik görünmektedir.

4.1.1. Önerme Denetlemesi
Örnek 1
[(p  q)  rı]  (p  r)
1. Adım: İfadenin “yanlış” olduğu varsayılır:
[(p  q)  rı]  (p  r)
Y

2. Adım: İfadenin bileşenlerinin doğruluk değerleri tespit edilir:
Örnek ifadenin “yanlış” olabilmesi için “” ana eklemi gereği bileşenlerinin her ikisinin
de “yanlış” olması zorunludur.
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[(p  q)  rı]  (p  r)
Y
Y

Y

3. Adım: Ana bileşenlerin doğruluk değerleri üzerinden basit önermelerin doğruluk
değerleri tespit edilir:
Örnek ifadenin ana bileşenlerin her ikisi de “Y” olmak zorundadır ancak ilk bileşeni
“yanlış”layan tek bir durum varken (İlk ana bileşenin eklemi “”dir ve sadece (D  Y)
durumu “yanlış” değeri verir) ikinci bileşeni “yanlış”layan iki farklı durum vardır İkinci ana
bileşenin eklemi “”dır ve (D  Y) ile (Y  D) durumları için “yanlış” değeri verir). İşlemi,
daha az durumu denetlemeyi gerektirecek yol üzerinden sürdürmek daha hızlı sonuç alınmasını
sağlayacağından basit önermelerin değerlerini belirleme işlemi “” eklemini taşıyan
[(p  q)  rı]

üzerinden yapılacaktır. Buna göre ilgili ifadenin “yanlış” olması birinci bileşeninin “doğru”
ikinci bileşeninin “yanlış” olması demektir.

[ (p  q)  rı]
Y
D

Y

Bu son değerlere göre
(p  q) = D olduğundan “” eklemi gereği hem “p” hem de “q” “doğru”,
rı = Y olduğundan r “doğru” olmak zorundadır.
4. Adım: Bir ana bileşen üzerinden çıkartılan basit önermelere ait doğruluk değerleri
diğer ana bileşene tatbik edilir. Bu işlem neticesinde ilgili ana bileşenin, ana ifadeyi “yanlış”
kılacak doğruluk değerini verdiği anlaşılırsa ifadenin “geçersiz” olduğuna hükmedilir. Bazen
denetlenmesi gereken birden fazla mümkün durum olabilir. Tüm mümkün durumlar
tüketilmeden ifadenin geçerliliği üzerine bir şey söylenemeyeceği unutulmamalıdır. Böyle bir
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durum söz konusuysa buraya kadar yapılan işlemlerin diğer mümkün durumlar için de tekrar
edilmesi gerekir:
Örnek ifadenin birinci bileşeninden p = D, q = D, r = D elde edildiğine göre, ilgili
değerlerin ikinci ana bileşen olan (p  r)’ye tatbiki sonucu ifade
(D  D) olacaktır. Bu ifadenin sonucu ise “Y”dır. Görüleceği üzere ana ifadeyi yanlış
kılan (Y  Y) durumu gerçeklenmiş, böylece ifadenin en az bir durumda “Y” değeri aldığı
gösterilmiştir. Buna göre ifadenin “geçersiz” olduğuna hükmedilir.

4.1.2. Kıyas Denetlemesi
Örnek 2
(q  r), (p  qı) ∴ [(p  q)  r]

[(q  r)  (p  qı)]  [(p  q)  r]

Çözümlemede görüldüğü üzere kıyasın sonuç kısmını “yanlış”layan değerler, öncüller
kısmını “doğru”ladığından, kıyas için (D  Y) durumu gerçeklenmiş yani p = D, q = Y, r = Y
değerleri için (Bu değerler, kıyasın doğruluk tablosunda 4. sıradaki mümkün doğruluk
durumunu ifade etmektedir. Eğer ilgili kıyas, doğruluk tablosu yöntemiyle denetlenecek olursa
sonuç sütununun 4. satırının “yanlış” olduğu görülecektir) kıyasın “yanlış”landığı
gösterilmiştir. Bu nedenle kıyas için “geçersiz”dir denir.
Bir ifadenin geçerliliğinin, saçmaya indirgeme yöntemiyle daha hızlı bir şekilde
denetlenebildiği gayet açıktır ancak “tutarlılık” denetlemesinin her ifade için aynı hızla
yapılamayacağının da bilinmesi gerekir. Örneğin “geçersiz” ve “tutarsız” bir ifadenin
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denetlenmesinde ilk tespit edilen mümkün durum için ifadenin “Y” olduğu gösterildikten sonra
geçersizliği tescil edilmiş olur ve bu nedenle diğer mümkün durumları denetlemek gerekmez.
Hâlbuki ifadenin tutarlılığına ilişkin bir hüküm verebilmek için “yanlış” değer vermesi
muhtemel diğer mümkün durumların da tüketilmesi gerekmektedir ve bu bazı örnekler için bir
hayli karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenledir ki saçmaya indirgeme yöntemi bir tutarlılık
denetleme yönteminden ziyade bir geçerlilik denetleme yöntemi olarak anılmalıdır.

4.1.3. Özdeşlik Denetlemesi
Örnek 3
[(pı  r)  q] ile [(p  qı)  r] özdeş midir?
[(pı  r)  q]  [(p  qı)  r]

Çözümlemede görüldüğü üzere özdeşlik denetlemesinin ana eklemi olan “” eklemi
(D  Y) ile (Y  D) durumlarında “yanlış” değeri vermektedir. Küçük bileşenleri bağlayan
eklemlerin özelliklerine dikkat edildiğinde, basit önermelerin değerlerine, (Y  D) durumu
üzerinden daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceği görülecektir. Nitekim ilgili işlemler neticesinde
elde edilen p = Y, q = Y, r = D değerleri için ana eklemin “yanlış”lanabildiği gösterilmiş, (D
 Y) durumunun değerlendirilmesine ise bu sebeple gerek kalmamıştır. Sonuç itibariyle söz
konusu iki önermenin özdeş olmadığı tespit edilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, saçmaya indirgeme yöntemiyle geçerlilik ve özdeşlik denetlemesi
konusunda bilgi verilmiştir.

76

Bölüm Soruları
1.
kullanır?

“Saçmaya indirgeme yöntemi” hangi mantık ilkesini kendisine zemin olarak

a.

Çelişmezlik

b.

Özdeşlik

c.

Üçüncü Halin Olmazlığı

d.

Tutarlılık

e.

Neden-Sonuç Bağlantısı

2.
Saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenen bir çıkarımın sonuç satırında en az
bir “doğru” değeri bulunuyorsa bu ifade için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz

c.

Tutarlı

d.

Tutarsız

e.

Eşdeğer

3.
Saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenen iki çıkarımının sonuç satırındaki
doğruluk değerleri dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değerlendirmede
bulunulabilir?
a.
Geçerlilik
b.

Geçersizlik

c.

Tutarlılık

d.

Tutarsızlık

e.

Eşdeğerlik

4.
Saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenen bir çıkarımın sonuç satırının
tamamında “yanlış” değeri bulunuyorsa bu ifade için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak
söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz
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c.

Belirsiz

d.

Tutarlı

e.

Eşdeğer

5.
Saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenen bir çıkarımın sonuç satırının
tamamında “doğru” değeri bulunuyorsa bu ifade için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak
söylenebilir?
a.

Geçerli

b.

Geçersiz

c.

Belirsiz

d.

Tutarlı

e.

Eşdeğer

6.
Saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenen bir çıkarımın tamamının öncelikle
hangi doğruluk değerine sahip olduğu varsayılarak işlem yapılır?
a.

Doğru

b.

Yanlış

c.

Belirsiz

d.

Tutarlı

e.

Geçerli

7.
[(p  q)  r] ifadesi saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenecektir. Bu ifadenin
tamamının “yanlış” değerini alabilmesi için “(p  q)” ifadesinin hangi doğruluk değerine sahip
olması zorunludur?
a.

Doğru

b.

Yanlış

c.

Belirsiz

d.

Tutarlı

e.

Geçerli
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8.
[(p  q)  r] ifadesi saçmaya indirgeme yöntemi ile denetlenecektir. Bu ifadenin
tamamının “yanlış” değerini alabilmesi için “(r)” ifadesinin hangi doğruluk değerine sahip
olması zorunludur?
a.

Doğru

b.

Yanlış

c.

Belirsiz

d.

Tutarlı

e.

Geçerli

9.
[(q  r)  (p  qı)]  [(p  q)  r] ifadesi saçmaya indirgeme yöntemi ile
denetlendiğinde sonuç “geçersiz” olarak belirleniyorsa, aynı ifadenin Quine yöntemi ile elde
edilecek sonuç aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a.

Doğru

b.

Yanlış

c.

Geçersiz

d.

Tutarlı

e.

Geçerli

10.
[(q  r)  (p  qı)]  [(p  q)  r] ifadesi saçmaya indirgeme yöntemi ile
denetlendiğinde sonuç “geçersiz” olarak belirleniyorsa, aynı ifadenin doğruluk tablosu yöntemi
ile elde edilecek sonuç aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a.

Doğru

b.

Yanlış

c.

Geçersiz

d.

Tutarlı

e.

Geçerli

Cevaplar
1 C, 2C, 3 E, 4 B, 5 A, 6 B, 7 A, 8 B, 9 C, 10 C
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5. TAM NORMAL BİÇİME İNDİRGEME YÖNTEMİ

80

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, tam normal biçime indirgeme yöntemi ile geçerlilik, tutarlılık ve özdeşlik
denetlemelerinin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tam normal biçime indirgeme yöntemi nedir?
2) Denetlemeler tam normal biçime indirgeme yöntemiyle nasıl yapılır?

82

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tam normal biçime
indirgeme yöntemi

Tam normal biçime
indirgeme yöntemi ile
geçerlilik, tutarlılık ve
özdeşlik denetlemelerini
yapabilme

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Tam normal biçime indirgeme yöntemi
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Giriş
Önerme eklemleri birbirleri cinsinden yazılabilirler. Bu özellik onların arasında çeşitli
mantık işlemleri yapılabilmesine olanak verir. Bu işlemlerden birisi, içinde çeşitli eklemlerin
bulunduğu bir ifadeyi veya’lı forma dönüştürmektir. Tam normal biçim (veya kısaca TNB) adı
verilen bu formun, yani A v B v C v D…… şekline dönüştürülmüş bir ifadenin özelliği, her
bileşeninin ortak temsilci harflerden oluşmasıdır. Böylece, TNB’e dönüştürülmüş olan ifadenin
sahip olduğu mantıksal özellikler aracılığıyla, bir takım (mantıksal) yorumlar yapabilme
olanağı elde edilir. Bu yorumların arasında, bizi doğrudan ilgilendiren, bir ifadenin geçerlilik
ve tutarlılığının belirlenmesi de bulunmaktadır.
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5. TAM NORMAL BİÇİME İNDİRGEME YÖNTEMİ
5.1. Tam Normal Biçime İndirgeme
Bu denetleme yöntemi, herhangi bir ifadedeki “” ve “” eklemlerini taşıyan
bileşenleri, daha önce Boole Cebiri başlığı altında incelemiş olduğumuz bir takım
eşdeğerliklerin yardımıyla “” eklemiyle kurulmuş, “” eklemi ile bir araya getirilmiş (pqr
sırasında) tam bileşenlere dönüştürme işlemidir.
Bu dönüştürme işlemi için öncelikle “” ve “” eklemlerinin “” ve “” eklemleri
cinsinden gösterimlerinin belirlenmesi gerekir. Geleneksel mantık bölümünde, koşullu
önermelerin “ve” eklemiyle nasıl ifade edildiği örnek üzerinden izah edilmişti. Burada benzeri
bir örnekle, sonrasında sıralanacak olan eşdeğerliklerin daha anlaşılır kılınmasına çalışılacaktır:
“Baharın gelişi”nin A, “İnsanların mutlu olması”nın ise B ile temsil edilmesi
durumunda “Bahar gelir ise insanlar mutlu olur” önermesi (A  B) şeklinde gösterilir. Bu
önerme “Bahar gelince insanların mutlu olmaması söz konusu olamaz” önermesiyle özdeştir.
İkinci önermenin sembolik gösterimi (A  Bı) olduğuna göre

(A  B) = (A  Bı) olmaktadır.

De Morgan Kanunlarına göre ikinci önermedeki “”in içeri alınması durumunda

(A  B) = (A  Bı) = (Aı  B)

olur (Boole Cebirinde toplam ve çarpım işlemleri üzerinden gösterilen bu kanunlara göre
“değil” parantez içerisine alındığında bileşenleri ayrı ayrı değillediği gibi işlemi (mantıkta
eklemi) de dönüştürür).
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Eklemler arasındaki ilişkiler bahsinde açıklandığı üzere “” çift yönlü koşulun
ifadesidir. Buna göre söz konusu ilişki şu şekilde sembolleştirilebilir:
(A  B) = (A  B)  (B  A)

(A  B) = (Aı  B)  (Bı  A)
ifadesi
Boole cebirinde
x(y + z) = xy + xz
biçiminde ifade edilen ve dördüncü bir bileşen için (v + x)(y + z) = vy + vz + xy + xz biçiminde
genişletilen, çarpmanın toplama üzerine dağılım işleminin mantıktaki karşılığı olarak “”’nin
“”n üzerine dağılım işlemi neticesinde

(AıBı  AıA  BBı  BA)

halini alır. Yine Boole Cebirindeki
x(1 - x) = xxı = 0
eşdeğerliği gereği ifadedeki AıA ile BBı önermeleri “0”a eşdeğerdir yani “Y”tır. Bu durumda
ifade
(AıBı  Y  Y  BA)
olmaktadır. Ayrıca Quine yönteminde “A  Y = A” olarak karşımıza çıkan Boole Cebirinin
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x+0=x

eşdeğerliği gereği ifadenin son hali (AıBı  BA) olur. Standart yazımı itibariyle (A  B)

(AB  AıBı)
şeklinde gösterilir. (A  B)’nin eşdeğeri tespit edildiğine göre De Morgan Kanunları
yardımıyla (A  B)’nin eşdeğeri de kolaylıkla gösterilebilir:
(A  B) = (AB  AıBı) = (AB)  (AıBı)
= (Aı  Bı)  (A  B)
olur. Elde edilen ifadede dağılım işlemi uygulandığında

= (AıA  AıB  BıA  BıB)
= (Y  AıB  BıA  Y)
= (AıB  BıA)
olur. Standart yazımı itibariyle (A  B)
(ABı  AıB)
şeklinde gösterilir.
Bu eşdeğerliklerin tespiti vesilesiyle Boole cebiri ile ilişkisi de gösterilmiş olan “tam
normal biçime indirgeme yöntemi”nde kullanılacak eşdeğerliklerin tümü şu şekilde sıralanır:
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1)

a) AA =

A

b) AAı =

Y

ABCD...Aı = Y

Sadeleştirme İşlemleri

c) A  A = A
d) A  Aı = D

2)

“”nin “”
üzerine
Dağılım
Özelliği

a) A(B  C) = AB  AC
b)(A  B) (C  D)=AB  AC  BC  BD

3)

a) (A  B) = AıBı
b) (AB) =

4)

Aı



Bı

De Morgan Kanunları

a) (A  B) = (Aı  B)
b) (A  B) = ABı
c) (A  B) = (AB  AıBı)
d) (A  B) = (ABı  AıB)

5)

Dönüştürme
İşlemleri

a) A = A(B  Bı) = (AB  ABı)
b) A = (AB  ABı) = (AB  ABı) ( C Cı)
= (ABC  ABCı  ABıC  ABıCı)

Genişletme
İşlemleri
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5.1.1. Önerme Denetlemesi
Örnek 1 (Çözümlemede kullanılan kısaltma NEG, no’lu eşdeğerlik gereği anlamına
gelmektedir).

Bu aşamada bütün eklemlerin dönüştürülme işlemi tamamlandığından, gerekiyorsa
sadeleştirme için 1 no’lu işlemlere müracaat edilecektir. Çelişki barındıran bileşenler A  Y =
A gereği üzerlerine çarpı çizilerek atılırlar. Tekrar eden bileşenlerden de sadece birisi bir alt
satıra geçirilirken diğerlerinin üzeri çizilir. Bu ifadede çelişik ya da tekrar eden herhangi bir
bileşen olmadığından indirgemenin bu aşamasında sadeleştirme işlemi gerekmemektedir. O
halde eksik önermelerin tamamlanması için genişletme işlemlerine geçilebilir. Yukarıda 5 no’lu
eşdeğerlik olarak gösterilen genişletme, herhangi bir önermeye, onda eksik olan önerme ya da
önermelerin, önce kendilerinin daha sonra çelişiklerinin dâhil edilmesi işlemidir. Aritmetikte
herhangi bir sayıya bir başka sayının önce eklenmesi sonra da çıkartılması durumunda (Örn. x
+ 5 - 5 = x) başlangıç sayısı değişmez. Yukarıda açıkladığımız genişletme işleminin
aritmetikteki bu işlemden bir farkı yoktur.

= pı  qı  rı  pqı  pıq
= pı(q  qı)(r  rı)  qı(p  pı) (r  rı)  rı(p  pı)(q  qı) 
pqı(r  rı)  pıq(r  rı)
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Bu aşamada dağılım işlemlerinin yapılması gerekir. Kolaylık olması açısından, tek
önermelerin genişletilmesi işleminde şu yöntem uygulanabilir:
“p” gibi tek bir önerme için eksik önermeler “q” ve “r”dir. “q” ve “r”nin birlikte
mümkün doğruluk durumları “qr”, “qrı”, “qır” ve “qırı” şeklinde sıralanır. Ayrı ayrı dağılım
işlemi yapmak yerine “p”ye bu doğruluk durumlarını iliştirmek yeterlidir. Buna göre
yukarıdaki ifade:

= pıqr  pıqrı  pıqır  pıqırı  pqır  pqırı  pıqır  pıqırı  pqrı  pqırı  pıqrı 
pıqırı  pqır  pqırı  pıqr  pıqrı
olur. Tam hale getirilmiş ifadelerden tekrar edenler 1c no’lu sadeleştirme işlemi yani A  A =
A gereği atılır ve ifade en son haline dönüşmüş olur:

Daha önce doğruluk tablosu ve Quine yöntemleriyle denetlenmiş olan bu örnek
önermenin tam normal biçime indirgenmesi sonucu elde edilen bu ifade yedi tam bileşenden
meydana gelmektedir. Mukayese için ilgili doğruluk tablolarına bakılırsa ilk mümkün doğruluk
durumunun yani pqr satırının “yanlış” diğer durumların “doğru” değeri aldığı görülecektir.
Nitekim buradaki sonuç ifadesinde de pqr bileşeni yer almamaktadır. Bunun sebebi pqr
bileşeninin indirgeme işleminin herhangi bir adımında “yanlış” olması sebebiyle elenmiş
olmasıdır. Diğer bileşenler “doğru” oldukları için elenmemişler bu nedenle sonuç ifadesinde
yerlerini almışlardır. Anlaşılacağı üzere tam normal biçime indirgeme işleminin neticesi sekiz
farklı bileşeni de içeriyorsa bu ilgili önermenin “geçerli ve tutarlı” olduğu anlamına gelir.
Yukarıdaki örnek doğal olarak “geçersiz ama tutarlı”dır. Eğer tüm bileşenler bir şekilde
elendiği için bir sonuç ifadesi elde edilemiyor ise bu, önermenin tüm mümkün doğruluk
durumlarının “yanlış” olması sebebiyle “geçersiz ve tutarsız” olduğu anlamına gelecektir.
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5.1.2. Kıyas Denetlemesi
Örnek 2
(q  r), (pı  q) ∴ (p  q)

[(q  r)  (pı  q)]  (p  q)

Bu sonuç ifadesinde pqırı ve pıqır mümkün doğruluk durumlarının yani doğruluk
tablosunun 4. ve 5. satırlarının olmadığı görülmektedir. İlgili satırların “yanlış” olduğu, sonuçta
görünenlerin ise “doğru” değeri aldığı anlaşıldığına göre ifadenin “geçersiz ama tutarlı”
olduğuna hükmedilir.

5.1.3. Özdeşlik Denetlemesi
Örnek 3
[(p  r)  q] ile [(pı  q)  r] özdeş midir?
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= [(p  r)  q]  [(pı  q)  r]
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Sonuç ifadesinde beş bileşenin olması üç mümkün doğruluk durumunun
“yanlış”landığı, bu da söz konusu önermelerin özdeş olmadığı anlamına gelmektedir. (Bu örnek
ifade Quine yöntemiyle denetlenmiş olan özdeşlik ifadesinin çelişiği olduğundan, iki örneğin
sonuçları da çelişiktir yani birisinde “doğru” değeri alan satır diğerinde “yanlış”, “yanlış” değeri
alanı satır ise “doğru” değeri almıştır.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tam normal biçime indirgeme yöntemi ile bu yöntemin geçerlilik, tutarlılık
ve özdeşlik denetlemelerinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
“Tam Normal Biçime İndirgeme yöntemi” ile bütün eklemler tek bir eklem
cinsinden yazılabilmektedir. Bu eklem hangisidir?
a.

parantez

b.

veya

c.

ise

d.

ancak ve ancak

e.

değil

2.
“Tam Normal Biçime İndirgeme yöntemi” ile bir ifadenin hangi özellikleri
denetlenmektedir?
a.

Geçerli ve Tutarlılık

b.

Eşdeğerlik

c.

Alternatif İlişki

d.

Belirsizlik

e.

Süreksizlik

3.
De Morgan ve dağıtım kurallarıyla bir takım dönüşümler yapılabilmektedir.
Aşağıdaki dönüşüm işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
a.

(A  B) = (A  Bı)

b.

(A  Bı) = (Aı  B)

c.

𝐴 = 𝐴(𝐵 ∨ 𝐵̅ )

d.
e.

𝐴 = 𝐴𝐵 ∨ 𝐴𝐵̅
A = AB

4.
“Tam Normal Biçime İndirgeme yöntemi” Boole cebri ile birlikte iş
görmektedir. Aşağıdaki Boole cebri işlemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a.

x(y + z) = xy + xz

b.

x(1 - x) = xxı = 0

c.

x+0=x
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d.

A  B = AB  AıBı

e.

A  B = Bı  (A  B)

5.

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir sadeleştirme işlemine örnektir?

a.

AA =

A

b.

AAı =

Y

c.

ABCD...Aı = Y

d.

A  A = Aı

e.

A  Aı = D

6.

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir dönüştürme işlemine örnektir?

a.

(A  B) = (Aı  B)

b.

(A  B) = ABı

c.

(A  B) = (AB  AıBı)

d.

(A  B) = (ABı  AıB)

e.

(A  B) = ABı

7.
“p, q ve r” gibi üç değişkenli bir çıkarım “Tam Normal Biçime İndirgeme
yöntemi” ile denetleniyor. Denetleme sonucu “geçerli ve tutarlı” ise sonuç satırında kaç farklı
sıralı pqr biçimine ulaşılmıştır?
a.

2

b.

4

c.

8

d.

10

e.

12

8.
“p, q ve r” gibi üç değişkenli bir çıkarım “Tam Normal Biçime İndirgeme
yöntemi” ile denetleniyor. Denetleme sonucu “geçersiz ama tutarlı” ise sonuç satırında en az
kaç “doğru” değeri vardır?
a.

1

b.

2
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c.

3

d.

5

e.

8

9.
“p, q ve r” gibi üç değişkenli bir çıkarım “Tam Normal Biçime İndirgeme
yöntemi” ile denetleniyor. Denetleme sonucu “geçersiz ve tutarsız” ise sonuç satırında en az
kaç “doğru” değeri vardır?
a.

1

b.

2

c.

3

d.

5

e.

0

10. “p, q ve r” gibi üç değişkenli iki çıkarımın “Tam Normal Biçime İndirgeme
yöntemi” ile eşdeğerlikleri denetleniyor. Denetleme sonucu “eşdeğer değil ” ise sonuç
satırında en fazla kaç “pqr” sıralı üçlüsü olabilir?
a.

8

b.

7

c.

6

d.

5

e.

4

Cevaplar
1 B, 2 A, 3 E, 4 E, 5 D, 6 E 7 C, 8 A, 9 E, 10 B
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6. LUKASIEWICZ - TARSKI NOTASYONU VE BU NOTASYONLA
YAZILMIŞ İFADELERİN DOĞRULUK DEĞERİNİN TESPİTİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Lukasiewicz - Tarski notasyonu ve bu notasyonla yazılmış ifadelerin
doğruluk değerlerinin nasıl tespit edileceği hakkında bilgi verilecektir. Bu tespit neticesinde
ifadelerin geçerliliği ya da tutarlılığının nasıl yorumlanacağı üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Lukasiewicz - Tarski notasyonu nedir?
2) Lukasiewicz - Tarski notasyonu ile yazılmış bir ifadenin doğruluk değeri nasıl
belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Lukasiewicz - Tarski
notasyonu ile bu
notasyonda yazılmış bir
ifadenin doğruluk
değerinin belirlenmesi

Lukasiewicz- Tarski
notasyonu ile bu notasyonda
yazılmış bir ifadenin
doğruluk değerinin nasıl
belirlendiğinin, bu değerin
geçerlilik ve tutarlılık
açısından nasıl
yorumlandığının öğrenilmesi

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Lukasiewicz - Tarski notasyonu
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Giriş
Jan Lukasiewicz ve Alfred Tarski isimli iki Polonyalı mantıkçının geliştirdiği notasyon
(yazım tarzı), mantık işlemlerini parantez kullanmadan ifade edebilme olanağı vermektedir.
Parantezsiz yazım ise mantık işlemlerinin bilgisayar diline aktarılmasında kolaylık
sağlamaktadır. Bu bölümde hem bir ifadenin LT notasyonu ile nasıl yazılacağı hem de doğruluk
değerinin nasıl tespit edileceği ve yorumlanacağı üzerinde durulacaktır.
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6. LUKASİEWİCZ - TARSKI NOTASYONU VE BU NOTASYONLA
YAZILMIŞ İFADELERİN DOĞRULUK DEĞERİNİN TESPİTİ
6.1. Lukasiewicz-Tarski Notasyonu
Fikri zemininin oluşmasında Alfred Tarski’nin önemli katkılarının olduğu
bilinmekteyse de bu notasyonun mucidi ve ilk kullanıcısı Jan Lukasiewicz’dir (1878-1956).
Lukasiewicz, 1931 yılında yayımlanan bir makalesinde mantıksal ifadelerin parantezlerden
bağımsız bir şekilde yazılabilmesi için 1924 yılında bir yöntem arayışına girdiğini, bu arayışın
müspet sonuçlarının 1929 yılında yayımlanan bir makalesinde hayat bulduğunu ifade eder.
Buna rağmen bir tür ortak ürün olduğu düşünüldüğünden, mantık literatürüne her iki
mantıkçının ismiyle dâhil olan bu notasyon bazılarınca Lukasiewicz ve Tarski’nin mensubu
bulundukları meşhur “Varşova Mantık Okulu”na izafeten, Varşova ya da Polonya notasyonu
olarak da adlandırılmaktadır. Bu notasyonun esasları şu şekilde tariflenebilir:
1. Klasik notasyonda bir eklem, bir araya getireceği iki bileşenin arasına yazılırken, “LT
notasyonu”nda bileşenler yanyana getirilir; eklem bunların sol başına yazılır. Örneğin klasik
gösterimi (p Ω q) olan bir bileşik ifadenin LT yazımı Ωpq biçiminde olacaktır. “Değil” de ister
bileşik ister basit önermeye ait olsun, ilgili önermenin soluna yazılır. Bu gösterimin sağladığı
avantaj parantez ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır.
2. “Değil”in ve eklemlerin gösterimi için kullanılan klasik semboller yerine, isimlerini
çağrıştıracak büyük harfler kullanılır.
Buna göre

“~” (Değil)

:N

“” (Birlikte evetleme)

:K

“” (Alternatif ilişki / Ayrıklık)

:A

“” (İçerme / Koşul)

:C

“” (Özdeşlik / Çift Koşul)

:E

harfiyle gösterilir.
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6.1.1. Parantezli Bir İfadenin LT Cinsinden Yazımı
Örnek 1
~(p  qı) gibi karmaşık olmayan bir ifadenin LT notasyonunda yazımı, yukarıda
açıklamalara uygun olarak şu şekilde yapılabilir:
~(p  Nq)

(Öncelikle ~(p  qı) ifadesini oluşturan bileşenlerden “qı”, “değil” de eklemler gibi sol
başa yazılacağından “Nq” olarak gösterilir.)
~(EpNq)

(~(p  Nq) ifadesinin bileşenleri “p” ve “Nq”dur. O halde bunlar yanyana yazıldıktan
sonra aralarındaki “” eklemini gösterecek “E” harfi de bunların soluna yazılır.)
NEpNq

(Son olarak bileşik ifadenin “değil”i de “N” harfiyle gösterilir. Böylelikle başlangıç
ifadesi, LT notasyonuyla parantezlerinden arındırılmış olur.)
Ancak ifadeler karmaşıklaştıkça yukarıdaki örnekte kullanılan ve “bileşenleri ayrı ayrı
dönüştürerek birleştirme” olarak tanımlanabilecek yöntem hızlı bir dönüştürme yapmaya imkân
vermeyeceği gibi işlemi bir hayli zorlaştıracaktır. Bu nedenledir ki karmaşık ifadelerin
dönüştürülmesi için farklı bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntem şu şekilde açıklanabilir:
Parantezli ifadedeki basit önermelerin, sağdan sola takip sırasıyla yazımına başlanır;
eklemlerin yazımı için o eklemin bağladığı önermelerin yanyana yazımının tamamlanması
beklenir. Basit bir önermenin “değil”i önermenin hemen soluna yazılırken bileşik bir
önermenin “değili”nin yazımı için ilgili eklemin yazımı beklenir. LT notasyonuyla yazımda,
bir ifadenin ana yani en genel eklemi doğal olarak en solda yer bulacak, ifadeyi oluşturan diğer
eklemler ise genelden özele doğru soldan sağa sıralanmış olacaklardır.
Örnek 2
[(p  q)  rı]  (p  r)
[(p  q)  rı]  NEpr
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(“r” yazılır ve henüz bağladığı önermeler yanyana yazılmadığı için “”ın yazımı
beklemeye alınır; ardından “p” yazılınca bu iki bileşen yanyana gelmiş olur; sonrasında
beklemeye alınmış olan eklemi ifade eden “E” yazılır. Bu bileşik ifadenin “değil”i de tüm
ifadenin soluna eklenir.)

(p  q)  NrNEpr
(Henüz bağladığı önermeler yanyana yazılmadığı için “”nın yazımı beklemeye alınır;
devamında gelen “rı” Nr olarak yazılır.)
p  qNrNEpr
(“”nın yazımı beklemede tutulur; henüz bağladığı önermeler yanyana yazılmadığından
“”nin de yazımı beklemeye alınır; devamında gelen “q” yazılır.)

KpqNrNEpr
(“”nın ve “”nin yazımı beklemede tutulur; “q”nun ardından gelen “”nin yazımı,
henüz bağladığı önermeler yanyana yazılmadığı için beklemeye alınır; “p” yazılınca bu iki
bileşen yanyana gelmiş olur; sonrasında beklemeye alınmış olan eklemi ifade eden “K” yazılır.)

CKpqNrNEpr
(Artık “”nin bağladığı bileşenler yanyana geldiğinden bu eklemi ifade eden “C” de
yazılır.)

ACKpqNrNEpr
(Artık ana eklem olan “”nın bağladığı bileşenler yanyana geldiğinden bu eklemi ifade
eden “A” da yazılır ve böylece dönüştürme işlemi sonlandırılmış olur.)

6.1.2. LT Cinsinden Yazılmış Bir İfadenin Parantezli Hale
Dönüştürülmesi
LT notasyonu ile yazılmış bir ifadenin parantezli hale dönüştürülmesi nispeten
daha kolaydır ve bunun için şu yöntem izlenir:
LT notasyonu ile yazılmış ifadedeki basit önermelerin sağdan sola takip sırasıyla
yazımına başlanır ancak aralarında, gelmesi muhtemel eklem ve parantezler için bir miktar
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boşluk bırakılır. Sırası gelen eklem hemen sağında yer alan iki bileşenin arasına yazılır ve
ortaya çıkan bileşik ifade parantez içerisine alınır. Basit bir önermenin solunda yer alan “değil”
ilgili önermeye iliştirilirken bir eklemin solunda yer alan “değil” ilgili eklemin yazımıyla ortaya
çıkan parantezli ifadenin soluna yazılır. Her yeni eklem için genelliğini ifade edecek (örneğin
“()”, [], {}… vb.) farklı bir parantez kullanılmalıdır. Ana yani son eklem için parantez
kullanmaya gerek yoktur.

Örnek 1
NEpNq

NEp

qı

(“q” yazılır ve “değil”, sağında yer alan bu önermeye iliştirilir.)

N(p  qı)
(“qı”den sonra boşluk bırakılır ve “p” yazılır; “p”den sonra gelen “E” yani “” hemen
sağındaki iki önermenin yani “p” ve “qı”in arasına yazılır ve ortaya çıkan bileşik ifade paranteze
alınır.)

~(p  qı)
(“Değil” sağında yer alan önermeye iliştirilir ve böylece ifade parantezli hale dönüşmüş
olur.)

Örnek 2
ACKpqNrNEpr

ACKpqNrNE p

r

(“r” yazılır ve boşluk bırakılır; “p” yazılır ve boşluk bırakılır.)
ACKpqNrN

(p  r)
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Yazılan önermelerden sonra gelen “E” yani “” hemen sağındaki iki önermenin yani
“p” ve “r”in arasına yazılır ve ortaya çıkan bileşik ifade paranteze alınır.)

ACKpqNr

~(p  r)

(“Değil” sağında yer alan önermeye iliştirilir.)

ACK p

q

rı

~(p  r)

(Sırasıyla, “r” yazılır, “değil”, sağında yer alan bu önermeye iliştirilir ve boşluk bırakılır;
“q” ve “p” de yine aralarına boşluk bırakılarak yazılır.)

AC

(p  q)

rı

~(p  r)

(Yazılan önermelerden sonra gelen “K” yani “” hemen sağındaki iki önermenin yani
“p” ve “q”nun arasına yazılır ve ortaya çıkan bileşik ifade paranteze alınır.)

A

[(p  q)  rı] ~(p  r)

(Sonrasında gelen “C” yani “” hemen sağındaki iki önermenin yani “(p  q)” ve “rı”in
arasına yazılır ve ortaya çıkan bileşik ifade daha genel bir paranteze alınır.)

[(p  q)  rı]  (p  r)
(Sonrasında gelen “A” yani “” hemen sağındaki iki önermenin yani “[(p  q)  rı]”
ve “(p  r)”nin arasına yazılır; böylece dönüştürme işlemi sonlandırılmış olur.)

6.1.3. LT Cinsinden Yazılmış Bir İfadenin Doğruluk Değerinin
Bulunması
Lukasiewicz – Tarski notasyonunda “doğru” “1” ile yanlış ise “0” ile gösterilir. Örnek
olarak (D → D) gibi gibi bir ifadenin LT’deki yazımı C 11 olacaktır. (D → D) = D olduğuna
göre ifadenin LT gösterimi
C 11 = 1
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olmaktadır. Buna göre (→) ekleminin doğruluk tablosu LT yazımı ile şu şekilde gösterilebilir:
C 11 = 1
C 10 = 0
C 01 = 1
C 00 = 1

“Değil”in ve diğer eklemlerin gösterimi de şu şekilde yapılabilir:
N1=0

A 11 = 1

K 11 = 1

E 11 = 1

N0=1

A 10 = 1

K 10 = 0

E 10 = 0

A 01 = 1

K 01 = 0

E 01 = 0

A 00 = 0

K 00 = 0

E 00 = 1

Örnek 1
KpErNAqCNrq
ifadesinin p:1, q:1, r:0 doğruluk değerleri için alacağı sonuç şu şekilde belirlenir:
Verilen ifadede p, q ve r’nin doğruluk değerleri yerine konur,
= K1E0NA1CN01
Burada da işleme sağ taraftan başlanır,
= K1E0NA1CN01
Bu işlemde, (N0) ifadesi (1) değerini alacaktır. Yani
= K1E0NA1C11
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sonucuna ulaşılacaktır. Bundan sonra adım adım adım önerme eklemlerinin değerleri bulunur:
C11 = 1 olduğuna göre

= K1E0NA1C11
= K1E0NA11
elde edilir.

= K1E0NA11

A11 = 1 olduğuna göre

= K1E0N1

N1 = 0 olduğuna göre

ifade şu hale gelecektir:
= K1E00
Burada

E00 = 1 olduğu için, geriye kalan

= K11 = 1
olacaktır. Bu ifadenin sonucunun (1) çıkması, onun en az bir satırda “doğru” değeri aldığı
öyleyse “tutarlı” olduğu anlamına gelmektedir.
Örnek 2
KCENpArqNCprq
ifadesinin p:0, q:0, r:1 doğruluk değerleri için alacağı sonuç şu şekilde belirlenir:
= KCEN0A10NC010
= KCEN0A10NC010

N0 = 1, A10 = 1 ve C01 = 1 olduğuna göre

= KCE11N10

E11 = 1 ve N1 = 0 olduğuna göre

= KC100
elde edilir. Bu ifadede C10 = 0 olduğu için
= K00
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bulunur. Sonuç olarak K00 = 0
olacaktır. Bu ifadenin sonucunun (0) çıkması onun en az bir satırda “yanlış” değeri aldığı yani
geçersiz olduğu anlamına gelmektedir.
Anlaşılacağı üzere örneklerde verdiğimiz değerler doğruluk tablosundaki sekiz satırdan
birisine tekabül etmektedir ve elde edilen doğruluk değeri de o satırın doğruluk değeri
olmaktadır. Tam bir denetleme için bir doğruluk tablosunda yer alan sekiz satırın da ayrı ayrı
değerlendirilmesi gerekmektedir. Burada en az bir satırda “doğru” değerini aldığını
gösterdiğimiz örnek 1’in, böylece “tutarlı” olduğu da gösterilmiştir. Ancak “geçerli” olup
olmadığının anlaşılması ancak geri kalan yedi satırın da değerlendirilmesi sonucunda
anlaşılabilir. Örnek 2 ise en az bir satırda “yanlış” değeri aldığından “geçersiz”dir. Bu ifadenin
tutarlı olduğunun anlaşılabilmesi için yine geri kalan yedi satırın bir “doğru” değerinin tespitine
kadar tüketilmesi gerekmektedir. Şayet bu örnek bütün satırlar tüketildiği halde hiçbir durumda
“doğru”değeri almamışsa doğal olarak hem geçersiz hem de tutarsız olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Lukasiewicz- Tarski notasyonu ile bu notasyonda yazılmış bir ifadenin
doğruluk değerinin nasıl belirlendiği, bu değerin geçerlilik ve tutarlılık açısından nasıl
yorumlandığı öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Jan Lukasiewicz ve Alfred Tarski isimli iki Polonyalı mantıkçının geliştirdiği
notasyon (yazım tarzı), mantık işlemlerini hangi açıdan kolaylaştırmaktadır?
a.

Parantez kullanmadan ifade edebilme olanağı vermektedir.

b.

Geçerlik denetlemesi yapabilme olanağı vermektedir.

c.

Tutarlılık denetlemesi yapabilme olanağı vermektedir.

d.

Eşdeğerlik denetlemesi yapabilme olanağı vermektedir.

e.

İfadenin değilini denetleme olanağı vermektedir.

2.
Lukasiewicz – Tarski notasyonunun parantezsiz yazıma imkan sağlaması
aşağıdakilerden hangisine imkan vermektedir?
a.

Matematik işlemlerinin bilgisayar diline aktarılmasında kolaylık sağlamaktadır.

b.

Mantık işlemlerinin bilgisayar diline aktarılmasında kolaylık sağlamaktadır.

c.

Klasik mantık tartışmalarını yeniden gündeme getirmiştir.

d.

Kıyas denetlemesini kolaylaştırmıştır.

e.

Özdeşlik ilkesini göz önünde bulundurmaktadır.

3.

Lukasiewicz – Tarski notasyonunun eklemler hangi tarafa yazılır?

a.

Ortaya

b.

Sağ başa

c.

Sol başa

d.

İkinci önermeden sonra

e.

İlk önermeden sonra

4.
Lukasiewicz – Tarski notasyonunda eklemler harf cinsinden yazılır. Aşağıda
verilen eklem- harf karşılıklarından hangisi yanlıştır?
a.

“~”

:N

b.

“”

:K

c.

“”

:A
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d.

“”

:K

e.

“”

:E

5.
Lukasiewicz – Tarski notasyonunda eklemler harf cinsinden yazılır. Aşağıda
verilen eklem- harf karşılıklarından hangisi yanlıştır?
a.

“~”

:N

b.

“”

:K

c.

“”

:A

d.

“”

:C

e.

“”

:D

6.
“~(p  q)” ifadesi Lukasiewicz – Tarski notasyonunuyla yazıldığında nasıl bir
yeniden yazımla karşılaşılacaktır?
a.

NEpNq

b.

NEpq

c.

EpNq

d.

NpNq

e.

pNq

7.
“~(p  ~q)” ifadesi Lukasiewicz – Tarski notasyonunuyla yazıldığında nasıl
bir yeniden yazımla karşılaşılacaktır?
a.

NEpNq

b.

NEpq

c.

EpNq

d.

NpNq

e.

pNq

8.
“~(~p  ~ q)” ifadesi Lukasiewicz – Tarski notasyonunuyla yazıldığında nasıl
bir yeniden yazımla karşılaşılacaktır?
a.

NEpNq

b.

NEpq
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c.

EpNq

d.

NENpNq

e.

pNq

9.
“[(p  q)  rı]  (p  r) )” ifadesi Lukasiewicz – Tarski notasyonunuyla
yazıldığında nasıl bir yeniden yazımla karşılaşılacaktır?
a.

CKpqNrNEpr

b.

KpqNrNEpr

c.

ACKpqpr

d.

AKprNEpr

e.

ACKpqNrNEpr

10. “NEpNq” ifadesi parantezli haline döndürülmek isteniyor. Aşağıdakilerden
hangisi bu tür bir işlemin sonucudur?
a.

~(p  ~q)

b.

(p  ~q)

c.

~(p  q)

d.

~(p  ~q)

e.

(p  ~q)

Cevaplar
1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 E, 6 B 7 A, 8 D, 9 E, 10 A
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7. ÇOK DEĞERLİ MANTIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde üç değerli mantık özelinde çok değerli mantıklar tanıtılacak, bu tür
mantıklarda nasıl işlem yapıldığı hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çok değerli mantık nedir?
2) Üç değerli mantık nedir?
3) Üç değerli mantık işlemleri nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çok Değerli Mantık

Kazanım
Üç değerli mantık özelinde
çok değerli mantıklar ve
bunlara ilişkin temel
işlemlerin öğrenimi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Çok değerli mantık



Üç değerli mantık



Doğru



Yanlış



Belirsiz
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Giriş
Bir önermenin doğruluk değerinin ikiden fazla olması durumunda “çok-değerli mantık”
söz konusu olur. Önermeler bazen pratik amaçlar bazen de zorunluluk gereği iki değerli olarak
düşünülür. Fakat bazı önermeler için ikiden fazla değerden söz etmek gereklidir. Örneğin
geleceğe ilişkin önermeler kesinlik taşımayan, yani “doğru” ve “yanlış” değerlerini
veremeyeceğimiz özelliğe sahiptirler. Yarın güneşin doğmayacağını kesin olarak bilmesek de
“yarın güneş doğacak” önermesinin “doğru” olduğuna inanırız; ne var ki bu önermeyi kış
mevsiminde bile olsa “yarın kar yağacak” gibi bir önermeyle aynı kesinlikte “doğru” kabul
etmeyiz.
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7. ÇOK DEĞERLİ MANTIK
7.1. Çok Değerli Mantık Nedir?
Bir odada bulunan insanların sayısı konusunda bir tereddüt yaşamayız ve dolayısıyla
“bu odada iki kişi var” gibi bir önermeyi doğru (veya yanlış) olarak kabul ederiz. Fakat aynı
odada bulunan muhtemel bir olgu için aynı kesinlik söz konusu olmayabilir. Nitekim evden
çıkarken ışığı kapatmayı unuttuğum kaygısına kapılabilirim; böyle bir durumda “şu an
odamdaki ışık kapalıdır” önermesi bir kesinlik bildirmeyecektir ve dolayısıyla böyle bir
önermeyi “doğru” veya “yanlış” olarak düşünmek de söz konusu olmayacaktır.
Görüldüğü gibi bazı önermelerin doğruluk değerini iki, ama bazılarını ise üç veya daha
fazla olacak şekilde yorumlamak yerinde olacaktır. Böyle bir durumda, bu tip önermelerle
yapacağımız işlemler de kendine özgü kurallar gerektirecektir. Dolayısıyla iki değerli
mantıktan farklı denetleme yöntemlerine gerek duyulacaktır.

7.2. Üç Değerli Mantık
Bilindiği üzere iki değerli mantık, temel ilkelerinden birisi olan “üçüncü halin
imkânsızlığı” gereği, herhangi bir önermenin ya “doğru” ya da “yanlış” olabileceğini, başka bir
doğruluk imkânı olmadığından bunların dışında bir doğruluk değeri alamayacağını
öngörmektedir. Doğruluk değerine ilişkin türlü biçimlerdeki “belirsiz”likleri konu edinen,
böylece iki değerli sistemin dışına çıkarak onu genişleten çok değerli mantık sistemlerinin ilk
örneği, Polonyalı bir mantıkçı olan Jan Lukasiewicz (1878-1956) tarafından, 1920 yılında
ortaya konan “üç değerli mantık”tır. Bu sistemin tanınmaya başlamasının ardından, Hans
Reichenbach (1891-1953), Kurt Gödel (1906-1978), gibi önemli mantıkçıların da dâhil olduğu
ya da edildiği çok değerli mantık tartışmaları, üç doğruluk değerinden “n” sayıda doğruluk
değerine uzanan geniş bir yelpazede türlü mantık sistemlerinin ortaya çıkmasına zemin
oluşturmuştur.
Bu bölümde konu edilecek olan Lukasiewicz’in üç değerli mantığı, daha önce de temas
edildiği üzere, doğruluk değeri tespit edilemeyen yani “belirsiz” olan önermelerin mantıksal
işlemlere dâhil edilebilmesini mümkün kılan bir mantık sistemidir. Ancak bir önermenin
doğruluk değerinin “şu an” için “belirsiz” olması, nihayetinde onun ya “doğru” ya da “yanlış”
doğruluk değerlerinden birisini almak durumunda olduğu gerçeğini değiştirmez.
Lukasiewicz’in mantık sisteminde bir önermenin doğruluk değerinin bilinmiyor yani “belirsiz”
olması, onun, iki değerden birisini taşıyor olma “imkân”ını ifade eder. Örneğin “Amazon
ormanlarında yeşil suratlı, mavi saçlı cüceler yaşar” önermesi gerek kişisel deneyimlerimiz,
gerek çoğumuzun vâkıf olduğu bilimsel bilgi ve keşifler itibariyle doğru olması bize imkânsız
görünen bir önermedir. Yine de yeterli bir araştırma yapılmaksızın bu önermenin “yanlış”
olduğuna hükmetmek doğru değildir. Mantıksal olarak şu an için söylenebilecek şey bu
önermenin doğruluk değerinin “belirsiz”, iki doğruluk değerinden herhangi birisini almasının
“mümkün” olduğudur.
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7.2.1. Üç Değerli Mantık İşlemleri
“Doğru”yu 1, “yanlış”ı 0, “belirsiz”liği ise 1 ve 0 arasında kalan bir duruma işaret ediyor
olması nedeniyle ½ ile gösteren Lukasiewicz’in üç değerli mantık sisteminde yazım LT
notasyonuyla yapılmakta, değilleme ve dört temel eklemin tespitinde şu aritmetik işlemler
kullanılmaktadır:
1. xı = (1-x)
2. (xy) = min (x,y)
3. (xy) = max (x,y)
4. (xy) = min (1, 1-x+y)
5. (xy) = min [min (1, 1-x+y), min (1, 1-x+y)]
Bu işlemler her ne kadar “x” ve “y” gibi iki farklı önerme üzerinden gösterilmişlerse de,
doğal olarak özdeş önermeler için de çalışacaklardır. Örneğin

(yy) = max (y,y) ya da
(xx) = min (1, 1-x+x) olur.

“”i tanımlayan ilk eşdeğerlik, Boole cebirinden de hatırlanacağı üzere bir önermenin
“değil”inin onun “1”den “fark”ı olduğunu ifade eder.
“” eklemini tanımlayan ikinci eşdeğerlikte, “minimum”un kısaltması olarak kullanılan
“min” ibaresi iki önermeden küçük değerli olanın alınmasını gerekli kılar.
“” eklemini tanımlayan üçüncü eşdeğerlikte, “maximum”un kısaltması olarak
kullanılan “max” ibaresi iki önermeden büyük değerli olanının alınmasını gerekli kılar.
“” eklemini tanımlayan dördüncü eşdeğerlikteki “min” ibaresi, (1-x gereği) “xı”
önermesinin “y” ile toplamının “1” ile karşılaştırılmasını, bu iki değerden küçük olanının
alınmasını gerekli kılar.
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“” eklemini tanımlayan, “(x  y) = (x  y)  (y x)” eşdeğerliğinden türetilmiş
olan beşinci eşdeğerlikteki (min [min (1, 1-x+y), min (1, 1-x+y)]) ilk “min” “(xy)” ile
“(yx)” önermeleri arasındaki “” eklemini ifade eder. Bir hayli karmaşık görünen bu
eşdeğerlik, aritmetikteki “mutlak değer” nosyonu ile çok daha basit bir biçimde ifade
edilebilmektedir:
(x  y)=1 - |x-y|
Lukasiewicz’in üç değerli mantığı bilindiği üzere iki değerli mantığın genişletilmiş bir
versiyonudur ve dolayısıyla buradaki aritmetik işlemler iki değerli mantık ifadelerinin doğruluk
değerlerinin tespiti için de kullanılabilirler. Bu kısımda, öncelikle “değil” ile “eklem”lerin
sağladığı doğruluk değerlerinin, mukayese yapılabilmesi için her iki sisteme ait tabloları
verilecek, daha sonra yukarıdaki aritmetik işlemlerin üç değerli ifadelerin doğruluk değerini
belirlemede nasıl uygulandığı anlatılmaya çalışılacaktır.

Tablo 1

Tablo 2
Tablo 2, “2n” formülünü üç değerliliğe uyarladığımızda elde edilen “3n” gereği “9”
satırdan oluşmaktadır ve dikkat edilirse tablo 2, 1., 3., 7. ve 9. satırlarıyla tablo 1’i
içermektedir.
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7.2.2. Kıyas Denetlemesi
Daha önce başka yöntemlerle de denetlenen aşağıdaki örnek kıyas, mukayese
yapılabilmesi için öncelikle iki değerli sistemde sonrasında yeni bir değerlendirme örneği
olarak üç değerli sistemde denetlenecektir. Bir önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi LT
işlemleri ile “geçerlilik” ve “tutarlılık” denetlemesi, her mümkün doğruluk durumun yani sekiz
satırın ayrı ayrı incelenmesi ile yapılabilir. Dolayısıyla bu yöntem doğruluk tablosu da dâhil
olmak üzere şimdiye kadar incelemiş olduğumuz diğer yöntemlerden çok daha fazla işlem
yapmayı gerektirmektedir. Mukayese adına fikir sahibi olunabilmesi için bu kıyasın sadece
“doğru” değeri aldığı 1. satırı ile “yanlış” değeri aldığı 4. satırının denetlemeleri yapılacak, bu
şekilde de olsa “geçersiz ama tutarlı” olduğu gösterilecektir.
Örnek
(q  r), (pı  q) ∴ (p  q)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, üç değerli mantık özelinde çok değerli mantıklar hakkında bilgi verilmiş,
denetleme işlemlerinin nasıl yapıldığı açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Çok değerli mantık açısından önermelerin durumu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a.

Önermelerin tek bir doğruluk vardır ve değer “doğru” değeridir.

b.

Önermelerin sadece iki doğruluk değeri olabilir.

c.

Önermelerin tek bir doğruluk vardır ve değer “yanlış” değeridir.

d.

Önermeler için ikiden fazla doğruluk değeri söz konusu olabilir.

e.
“Yarın yağmur yağacak” önermesinin “doğru” değerini mi “yanlış” değerini mi
alacağı bugünden tam anlamıyla belirlenmiştir.
2.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık” aşağıdaki mantık
ilkelerinden hangisini esnek hale getirmiştir?
I. Özdeşlik II. Çelişmezlik III. Üçüncü Halin Olmazlığı
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. II ve III
3.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre üçüncü değer
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğru
b. Yanlış
c. Belirsiz
d. Baskın
e. Çekinik
4.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre
aşağıdakilerden hangisi “belirsiz”dir?
a. Dünyaya en uzak gezegende mavi gözlü dev ejderhalar yaşar.
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b. İki kere iki dörttür.
c. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
d. Türkiye’nin başkenti Adana’dır.
e. Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.
5.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre “belirsizlik”i
gösteren doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0
b. 1
c. 0/1
d. 1/1
e. 1/2
6.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre bir eklemin
doğruluk değerlerini etkisini hesaplamak için bazı formüller geliştirilmiştir. Aşağıda verilen
formüllerden hangisi yanlıştır?
a. xı = (1-x)
b. (xy) = min (x,y)
c. (xy) = max (x,y)
d. (xy) = min (1, 1-x+y)
e. (xy) = min [min (1, 1-x+y)]
7.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre bir eklemin
doğruluk değerlerini etkisini hesaplamak için bazı formüller geliştirilmiştir. Aşağıda verilen
formüllerden hangisi yanlıştır?
a. xı = (1-x)
b. (xy) = max (x,y)
c. (xy) = max (x,y)
d. (xy) = min (1, 1-x+y)
e. (xy) = min [min (1, 1-x+y), min (1, 1-x+y)]
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8.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre bir eklemin
doğruluk değerlerini etkisini hesaplamak için bazı formüller geliştirilmiştir. Bu formüllere göre
“ y y” gibi bir ifade aşağıdakilerden hangisiyle çözümlenmelidir?
a. (1-y)
b. max (y,y)
c. min (y,y)
d. min (1, 1-y+y)
e. min [min (1, 1-y+y), min (1, 1-y+y)]
9.
Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre bir eklemin
doğruluk değerlerini etkisini hesaplamak için bazı formüller geliştirilmiştir. Bu formüllere göre
“ (q  r), (pı  q) ∴ (p  q)” gibi bir ifadenin “p:1, q:1 ve r:1” için alacağı doğruluk değeri
aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a. 1
b. 0
c. 1/2
d. 2
e. 3/2
10. Çok değerli mantıkların bir örneği olan “üç değerli mantık”’a göre bir eklemin
doğruluk değerlerini etkisini hesaplamak için bazı formüller geliştirilmiştir. Bu formüllere göre
“ (q  r), (pı  q) ∴ (p  q)” ifadesinin “p:1, q:1 ve r:1” alacağı doğruluk değerinin “1” olduğu
bilindiğine göre bu ifade için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
a. Geçerli
b. Geçersiz
c. Tutarlı
d. Tutarsız
e. Eşdeğer

Cevaplar: 1 D, 2 C, 3 C, 4 A, 5 E, 6 E 7 B, 8 D, 9 A, 10 C
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8. MODAL MANTIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modal mantığın modern mantık açısından nasıl ele alındığı incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modal mantık nedir?
2) Hangi modlardan söz edilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Modal mantık

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Modal mantık ile ilgili temel
tanımlar, modlar arasındaki
Örnek işlemlerle alıştırmalar
ilişkiler ve bunların
gösterimleri.
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Anahtar Kavramlar


Modal Mantık



İmkan



Zorunluluk
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Giriş
Mantık, çeşitli vesilelerle işaret edildiği gibi formel/içeriksiz bir dildir. Dolayısıyla
gerek konuşma dilinden gerek günlük yaşamdan bağımsız hatta bir anlamda kopuk bir özelliğe
sahiptir. Ne var ki bu durum, mantığın bir bilim olarak sahip olduğu özelliklerin günlük
yaşamda uygulamasının olmadığı veya konuşma diliyle hiçbir ilişkisinin kurulamayacağı
anlamına gelmemektedir.
Günlük yaşamda akıl yürütmeler genellikle iki değerli bir yapı çerçevesinde gelişir.
İletişim de daha çok iki değerlilik üzerine kurgulanır. Sonuçta günlük yaşam ve konuşma dili,
iki değerli mantıkla ilişkilendirilir. Günlük yaşam, pratik yönünün sağladığı üstünlük sayesinde,
“iki değerli”lik üzerine kurulmuş olmasına karşılık, örneğin kültürel gerekçelerle bu özellik
kolaylıkla değişebilir. Nitekim günlük yaşamda bazı nesnelere ayrı bir değer atfederiz;
bazılarına canlı gibi muamele ederiz, kızarız, onlarla konuşuruz veya övücü sözlerle sanki
onların gönlünü almaya çalışırız. Yani kısaca bir fiziki nesneyi hem cansız hem de canlı bir
varlık gibi yorumlarız. Bu durum iki değerliliğin dışına çıkılmasına ilişkin basit bir örnek olarak
kabule edilebilir.
Öte yandan yaşadığımız, şahit olduğumuz bazı olayları bir tesadüf olarak bazılarını ise
bir zorunluluk olarak yorumlarız. Güzel tesadüflerin başımıza gelmesi için dilekte bulunur,
gerçekleşmeleri için hiç de rasyonel olmayan yollar deneriz. Burada ise artık bir modalite söz
konusudur. Çünkü tesadüflerin, zorunluluğun, şansın rol oynadığı bir modalite dünyası
kurgulanmıştır. İşte bu kavramlar modal mantık çerçevesinde ele alınırlar.
Hiç şüphesiz söz konusu fizik olguların özellikleri, içerikleri veya mahiyetleri mantığın
konusu içinde yer almazlar. Mantığın konusu, modalite ifade eden kavramların kendisidir; bu
kavramları formel dil aracılığıyla tanımlayabilmektir. Böylece mantık, konuşma dilinin
kavramlarını kendi dili çerçevesinde ele almış olur. Bu ve benzeri olgular hiç kuşkusuz ayrıca
mantık dili ile ilgi içinde ele alınıp yorumlanabilir. Hatta mantık dilinin bu gibi olguları daha
açık hâle getirdiği düşünülebilir. Fakat yine de mantık aracılığıyla söz konusu fiziksel olguların
mahiyeti konusunda bir yorum yapmak amaçlanmış değildir.
Ne var ki mantık ile konuşma dili arasında ayrıca kurulacak bir ilgi, bize konuşma
dilinin sağlıklı yorumlarının yapılabilmesine olanak verebilecektir. Dolayısıyla konuşma
dilinin aydınlatılması ve daha sağlıklı kullanılması bu sayede mümkün olacaktır.
“Zorunluluk” ve “imkân” gibi günlük yaşamda sıkça kullandığımız kavramlar bize
modal mantığın önemi hakkında bir fikir verebilir. Zorunluluğun veya imkânın ne olduğu, bu
kavramların fizik dünyada ne gibi olaylara karşılık geldiği ayrı bir çalışma konusudur. Kaldı ki
günlük yaşam dışında matematik, fizik, felsefe, kozmolojide bu gibi kavramların çok farklı
kullanımları ve tanımlanmaları söz konudur.
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8. MODAL MANTIK
8.1. Modal Mantıkta Temel Tanımlar ve Gösterimler
Frege, Begriffsschrift’inde geleneksel mantığın önemli bir konusu olan modları, pür
mantığın konusu olamayacağı kanaatiyle sisteminin dışında bırakmıştı. Frege’nin bu görüşüne
takipçilerinden bir kısmı bağlı kalırlarken bir kısmı karşı çıkmış, onun sistemine modal
mantığın da ilave edilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir.
1918 yılında ilk basımı yapılan Survey of Symbolic Logic adlı eseriyle modal mantığa
modern yaklaşımı getiren ilk mantıkçı C. I. Lewis olmuştur. Lewis’i böyle bir çalışmaya
yönlendiren temel sebep Russell ve Whitehhead’ın Principia Mathematica adlı eserde
tanımladıkları “maddi içerme”nin (material implication) barındırdığını düşündüğü sorunları
çözecek bir içerme eklemi geliştirme isteğidir. Lewis’in iddiası “maddi içerme”, tanımı
itibariyle (p  q) ifadesinin (pı  q) ifadesiyle eşdeğer kabul edilmesini gerektirmektedir ancak
bu bir takım paradokslara yol açmaktadır. Lewis’in “maddi içerme” yerine önerdiği eklem ise
“sıkı içerme”dir (strict implication).
Aşağıda verilen karşıtlık karesi modal önermeler arasındaki mantıksal ilişkilerin klasik
yorumunu ortaya koymaktadır.

Tablo 1
Modern modal mantığın temel gösterimleri ve eşdeğerlikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Yalın (assertorik) önerme

:p

Zorunlu (apodiktik) önerme : □p ya da Lp
Mümkün (problematik) önerme : ◊p ya da Mp
şeklinde gösterilir.
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Bir “p” önermesinin “doğru” olması onun “aktüel dünya”da “doğru” olduğu anlamına
gelir. “p” önermesinin “mümkün” olması “en az bir “mümkün dünya”da, “zorunlu” olması ise
“bütün “mümkün dünyalar”da “doğru” olması demektir. Modal mantığın önemli bir konusu
olan mümkün dünyalar teorisi, ilk kez Leibniz tarafından ortaya konmuştur. Leibniz olgusal
doğruluk ile akıl yürütmenin doğruluğu arasındaki farkı aktüel ve mümkün dünyalar ayrımı
üzerinden tanımlar. Buradaki “imkân” “mantıksal bir imkân”dır. Örneğin “bir kaplumbağa
saatte 60 km hızla yürüyebilir” önermesi fiziksel olarak mümkün olmayan bir duruma işaret
ediyor olsa bile kendisiyle çelişmediği için mantıksal olarak mümkündür. Hâlbuki mantıksal
olarak zorunlu bir önermenin reddedilmesi durumu kendisiyle çelişki yaratır. “Bütün aklar
beyazdır” analitik önermesi zorunlu olarak doğrudur.

◊p (p mümkündür)
□p (p zorunludur)

Bu durumda p’nin imkânsız olması iki şekilde gösterilebilir:
∼◊p ya da Up (NMp) (p mümkün değildir)
□∼p (LNp) (p’nin olmaması zorunludur)

Mümkün olmayan yani imkânsız bir önerme bütün mümkün dünyalarda “yanlış”tır.

∼□p ya da Zp (NLp) (p olumsaldır)
Bir p önermesi olumsalsa bu onun hem mümkün olması hem de mümkün olmaması
anlamına gelir. O halde olumsal bir önerme

◊p◊∼p = KMpMNp

şeklinde gösterilebilir. Modal mantıkta imkân ve zorunluluk modları olumlu, imkânsızlık ve
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olumsallık modları olumsuz olarak tanımlanır.
Lewis ve Langford'un tanımladığı bir diğer mod “şüphelilik”tir (doubtful). Bir önerme
için “ne kesinlikle doğru ne de kesinlikle yanlış” denemiyorsa o önerme “şüpheli”dir; bu mod
Ş harfi ile sembolleştirilebilir.
“Her insan iyidir" önermesi p
"Her insanın iyi olması zorunludur" önermesi Lp
"Her insanın iyi olması mümkündür" önermesi Mp
"Her insanın iyi olması şüphelidir" önermesi Şp

ile gösterildiğinde ilgili önermelerin doğruluk değerleri
p Mp

Lp

Şp

1 1

1

0

½ 1

0

1

0 0

0

0

Tablo 2
olur. Çünkü "Her insan iyidir" önermesi zorunlu olarak "doğru"ysa, "Her insanın iyi olması
zorunludur" önermesi ile "Her insanın iyi olması mümkündür" önermesi "doğru" değeri almak,
bir belirsizlik söz konusu olmadığından "Her insanın iyi olması şüphelidir" önermesi ise
"yanlış" olmak durumundadır. "Her insan iyidir" önermesinin doğruluk değerinin "belirsiz"
olması "Her insanın iyi olması zorunludur" önermesini “yanlış” kılar ancak "Her insanın iyi
olması mümkündür" önermesini ve doğal olarak bir tür belirsizliği ifade eden "Her insanın iyi
olması şüphelidir" önermesini “doğru” kılmaktadır. “Her insan iyidir" önermesinin “yanlış”
olması durumu ise diğer bütün modları yanlışlamaktadır. Buna göre çelişikleriyle birlikte tüm
modal önermelerin doğruluk değerlerini veren tablo aşağıdaki gibi olacaktır:
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Tablo 3
İmkân, zorunluluk ve şüphelilik modları arasındaki ilişkiler yukarıda sıralanan doğruluk
değerleri yardımıyla daha açık bir şekilde görülmektedirler. Bu ilişkilerle ortaya çıkan kimi
totolojiler ve eşdeğerlikler aşağıda sıralanacaktır:

8.1.1. Totolojiler
1. p → ◊p
Bir p önermesi “doğru” ise onun mümkün olması da “doğru” olmak durumundadır. Bu
ifadenin doğruluğu şu şekilde denetlenebilir:
p

Mp

CpMp

1

1

1

½

1

1

0

0

1

Tablo 4
2. □p → p
Zorunlu p önermesi “doğru” ise p önermesi de “doğru” olmak durumundadır. Bu
ifadenin Bu ifadenin doğruluğu şu şekilde denetlenebilir:
Lp

p

CLpp

1

1

1

0

½

1

0

0

1

Tablo 5
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3. □p → ◊p
Zorunlu p önermesi “doğru” ise onun mümkün olması da “doğru” olmak durumundadır.
Bu ifadenin doğruluğu şu şekilde denetlenebilir:
Lp

Mp

CLpMp

1

1

1

0

1

1

0

0

1

Tablo 6

8.1.2. Eşdeğerlikler
1. □p = ∼ (p → ∼p) = ELpNCpNp

Bir p önermesinin zorunlu olması o önermenin çelişiğini içermesinin çelişki
oluşturması" anlamına gelir.
2. ◊p = (∼p →p) = EMpCNpp
Bir p önermesinin mümkün olması o önermenin çelişiğinin yalın halini içermesi
anlamına gelir.
3. □p = ∼◊∼p = ELpNMNp

4. ◊p = ∼□∼p = EMpNLNp

Bir önermenin zorunlu olması, ifade ettiği şeyin olmamasının mümkün olmaması,
mümkün olması ise ifade ettiği şeyin olmamasının zorunlu olmaması anlamına gelir.
Modal mantığın bazı örnek totoloji ve eşdeğerlikleri aşağıda sıralanmıştır:
CUpZp

JLpZp (“J” LT’de özdeş olmayışı ifade eder.)

DLpUp

EUpLNp

AMpZp

EZpNLp
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modal mantığın modern mantıkta nasıl ele alındığı incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Modal mantığın özellikle yapay zeka alanında kullanılmasının sebebi, aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir?
a) Modal mantık sistemlerinin güçlü formel diller sayesinde çok daha ayrıntılı, nesnel
ve geniş ölçüde ele alınır hale gelmesi.
b) Aristoteles’in modal mantık çalışmalarının Ortaçağda yeniden okunması.
c) Modal mantığın diğer mantık sistemleri gibi içeriksiz ve sadece biçimsel bir yapıya
sahip olması.
olması.

d) Modal mantık sistemlerinin modaliteler dışında kalan önermelerle ilgilenmiyor
e) Modal mantık önermelerinin günlük konuşma dilinden kopuk bir yapıya sahip olması.
2.

Aşağıdakilerden hangisi “iki değerli mantık” örnekleri dışında bir örnektir?

a) Işığın açık olması veya açık olmaması.
b) Arabanın duruyor olması veya durmuyor olması (hareket etmesi).
c) Odadaki sıcaklığın 20 derece olmaması veya olmaması.
d) Çiçeklerin çok seviliyor olması veya az seviliyor olması.
e) Kapının kilitli olması veya olmaması.
3.

Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi modaliteler kapsamında ele alınmaz?

a) Zorunlu
b) İmkanlı
c) Olumsal
d) İmkansız
e) Pozitif
4.

Aşağıdakilerden hangisi yalın bir önermedir?

a) Ayşe’nin finalden yüksek not alması muhtemeldir.
b) Kedi kanatlıdır.
c) Yüksekten bırakılan bir cismin düşmesi zorunludur.
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d) Ahmet’in Tuğba’yı satrançta yenmesi mümkündür.
e) Zaman ve tarihin birbirinden farklı konuları içeren kavramlar olması mümkün
değildir.
5.
“Ayşe’nin acıkmış olması mümkündür ve yemek yemesi zorunludur” gibi bir
ifade aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
(p: Ayşe’nin acıkmış olmasını; q: Ayşe’nin yemek yemesini temsil etsin.)
a) ◊p ∧ ∽ □p
b) ◊p ∨ □p
c) ◊p ∧ □p

d) ◊p ∧ ∽p
e) ◊p ∨ ◊p

6.
“Mp = CNpp” ifadesinin karşılığı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?
a) ◊ p = ∼p →p
b) ◊p = □p→p

c) ◊p = □p

d) ◊p = ◊p→p
e)◊p→p = ∽p

7.
“p” gibi bir önermenin doğruluk değerinin “0” olması durumunda Şp (Şüpheli)
önermesinin doğruluk değeri aşağıdaki şıklardan hangisindeki gibi olur?
a) 1/2
b) 2/3
c) 0
d) 1
e) 3/2
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8.
Karşıtlık karesi göz önünde bulundurulduğunda “ □ p” gibi bir ifadenin
“karşıtının altığı” aşağıdakilerden hangisi olur?
a) p
b) ∼◊p

c) ◊ □p
d) ◊p

e) ∼ □p

9.
Karşıtlık karesi göz önünde bulundurulduğunda “ ◊ p” gibi bir ifadenin “alt
karşıtının çelişiği” aşağıdakilerden hangisi olur?
a) p
b) ∼◊p

c) ∼◊ □p
d) □p

e) ∼ □p

10.

Aşağıda verilen eşdeğerliklerden hangisi doğrudur?

a) NCNpq=NCpq
b) ANqNp=ANqp
c) NMp=NMNNp
d) NMpNp=NNMpNp
e) NMNpq=NMpq

Cevaplar
1 A, 2 D, 3 E, 4 B, 5 C, 6 A, 7 C, 8 E, 9 D, 10 C
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9. BAĞINTILAR MANTIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Bağıntının ne olduğu, bağıntı bildiren önermeler ve bağıntıların özellikleri
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bağıntı nedir?
2) Yansımalı bağıntılar hangileridir?
3) Bakışımlı bağıntılar hangileridir?
4) Geçişlilik grubu bağıntıları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yansımalı, bakışımlı ve
Bağıntılar mantığı geçişlilik grubu bağıntılarının
temel özelliklernin öğrenimii.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek bağıntılar ve gösterimleri
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Anahtar Kavramlar


Bağıntı



Yansımalı Bağıntılar



Bakışımlı Bağıntılar



Geçişlilik Grubu Bağıntıları
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Giriş
Geleneksel mantığa göre önermeler özne, yüklem ve bunlar arasındaki niteliksel ve
niceliksel ilişkilerden oluşur, öznenin, yüklemle ifade edilen bir özelliği taşıyıp taşımadığını ya
da belirli bir durumda olup olmadığını bildirir. Örneğin “Hiçbir limon tatlı değildir” önermesi
limonların “tatlı olma” özelliğini taşımadığını, “Bazı insanlar beklemektedir” önermesi ise en
az bir insanın “beklemek” durumunda olduğunu ifade eder. Ancak “Saat masanın üzerindedir”
gibi bir önerme hemen anlaşılacağı gibi ilk iki örnek ifadeden farklıdır çünkü bir “bağıntı”
(relation) taşımaktadır. Geleneksel mantıkta bu önerme “saat” öznesinin “masanın üzerinde
olma”sı biçiminde yorumlanmaktadır. Bağıntıları işlemlerine dâhil eden günümüz mantığında
ise bu önerme “saat” ve “masa” gibi iki şey arasındaki “üzerinde olma” bağıntısını gösteren bir
önerme olarak değerlendirilir.
Modern mantıkta, bağıntı bildiren önermelerin gösterimi niceleme mantığı notasyonu
kullanılarak yapılır. İlk örneğini Frege’de gördüğümüz niceleme mantığı, sembolik yaklaşımın
ilk örneklerinin, önermeleri sadece “doğruluk değeri taşıyan unsurlar” olarak görmesi ve
onların niceliklerini hesaba katmamasının yarattığı bir takım mantıksal sorunları ortadan
kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir. Niceleme mantığı bundan sonraki ünitelerde ayrıntılı olarak
ele alınacaktır. Bu başlık altında bağıntılar mantığının niceleme mantığı işlemlerine
değinilmeyecek, sadece notasyonu kullanılarak temel gösterimleri ve özellikleri verilecektir.
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9. BAĞINTILAR MANTIĞI
9.1 Bağıntılar Mantığının Temel Tanımları
Bağıntılar Mantığının günümüzde genel kabul gören notasyonuna göre:
Tümellik “” ile gösterilir. “Her şey iyidir” tümel olumlu önermesindeki “iyi”
yükleminin “İ” ile gösterilmesi durumunda ilgili önermenin gösterimi

xİx

olur, Sembolik ifade “Her x için x iyidir” biçiminde okunur.
Tikellik “” ile gösterilir. “Bazı şeyler güzeldir” tikel olumlu önermesindeki “güzel”
yükleminin “G” ile gösterilmesi durumunda ilgili önermenin gösterimi

xGx

olur, Sembolik ifade “En az bir x için x güzeldir” biçiminde okunur. Olumsuz önermeler ise bu
notasyonda yüklemleri değillenerek gösterilirler. Herhangi bir yüklemin “𝛹” ile temsil
edilmesi durumunda, önermelere ilişkin karşıtlık karesinin, ilgili notasyona göre gösterimi şu
şekilde olacaktır:

Tablo 1
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Dikkat edilirse bu tabloda geçerliliği modern mantıkta tartışmalı olan altıklık ilişkisine
yer verilmemiştir. Tablo üzerinde görüleceği üzere
x𝛹x önermesinin çelişiği yani x𝛹x önermesinin eşdeğeri x𝛹x’dir. Yani

x𝛹x = x𝛹x

Bu eşdeğerlik bize (De Morgan kurallarına benzer bir şekilde) niceleyicinin dışında olan
“değil”in içeri alınması durumunda niceleyicinin dönüştüğünü, ayrıca yüklemin de
değillendiğini göstermektedir.
Bağıntılar mantığında, herhangi bir önermede tek bir şeye ilişkin belirli bir özelliği ya
da durumu ifade eden bir yüklem tekli (monadic), birden fazla şey arasında yer alan bir ilişkiyi
gösteren yüklemler yani bağıntılar ise çoklu (poliadic) yüklem olarak adlandırılırlar.
Bir takım elemanlardan oluşan bir konuşma evreni için bağıntılar söz konusu olduğunda
bu konuşma evreni, içerdiği elemanların birbirleriyle kurabilecekleri tüm ilişki biçimlerini de
içeren bir küme olarak değerlendirilir. Örneğin sadece “Tavşan” elemanını barındıran bir
konuşma evreni “Tavşan”ın kendisiyle kurabileceği, "Tavşan’dan Tavşan’a" doğru bir ilişki
biçimini de içerecektir. Bir konuşma evreni eğer “Tavşan” ve “Kaplumbağa” gibi iki eleman
içeriyorsa, aynı zamanda dört tür ilişki biçimini de içeriyor demektir. Bunları ifade eden sıralı
çiftler (order pair) şu şekilde gösterilir:

(Tavşan, Tavşan),
(Tavşan, Kaplumbağa),
(Kaplumbağa, Tavşan),
(Kaplumbağa, Kaplumbağa)

Herhangi bir ikili bağıntı, bir konuşma evreni içerisinde bu ilişki biçimlerinden en az
biri tarafından gerçekleniyorsa, bu bağıntı, konuşma evreninin bu ilişki biçimini ya da
biçimlerini taşıyan bir alt-kümesi olarak tanımlanır. Bağıntıların gösteriminde sıralı çiftlerin
yönü önemlidir. Örneğin (Tavşan, Kaplumbağa) ve (Kaplumbağa, Tavşan) sıralı çiftleri aynı
elemanlardan meydana geliyorlarsa da “daha hızlı olma” bağıntısı sadece (Tavşan,
Kaplumbağa) sıralı çiftince gerçeklenebilmektedir. “Tavşan kaplumbağadan daha hızlıdır”
önermesi “doğru” olduğuna göre söz konusu bağıntı (Tavşan, Kaplumbağa) sıralı çiftince
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gerçeklenmekte, “Kaplumbağa tavşandan daha hızlıdır” önermesi “yanlış” olduğuna göre söz
konusu bağıntı (Kaplumbağa, Tavşan) sıralı çiftince gerçeklenmemektedir.
Tüm sıralı çiftlerde, ilk elemanlar öncel (predecessor), ikinci elemanlar ardıl
(successor) olarak adlandırılırlar.
Mantıkta, herhangi bir bağıntının sembolik ifadesi,

Bxy (Bu ifade anlaşılacağı üzere bir LT gösterimidir, x ve y arasında B bağıntısı
gerçeklenir şeklinde okunur).

şeklindedir. Bu sembolik ifadede “B” herhangi bir bağıntıyı, “x” ile bu bağıntının önceli “y”
ile de ardılı gösterilmektedir. Öncel ve ardılların niceliklerinin önemli olduğu durumlarda,
sembolleştirmede niceleme mantığı notasyonu kullanılır. Örnek olarak “Karpuz”, “Şeftali” ve
“Limon” elemanlarından oluşan bir konuşma evreninin sıralı çifleri şunlardır: (Karpuz,
Karpuz), (Karpuz, Şeftali), (Karpuz, Limon), (Şeftali, Karpuz), (Şeftali, Şeftali), (Şeftali,
Limon), (Limon, Karpuz), (Limon, Şeftali) ve (Limon, Limon).
Bu sıralı çiftler için "daha tatlı olma" bağıntısı (Karpuzun şeftaliden daha tatlı
olduğunu varsayarsak) sadece (Karpuz, Şeftali), (Karpuz, Limon), (Şeftali, Limon), sıralı
çiftini içerdiğinden bu bağıntı,

xyBxy

şeklinde sembolleştirilir.
Bu meyvelerin hepsinin aynı bahçede yetişmekte olduğunu varsaydığımızda örneğin
“aynı bahçenin mahsulü olma” gibi bir bağıntı, tüm sıralı çiftler tarafından
gerçekleneceğinden,

xyBxy

şeklinde sembolleştirilir.
İkili bağıntılar, iki farklı konuşma evrenine ilişkin de olabilirler. Böyle bir durumda
konuşma evrenlerinden ilkine alan (domain), ikincisine ise karşı-alan (countre-domain) adı
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verilir. Örneğin: “Ali” ve “Ayşe” ile “Karpuz” ve “Limon”dan oluşan iki farklı konuşma
evreninin sıralı çiftleri şunlardır: (Ali, Karpuz), (Ali, Limon), (Ayşe, Karpuz), ve (Ayşe,
Limon). Ayşe'nin istisnasız tüm meyveleri yemeyi sevdiğini Ali’nin ise meyve yemekten
hoşlanmadığını varsaydığımızda “yemeyi sevme” bağıntısını gerçekleyen sıralı çiftler (Ayşe,
Karpuz) ve (Ayşe, Limon) olmaktadır. Bu durumda “yemeyi sevme” bağıntısı

xyBxy

şeklinde gösterilecektir.
Yukarıdaki sıralı çiftler için Ali’nin limon değilse de karpuz yiyebildiğini, Ayşe’nin de
karpuz yemeyi limon yemeye tercih ettiğini varsaydığımızda "yemeyi tercih etme" bağıntısını
gerçekleyen sıralı çiftler (Ali, Karpuz) ve (Ayşe, Karpuz) olacak, bu durumda ilgili bağıntı

xyBxy

şeklinde sembolleştirilecektir.

9.2. Bağıntıların Temel Özellikleri
İkili bağıntılar, genel olarak yansıma (reflexivity), bakışım (symmetry) ve geçişlilik
(transitivity) özelliklerine göre üç gruba ayrılırlar. Herhangi bir bağıntı, zorunlu olarak her
durumda yansıma özelliğini gerçekliyorsa yansımalı, hiçbir şekilde yansıma özelliğini
gerçeklemiyorsa yansımasız’dır. Ancak bazı bağıntılar, yansımalı gibi görünürlerken istisnai
olarak yansımasız, bazıları ise yansımasız gibi görünürlerken istisnai olarak yansımalı
olmaktadırlar. Bu tür bağıntılar ne yansımalı ne de yansımasız’dırlar. Burada yansıma özelliği
için yapılan tanımlamalar diğer bağıntı özellikleri için de geçerlidir. Bu özellikleri çerçevesinde
bağıntılar yansıma grubu, bakışım grubu, ya da geçişlilik grubu adı verilen üç ana grup
altında toplanabilirler.

9.2.1. Yansıma Grubu Bağıntıları
1. Yansımalı Bağıntılar
İki şey arasındaki bir bağıntı, bu şeylerin her birinin kendisiyle de kurabileceği bir
bağıntıysa yansımalı bağıntı adını alır. Örneğin "Karpuz şeftali kadar lezzetlidir”
önermesindeki "kadar lezzetli olma" bağıntısı karpuzun da şeftalinin de kendisiyle de
gerçekleyebileceği bir bağıntıdır. Şayet bir bağıntı genel olarak herhangi iki şey arasında bir tür
eşitlik, denklik veya aynılık ilişkisine işaret ediyorsa yansımalıdır.
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Tapscott ve Lepore’a göre yansımalı bağıntıların bir kısmı tam yansımalı (total
reflexive) bağıntı olarak tanımlanmalıdır. Örneğin “aynı yaşta olma” bağıntısı metaforik
kullanımlar da dahil olmak üzere pek çok şey için yansımalı bir bağıntı durumundadır ancak
örneğin “4’ün karekökü" için yansımalı olamaz çünkü “4’ün karekökü, 4’ün karekökü ile aynı
yaştadır” gibi bir önerme saçmadır (trivial) ve o halde tam yansımalı değildir. Ancak “özdeş
olma” bağıntısı birşeyin kendisiyle özdeş olması zorunlu olduğuna göre tam yansımalıdır. Bu
ayrıma göre tam yansımalı bir bağıntı

xBxx

şeklinde gösterilirken yansımalı bir bağıntının

xy[(Bxy  Byx)  Bxx)]

şeklinde gösterilmesi gerekir.

2. Yansımasız Bağıntılar
İki şey arasındaki bir bağıntı, bu şeylerin her birinin kendisiyle de kurabileceği bir
bağıntı değilse yansımasız bağıntı adını alır. Örneğin: “Ali Ayşe’nin kardeşidir”
önermesindeki “kardeşi olma” bağıntısı “Ali”nin de “Ayşe”nin de kendi kendisiyle
gerçekleyebileceği bir bağıntı olmadığından yansımasızdır. Yansımasız bir bağıntı
xBxx

şeklinde gösterilebilir.
3. Ne Yansımalı Ne de Yansımasız Bağıntılar
İki şey arasındaki bir bağıntı, onun yansımalı ya da yansımasız olduğu konusunda kesin
bir şey söylenemiyorsa ne yansımalı ne de yansımasız bağıntı adını alır.
a) Kısmî Yansımalı Bağıntılar
Herhangi bir bağıntının yansımalı olması mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı kısmî
yansımalı (partial reflexive) bağıntı adını alır. Örneğin “Ali, Ayşe’nin doğum tarihini bilir”
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önermesindeki “doğum tarihini bilme” bağıntısı, ilk bakışta, her kişinin kendisiyle
gerçekleyebileceği yansımalı bir bağıntı olarak değerlendirilebilir. Ancak her kişinin kendi
doğum tarihini bilmesi zorunlu değildir. Dolayısıyla bu bağıntı, yansımalı gibi görünmesine
rağmen kısmî yansımalı bir bağıntıdır ve

xBxx

şeklinde gösterilir. Bu sembolik ifade, yansımalı bağıntıların sembolik ifadesi olan xBxx'in
değillenmiş şeklidir. Tam yansıma ile yansıma arasında ayrım yapılıyorsa kısmî yansımalı
bağıntı

xy[(Bxy  Byx)  Bxx)]

şeklinde gösterilir.
b) Kısmî Yansımasız Bağıntılar
Herhangi bir bağıntının yansımasız olması mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı
kısmî yansımasız bağıntı adını alır. Örneğin “Ayşe süt içmekten nefret eder” gibi bir
önermedeki “nefret etme” bağıntısı yansımasız gibi görünse de bazı insanlar kendilerinden
nefret ettiklerinden kısmî yansımasız bir bağıntıdır ve

xBxx

şeklinde gösterilir. Kısmî yansımasız bağıntılar yansımasız bağıntıların xBxx’in çelişiği
durumundadır.

9.2.2. Bakışım Grubu Bağıntıları
1. Bakışımlı Bağıntılar
İki şey arasındaki bir bağıntı, bu şeylerin birbirleriyle karşılıklı olarak kurabildikleri bir
bağıntıysa bakışımlı bağıntı adını alır. Langer’ın tanımıyla bir bağıntıyı meydana getiren
elemanların birleşim sırası önemli değilse, bu bağıntıya bakışımlı bağıntı denir. Örneğin “Ali,
Ayşe ile aynı yaştadır” önermesindeki “aynı yaşta olma” bağıntısı Ali ile Ayşe’nin önerme
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içindeki yerleri değişse de yani ilgili önerme "Ayşe, Ali’yle aynı yaştadır" şeklinde ifade edilse
de gerçeklenebilecek bir bağıntıdır. Buna göre “aynı yaşta olma” bakışımlı bir bağıntıdır.
Bakışımlı bağıntılar da yansımalı bağıntılar gibi eşitlik, aynılık vb. ifade eden
bağıntılardır. Buna göre tüm yansımalı bağıntıların aynı zamanda bakışımlı olduğu söylenebilir.
Ancak bunun tersi doğru değildir. Örneğin “Ali, Ayşe'nin kardeşidir” önermesindeki “kardeşi
olma” bağıntısı, bakışımlı bir bağıntıysa da hiç kimse kendisinin kardeşi olamayacağından
yansımalı bir bağıntı değildir. Bakışımlı bir bağıntı

xy(Bxy →Byx)

şeklinde gösterilir
2. Bakışımsız Bağıntılar
İki şey arasındaki bir bağıntı, bu şeylerin birbirleriyle karşılıklı olarak kurabildikleri bir
bağıntı değilse bakışımsız bağıntı adını alır. Örneğin “Ahmet Ali’nin babasıdır”
önermesindeki “babası olma” bağıntısı Ahmet ile Ali’nin yerleri değiştiğinde
gerçeklenemediğinden bakışımsızdır ve

xy(Bxy → Byx)

şeklinde gösterilir.
3. Ne Bakışımlı Ne de Bakışımsız Bağıntılar
İki şey arasındaki bir bağıntı, onun bakışımlı ya da bakışımsız olduğu konusunda kesin
bir şey söylenemiyorsa ne bakışımlı ne de bakışımsız bağıntı adını alır.
a) Kısmî Bakışımlı Bağıntılar
Herhangi bir bağıntının bakışımlı olması mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı kısmî
bakışımlı bağıntı adını alır. Örneğin “Ali, Fatma’yı sever” önermesindeki “sevme” bağıntısı
ilk bakışta bakışımlı gibi görünse de bir kişinin sevdiğince sevilmesi zorunlu olmadığından
kısmî bakışımlı bir bağıntıdır. Kısmî bakışımlı bir bağıntı
xyBxy  Byx
şeklinde gösterilir. Bu sembolik ifade, bakışımlı bağıntıların sembolik ifadesi xy(Bxy
→Byx)’in çelişiğidir.
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b) Kısmî Bakışımsız Bağıntılar
Herhangi bir bağıntının bakışımsız olması mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı
kısmî bakışımsız bağıntı adını alır. Örneğin “Mehmet Ahmet’i dövdü” gibi bir önermedeki
“dövme” bağıntısı genellikle bakışımsız bir bağıntıymış gibi değerlendirilir. Ancak sıklıkla
karşılaşılmasa da bu bağıntının karşılıklı olarak gerçekleşmesi mümkündür, aynı olayda
örneğin bir boks müsabakasında her iki kişi de birbirini dövebilir. Bu bağıntı

xyBxy  Byx

şeklinde gösterilir. Bu sembolik ifade, bakışımsız bağıntıların sembolik ifadesi olan xy (Rxy
→ Ryx)’in çelişiğidir.

9.2.3. Geçişlilik Grubu Bağıntıları
1. Geçişli Bağıntılar
“B” ile gösterilen geçişli bağıntı, “x”, “y” ve “z” gibi üç şey arasında Bxy ve Byz şartını
gerçekleştiren bir bağıntıdır ve bu bağıntı daima Bxz bağıntısını üstü örtük biçimde ifade eder.
Örneğin “aynı sırada olma” bağıntısı geçişli bir bağıntıdır. “Ali, Ayşe ile aynı sıradadır” ile
“Ayşe, Mehmet ile aynı sıradadır” önermeleri aynı anda “doğru” olduğunda bu durum içrek
olarak “Ali, Mehmet ile aynı sıradadır” önermesini de doğrulamaktadır. Geçişli bir bağıntı

xyz[(Bxy  Byz) → Bxz)]

şeklinde gösterilir.
2. Geçişsiz Bağıntılar
Herhangi bir konuşma evreninde en az üç şey arasındaki bağıntı, bu elemanlar arasında
geçişliliği hiçbir şekilde sağlayamıyorsa geçişsiz bağıntı adını alır. Örneğin “Mehmet Ali'nin
dayısıdır” ve “Ali, Ahmet'in dayısıdır” önermelerinin doğru olması “Mehmet, Ahmet’in
dayısıdır” gibi bir önermeyi doğrulamaz. Buna nedenle “dayısı olma” bağıntısı geçişsiz bir
bağıntıdır ve
xyz[(Bxy  Byz) → Bxz)]
şeklinde gösterilir.
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3. Ne Geçişli Ne de Geçişsiz Bağıntılar
Langer’e göre, geçişlilik özelliği taşımayan bir bağıntı mümkün ama zorunlu değilse ne
geçişli ne de geçişsiz bağıntı adını alır. Bu tür bağıntılar, kısmî geçişli ve kısmî geçişsiz
ayrımına da tâbi tutulabilir ancak bu ayrım yansıma ve bakışım özelliklerindeki kadar açık
değildir.
a) Kısmî Geçişli Bağıntılar
Geçişli olduğu düşünülen bir bağıntı, aslında ilgili tüm bireyler için gerçeklenemiyorsa
kısmî geçişli bağıntı adını alır. Örneğin “Ali, Ayşe'yi sever” ile “Ayşe Fatma'yı sever”
önermelerinin doğru olmasının, bir kişinin, sevdiğinin sevdiğini seveceği kabulüyle “Ali
Fatma'yı sever" önermesini de doğruladığı yani “sevme” bağıntısının geçişli olduğu
düşünülebilir. Kısmi geçişli bir bağıntı

xyz[(Bxy  Byz)  Bxz)]

şeklinde gösterilebilir. Bu ifade geçişli bağıntıların gösterimi olan xyz[(Bxy  Byz) →
Bxz)] ifadesinin çelişiğidir.
b) Kısmî Geçişsiz Bağıntılar
Geçişsiz gibi görünen bir bağıntının geçişli olması, en azından özel bir durum için bile
mümkünse bu bağıntı kısmî geçişsiz bağıntı adını alır. Örneğin “Masa sandalyeden beş metre
ötededir” bağıntısıyla “Sandalye sehpadan beş metre ötededir” önermelerinin doğruluğunun
“Masa sehpadan beş metre ötededir” önermesini doğrulaması ya da yanlışlaması bu üç nesnenin
konumlarına bağlıdır. Eğer bu nesneler bir doğru üzerinde sıralanıyorlarsa Masa sehpadan on
metre ötede olacaktır. Eğer bu nesneler konumları itibariyle eşkenar bir üçgen oluşturuyorlarsa
“Masa sehpadan beş metre ötededir” önermesi doğrulanacaktır. Bu nedenle “Beş metre ötede
olma” gibi bağıntılar kısmî geçişsiz olarak adlandırılırlar ve

xyz(Bxy  Byz  Bxz)

şeklinde gösterilirler. Bu ifade geçişsiz bağıntıların gösterimi olan xyz[(Bxy  Byz) →
Bxz)] ifadesinin çelişiğidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bağıntılar mantığı ve bağıntıların özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

162

Bölüm Soruları
1.
yanlıştır?

Basit, bileşik ve bağıntı bildiren önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi

a) Basit önerme, bir özne ve bir yüklemden meydana gelen önermedir.
b) Bileşik önermelerin özelliği birden çok özne veya yüklem ihtiva etmesidir.
c) Bağıntı bildiren önermelerin gramatik özellikleri, onları basit önerme gibi
yorumlamamıza olanak verecek gibi görünmektedir.
d) Bağıntı bildiren önermelerin yüklemi, iki veya daha fazla özne arasında bir bağıntı
bildirir.
e) Basit önermeler, bileşik ve bağıntı bildiren önermelerin bir araya gelmesiyle oluşur.
2.
Bağıntı bildiren önermelerin, birbirinden farklı yapılara, farklı özelliklere sahip
olmasının sebebi nedir?
a) Her bağıntının bir önermede sadece bir kez kullanılabilmesi.
b) Bileşik önermelerden oluşmaları.
c) Gramatik özelliklerinden dolayı, aynı biçimlere sahip olmaları.
d) Farklı bağıntıların, farklı çıkarımların yapılmasına olanak vermesi
e) En az iki basit önermenin bir araya gelmesiyle oluşmuş olmaları.
3.
Bir önermenin bağıntı açısından taşıdığı özellik aşağıdakilerden hangisi açısından
incelenemez?
a) Konuşma Dili
b) Sosyopolitik
c) Modern Mantık
d) Felsefe
e) Klasik Mantık
4.

Aşağıdakilerden hangisi “yansımalı bağıntılar” arasında gösterilemez?

a)Yansıtılmalı Bağıntılar
b)Yansımasız Bağıntılar

163

c) Ne Yansımalı Ne de Yansımasız Bağıntılar
d) Kısmi Yansımalı Bağıntılar
e) Kısmi Yansımasız Bağıntılar
5.

Aşağıdakilerden hangisi “bakışımlı bağıntılar” ile ifade edilemez?

a) Bakışımlı Bağıntılar
b) Bakışımsız Bağıntılar
c) Hem Bakışımlı Hem de Bakışımsız Bağıntılar
d) Kısmi Bakışımlı Bağıntılar
e) Kısmi Bakışımsız Bağıntılar
6.

Aşağıdakilerden hangisi “geçişlilik bağıntıları” arasında değildir?

a) Geçişli Bağıntılar
b) Geçişsiz Bağıntılar
c) Ne Geçişli Ne de Geçişsiz Bağıntılar
d) Kısmi Geçişli Bağıntılar
e) Kısmi Geçişimsiz Bağıntılar
7.
“Mantıkta herhangi bir bağıntı hiçbir şekilde yansıma özelliğini gerçeklemiyorsa
……… olarak adlandırılır.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Geçişli Bağıntı
b) Geçişsiz Bağıntı
c) Yansımasız Bağıntı
d) Yansımalı Bağıntı
e) Kısmi Yansımalı Bağıntı
8.
“Herhangi bir bağıntının bakışımlı olması, mümkün ama zorunlu değilse bu
bağıntı ……… adıyla anılabilir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Kısmi Bakışımlı Bağıntı
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b) Bakışımsız Bağıntı
c) Yansımasız Bağıntı
d) Bakışımlı Yansımalı Bağıntı
e) Geçişsiz Bağıntı
9.
Geçişli (transitive) bağıntılar, herhangi bir evren içerisinde yer alan en az üç
elemanın birbirleriyle oluşturdukları sıralı çiftler arasındaki bir ilişkiyi gösteren bağıntılardır.
Aşağıdakilerden hangisi “geçişli bağıntılara” bir örnek olarak gösterilebilir?
1

a) “2 kere 2, 4’tür.” “3 kere 1 3’tür.”
3

b) “Ali ile Merve aynı yerdedir.” “Merve ile Tuğçe aynı yerdedir.”
c) “x, y’den büyüktür.” “z, t’den büyüktür.”
d) “a, b’den küçüktür.” “c, d’den büyüktür.”
e) “x, a’dan büyüktür.” “x, b’den büyüktür.”

10. Geçişli olduğu düşünülen bir bağıntı, aslında ilgili tüm bireyler için
gerçeklenemiyorsa kısmî geçişli (partial transitive) bağıntı elde edilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi “kısmi geçişli bağıntılara” bir örnek olarak gösterilebilir?
1

a) “2 kere 2, 4’tür.” “3 kere 13 3’tür.”

b) “Salih ile Meryem aynı yerdedir.” “Meryem ile Tuğçe aynı yerdedir.”
c) “Özlem, Cem’i sever.” “Cem, Merve’yi sever.”
d) “a, b’den küçüktür.” “c, d’den büyüktür.”
e) “x, a’dan büyüktür.” “x, b’den küçüktür.”

Cevaplar
1 E, 2 D, 3 B, 4 A, 5 C, 6 E, 7 C, 8 A, 9 B, 10 C
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10. NİCELEME MANTIĞI: TEMEL GÖSTERİMLER VE
UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde niceleme mantığının temel gösterimleri ve uygulamaları üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Niceleme mantığı nedir?
2) Niceleme mantığındaki temel gösterimler hangileridir?
3) Niceleme mantığında ne tür uygulamalar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Niceleme mantığı: temel
gösterimler ve
uygulamalar

Kazanım
Niceleme mantığının temel
gösterimlerinin ve
uygulamalarının öğrenimi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Niceleme mantığı gösterimleri



Niceleme mantığı uygulamaları
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Giriş
Bu bölümde niceleme mantığına ilişkin temel bilgiler verilecek, uygulamalar
gösterilecektir.
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10.

NİCELEME

MANTIĞI:

TEMEL

GÖSTERİMLER

VE

UYGULAMALAR
10.1. Temel Gösterimler
Niceleme mantığını, önermeler mantığının tamamlayıcısı olarak yorumlamak yerinde
olacaktır. Çünkü önermeler mantığı, önceki derslerde ele alındığı gibi, p, q, r, s, t… gibi
semboller aracılığıyla iş görmektedir. Hâlbuki niceleme mantığı çerçevesinde bir önermenin
içyapısını sembolik olarak ifade edilebilmektedir.
Hatırlanacağı gibi klasik mantıkta önermeler SaP, SeP, SıP ve SoP şeklinde ifade
ediliyordu. Bu gösterim bize bir önermenin özne, yüklem ve aralarındaki olumlu, olumsuz,
tümel ve tikel olma özellikleri ifade edilebilmesine olanak vermektedir. Bu bilgiler, yani özne
ve yüklemin sembolleştirilmesi ile aralarındaki ilişkinin a, e, ı, o sembolleriyle gösterilmesi,
mantık açısından önemli bir enformasyondur. Çünkü formel bir dil ne kadar çok enformasyon
aktarabilirse, o kadar çok işlem yapabilme olanağı sağlar. Aktarılan her enformasyon, mantık
açısından yeni olanakların elde edilmesine zemin hazırlar.
Bu açıdan bakıldığında klasik mantığın, önermeler mantığına göre önemli bir üstünlüğe
sahip olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü önermeler mantığı bize bir önermenin en fazla
olumlu veya olumsuz olması konusunda bilgi vermekte, daha öte bir bilgi aktarmamaktadır.
İşte niceleme mantığının bu konuda çok önemli bir eksikliği giderdiğini söylememiz yerinde
olacaktır. G. Frege sayesinde Modern Mantık, bir önermenin içyapısını, klasik mantığa göre
çok daha uygun bir notasyon aracılığıyla ifade edebilir hâle gelmiştir.
Niceleme mantığında bir önermenin öznesi x, y, z… gibi bir değişken aracılığıyla temsil
edilir. Yüklem ise F, G, H… gibi harflerle ifade edilir. Bu durumda;
Fx gibi bir sembol, bir önermenin öznesinin (yani x’in), F özelliğine sahip olduğunu
ifade eder.
∼Fx gibi bir gösterim ise, x nesnesinin F özelliğine sahip olmadığını belirtir.

Niceleme mantığı sayesinde bir önermenin içyapısının daha ayrıntılı bir şekilde temsil
edilebilmesinin sebebi, hem öznenin hem de yüklemin nicel bir dil aracılığıyla ifade edilmesi
ve önermenin tümel ve tikel olma özelliğinin mantıksal karşılığının ifade edilebilmesidir.
Bu gösterimde tümellik ∀, varlıksal niceleyici olarak da bilinen tikellik ise ∃ sembolüyle
ifade edilir. Bu semboller aracılığıyla “bütün insanlar ölümlüdür” gibi bir önerme;
∀𝑥(İx → Öx)
şeklinde sembolleştirilebilir. Buna karşılık, “bazı insanlar çalışkandır” gibi bir önerme;
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∃𝑥(İx ˄ Cx)
şeklinde ifade edilebilir.
Dikkat edilirse tümel bir önermede özne ve yüklem arasındaki ilişki “→” eklemiyle,
tikel önermede bu ilişki ise “˄” eklemiyle gösterilmiştir. İşte bu gösterim hem modern mantığın
klasik mantığa göre çok önemli bir eksikliğini giderilmesine hem de aynı zamanda bir
önermeye ait daha çok enformasyonun ifade edilmesine ve sonuçta da daha sağlıklı bir şekilde
işlem yapılmasına olanak vermektedir.

10.1. Temel Uygulamalar
Niceleme mantığının kullandığı notasyonun klasik mantığa göre daha üstün olması
konuşma dilinin de daha iyi koşullarda sembolleştirilmesi demektir. Fakat konuşma dilinin
niceleme mantığı aracılığıyla daha iyi koşullarda sembolleştirilmesi yine de konuşma dilinin
içerdiği enformasyonun bütünüyle aktarılabilmesi anlamına gelmemektedir.
Yani diğer bir ifadeyle niceleme mantığının konuşma dilini sembolleştirme gücünün
sınırlı olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca konuşma dilinin terimlerinin çok anlamlı, belirsiz
ve kaypak olması, sembolleştirme sorunun daha da güçleşmesi anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla klasik mantıkla kıyaslandığında, bütün üstünlüklerine rağmen, niceleme mantığı
aracılığıyla konuşma dilini ancak sınırlı bir çerçevede sembolleştirebildiğini gözden uzak
tutmamak gerekir.
Şimdi bu sınırlar çerçevesinde, konuşma dilinin sembolleştirilmesiyle ilgili örnekler
üzerinde duralım. Bir önermenin niceleme mantığı aracılığıyla sembolleştirilmesinde tümel bir
ifadenin özne ve yüklemi arasındaki ilişkisinin “→” eklemiyle, varlıksal (tikel) bir ifadenin ise
“˄” eklemiyle ifade edildiğini unutmamak gerekir.
“Bütün insanlar akıllı, fakat bazıları çalışkandır.”

şeklinde bir ifadede dikkat edilirse özne konumundaki “insan” bir kere tümel, bir kere tikel bir
özellikte kullanılmıştır. Dolayısıyla yukarıdaki cümle,

∀𝑥(İx → Ax) ˄ ∃𝑥(İx ˄ Çx)
şeklinde sembolleştirilebilir. Bu sembolleştirmede İ= İnsan, A= Akıllı ve Ç= Çalışkan
terimlerine karşılık gelmektedir. Dikkat edilirse yukarıdaki iki önerme arasındaki ilişki “fakat”
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bağlacı kullanılarak kurulmuştur. Bu bağlaç “ve” anlamında kullanıldığı için sembolleştirme
işleminde “ve” eklemi kullanılmıştır.

“Bazı kız öğrenciler, bütün kupaları kazandılar.”

şeklindeki bir ifadeyi sembolleştirirken, iki önerme arasındaki bağıntının virgül işaretiyle
sağlandığını, bu işaretin de “ve” eklemi yerine geçtiğini dikkate almak gerekir. Dolayısıyla
verilen bu cümle,

∃𝑥∀𝑦[ İx ˄ (Ky ˄ Zxy)]
şeklinde sembolleştirilebilir. Bu gösterimde İ= kız öğrenci, K= kupa ve Z= kazandı
yüklemlerini temsil etmektedir. Yukarıdaki cümleyi

∃𝑥[ İx ˄ ∀𝑦(Ky → Zxy)]
şeklinde de sembolleştirilebilirdik. Çünkü tümel niceleyicinin etki alanı aslında sadece küçük
parantez ile sınırlıdır. Dolayısıyla sadece küçük parantez içini ilgilendirmektedir. Bu yüzden
tümel niceleyici sadece küçük parantez içine yazılarak yukarıdaki cümlenin sembolleştirilmesi
mümkündür.

“Her çiçekçi bazı çiçek çeşitlerini tanımaz.”

şeklindeki ifadede olumsuzluğun çiçekçi ile onun bir özelliği arasında söz konusu olduğu
düşünebiliriz. Bu sebeple de bu ifadeyi

∀𝑥[Ç𝑥 → ∃𝑦(𝐾𝑦 ˄ ∼ 𝑇𝑥𝑦)]
şeklinde düşünebiliriz. Bu ifadede (∼ 𝑇𝑥𝑦) gösteriminin x nesnesi ile y nesnesi arasında bir
“tanımama” ilişkisini sembolleştirdiğine ayrıca dikkat etmek yerinde olacaktır.
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“Bazı kız öğrenciler, bütün erkek öğrencileri yendi ve pastaların hepsini yedi.’’
Cümlesini ise

∃𝑥[[ Kx. Öx ˄ ∀𝑦(Ey . Öy → Yxy)] ˄ ∀z(Pz → İxz)]
şeklinde sembolleştirebiliriz. Dikkat edilirse bu gösterimde “Kx . Öx” şeklinde bir ifade vardır.
Bu gösterim, “x bir kızdır ve x bir öğrencidir” önermesine karşılık gelmektedir. “Ey . Öy”
gösteriminin açılımı ise “y bir erkektir ve y bir öğrencidir” şeklindedir. Bu gösterimin tercih
edilmesinin sebebi, kız ve erkek öğrenci ayrımını yapabilmektir.
Elbette bu gösterimde “kız öğrenci” yerine kısaca “Kx” ve erkek öğrenci yerine “Ey”
şeklinde bir gösterim de tercih edilebilirdi. Fakat ilk gösterim bize daha çok enformasyon
vermektedir. Bu sebeple, eğer gerekli ise, böyle bir gösterim tercih edilebilir.
Bu arada yukarıdaki sembolleştirme işleminin ana eklemin “ve” olduğunu, bu eklemin
ise “bazı kız öğrenciler bütün erkek öğrencileri yendir” ile “pastanın hepsini yedi” cümlesini
birleştirdiğini dikkate almak gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde niceleme mantığının temel gösterimleri ve uygulamaları hakkında bilgiler
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

“Bütün balıklar uçar.” gibi bir önerme niceleme mantığında nasıl gösterilebilir?

a) ∃𝑥(𝐵x ˄ Ux)

b) ∃𝑥(𝐵x ⟷ Cx)
c) ∀𝑥(Bx → Uy)

d) ∃𝑥(𝐵x ⟷ Cx)
e) ∀𝑥(Bx → Ux)

2.

“Bazı inekler üç ayaklıdır.” gibi bir önerme niceleme mantığında nasıl gösterilir?

a) ∃𝑥(İx ⟷ Üx)
b) ∃𝑥(İx → Üx)

c) ∀𝑥(İx → Üy)
d) ∃𝑥(İx ˄ Üx)

e) ∀𝑥(İx ˄ Üx)

3.
“Bazı insanlar çalışkandır” ve “Bütün çalışkanlar yüksek not alır.” gibi iki önerme
niceleme mantığında nasıl gösterilebilir?
a) ∃𝑥(İx ⟷ Çx) ˄ ∀𝑥(İx ˄ Yx)
b) ∃𝑥(İx ˄ Çx)˄∀𝑥(Çx → Yx)

c) ∀𝑥(İx → Yy) → ∃𝑥(Çx → Yx)
d) ∀𝑥(Yx → Çy)˄ ∃𝑥(İx → Çx)
e) ∀𝑥(İx ˄ Yx) ˄ ∀𝑥(İx → Çy)

4.
“Bütün içecekler sıvıdır” ve “Bazı sıvılar akışkandır” gibi iki önerme niceleme
mantığında nasıl gösterilir?
a) ∀𝑥(İx → Sx) ˄∃𝑥(𝑆x ˄ Ax)

b) ∀𝑥(Ax → Sy) ˄ ∃𝑥(İx ˄ Sx)

c) ∀𝑥(İx → Ay) → ∃𝑥(𝐴x → Sx)

d) ∀𝑥(Ax → Sx)˄ ∃𝑥(İx → Ax)
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e) ∀𝑥(İx ˄ Sx) ˄ ∀𝑥(İx → Ay)

5.
“Tüm kapılar çeliktendir” ve “Bazı çelikler metaldir” gibi iki önerme niceleme
mantığında nasıl gösterilebilir?
a) ∃𝑥(𝐾x ˄ Mx) ˄ ∀𝑥(Çy → Kx)

b) ∀𝑥(Mx → Ky) ˄ ∃𝑥(𝐾x ˄ Çx)
c) ∀𝑥(Kx → Çx) ˄ ∃𝑦(Ç𝑦 ˄ My)

d) ∀𝑥(Mx → Çx)˄ ∃𝑥(𝐾𝑦 → Mx)
e) ∀𝑥(Çy ˄ Mx) ˄ ∀𝑥(Kx → My)

6.
“Bazı ağaçlar meyve verir” ile “Bazı meyveler C vitamini içerir” gibi iki önerme
niceleme mantığında nasıl gösterilir?
a) ∃𝑥(𝐶x ˄ Ax) ˄ ∀𝑥(Mx → Ax)
b) ∀𝑥(Ax → My) ˄ ∃𝑥(𝐴x ˄ Cx)

c) ∀𝑥(Ax → My) ˄ ∃𝑥(𝐶x ˄ Ax)
d) ∃𝑥(Ax ˄ Mx) ˄ ∃y(𝑀𝑦 ˄ Cy)

e) ∀𝑥(Mx ˄ Ax) ˄ ∀𝑥(Cx → Cy)

7.
Aşağıdakilerden hangisi ∃𝑥[𝑀𝑥 ˄ ∃𝑦(𝐷𝑦 ˄ ∼ 𝐾𝑥𝑦)] ifadesine karşılık gelen
önerme olabilir?
a)

Her matematikçi bazı denklemleri kuramaz.

b)

Bazı matematikçiler bazı denklemleri kuramaz.

c)

Hiçbir matematikçi bütün denklemleri kuramaz.

d)

Her matematikçi her denklemi kurabilir.

e)

Bazı matematikçiler hiçbir denklem kuramaz.

8.
Aşağıdakilerden hangisi
önermedir?

∃𝑥[İ𝑥 ˄ ∀𝑦(𝑆𝑦 → B𝑥𝑦)]

a)

Her insan bazı sırları bilir.

b)

Bazı insanlar hiçbir sırrı bilemez.

c)

Hiçbir insan bütün sırları bilemez.

ifadesine karşılık gelen
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d)

Her insan her sırrı bilir.

e)

Bazı insanlar bütün sırları bilirler.

9.
Aşağıdakilerden hangisi ∀𝑥[İ𝑥 → ∀𝑦(𝐾𝑦 →∼ O𝑥𝑦)] ifadesine karşılık gelen
önerme olabilir?
a)

Her insan bazı kitapları okuyamaz.

b)

Bazı insanlar hiçbir kitabı okuyamaz.

c)

Her insan her kitabı okuyamaz.

d)

Her insan her kitabı okur.

e)

Bazı insanlar bazı kitapları okuyamaz.

10. Aşağıdakilerden hangisi ∃𝑥[𝑃𝑥 ˄ ∀𝑦(𝐾𝑦 → 𝐹𝑥𝑦)] ifadesine karşılık gelen
önerme olabilir?
a)

Bazı padişahlar her kaleyi fethedebilir.

b)

Bazı padişahlar hiçbir kaleyi fethedemez.

c)

Her padişah her kaleyi fethedemez.

d)

Her padişah her kaleyi fethedebilir.

e)

Bazı padişahlar bazı kaleleri fethedilirler.

Cevaplar
1 E, 2 D, 3 B, 4 A, 5 C, 6 D, 7 B, 8 E, 9 C, 10 A
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11. AÇILIM: GİRİŞ VE TEMEL UYGULAMALAR
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Giriş
Bu bölümde açılım konusu işlenecek, uygulamaları örneklerle gösterilecektir.
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11. AÇILIM: GİRİŞ VE TEMEL UYGULAMALAR
11.1. Açılım: Giriş
Daha önce işaret edildiği gibi niceleme mantığında bir Fx önermesi, sembolik gösterim
olarak birçok olanak sağlamasına karşılık bir doğruluk değerine sahip değildir. Bu durum
birçok analitik işlemin yapılamaması anlamına gelmektedir.
Formel mantık bir yönüyle karar verme sürecidir, yani verilen öncüllerde tutarlı sonuç
(veya sonuçlar) elde etme işlemidir. Bu işlem ise sonuçta doğru veya yanlış özelliği taşıyabilen
yani doğru veya yanlış olduğuna karar verebildiğimiz bir özelliğe sahip olmalıdır. Ancak bu
sayede bir mantıksal işlemin yani bir karar verme işleminin doğru veya yanlışlığından söz
edilebilir.
Ne var ki bir Fx ifadesi bu hâliyle bir doğruluk değerine sahip değildir. Çünkü öznenin
yani x’in işaret ettiği nesnenin ne olduğu belli değildir. Dolayısıyla F yükleminin x nesnesi ile
olan ilişkisi sadece sembolik gösterim olarak bir anlam taşıyabilir. Bir çıkarım işleminde yer
alan Fx önermesinin bu sebeple sadece sınırlı birtakım mantık işlemlerindeki yeri bizim için bir
değer taşıyabilir. Fakat sonuçta Fx önermesi bir doğruluk değerine sahip olamadığı için
birtakım işlemlerde –mantık açısından– bir değere veya öneme sahip olamayacaktır. Çünkü Fx
önermesi bir doğruluk değerine sahip değildir. Bunun sebebi, bir önermenin öznesi konumunda
olan “x”in bir değişken olup ne gibi bir nesneye işaret ettiğinin belli olmamasıdır. Nitekim “Fx”
önermesinin açılımının örneğin “ x mavidir” şeklinde olduğunu kabul edelim. Mavi olmak
yüklemi (yani F) sözgelimi bir kalem için doğru olabilir. Fakat bir sandalye için yanlış olabilir.
Dolayısıyla Fx önermesi, x eğer bir kaleme işaret ediyorsa doğru, bir sandalyeye işaret ediyorsa
yanlış olacaktır. Bu durumun Fx’in içinde yer aldığı mantıksal işlemlerin (örneğin bir çıkarım
işleminin) doğruluğunun tespit edilemeyeceği anlamına geleceği aşikârdır.
Bir Fx önermesinin mantıksal açıdan doğruluğuna karar verilebilmesi için onun
açılımının dikkate alınması gereklidir. Bir açılım ise bir tümel önerme için:
∀x Fx = Fa ∧ Fb ∧ Fc ∧ … ∧ Fn şeklinde olacak, varlıksal niceleyici için ise
∃x F x = Fa ∨ Fb ∨ Fc ∨….∨ Fn şeklinde olacaktır.
Dikkat edilirse tümel bir ifade bize, işaret ettiği (F yüklemiyle işaret edilen) istisnasız
bütün nesnelerin aynı özelliğe sahip olduğunu söylemektedir. Örneğin “Bu sınıftaki tüm
öğrencilerin kalemi vardır.” dediğimizde, yani ∀xFx ifadesinde x değişkeni ile işaret edilen
tüm öğrencilerin, yani a, b, c, … , n’nin kaleminin olduğu ifade edilir. Dolayısıyla sonuçta Fa,
Fb, Fc, … Fn ifadelerinin hepsinin birlikte doğru olması gerekir. Bu durum, yani “birlikte doğru
olma” durumu varlık açısından “ve” eklemi ile temsil edilir. Çünkü bu eklem bize birlikte doğru
olma koşulunu sağlamaktadır. Dolayısıyla da
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Fa ∧ Fb ∧ Fc ∧ … ∧ Fn ifadesinin doğru olması bütün bileşenlerinin tek tek doğru
olmasını gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle ∀xFx ifadesiyle işaret edilen sınıfta bulunan
istisnasız bütün öğrencilerin (yani a, b, c, … n ile temsil edilen öğrencilerin) kaleminin olması
∀xFx ifadesini doğrular.

Fakat buna karşılık, ∃xFx gibi bir ifade bize örneğin “bazı öğrencilerin kalemi vardır”
şeklinde bir bilgi vermektedir. Böyle bir önermenin doğru değeri alabilmesi için en az bir
öğrencinin kaleminin olması yeterlidir. Dolayısıyla,

Fa ∨ Fb ∨ Fc ∨….∨ Fn şeklindeki açılım ∃xFx ifadesinin karşılığı olacaktır. Nitekim
“veya” ekleminin özelliği bileşenlerinden sadece birisinin doğru olmasını gerektirmesidir. Yani
söz konusu sınıfta sadece bir öğrencinin kaleminin olması ∃xFx ifadesinin doğruluğunu
sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında örneğin ∀xFx∃yGy gibi bir ifadenin (a, b, c) evrenindeki
açılımı,
(Fa ∧ Fb ∧ Fc) (Ga ∨ Gb ∨ Gc) şeklinde gösterilebilir.

∀x (Fx → Gx) ifadesinin (a, b, c) evrenindeki açılımı da

(Fa → Ga) (Fb → Gb) ( Fc → Gc) şeklinde ifade edilecektir.
Bu ilkeler ışığında ∀x∃yFxy ifadesinin (a, b, c) evrenindeki açılımı önce
∀x ( Fxa ∨ Fxb ∨ Fxc) şeklinde yazmak; daha sonra da

( Faa ∨ Fab ∨ Fac) ∨ (Fba ∨ Fbb ∨ Fbc) ∨ (Fca ∨ Fcb ∨ Fcc)

ifadesine ulaşmak gerekmektedir.

11.2. Açılım: Temel Uygulamalar
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında daha karmaşık ifadelerin açılımlarını da ifade
edebiliriz. Yapılacak işlemlerde tümel ve varlıksal niceleyicilerin açılımının bulunmasında eğer
herhangi bir gereklilik yoksa tümel bir niceleyiciye varlıksal niceleyiciye göre öncelik vermek
gerekir. Bu önceliğin sadece pratik kaygılarla, yani işlemlerde kolaylık ve kısalık sağlamak
amacıyla yapıldığını dikkate almak yerinde olacaktır. Bu pratiklik kaygısının dayanağı, Fa ∧
Fb gibi bir ifadeyi parantezsiz olarak yani FaFb şeklinde yazabilme olanağımız olmasıdır.
Dolayısıyla da örneğin
∀x ∃y ( Fxy → Gxy)
gibi bir ifadenin (a,b) evrenindeki açılımını
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∃y (Fay→Gay) (Fby → Gby)

= ( Faa → Gaa) (Fba → Gba) ∨ ( Fab → Gab) ( Fbb → Gbb)
şeklinde ifade edebiliriz. Şüphesiz açılıma varlıksal niceleyiciyi öne alarak başlasaydık, sonuç
ifadesinin doğruluk değeri değişmeyecekti.

∀x ∃y ∃z Fxyz

gibi bir ifadenin (a, b) evreninde açılımı
∃y ∃z (Fayz, Fbyz)

= ∃z ( Faaz, Fbaz) ∨ ( Fabz, Fbbz)

= [(Faaa, Fbaa) ∨ ( Faba, Fbba)] ∨ [(Faab, Fbab) ∨ (Fabb, Fbbb)]
şeklinde olacaktır.

∀x ∃y (Fxy ↔ ∀z Gxyz) ifadesinin (a, b) evrenindeki açılımı
∀x ∃y (Fxy ↔ Gxya Gxyb )

∃y (Fay ↔ Gaya Gayb) (Fby ↔ Gbya Gbyb)
Gbbb)

= [ (Faa ↔ Gaaa Gaab) (Fba ↔ Gbaa Gbab) ] ∨ (Fab ↔ Gaba Gabb) (Fbb ↔ Gbba

elde edilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde açılım konusu işlenmiş, uygulamaları örneklerle gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
“Fx” gibi bir ifadenin açılımının yapılmasının gerekliliği hangi temele
dayanmaktadır?
a) Açılım yapmadan da doğruluk değeri üzerinde yorum yapılabilmesi.
b) “Fx” ifadesinin “Gx” ifadesiyle eşdeğer olması.
c) Bağıntılar mantığının, üç değerli mantığı kapsıyor olması.
d) Klasik mantığa ait bir önerme olması.
e) Sembolik gösterim olarak birçok olanak sağlamasına karşılık bir doğruluk değerine
sahip olmaması.
2.
“∀x Fx” gibi bir ifade elamanları (a, b)nin oluşturduğu bir evrene göre açıldığında
aşağıdaki listelerden hangisine ulaşılacaktır?
a) Fa
b) Fb
c) Fa ∧ Fb ∧ Fc ∧ Fd

d) Fa ∧ Fb

e) Fa ∧ Fb ∧ Fc

3.
“∃x F x” gibi bir ifade elamanları (a, b)nin oluşturduğu bir evrene göre açıldığında
aşağıdaki listelerden hangisine ulaşılacaktır?
a) Fa
b) Fb
c) Fa ∨ Fb ∨ Fc ∨ Fd

d) Fa ∨ Fb

e) Fa ∨ Fb ∨ Fc

4.
“∃x F x” gibi bir ifade aşağıdaki önermelerden hangisinin sembolleştirilmesiyle
elde edilmiş olabilir?
a) Bazı x’ler F’tir.
b) Bütün x’ler F’tir.
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c) Bazı x’ler F olmayandır.
d) Bütün x’ler F olmayandır.
e) Bazı F olmayanlar x’tir.
5.
“Bu sınıftaki tüm öğrencilerin kitabı vardır.” ifadesi niceleme mantığı dilinde
yazıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
a) ∀x x

b) ∃x Fx
c) ∀x Fx

d) ∀x ∨ Fx

e) ∀x Fx l

6.
“∀x ∃y ∃z Fxyz” ifadesinin (a, b) evrenine göre açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) [(Faab, Fbab) ∨ (Fabb, Fbbb)]

b) [(Faaa, Fbaa)] ∨ [(Faab, Fbab) ∨ (Fabb, Fbbb)]

c) [(Faaa, Fbaa) ∨ ( Faba, Fbba)] ∨ [ (Fabb, Fbbb)]

d) [(Faaa, Fbaa) ∨ ( Faba, Fbba)] ∨ [(Faab, Fbab) ∨ (Fabb, Fbbb)]
e) [(Faaa) ∨ ( Faba, Fbba)] ∨ [(Fbab) ∨ (Fabb, Fbbb)]

7.
“∀x (Fx → Gx)” ifadesinin (a, b, c) evrenindeki açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) (Fa → Ga) (Fb → Gb)
b) (Fa → Ga) (Fb → Gb) ( Fc → Gc)
c) (Fb → Gb) ( Fc → Gc)
d) (Fa → Ga)
e) ( Fc → Gc)
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8.

“∀x∃yFxy” ifadesinin (a, b, c) evrenindeki açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ( Faa ∨ Fab ∨ Fac) ˄ (Fba ∨ Fbb ∨ Fbc)
b) ( Faa ∨ Fab ∨ Fac) ˄ (Fca ∨ Fcb ∨ Fcc)
c) (Fba ∨ Fbb ∨ Fbc) ˄ (Fca ∨ Fcb ∨ Fcc)

d) ( Faa ∨ Fab ∨ Fac) ˄ (Fba ∨ Fbb ∨ Fbc) ˄ (Fca ∨ Fcb ∨ Fcc)
e) (Fab ∨ Fac) ˄ (Fba ∨ Fbc) ˄ (Fca ∨ Fcb)

9.
∀x ∃y ( Fxy → Gxy) gibi bir ifadenin (a,b) evrenindeki açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) ( Faa → Gaa) (Fba → Gba) ∨ ( Fab → Gab)

b) ( Faa → Gaa) (Fba → Gba) ∨ ( Fbb → Gbb)

c) ( Faa → Gaa) (Fba → Gba) ∨ ( Fab → Gab) ( Fbb → Gbb)

d) ( Faa ∨ Fab ∨ Fac) ∨ (Fba ∨ Fbb ∨ Fbc) ∨ (Fca ∨ Fcb ∨ Fcc)

e) ( Fab → Gab) ( Fbb → Gbb)

10. ∀x ∃y (Fxy ↔ ∀z Gxyz) ifadesinin (a, b) evrenindeki açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) [ (Faa ↔ Gaaa Gaab)] ∨ (Fab ↔ Gaba Gabb) (Fbb ↔ Gbba Gbbb)
b) ( Faa → Gaa) (Fba → Gba) ∨ ( Fbb → Gbb)

c) ( Faa → Gaa) (Fba → Gba) ∨ ( Fab → Gab) ( Fbb → Gbb)

d) ( Faa ∨ Fab ∨ Fac) ∨ (Fba ∨ Fbb ∨ Fbc) ∨ (Fca ∨ Fcb ∨ Fcc)

Gbbb)

e) [ (Faa ↔ Gaaa Gaab) (Fba ↔ Gbaa Gbab) ] ∨ (Fab ↔ Gaba Gabb) (Fbb ↔ Gbba

Cevaplar
1 E, 2 D, 3 D, 4 A, 5 C, 6 D, 7 B, 8 D, 9 C, 10 E
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12. ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çözümleyici çizelge yönteminin temel tanımları verilecek bazı uygulamalar
gösterilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çözümleyici çizelge yöntemi nedir?
2) Çözümleyici çizelge yöntemi ile hangi mantık işlemleri uygulanabilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çözümleyici çizelge
yöntemi

Çözümleyici çizelge
yöntemiyle ile ilgili temel
tanımların ve bazı
uygulamaların öğrenimi

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Çözümleyici çizelge yöntemi



Tanımlar



Uygulamalar
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Giriş
Bu bölümde çözümleyici çizelge yöntemi hakkında bilgiler verilecektir. Bu kapsamda
‘ve’, ‘veya’, ‘ise’, ‘ancak ve ancak’ eklemlerinin çözümleyici çizelge yoluyla nasıl ele alındığı
gösterilip ardından çözümleyici çizelge aracılığıyla bir ifadenin geçerliliğinin nasıl denetlendiği
anlatılacaktır.
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12. ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİ
12.1. Temel Tanımlar
Çözümleyici çizelge, daha önceki derslerde gördüğümüz çıkarım denetleme
yöntemlerinden birisidir ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Niceleme mantığına da
uygulanması tercih nedenlerinden birisidir.
Çözümleyici çizelgenin dayandığı temel ilke, verilen bir ifadenin eklemlerinin
geometrik bir şekilde ayrıştırılmasıdır. Böylece bir çıkarımın denetlenmesi olanağı elde edilir.
Bu ayrıştırma iki temel işlem aracılığıyla gerçekleşir. “Ve” ekleminin bileşenlerinin alt alta
yazılması “veya” ekleminin ise bileşenlerinin bir çatal şeklinde açılımının yapılmasıdır.
Bu işlemlerde, hangi sürecin hangi ifadeye ait olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu
sebeple bir işlemin, hangi ifadeye ait olduğunu belirlemek için numaralandırma yapılır.

Yani:

1)
𝐴
]
𝐵

AB
1

ve

şekilleri çözümleyici çizelgenin kullanılmasında en temel iki gösterimdir. Dikkat edilirse
çözümlemesi yapılan ifadenin solundaki rakam çözümleme işlemine de yazılmıştır.
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Diğer eklemlere, hep bu iki eklem cinsinden eşdeğerleri dikkate alınarak bu çözümleyici
çizelge yöntemi uygulanır. Gerçekten de

A → B = 𝐴̅ ∨ B
A ↔B

= AB ∨ 𝐴̅ 𝐵̅

∼(A→B) = A𝐵̅

∼(A ↔ B) = A𝐵̅ ∨ 𝐴̅B
şeklindeki eşitlikler bize diğer eklemleri de “ve” ile “veya” eklemi cinsinden yazılabileceğini
göstermektedir. Dolayısıyla → ve ↔ eklemlerini ˄ ile ∨ eklemleri cinsinden analiz etme
olanağı elde edilmiş olmaktadır.
Bu durumda (A ↔ B) genel ifadesinin açılımı:

şeklinde olacaktır.
Bu açılımda dikkat edilirse her işlemin ait olduğu ifade yukarıda işaret edilen çerçevede
numaralandırılmak suretiyle gösterilmiştir. Nitekim A ile B ifadelerinin alt alta yazılması, 2.
işlem olarak gerçekleştirilmiş ve bu işlemin ait olduğu ifade (yani AB ifadesi) ayrı numara ile
gösterilmiştir.
Bu esaslar çerçevesinde kullanılan çözümleyici çizelgenin amacı, yukarıda da işaret
edildiği gibi, bir çıkarımın denetlenmesini sağlamaktır. Bu denetlemede esas amaç,
çözümlemesi yapılan ifadenin içinde çelişik terimlerin olup olmadığını tespit etmektir.
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Her çözümleme, aşağıda örneklerle çözüleceği gibi, bir “yol” oluşturur. Her “yol” kendi
içinde p, q, r… gibi basit önermelerden oluşur. Diğer bir ifadeyle amaç, verilen ifadeyi
çözümleyerek en yalın hâle yani p, q, r gibi temsilci harflerden oluşan birimlere ulaşmaktır. Bu
amaca ulaşıldıktan sonra her “yol” üzerinde bulunan önerme temsilci harflerinin kendi
aralarında çelişki olup olmadığına (yani p ve ∼p gibi çelişik ifadelerin olup olmadığına) bakılır.
Eğer böyle bir çelişki bulunmuyorsa “o yol açıktır.” denilir. Aksi takdirde “yol kapalıdır.”
şeklinde bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme verilerin çıkarımın geçerli olup
olmadığının tespitine bizi götürecektir.

12.2. Temel Uygulamalar
Daha Önce ele alındığı gibi,
çözümleyici çizelgenin önermeler mantığına
uygulanmasında iki temel işlem yapılmaktadır. Bu işlemler, eğer verilen ifade A.B şeklinde ise
ya da “ve” eklemine eş değer ise bu ifadenin çözümlenmesi bileşenlerini alt alta yazmak
şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Verilen ifade “A v B” şeklindeyse ya da ona eş değer ise çözümleyici çizelge çatal açma
şeklinde gerçekleştirilir.
Çözümleyici çizelge işlemi önce verilen ifadenin ana eklemine uygulanır. Daha sonraki
işlemlerde alt alta yazılmış ifadeler arasında basit olanları tercih etmek yerinde olacaktır.
Şimdi bir örnekle bu anlattıklarımızı uygulamalı olarak görelim.

1) [(q → 𝑟̅) ↔ p] ↔ [(r v 𝑝̅ ) ↔ (q → 𝑟̅ )]
1
[(q → 𝑟̅ ) ↔ p]

[(r v 𝑝̅) ↔ (q → 𝑟̅ )]

~ [(q → 𝑟̅) ↔ p]

~ [(r v 𝑝̅ ) ↔ (q → 𝑟̅ )]

Dikkat edilirse verilen ifadenin ana eklemi " ↔” olduğu için çözümleyici çizelge işlemi
bu ekleme uygulanmış ve bu eklem AB v ˜A ˜B şeklindeki eşitlik çerçevesinde açılımı
gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki işlemler ise aşağıdaki gibi olacaktır. Yani:
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şeklinde tamamlarız. Bu işlemin en solunda bulunan yol (𝑞̅𝑟𝑞̅𝑝) terimlerinden oluşmaktadır.
Daha önceki derste anlatıldığı gibi, bu yol, hemen üstünde yer alan p, q, r gibi temsilci
harflerden (veya onların değillenmesinden) meydana gelmiştir.
Bir yol üstünde A ve ~A gibi iki çelişik bir ifade bulunduğunda yol kapalı olur.
Yukarıdaki örnekte en soldaki dalda birbiriyle çelişik ifadeler bulunmadığından yol açıktır.
Ancak ikinci yolda r ve ~r ifadeleri aynı yol üstünde bulunduklarından ikinci yol kapalıdır.
Bütün yollar kapalı (X) olduğunda ifadenin geçersiz olduğu anlaşılır. Ancak yukarıdaki
örnekte 4 tane açık (/) yol olduğuna göre sonucun tutarlı olduğu anlaşılmaktadır.
Şimdi ikinci bir örnek aracılığıyla bu anlatılanları tekrar gözden geçirelim.

202

Verilen ifadenin ana eklemi “ise” olduğu için A → 𝐵 = ~ A V B eş değerliği gereği (1)
nolu ifadenin açılımını yaparız. Daha sonra çatalın solundaki ifade De Morgan kuralı gereği
“ve” eklemine eş değer olduğu için bileşenlerini alt alta yazarız ve tekrar çözümleyici çizelgeyi
uygularız. Amaç, daha önce de işaret edildiği gibi, tüm eklemlerin elenerek temsilci harflere
ulaşmaktır. Sonuçta bütün yollar açık olduğu için ifadenin tutarlı olduğu anlaşılır. Çözümleyici
çizelge bir doğruluk tablosunun tüm değerleri hakkında bilgi veremeyebilir. Bu yüzden tüm
yollar açık olsa da ifadenin geçerli olduğuna karar veremeyiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çözümleyici çizelge yöntemi hakkında bilgiler verildi. Bu kapsamda ‘ve’,
‘veya’, ‘ise’, ‘ancak ve ancak’ eklemlerinin çözümleyici çizelge yoluyla nasıl ele alındığı
gösterildi. Daha sonra çözümleyici çizelge aracılığıyla bir ifadenin geçerliliğinin nasıl
denetlendiği anlatıldı.
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Bölüm Soruları
Not: 12, 13 ve 14. üniteler şunlardır:
12. Çözümleyici Çizelge Yöntemi
13. Çözümleyici Çizelge Yöntemi: Kıyas ve Özdeşlik Denetlemeleri
14. Çözümleyici Çizelge Yönteminin Niceleme Mantığında Uygulanması
Bu üç ünite, biri diğeriyle ilişkili olduğu için, bölüm sonu sorularını bu üç üniteyi okuduktan
sonra çözünüz. Ayrıca, bölüm sonu sorularında ve özellikle sınavlarda soruları çözerken temel
sembolik mantık denkliklerini hatırlayınız.
Örneğin 𝑎 → 𝑏’nin eşdeğeri ∼ 𝑎 𝑣 𝑏’dir. -Diğer eşdeğerlikler özellikle 2. Konuda işlenmiştir.Aşağıdaki ilk dört soruyu sadece bu eşdeğerlik üzerinden çözebilirsiniz. Başarılar.

1.

Eşdeğerlik kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi çelişiktir?

a) ∃x Fx

ve ~∀x ~ Fx

b) ∃x ~ Fx

ve ∃x ~ Fx

d) ∀x ~ Fx

ve ∃x Fx

c) ∀x ~ Fx ve ~∃x Fx
e) ~∃x Fx
2.

ve ∀x ~ Fx

Eşdeğerlik kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi çelişiktir?

a) ∃x Fx

ve ~∀x ~ Fx

b) ∃x~ Fx

c) ∃x~ Fx

ve ∃x~ Fx
ve ~∀x Fx

d) ∀x Fx ve ~∃x ~Fx
e) ~∃x Fx
3.

a) Özdeş

ve ∀x Fx

[∀𝑥(𝐶𝑥 . 𝐷𝑥) → ∼ ∀𝑥 (𝐶𝑥 . 𝐷𝑥)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥(𝐶𝑥 . 𝐷𝑥) v ∼
∀𝑥 (𝐶𝑥 . 𝐷𝑥)] ifadeleri özdeş midir?

b) Geçerli değil
c) Özdeş değil
d) Belirsiz
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e) Hiçbiri
4.

[∀𝑦 (𝐶𝑦 → 𝐷𝑦) → ∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 . 𝐷𝑦)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 → 𝐷𝑦) v ∼
∀𝑦 (𝐶𝑦 . 𝐷𝑦)] ifadeleri özdeş midir?

a) Belirsiz

b) Geçerli değil
c) Özdeş değil
d) Özdeş
e) Hiçbiri
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5.

[∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦) ↔ ∼ ∀𝑥 (𝐶𝑥 v 𝐷𝑥)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥 (𝐶𝑥 v 𝐷𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)]
ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş değil
b) Özdeş
c) Belirsiz

d) Geçerli değil
e) Hiçbiri
6.

∼ [∀𝑥(𝐶𝑥 v 𝐷𝑥) v ∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥(𝐶𝑥 v 𝐷𝑥) . ∀𝑦 (𝐶𝑦 𝐷𝑦)]
ifadeleri özdeş midir?

a) Geçerli

b) Geçerli değil
c) Özdeş
d) Özdeş değil
e) Hiçbiri
7.

∼ [∀𝑥(𝐶𝑥 v 𝐷𝑥) ↔ ∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)] 𝑣𝑒 [∀𝑥(𝐶𝑥 . 𝐷𝑥) ∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 ↔ 𝐷𝑦)]
ifadeleri özdeş midir?

a) Geçerli

b) Geçerli değil
c) Özdeş değil
d) Özdeş
e) Hiçbiri
8.

[∼ ∃𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦) ↔ ∼ ∃𝑥(𝐴𝑥 →
𝐵𝑥) ] ifadeleri özdeş midir?

a) Hiçbiri

b) Geçerli değil
c) Belirsiz
d) Özdeş
e) Özdeş değil
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9.

[∀𝑥(𝐶𝑥 v 𝐷𝑥) → ∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥(𝐶𝑥 𝑣 𝐷𝑥) 𝑣 ∼
∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)] ifadeleri özdeş midir?

a) Hiçbiri

b) Geçerli değil
c) Özdeş değil
d) Özdeş
e) Geçerli
10.

∼ [∼ ∃𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥) → ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦)] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑦 (𝐶𝑦 v 𝐷𝑦) ∼ ∃𝑥(𝐴𝑥 →
𝐵𝑥) ] ifadeleri özdeş midir?

a) Hiçbiri

b) Geçerli değil
c) Geçerli
d) Özdeş değil
e) Özdeş

Cevaplar
1 D, 2 E, 3 A, 4 D, 5 B, 6 C, 7 C, 8 E, 9 D, 10 E
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13. ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİ: KIYAS VE ÖZDEŞLİK
DENETLEMELERİ

209

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çözümleyici çizelge yönteminin kıyas ve özdeşlik denetlemelerinde nasıl
kullanıldığı üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çözümleyici çizelge yöntemiyle kıyas denetlemesi nasıl yapılır?
2) Çözümleyici çizelge yöntemiyle özdeşlik denetlemesi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çözümleyici çizelge
yöntemi: kıyas ve
özdeşlik denetlemeleri

Çözümleyici çizelge
yönteminin kıyas ve özdeşlik
denetlemelerinde nasıl
kullanıldığının öğrenimi

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Çözümleyici çizelge yöntemi



Kıyas denetlemesi



Özdeşlik denetlemesi
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Giriş
Bu bölümde çözümleyici çizelge yönteminin kıyasların
denetlenmenlerinde nasıl kullanıldığı örnekler üzerinden açıklanacaktır.

ve

özdeşliklerin
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13. ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİ: KIYAS VE ÖZDEŞLİK
DENETLEMELERİ
13.1. Çözümleyici Çizelge: Kıyas Denetlemesi
Bir çıkarımın çözümleyici çizelge ile geçerliliğinin denetlenmesi için öncüller alt alta
yazılır, sonuç ifadesi ise değillenerek en alta yazılır. Eğer sonuçta bütün yollar kapalıysa
çıkarımın geçerli olduğu söylenir.
Burada dikkat edilirse çıkarımın sonuç ifadesinin değillenmesi alınarak çözümleyici
çizelge ile sonuç aranmaktadır. Bunun sebebi, aslında tüm çıkarım işleminin değillenmesidir.
Yani elimizde örneğin A, B, C gibi öncüller olsun. Buradan D gibi bir sonucun elde edildiğini
düşünelim. Bu durumda, söz konusu çıkarımı şu şekilde ifade edebiliriz:
A

C→ D

B

Daha önceki derslerden hatırlanacağı gibi böyle bir çıkarımın geçerli olması için “→”
ana ekleminin altında yer alan değerlerin hep “Doğru” olması gerekir. Fakat bu ifadenin
tamamını değillersek,
~ (A

B

C → D)

ifadesini elde ederiz. Eğer çıkarım geçerli ise bu değillenmiş ifadenin geçersiz ve tutarsız
olması, yani ana eklemin hep “Y” değeri alması gerekir.
Çözümleyici çizelgede bu “Y” değerinin kapalı yola karşılık geldiği dikkate alınırsa,
yukarıda da işaret edildiği gibi, bu durum çıkarımın geçerli olması anlamına gelecektir.
Yani kısaca, yukarıdaki ifadeyi ~ ( K → L) şeklinde düşünürsek; bu ifadenin “K ~L”
ye eş değer olacağı dikkate alınırsa, bir çıkarımın çözümleyici çizelgesinden niçin öncüllerin
alt alta ve sonucun da niçin en alta yazılması gerektiği hususu anlaşılmış olur. Şimdi bunları
örneklerle açıklayalım.
~ [p → (r ↔ 𝑞̅ )] , [(p → 𝑟̅ ) → 𝑞]

[~ (p ↔r) → 𝑞]

Bu çıkarımın denetlenmesi için, yukarıda da işaret edildiği gibi, öncüllerin birbirine
“ve” eklemiyle sonucun da öncüllere “ise” eklemiyle bağlayıp tamamını değillediğimizi
düşünerek çözümleyici çizelgesini yapalım:
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Sonuç: Bütün yollar kapalı olduğundan çıkarım geçerlidir.
Dikkat edilirse, (1) nolu işleme sonucun değillenmesiyle başladık. Elbette (4) nolu işlem
de öncelikle yapılabilirdi ve sonuç da değişmezdi. Bu işlemlerin sırası, sonucu
etkilememektedir. Fakat işlemlere basit olandan başlanılmazsa daha sonraki süreç çok daha
karmaşık bir hâle gelecek ve sonuca sağlıklı bir şekilde ulaşmak da güçleşecektir. Dolayısıyla
en basit ifadeden başlamak bize kolaylık sağlayacaktır. Basit ifadelerin ise “ve” eklemi ya da
bu ekleme eş değer ifadelerden oluştuğunu bu vesileyle hatırlamak yerinde olacaktır.
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13.2. Çözümleyici Çizelge: Özdeşlik Denetlemesi
İki ifadenin özdeş olup olmadığının çözümleyici çizelge ile tespitinde, verilen bu iki
ifade
eklemiyle birbirine bağlanır ve tamamı değillenir. Eğer bütün yollar kapalı ise bu iki
ifadenin özdeş olduğu anlaşılır. Dikkat edilirse A ile B’nin özdeşliği normal olarak A B
ifadesinin geçerli olmasıyla mümkündür. Ancak bu ifade, ~ (A
B) şekline
dönüştürüldüğünde, sonucun tutarsız olması, dolayısıyla bütün yolların kapalı olması
durumunda söz konusu ifadelerin özdeş oldukları söylenebilir.
Şimdi, [(q

)

pr] ile [( v r)

] ifadelerinin özdeşliğini denetleyelim.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu iki ifadeyi şu şekilde yazar ve çözümleyici
çizelgesini oluştururuz:
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Görüldüğü gibi bütün yollar kapalı değildir; o hâlde bu iki ifade özdeş değildir.
Şimdi de [(p

)

rq] ile [( v q)

] ifadelerinin özdeşliğini denetleyelim.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu iki ifadeyi şu şekilde yazar ve çözümleyici
çizelgesini oluştururuz:

Görüldüğü gibi bütün yollar kapalı değildir; o hâlde bu iki ifade özdeş değildir.
Bu örnekte birinci ifadenin ikinci bileşenin (rq) şeklinde olduğunu ve bunun da aslında
(r˄q) ifadesine eş değer olduğunu, kısalık ve basitlik sağlamak amacıyla aradaki “ve” ekleminin
yazılmadığına ayrıca dikkat etmek yerinde olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çözümleyici çizelge yönteminin kıyas ve özdeşlik denetlemelerinde nasıl
uygulandığı açıklanmıştır.

219

Bölüm Soruları
1.

[∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) v ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) →
∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Özdeş değil
c) Tutarlı
d) Tutarlı değil
e) Hiçbiri
2.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) → ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) v ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ]
ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Özdeş değil
c) Tutarlı
d) Tutarlı değil
e) Hiçbiri
3.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) → ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) ˄ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ]
ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Özdeş değil
c) Tutarlı
d) Tutarlı değil
e) Hiçbiri
4.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) → ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) → ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ]
ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Tutarlı
d) Özdeş değil
e) Hiçbiri
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5.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) → ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) → ∼ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ]
ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Tutarlı
d) Özdeş değil
e) Hiçbiri
6.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [ [∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)]v [∼
∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) ∼ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)] ] ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Tutarlı
d) Özdeş değil
e) Hiçbiri
7.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [ [∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) v ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)]v [∼
∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) ∼ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)] ] ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Tutarlı
d) Özdeş değil
e) Hiçbiri
8.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [ [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) v ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)]v [∼
∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) ∼ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)] ] ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Tutarlı
d) Özdeş değil
e) Hiçbiri
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9.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [ [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) v ∀𝑦 (∼
𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)]v [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) ∼ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)] ] ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Özdeş değil
d) Tutarlı
e) Hiçbiri
10.

[ ∀𝑥 (𝐹𝑥 → 𝐺𝑥) ↔ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦) ] 𝑣𝑒 [ [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) v ∀𝑦 (∼
𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)]v [∼ ∀𝑥 (𝐹𝑥 ˄ 𝐺𝑥) v ∼ ∀𝑦 (𝐻𝑦 v 𝑇𝑦)] ] ifadeleri özdeş midir?

a) Özdeş

b) Tutarlı değil
c) Özdeş değil
d) Tutarlı
e) Hiçbiri

Cevaplar
1 A, 2 B, 3 B, 4 D, 5 D, 6 D, 7 D, 8 D, 9 C, 10 C
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14. ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİNİN NİCELEME
MANTIĞINDA UYGULANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çözümleyici çizelge yönteminin niceleme mantığında nasıl uygulandığı
anlatılacak, kıyas ve özdeşlik denetlemeleri örneklerle açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çözümleyici çizelge yöntemi niceleme mantığında nasıl uygulanır?
2) Niceleme mantığı kıyasları çözümleyici çizelge yöntemi ile nasıl denetlenir?
3) Niceleme mantığında özdeşlikler çözümleyici çizelge yöntemi ile nasıl denetlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çözümleyici çizelge
yönteminin niceleme
manntığında
uygulanması

Çözümleyici çizelge
yönteminin niceleme
manntığında uygulanışının,
bu mantıkta kıyasların ve
özdeşliklerin denetlenişinin
öğrenimi

Örnek işlemlerle alıştırmalar
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Anahtar Kavramlar


Çözümleyici çizelge yöntemi



Niceleme mantığı



Eşdeğerlik



Örnekleme



Kıyas



Özdeşlik
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Giriş
Bu bölümde çözümleyici çizelge yönteminin niceleme mantığında nasıl uygulandığı
üzerinde durulacaktır. Bunun için öncelikle tümel ile tikel niceleyiciler arasındaki eş değerlik
ilişkileri ortaya konulacaktır. Daha sonra örnekleme yoluyla kıyasların ve özdeşliklerin nasıl
denetlendiği örneklerle açıklanacaktır.
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14.

ÇÖZÜMLEYİCİ

ÇİZELGE

YÖNTEMİNİN

NİCELEME

MANTIĞINDA UYGULANMASI
14.1. Çözümleyici Çizelge: Eşdeğerlikler ve Örnekleme
Çözümleme çizelgesi, diğer denetleme yöntemlerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir.
Bunun başlıca sebebi, niceleyicili önermelerin birer açık önerme olması ve dolayısıyla doğruluk
değeri taşımamasıdır. Bu durumda, içinde niceleyici geçen bir ifadenin doğruluk tablosunda
kullanılan bir yöntemle denetlemesini yapmak da söz konusu olmayacaktır. İşte çözümleyici
çizelge bu tür önermelerden oluşan bir çıkarımın geçerli olup olmadığına karar verilmesine
olanak vermektedir.
Çözümleyici çizelgenin önermeler mantığına uygulanmasında kullanılan yöntemler
niceleme mantığında da aynen geçerlidir. Fakat bazı ilave kuralların da tanımlanması
gerekmektedir.
Bu kuralların başında “niceleyicinin eş değerliğini” (kısaca NE) dikkate alabiliriz. Yani,
~∀x Fx = ∃x ~Fx
~∃x Fx = ∀x ~Fx

~∀x ~ Fx = ∃x Fx

~∃x ~Fx = ∀x Fx

Dikkat edilirse değilleme işareti, tümel niceleyiciyi tikele, tikel niceleyiciyi ise tümel
niceleyici hâline dönüştürmektedir. Eğer yüklemin başında değilleme varsa bu durumda iki
değilleme birbirini götürmektedir.
Bu kural (NE kuralı), aşağıda konu işlenirken ayrıca ele alınacağı gibi, örnekleme
yapmadan önce mutlaka uygulanmalıdır. Yani, çözümleyici çizelge niceleme mantığına
uygulanırken NE kuralını (örnekleme yapılması gerekli olduğu durumlarda) öncelikli olarak
kullanmak gerekir.
Çözümleyici çizelgenin niceleme mantığına uygulanmasında dikkate alınması gereken
diğer bir kural, hangi iki ifadenin çelişik olduğunun tespitidir. Bunun için aşağıdaki çelişik
ifadelerin aynı yol üzerinde bulunup bulunmadığına bakmak gerekmektedir.
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∀x Fx
∃x Fx

X ~∀x Fx
X ~∃x Fx

∀x ~ Fx X ~∀x ~ Fx = ∃x Fx
∃x ~Fx X ~∃x ~Fx

=∀x Fx

Bu kurallardan ilk ikisi “A” ve “~A” gibi kolayca görülen bir çelişkiyi ifade etmektedir.
III ve IV. sırada olanlarda ise çelişik iki ifadenin NE kuralına göre eş değeri ifadeyi dikkate
almak gerekebilir.
NE kuralını ilk iki ifadeye de uygulayabiliriz. Böylece:

∀x Fx X ~∀x Fx = ∃x ~ Fx
∃x Fx X ~∀x Fx

= ∃x ~Fx

elde edilir. Bu ifadelerin önemi, denetleme işleminde, aynı yol üzerinde, çelişik iki ifadenin
bulunup bulunmadığını tespit edilmesine olanak vermesidir.
Çözümleyici çizelge ile yapılacak denetleme işleminde, eğer yukarıdaki çelişik ifadeler
ile karşılaşılmaz ise örnekleme yaparak çelişik iki ifadenin olup olmadığını araştırmak
gerekecektir.
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Örnekleme işlemi ise aşağıdaki kurallara göre gerçekleştirilir. Bu kurallar, özellikle
varlıksal niceleyici ile ilgilidir. Çünkü tümel niceleyicinin örneklemesinde bir kısıtlama yoktur.
Varlıksal niceleyicinin örneklemesinde iki kısıtlama vardır. İlki, örnekleme yapmak için
kullanılan terim, daha önceki satırlarda serbest olarak geçmemelidir. İkinci olarak varlıksal
niceleyicinin değişkeni de örnekleme yapılırken kullanılamaz. Yani ∃x Fx gibi bir ifadeyi Fx
şeklinde örnekleyemeyiz. Yani kısaca, Fa

∀x Fx

Fx

∃x Fx

Fy

Fy

Fz

Fz

…

…

Fa

Fa

Fb

Fb

Fc

Fc

Fx

Bu son kural bize aynı zamanda varlıksal niceleyicinin örneklemesinin mutlaka önce
yapılması gerektiğini söylemektedir. Aksi takdirde, ilerleyen derslerdeki örneklerde de
görüleceği gibi, çelişki elde etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü eğer bir tümel önerme
örneğin Fa şeklinde önce örneklenirse, ∃x ~Fx şeklinde bir ifademiz olsa bile (yukarıdaki kural
gereği) bu ifadeyi ~ Fa olarak örnekleyemeyiz. Dolayısıyla bir çelişki de elde edemeyiz.
Hâlbuki eğer varlıksal niceleyiciden başlarsak (~ Fa ve Fa) şeklinde bir çelişki bulabiliriz.

14.2. Çözümleyici Çizelge: Kıyaslar
Bir kıyasın çözümleyici çizelge ile denetlenmesinde, daha önce çeşitli vesilelerle de
işaret edildiği gibi (örneğin çözümleyici çizelgenin önermeler mantığına uygulanması),
öncüller alt alta yazılır ve sonuç önermesi değillenerek en alta yazılır.
Eğer bütün yollar kapalı ise kıyasın geçerli olduğu söylenir. Bir yolun kapalı olması, A
ve ~A gibi iki çelişik ifadenin bulunmasıyla gerçekleşir. Fakat niceleme mantığında, bazı
durumlarda ayrıca örnekleme yapmak da gerekir.
Niceleme mantığında hangi ifadelerin çelişik olduğuna önceki derste işaret edildi.
Örnekleme kuralları da yine bildirildi.
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Şimdi bu kurallar aracılığıyla verilen bir çıkarımın geçerliliğini denetleyelim.

1)

(∀x Fx

∃y Gy), ∀z Hz
2) (∀x Fx

3) ∀z Hz
~ (∀z Fz

(∀z Fz
∃y Gy)

∃y Hy) ……

∃y Hy)
1
sonucun değillenmesi

2

∀x Fx

~ ∀x Fx

∀z Hz (3)

∀z Hz (3)

∃y Gy

~ ∃y Gy

Dikkat edilirse bu (2) numaralı işlem sonucunda elde edilen açılımın her iki kolunda da
birbiriyle çelişik olabilen herhangi iki ifade yoktur. Çünkü en azından yüklemler ve ayrıca
özneler farklıdır. Dolayısıyla çatalın sağ tarafındaki ifadede çelişik iki terim bulmak söz konusu
değildir. Bu sebeple, sonuç ifadesinin de çözümlemesini yapalım.
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1)

(∀x Fx

∃y Gy), ∀z Hz

∃y Hy)

(∀z Fz

2) (∀x Fx

3) ∀z Hz

4) ~ (∀z Fz

∃y Gy)
∃y Hy)

1
……

sonucun değillenmesi

2

10) ∀x Fx

11)

∃y Gy

~∃y Gy

7) ∀z Hz (3)

∀z Hz (3)

4

∀z Fz

4

8) ~∀z Fz

5)~∃y Hy

~∀x Fx

∃y Hy

6) ∀y~Hy (5NE) 9) ∃z~Fz (8NE)

13)∀z Fz 8) ~∀z Fz
~∃y Hy
12) ∃x~Fx 11NE

~Ha (6TÖ)

~Fa (9VÖ)

Ha (7TÖ)

Fa (10TÖ)

Fa (13TÖ)

X

X

X

∃y Hy

~Fa (12VÖ)

Dikkat edilirse, elde edilen satırlarda A ve ~A gibi çelişik iki ifade (özneler farklı olduğu
için) bulunmamaktadır. Bu sebeple örnekleme işlemleri yapılmış ve bu sayede en soldan
itibaren I. II. ve III. sütunlarda çelişik terimler bulunmuştur.
En sağdaki ifadede ise örnekleme işlemi yapılmamıştır. Çünkü dikkat edilirse, bu
sütunda yer alan ~ ∀x Fx ve ~∀z Fz ifadeleri arasında bir çelişki bulmak söz konusu değildir.
Yukarıdaki örneklemelerde 9 ve 10 numaralı işlemlerde ve ayrıca 12 ve 13 numaralı
işlemlerde varlıksal örneklemelerin önce yapıldığını göz önünde bulundurmak gerekir.

Sonuç olarak yapılan çözümleme sonucunda en sağdaki yol açık olduğu için bu çıkarım
geçersizdir.
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14.3. Çözümleyici Çizelge: Örnekler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tümel ile tikel niceleyiciler arasındaki eş değerlik ilişkileri ve örnekleme
üzerinden çözümleyici çizelge yönteminin niceleme mantığında nasıl uygulandığı anlatılmış,
kıyas ve özdeşlik denetlemeleri örneklerle açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
Not: Bu kısımdaki sorular, önceki üniteleri de kapsamaktadır.
1.

“Klasik mantık” ve “Niceleme mantığı” ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Niceleme mantığının kullandığı notasyon klasik mantığa göre daha üstündür.
b) Klasik mantığa oranla niceleme mantığı, konuşma dilinin daha iyi koşullarda
sembolleştirilmesine olanak verir.
c) Niceleme mantığında kullanılan notasyondan dolayı, konuşma dilinde aktarılan bütün
bilgileri formülleştirme imkanı verir.
d) Niceleme mantığında kullanılan “→” eklemiyle tümel bir ifadenin özne ve yüklemi
arasındaki ilişki gösterilir.
e) Niceleme mantığında kullanılan “˄” eklemiyle varlıksal (tikel) bir ifadenin özne ve
yüklemi arasındaki ilişki gösterilir.
2.
“Bütün inekler vejeteryandır fakat bazıları solucan yer.” gibi bir önerme niceleme
mantığında nasıl gösterilebilir?
a) ∀𝑥(İx → Sx) ˄ ∃𝑥(𝑉x → Çx)

b) ∃𝑥(İx → Sx) ˄ ∃𝑥(𝑉x ˄ Çx)

c) ∀𝑥(İx → Sx) ˄ ∃𝑥(İx → Vx)
d) ∀𝑥(İx → Vx) ˄ ∃𝑥(İx ˄ Yx)

e) ∃𝑥(İx → Vx) ˄ ∃𝑥(İx → Yx)

3.
“Gözlük kullanmayan bazı öğrenciler, bütün camları kırdılar.” gibi bir önerme
niceleme mantığında nasıl gösterilebilir?
a) ∃𝑥[ ∼ Gx. Öx ˄ ∀𝑦(Cy → Kxy)]

b) ∃𝑥[ Kx. Öx ˄∀𝑦 (Gx ˄ Zxy)]

c) ∀𝑦∃𝑥[ ∼ Gy. Öx ˄ (Kx → Cxy)]

d) ∃𝑥∀𝑦[ ∼ Gx. Öx ˄ (Ky ˄ Cyy)]

e) ∀𝑦∀𝑦[ Ky. Öx ˄ (Ky ˄ ∼ Gyy)]
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4.

Aşağıda gösterilen hangi iki gösterim birbirine denktir?

a) ∃𝑥∀𝑦[ Gx ˄ (Cy ˄ Kxy)] ≡ ∃𝑥[ Gx ˄ ∀𝑦(Cy → Kxy)]

b) ∃𝑥∀𝑦[ Kx ˄ (Gx ˄ Zxy)] ≡ ∃𝑥[ Gx ˄ ∀𝑦(Ky → Zxy)]

c) ∀𝑦∃𝑥[ Gy ˄ (Kx ˄ Cxy)] ≡ ∃𝑥[ Gx ˄ ∀𝑦(Ky → Zxx)]

d) ∃𝑥∀𝑦[ Gx ˄ (Ky ˄ Cyy)] ≡ ∃𝑥[ Zx ˄ ∀𝑦(Ky → Gyy)]
e) ∀𝑦∀𝑦[ Ky ˄ (Ky ˄ Gyy)] ≡ ∃𝑥[ Kx ˄ ∀𝑦(Gy → Zxy)]
5.

Aşağıda gösterilen hangi iki gösterim birbirine denktir?

a) ∃𝑥∀𝑦[Gx ˄ (Cy ˄ Kxy)] ≡ ∀𝑦∃𝑥[Gx ˄ (Cy → Kxy)]

b) ∃𝑥∀𝑦[ Kx ˄ (Gx ˄ Zxy)] ≡ ∃𝑥[ Gx ˄ ∀𝑦(Ky → Zxx)]

c) ∀𝑦∃𝑥[ Gy → (Kx ˄ Cyx)] ≡ ∀𝑦[ Gy → ∃𝑥(Kx ˄ Cyx)]

d) ∃𝑥∀𝑦[ Gx ˄ (Ky ˄ Cyy)] ≡ ∀𝑦 ∃𝑥[ Zx ˄ ∀𝑦(Ky → Gxy)]

e) ∀𝑦∀𝑦[ Ky ˄ (Ky ˄ Gyy)] ≡ ∀𝑦∃𝑥[ Kx ˄ (Gy → Zxy)]

6.
"Her basketçi bazı atışları sayıya çeviremez." ifadesi niceleme mantığında nasıl
sembolleştirilebilir?
a) ∀𝑥[𝐵𝑥 → ∃𝑦(𝐴𝑥 ˄ 𝑆𝑥𝑦)]

b) ∃𝑦[𝐵𝑥 ˄ ∃𝑦(𝐴𝑦 ˄ ∼ 𝑆𝑥𝑦)]

c) ∀𝑥[𝐵𝑥 → ∀𝑥(𝐴𝑦 ˄ 𝑆𝑥𝑦)]

d) ∃𝑦[𝐵𝑥 → ∀𝑥(𝐴𝑦 ˄ ∼ 𝑆𝑥𝑦)]
e) ∀𝑥[𝐵𝑥 → ∃𝑦(𝐴𝑦 ˄ ∼ 𝑆𝑥𝑦)]

7.
"Her müzik öğretmeni bazı türkü sözlerini ezbere bilemez." ifadesi niceleme
mantığında nasıl sembolleştirilebilir?
a) ∀𝑥[𝑀𝑥 → ∃𝑦(𝑇𝑥 ˄ 𝐵𝑥𝑥)]

b) ∃𝑦[𝑇𝑥 ˄ ∃𝑦(𝐵𝑦 ˄ ∼ 𝑀𝑥𝑦)]

c) ∀𝑥[𝑀𝑥 → ∃𝑦(𝑇𝑦 ˄ ∼ 𝐵𝑥𝑦)]

d) ∃𝑦[𝑀𝑥 ˄ ∀𝑥(𝐵𝑦 ˄ ∼ 𝑇𝑥𝑦)]
e) ∀𝑥[𝑇𝑥 → ∀𝑥(𝑀𝑦 → 𝐵𝑥𝑦)]
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8.
"Her sanatçı tüm enstrümanları çalamaz." ifadesi niceleme mantığında nasıl
sembolleştirilebilir?
a) ∀𝑥[𝑆𝑥 → ∀𝑦(𝐸𝑦 → ∼ Ç𝑥𝑦)]

b) ∃𝑦[𝑆𝑥 → ∃𝑦(𝐸𝑦 ˄ ∼ Ç𝑥𝑦)]
c) ∀𝑥[𝑆𝑥 → ∃𝑦(𝐸𝑦 ˄ Ç𝑥𝑦)]

d) ∃𝑦[𝑆𝑥 → ∀𝑥(𝐸𝑥 ˄ ∼ Ç𝑥𝑦)]

e) ∀𝑥[𝑆𝑥 → ∀𝑥(𝐸𝑦 ˄ Ç𝑥𝑦)]

9.
"Bazı kadın örgütleri, bütün erkek örgütlerini bilgilendirdi ve dünya kadınlar
gününü ilan etti." ifadesi niceleme mantığında nasıl sembolleştirilebilir?
a) ∃𝑥[[ Kx. Öx → ∀𝑦(Ex . Öy → Bxy)] ˄ ∃z(Dz → İxz)]

b) ∃𝑥[[ Kx. Öx ˄ ∀𝑦(Ey . Öy → Bxy)] → [∃z(Dy → İxz)]]

c) ∃𝑥[[ Kx. Öx → ∀𝑦(Ey . Öy → Bxy)] ˄ [∀z(Dy → İxz)]]

d) ∃𝑥[Kx. Öx ˄ [[∀𝑦(Ey . Öy → Bxy)] ˄ ∀z(Dz → İxz)]]

e) ∃𝑥[[ Kx. Öx ˄ ∀𝑦(Ex . Öy → Bxy)] → ∃z(Dz → İxy)]

10. Aşağıdakilerden hangisi ∀𝑥[𝐸𝑥 → ∃𝑦(𝑂𝑦 ˄ ∼ 𝐵𝑥𝑦)] ifadesine karşılık gelen
önerme olabilir?
a)

Her eczacı bazı otları bilemez.

b)

Bazı eczacılar bazı otları bilir.

c)

Hiçbir eczacı bütün otları bilemez.

d)

Her eczacı her otu bilir.

e)

Bazı eczacılar hiçbir otu bilemez.

Cevaplar
1 C, 2 D, 3 A, 4 A, 5 C, 6 E, 7 C, 8 A, 9 D, 10 A
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