
MANTIK

A. MANTI⁄IN KONUSU

B. MANTI⁄IN TAR‹HÇES‹

"‹nsanlara yap›lacak en büyük iyilik; 

onlara ak›llar›n› kullanmay› ö¤retmektir."

Moliere

1. BÖLÜM 



MANTIK 1

2

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞ ☞

• Konu içindeki sorular› yan›tlay›n.

• Her konuda verilen örnekleri dikkatle inceleyerek, ayn› konulara kendiniz de¤iflik 
örnekler bulun.

• Verilmifl olan örnekleri tekrarlay›n.

• Bu bölümün sonunda verilmifl olan kaynaklar› kullan›n.

Bu üniteyi bitirdi¤iniz zaman;

• Mant›¤›n temel konular›n› kavrayacak,

• Mant›¤›n bir bilim olarak ne oldu¤unu tan›mlayacak,

• Mant›¤›n temel ilkelerini ö¤renecek,

• Temel ak›l yürütme biçimlerini ö¤renecek ve akl›n ilkelerini kullanacak,

• Tarihsel geliflim içerisinde mant›¤›n geliflim aflamalar›n› ö¤reneceksiniz.

✍ ✍

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

1. Gündelik yaflamda kullan›lan "mant›kl› olma" ya da "mant›kl› davranma" 
sözlerinden ne anl›yorsunuz?

2. Mant›k dersinin konusunun neler olabilece¤ini düflününüz.

3. "Bütün insanlar mant›kl› düflünürler" ve "Gülflah bir insand›r" cümlelerinden
yola ç›karak mant›kl› bir sonuç ç›karmaya çal›fl›n›z.

Sizce bu mant›kl› bir davran›fl m›?



MANTIK  1

3

A. MANTI⁄IN KONUSU

Mant›k, Arapça söz, konuflma
anlam›na gelen nutuk sözcü¤ünden
türetilmifltir. Bat› dillerindeki karfl›l›¤› ise
logictir. Grekçe logos sözcü¤ünden gelir.
Logos; ak›l, düflünme, yasa, ilke, söz vb.
anlam›ndad›r. 

Mant›k terimi iki anlamda kullan›l›r:

1. Do¤ru düflünme biçimi olarak: "Mant›kl› düflün!", "Konuflmalar›nda
hiç mant›k var m›?", "Biraz mant›kl› ol!", "Do¤ru düflün!" gibi sözler bu anlamda
kullan›l›r. Günlük hayatta sizler de ayn› anlama gelebilecek de¤iflik sözleri 
kullan›yorsunuz.

2. Do¤ru düflünme biçimini konu alan felsefe disiplini olarak: Ak›l
yürütme ve belgeleme tarz›ndaki düflünmenin kurallar›n› inceler. Bu anlamda, ileri
sürülen düflüncenin do¤rulu¤u ile de¤il, nas›l do¤ru düflünece¤imiz ile ilgilenir.
Dolay›s›yla mant›k, tüm bilimlerin temelinde yer al›r; çünkü bilim gerçe¤in 
bilgisine ulaflmay› amaçl›yorsa e¤er, do¤ru düflünme olmadan gerçekli¤in bilgisine
ulaflmak olanaks›zd›r.

Mant›k, do¤ru düflünmenin kurallar›n› inceleyen bir disiplin olarak

tan›mlanabilir.

Yukar›daki tan›mda geçen "do¤ru", mant›k do¤rusudur ve bilgi do¤rusundan
ayr›l›r. Demek ki iki tür do¤ruluktan söz edilebilir: Bilgi do¤rusu ve mant›k
do¤rusu. 

Bilgi do¤rusu: Yarg›n›n nesnesiyle olan uygunlu¤udur. Yarg›, nesnesine,
yani gerçe¤e uygunsa "do¤ru", de¤ilse "yanl›fl"t›r. Örne¤in; "Kar beyazd›r." yarg›s›
bilgi aç›s›ndan do¤rudur. Çünkü günlük yaflant›m›zda kar›n renginin beyaz
oldu¤unu gözlemliyoruz ve dolay›s›yla do¤rulu¤unu gözlem ya da deneyle
kan›tlayabiliyoruz. "Su, normal koflullarda 100°C ‘de kaynar." yarg›s› da deney

Resim 1:Sizce bu mant›kl› bir davran›fl m›?
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yoluyla ulafl›lan bir bilgidir. O hâlde bilgi do¤rusu, do¤rulu¤u deney, gözlem ya da
baflka yollarla kan›tlanabilen yarg›lard›r. Bilgi do¤rusu daha çok pozitif bilimlerin
alan›na girer.

Mant›k do¤rusu: Do¤rulu¤u, gözlem ve deneyle de¤il, ak›l arac›l›¤› ile
bilinen yarg›lard›r. Mant›ksal do¤ruluk önermelerin biçimiyle ilgilenir. Baz› durumlarda
mant›ksal do¤ruluk, kavram›n kendi anlam›ndan ç›kar. "Hiçbir insan kedi de¤ildir."
önermesinde, insan›n kedi olup olmad›¤›n› anlamak için gözlem ve deney yapmaya
gerek yoktur. "Hiçbir insan kedi de¤ildir." önermesi mant›ksal bir do¤ruluktur.
Matematiksel önermeler de deney ve gözlem olmaks›z›n bilinebilir. "Bir  üçgenin  
iç aç›lar›n›n toplam› 180°dir"matematik önermesi soyut ve bilincimizle 
kavranabilen bir önermedir.

Yukar›daki örneklerin birincisinde bilgi do¤rusuna uyulmam›fl, ikincisinde
uyulmufltur. Ancak her iki örnekte de mant›k do¤rusuna uygunluk söz konusudur.
Bu durumda her iki ak›l yürütme de mant›ksal olarak geçerlidir. 

Afla¤›daki örnek ise mant›k do¤rusuna uygun olmayan ak›l yürütmeleri
göstermektedir:

Örnek:

Öncül:      Bütün insanlar çal›flkand›r.

Öncül:      Ayfle insand›r.

Sonuç:       O hâlde Ayfle de çal›flkand›r.

Bu örnekte, yarg›lar bilgi do¤rusuna

örnek gösterilemez. Çünkü, bütün

insanlar›n çal›flkan oldu¤unu kan›tlamam›z

olanakl› de¤ildir. Ancak mant›k

do¤rusuna uygundur. Çünkü, insanlar›n

hepsi çal›flkansa, Ayfle de insansa,

Ayfle’nin de çal›flkan olmas›

kaç›n›lmazd›r. Bu durumda, "Ayfle

çal›flkand›r" sonucu verilen öncüllerden

zorunlu olarak ç›kmaktad›r.

Örnek:

Öncül:   Bütün bilim dallar› evrenseldir.

Öncül:    Fizik bir bilim dal›d›r.

Sonuç:    O hâlde fizik evrenseldir. 

Bu örnekte ise, ileri sürülen tüm

yarg›lar bilgi do¤rusuna uygundur.

Nitekim, tüm bilimler evrensel bir

niteli¤e sahiptir. Ayn› zamanda mant›k

do¤rusuna da uygundur. Çünkü, "fizik

evrenseldir" sonucu, verilen öncüllerden

zorunlu olarak ç›kmaktad›r.
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Öncül: Özge çal›fl›rsa s›n›f›n› geçer.

Öncül:        Özge çal›flm›yor.

Sonuç: O hâlde, Özge s›n›f›n› geçer. 

Yukar›daki örnekte, ortaya ç›kan sonuç verilen öncüllerle çeliflmektedir. 
Bu nedenle, var›lan sonuç geçersizdir.

Mant›k do¤rusu ile bilgi do¤rusu aras›ndaki fark nedir? Yan›tlayamad›ysan›z
konuyu tekrar okuyunuz. 

Mant›ksal olarak do¤ru sonuçlara ulaflabilmek için ak›l yürütme ilkelerine
uymak gerekir. Ak›l yürütme, birbiriyle iliflkili olan yarg›lardan bir sonuç ç›karma
ifllemidir. fiimdi s›ras›yla ak›l yürütme biçimlerini görelim.

Ak›l Yürütme Biçimleri

Ak›l yürütme biçimleri, tümden gelim, tüme var›m ve benzeflim olarak 
üçe ayr›l›r.

1. Tümden gelim (dedüksiyon): ‹lk Ça¤ düflünürlerinden Aristoteles'e
göre, zihin hakikati bu yol ile arar. Tümden gelim genel ilkelerden hareket ederek
tek tek olaylar hakk›nda bir yarg›ya ulaflma yoludur. K›saca, genelden özele ve
genelden genele uzanan düflünme biçimi oldu¤u söylenebilir.

Bütün iflçiler üretkendir. Bütün meyveler çiçeklidir.

Kemal iflçidir.                   Bütün çiçekliler güzel kokar.

O hâlde, Kemal de üretkendir. O hâlde, bütün meyveler güzel kokar.

Yukar›daki örneklerin birincisinde genelden özele, ikincisinde genelden
genele do¤ru bir ak›l yürütme kullan›lm›flt›r.



Olay 1: Demir ısıtılınca genleşir
Olay 2: Bakır ısıtılınca genleşir
Olay 3: Kalayısıtılınca genleşir

SONUÇ
M adenler ısıtılınca

genleşir
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2. Tüme var›m (endüksiyon): Tek tek olgulardan genel önermelere
geçmek için izlenen düflünme yoludur. Di¤er bir deyiflle özelden genele, tikelden
tümele ulaflmakt›r. 

‹nsan canl›d›r ve beslenir.

Hayvan canl›d›r ve beslenir.

Bitki canl›d›r ve beslenir.   

O hâlde, tüm canl›lar beslenir.

Tümden gelim ve tüme var›m›n iflleyifl flemas› afla¤›daki gibi gösterilebilir.

Tüme Var›m

Tümden Gelim

3. Benzeflim (analoji): Akl›n, baz› nesnelerin birbirine benzeyen 
özelliklerinden yola ç›karak özelden özele do¤ru izledi¤i yoldur. Bu durumda, bir
nesne ya da olay hakk›nda ileri sürülen bir yarg›, ona benzeyen baflka bir nesne ya
da olay için de geçerlidir.

Dünya ve Mars kendi çevresi etraf›nda döner. 

Dünyada gece gündüz oluflur.         

O hâlde, Mars’ta da gece gündüz oluflur.



MANTIK  1

7

Örnekte de görülebilece¤i gibi, hem Dünya’ya hem de Mars’a özgü olan
bir özellikten yola ç›kar›larak Dünya için geçerli olan bir baflka özellik Mars için de
geçerli say›lm›flt›r.    

Yukar›da verilen tümden gelim, tüme var›m ve benzeflim örneklerini 
inceleyerek, bu ak›l yürütme ilkelerine kendiniz birer örnek bulunuz. 

Ak›l ‹lkeleri (Mant›k ‹lkeleri)

Düflünce sistemimizde yanl›fll›klara yer vermemek için baz› mant›k 
ilkelerden yararlan›r. Bu ilkeler ile do¤ru düflünme sa¤lanm›fl olur. Akl›n genel
olarak 3 ilkesinden söz edilir; ancak bunlara17. yy. da Leibniz taraf›ndan dördüncü
bir ilke daha eklenmifltir. ‹lk üç ilke, tek bir ilkenin de¤iflik biçimleri olarak da kabul
edilmektedir.

I. Özdefllik (Ayn›l›k)

Benzerlik ve eflitlik kavramlar›ndan farkl› olarak, bir fleyin kendisiyle
özdefl oldu¤unu dile getiren mant›k ilkesidir. Bir önermenin anlam› de¤iflmedi¤i
sürece do¤ruluk de¤eri daima ayn› kal›r. Örne¤in; "Ö¤renci ö¤rencidir." 
önermesinde, ö¤renci teriminin anlam› bafllang›çta ve sonuçta hep ayn›d›r. 

Bir ak›l yürütmedeki her kavram ve önerme kendisiyle ayn› olmal›,

kendisinden baflka bir fley olmamal›d›r. Bir fley ne ise odur. Sembolik dilde

A→A (A ise A) biçiminde dile getirilir.

Bütün insanlar kardefltir.

Yunanl›lar insand›r.       

O hâlde, Yunanl›lar da kardefltir.

gibi bir ak›l yürütme s›ras›nda, ‘kardefl’ kavram› de¤iflik anlamlara gelebilir. Ancak,
özdefllik ilkesi gere¤i, kardefl kavram›n› ilk kulland›¤›m›zda hangi anlamda 
kullanm›flsak, ak›l yürütmenin devam›nda da ayn› anlamda kullanmam›z 
gerekmektedir. Yukar›daki örnekte kardefl kavram› ‘dostluk, arkadafll›k, düflman
olmamak’ anlam›nda kullan›ld›¤›na göre, ak›l yürütmenin devam›nda da ayn›
anlamda  kulllan›lm›fl olmas› gerekir. 

✐
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Özdefllik ilkesi kendi bafl›na yetersiz bir ilkedir. Düflünmenin di¤er ilkeleri
olan çeliflmezlik ve üçüncü durumun olanaks›zl›¤› ilkeleri özdefllik ilkesini
tamamlad›¤› gibi, özdefllik ilkesi, çeliflmezlik ve üçüncü durumun olanaks›zl›¤› için
de temel oluflturmaktad›r.

II. Çeliflmezlik 

Bir fleyin ayn› anda hem kendisi hem de kendisinden baflkas› olamaya-
ca¤›n› öne süren mant›k ilkesidir. Çünkü, yukar›da gördü¤ümüz özdefllik ilkesi
gere¤i, bir fley sadece kendisiyle özdefltir. 

Bir fleyin hem kendisi hem de baflkas› olamamas› durumuna çeliflmezlik

denir. ‹ki karfl›t önermeden birinin yanl›fll›¤›n›n di¤erinin do¤rulu¤unu 

gerektirdi¤ini öne süren mant›k ilkesidir. A ayn› zamanda B olamaz. Sembolik

dilde AΛ~A (A ve de¤il A) biçiminde ifade edilir.

Bir fley ayn› zamanda hem olumlan›p hem reddedilemez. Örne¤in; "Cemre
hem çal›flkand›r hem de tembeldir." ya da "Bütün insanlar ölümlüdür." ve ayn›
zamanda "Baz› insanlar ölümlü de¤ildir." diyemeyiz. Çünkü bu önermeler
çeliflkilidir. Çeliflmezlik ilkesi, özdefllik ilkesinin olumsuz biçimde dile 
getirilmesidir.

III. Üçüncü Durumun Olanaks›zl›¤›

Di¤er iki mant›k ilkesini tamamlayan ak›l yürütme ilkesidir. Üçüncü hâlin
olanaks›zl›¤› ilkesi, bir önermenin ya do¤ru ya da yanl›fl oldu¤unu ifade eder. Bir
yarg›, do¤ruluk de¤erlerinden ancak birini (do¤ru ya da yanl›fl) tafl›yabilir. 

Bir fley ya kendisidir ya da kendisi olmayand›r, bunun d›fl›nda üçüncü

bir durum düflünülemez. Sembolik dilde AV~A (A veya de¤il A) biçiminde dile

getirilir. 

Örne¤in, "Kap› ya aç›kt›r ya da kapal›d›r." dedi¤imizde, ayn› anda hem
aç›k hem de kapal› olamayaca¤›n› belirtiyoruz demektir.

Günümüzde, üçüncü hâlin olanaks›zl›¤› ilkesi bilimsel geliflmelerin de 
artmas›yla birlikte kuflkuyla karfl›lanmaktad›r. Çünkü, bu ilkeye göre, "Bir insan ya
canl› ya da canl› olmayand›r." dememiz gerekmesine ra¤men, "Bir insan hem canl›
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hem de canl› olmayand›r." demek daha uygun olacakt›r. Nitekim, insan canl›yken
bile vücudunda milyonlarca ölü (canl› olmayan) hücre var oldu¤u gibi, bir insan
öldü¤ü zaman bile, vücudunda milyonlarca canl› hücre vard›r. Üçüncü hâlin
olanaks›zl›¤› ilkesindeki bu sorun, iki de¤erli mant›k yerine çok de¤erli mant›¤›n

geliflmesine neden olmufl, do¤ru ve yanl›fl de¤erlerinin yan›na, bir de belirsiz

de¤erlendirmesi eklenmesine yol açm›flt›r.

Özdefllik, çeliflmezlik ve üçüncü hâlin olanaks›zl›¤› ilkeleri aras›nda nas›l
bir iliflki vard›r? Yan›tlayamad›ysan›z tekrar bafla dönünüz.

IV. Yeter - Neden

Yukar›da gördü¤ümüz üç ak›l ilkesi birbirleriyle iliflkilidirler ve birbirlerini
tamamlar. Ancak, bunlar›n d›fl›nda sonradan ortaya at›lan bir ilke daha vard›r ki, bu
da yeter-neden ilkesidir. 

Yeter- neden ilkesi, bir fleyin var olabilmesi için yeterli sebebin olmas›
gerekti¤ini öne süren mant›k ilkesidir. 17. yy’da W. Leibniz (Laypniz, 1647-1716)
taraf›ndan mant›¤›n di¤er ilkelerine kat›lan bu ilkeye göre, her yarg›n›n do¤ruluk
nedeni bir baflka yarg›d›r. O hâlde, her yarg›n›n do¤rulu¤u için bir baflka yarg›
gereklidir. Yeter sebep olmad›kça bir yarg›n›n do¤rulu¤undan söz edilemez.  

B. MANTI⁄IN TAR‹HÇES‹

Mant›¤›n kurucusu Aristoteles

(M.Ö. 384-322)’tir. Aristoteles’ten önce de

mant›ksal düflünme konusunda çabalar ve

da¤›n›k bilgiler vard›. Ancak Aristoteles

mant›¤› sistemli bir bilgi alan› hâline 

getirmifltir. Bu anlamda, Aristoteles mant›¤›

bulan kifli de¤il, ama onu sistemli ve düzenli

bir biçime dönüfltüren ilk kiflidir.

Aristoteles’in mant›k üzerine yazd›¤› alt› kitap, kendisinden sonra
Organon (alet, araç) ad› alt›nda toplanm›flt›r. Bu alt› kitap: Kategoriler, Önermeler,
Birinci Analitikler, ‹kinci Analitikler, Topikler ve Sofistik Kan›tlar adlar›n› tafl›r.

?

Resim 2: Aristoteles 
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Daha sonralar› bu kitaplara yine Aristoteles’in yazd›¤› Retorik ve Poetika ile
Porphyrios’un (Porfiryos, 232-304) yazd›¤› ‹sagoji adl› kitaplar da eklenmifltir.

Organon, Antik Ça¤›n sonlar›na do¤ru Porphyrios taraf›ndan basitlefltirilmifl
ve M.S. 6. yüzy›lda Boethius (Boetyus, 470-525) taraf›ndan Latince’ye çevrilmifltir.
Mant›k üzerine yaz›lm›fl en eski ve en temel eser say›lan Organon’da Aristoteles,
terimler, önermeler, ak›l yürütme biçimleri, çeflitli kan›tlama yollar› üzerinde
durmufltur. Özellikle k›yas (tas›m) dedi¤imiz tümden gelimsel ak›l yürütmeye önem
vermifltir. 

Orta Ça¤ boyunca Aristoteles mant›¤› çok büyük önem kazanm›flt›r. K›yas
(tas›m) bin y›ll›k Orta Ça¤ süresince teolojinin (ilahiyat) ve özellikle  Tanr› 
kan›tlamalar›n›n en etkili arac› hâline getirilmifltir. Orta Ça¤ Avrupa’s›nda kilisenin
egemenli¤inin savunucusu olan skolastik düflünce, Aristoteles’in tümden gelimsel
ak›l yürütme biçimini en önemli dayanak olarak kullanm›flt›r. 

Öte yandan ‹slam dünyas›nda da Aristoteles’in büyük etkisi vard›r. Bu etki
Aristoteles’in mant›k çal›flmalar›n›n Arapça’ya çevrilmesiyle bafllam›flt›r. ‹slam
felsefesinin en parlak dönemi olan M.S. 9-13. yüzy›llar aras›ndaki dönemde, pek
çok düflünür Aristoteles’ten etkilenmifltir. Önemli ‹slam mant›kç›lar› aras›nda
Farabi (870-950), ‹bn-i Sina (980-1037) ve Razi (?-1209) örnek gösterilebilir. 

Orta Ça¤ boyunca hem do¤uda hem bat›da etkili olan Aristoteles mant›¤›,
Rönesansla birlikte yo¤un elefltirilere hedef olmufl, önemini yitirmeye bafllam›flt›r.
Dinsel düflünüflün, yerini ak›lc› düflünüfle b›rakmaya bafllamas› ve do¤a bilim-
lerindeki geliflmeler tümden gelimsel mant›¤›n yetersizli¤ini ortaya ç›karm›flt›r.
Aristoteles mant›¤›n›n bel kemi¤ini oluflturan k›yas, yeni bir bilgi üretmiyor, sadece
öncüllerdeki bilgiyi aç›¤a ç›kar›yordu. Bu nedenle bilimlerin geliflmesinde rolü
yoktu. Yeni Ça¤›n do¤a bilinci anlay›fl› çerçevesinde, F. Bacon 

(Beyk›n, 1561-1626) tüme var›m mant›¤›n› içeren deneysel yöntemin geçerli
oldu¤unu göstermifltir. 

R. Descartes (Dekart, 1596-1650), P. Ramus (Ramü, 1515-1572) gibi
düflünürler taraf›ndan bilimsel yöntem konusu Yeni Ça¤da ön plana ç›kar›lm›flt›r. 

Aristoteles mant›¤›n›n fliddetli elefltiriler sonucu gözden düflmesi, yeni bir
mant›k aray›fl›n› do¤urdu. Sembolik mant›k, bu aray›fllar›n bir sonucu olarak
geliflmifltir. 
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Sembolik Mant›¤›n Do¤uflu ve Geliflimi

Sembolik mant›k konusunda ilk sistemli çal›flmalar Leibniz taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Leibniz, ak›l yürütmenin içerikten kurtar›larak tamamen biçimsel 
olabilmesi için matematiksel kurallara sahip olmas› gerekti¤ini ileri sürüyordu. 
Bu amaçla, characteristica universalis (tümel karakter) ad›n› verdi¤i bir sembolik dil
gelifltirmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar eksik ve da¤›n›k kalm›flt›r.

De Morgan (Dö Morg›n, 1806-1871), 1847’de mant›¤› matematiksel
yoldan sembollerle ifade edebilecek bir çal›flmay› bafllatm›flt›r. G. Boole

(Buul 1815-1864) gibi matematikçiler, mant›¤›n matematiksellefltirilmesine
çal›fl›rlarken, G. Frege (Fregi 1848-1925), bugünkü önermeler ve niceleme
mant›¤›n› kurmufltur.

Sembolik mant›¤›n, hiç kuflkusuz en önemli klasi¤i B. Russel 

(Ras›l 1872-1970) ile N. Whitehead (Vayted, 1861-1947) in birlikte yazd›klar›
"Principia Mathematica" (Matemati¤in ‹lkeleri) adl› üç ciltlik eser olmufltur.
Günümüzde lojistik ad› verilen sembolik mant›k, büyük ölçüde bu kitaba 
dayanmaktad›r.

Günümüzde ise mant›kç›lar, iki de¤erli mant›k yerine çok de¤erli mant›k
üzerine çal›flmaya a¤›rl›k vermifllerdir. Örne¤in Lukasiewicz (Lukaziyeviç 
1878-1956), do¤ru, yanl›fl ve belirsiz olmak üzere üç de¤erli bir mant›k sistemi
gelifltirmifltir. Daha sonra Reichenbach (Rayhenbah, 1891-1953), “olas›l›k mant›¤›”
ad›yla sonsuz say›da do¤ruluk de¤erli bir mant›k sistemi kurmufltur.
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ÖZET

Bu ünitede mant›¤›n konusu ve tarihçesini inceledik.

Mant›k, do¤ru düflünmenin kurallar›n› inceleyen bir disiplindir. Do¤ru
düflünme, üç temel ak›l yürütme ilkesinin kullan›lmas› ile gerçekleflebilir. Bunlar,
genelden özele  ak›l yürütme anlam›na gelen tümden gelim, özelden genele ak›l
yürütme anlam›na gelen tüme var›m ve benzer özelliklerden yola ç›karak özelden
özele yap›lan ak›l yürütme biçimi ise benzeflim (analoji)dir. 

Mant›kl› düflünmek için temel olarak üç mant›k ilkesi kullan›l›r. Bunlar, her
fleyin ancak kendisiyle özdefl olabilece¤ini belirten özdefllik, bir fleyin ayn› anda
hem kendisi hem de kendisi olmayan olamayaca¤›n› gösteren çeliflmezlik ve bir
fleyin ya kendisi ya da kendisi olmayan olabilece¤ini gösteren üçüncü halin

olanaks›zl›¤› ilkeleridir. Bu üç ilke birbirini tamamlar niteliktedir. Bu mant›k
ilkelerine Leibniz taraf›ndan dördüncü olarak bir fleyin olmas› için yeterli sebep
aranmas› gerekti¤ini belirten yeter-neden ilkesi eklenmifltir.

Mant›k, daha önce de üzerinde çal›flmalar olmas›na ra¤men ilk defa 
sistemli olarak Aristoteles taraf›ndan kurulmufltur. Daha sonra Orta Ça¤ ‹slâm
dünyas›nda, Yeni Ça¤da bat›da mant›¤a önemli katk›larda bulunulmufltur.
Günümüzde ise mant›k çal›flmalar› çok de¤erli mant›k üzerine yo¤unlaflm›flt›r.   
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Türkiye’de Mant›k Çal›flmalar›

Orta Ça¤da e¤itim ve ö¤retim dili; Avrupa’da Lâtince, ‹slâm dünyas›nda
Arapça idi. Bilim eserleri de genellikle bu iki dilde yaz›l›rd›. 16. y.y.dan itibaren
Avrpa’da millî diller bilim dili olmaya bafllad›. ‹slâm dünyas›nda millî dillerin bilim
dili olarak kullan›lmas› daha sonrad›r. Türkiye’de; Türkçe’nin e¤itim-ö¤retim ve
bilim dili olarak kullan›lmas› Tanzimat’tan sonra bafllam›flt›r. Daha önce Türkçe
olarak yaz›lm›fl bilim eserlerinin say›s› azd›r. Böyle bir kültür anlay›fl›na uygun
olarak as›rlar boyu  Türk mant›kç›lar› da eserlerini  Arapça yazm›fl ve Türk
medreselerinde mant›k Arapça okutulmufltur.

Türkiye’de Fâbâbî ve ‹bni Sînâ anlay›fl›na uygun olarak Aristoteles mant›¤›
19. yy. ›n sonlar›na kadar e¤itime hâkim olmufltur. Avurpa’da Yeni Ça¤ felsefesiyle
bafllayan yeni mant›k çal›flmalar›ndan fikir hayat›m›z 19. yy.. ›n ikinci yar›s›ndan
itibaren haberdar olmaya bafllam›flt›r. Bu bak›mdan Türkiye’deki mant›k
çal›flmalar›n› iki grupta gözden geçirmek do¤ru olur. Birincisi Fâbâbî-‹bni Sînâ
gelene¤ine ba¤l› çal›flmalar, ikincisi Avrupa’da Yeni Ça¤ ile bafllayan yeni mant›k
anlay›fl›n›n etkisi ile olan çal›flmalard›r.

I. Gelene¤e Ba¤l› Klâsik Mant›k

Eserlerini Arapça yazm›fl iki Türk bilgini Mola Fenârî (15. yy) ve ‹smail
Gelenbevî (18. yy)’nin mant›k eserleri as›rlar boyu ö¤retimde ön plânda tutulmufl
klâsik eserlerdir. Fenârî’nin ‹sagoji flerhi Gelenbevî’nin Burhan’› medreselerimizde
çok okutulan mant›k kitaplar› idi.

1877’de Abdunnafî, Gelenbevî ‹smail Efendi’nin Burhan adl› eserini 
tercüme ve flerh etmifltir.

II. Avrupa’da Do¤an Yeni Mant›k Anlay›fllar› Etkisinde Yap›lan
Çal›flmalar

Türkiye’de gelene¤e uygun klâsik mant›k anlay›fl›ndan farkl› ilk mant›k
eseri ‹talyan mant›kç›s› Gallupi’den tercüme edilerek 1860’da yay›nlanan Miftah-ul
Fünûn adl› kitapt›r. Eseri çeviren bilinmemektedir.

Bu yönde yay›nlanm›fl ikinci ve ant›k tarihimiz için en önemli eser ali
Sedad’›n Mizan-ul-Ukul fi’l Mant›k ve’l-Usul (Mant›kta ve Usulde  Ak›llar›n
Ölçüsü) adl› eserdir.

Ali Sedad’›n fikir hayat›m›zdaki önemi Avrupa’da Rönesans’dan sonra
mant›k alan›nda ortaya ç›kan yeni fikirleri de içine alan bir kitab›  Türkiye’de ilk
defa yazm›fl olmas›d›r. Ali Sedad klâsik mant›k konular›nda hiçbir yenilik
getirmeyen Miftah-ul Fünûn’u aflm›fl, metot sorunlar›n› daha etrafl› aç›klad›¤› gibi,
‹ngiliz mant›kç›lar›n Aristoteles  mant›¤› üzerinde ileri sürdükleri yeni fikirleri ele
al›p tart›flmas›n› yapm›fl ve o gün için Avrupa’da da yeni olan Boole’un cebire
dayanan mant›¤›na da eserinde yer vermifltir. Eserinde çeflitli cereyanlara yer vermifl
olmas›na ra¤men bir nakilci durumunda de¤ildir. Kendi mant›k anlay›fl›na göre 
bunlar› de¤erlendirmifl ve Aristoteles mant›¤›n›n bilinçli bir savunucusu olmufltur.

OKUMA PARÇASI
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Ali Sedad’›n  düflünce hayat›m›za getirdi¤i yeni fikirler; Hamilton’un 
yüklemin niceli¤i sorunu ile Bacon ve Spencer’›n tüme var›m ile ilgili fikirleri ve
en önemlisi Boole’un cebirsel mant›¤›d›r. Hamilton, Bacon’un ve Spencer’›n 
fikirlerini tart›fl›r ve onlara kat›lmad›¤›n›  gösterir.

Yeni dönemde yay›nlanan eserleri üç grupta toplamak mümkündür.
Birincisi; mant›¤›n metodolojik karakteri ön plânda tutularak bilimlerin metotlar›na
a¤›rl›k kazand›r›p as›l mant›k konular›n› iflleyen anlay›flla yay›nlanm›fl eserlerdir.

‹kinci gruptaki eserler, Aristoteles’in kurup ‹slâm ve Avrupa
mant›kç›lar›n›n gelifltirdikleri klâsik mant›k anlay›fl›na uygun olarak kaleme
al›nm›flt›r. Ayn› anlay›fl içerisinde olmalar›na ra¤men ‹slâm ve Avrupa mant›kç›lar›
baz› konular› farkl› bir biçimde ele al›p incelemifllerdir. Bu iki anlay›fl› göz önünde
tutup bir ölçüde karfl›laflt›rmal› bir flekilde klâsik mant›k konular›n› ele alan iki eser
görüyoruz. Her ikisi de inversite ders kitab› olarak yaz›lm›flt›r.. Birinci ‹smail Hakk›
‹zmirli’nin Felsefe Dersleri (1924), ikincisi Necati Öner’in Klâsik Mant›k (1970)
adl› kitab›d›r.

Üçüncü gruptaki eserler; iki kategoriye ayr›labilir: Birincisi cebirsel
mant›k, di¤eri Russell’la bafllayan bazen lojistik de denen yeni mant›k
çal›flmalar›n›n Türkiye’deki durumu.

Fikir hayat›m›z yeni mant›k çal›flmalar›ndan ilk defa bu çal›flmalar›n
elefltirisi ile haberdar olmufltur. Salih Zeki 1928’de H. Poincearé’nin  ‹lim ve Usul
adl› eserini Türkçe’ye çevirdi. Poincearé, Russell ve Hilbert’in mant›klar›n› ele
alarak onlara karfl› bir tutum tak›n›yordu. Daha sonra yeni mant›kla ilgili olarak
yap›lan yay›nlar› flöyle s›ralayabiliriz: Kerim Erim’in 1930-32 y›llar› aras›nda
Mühendis Mektebi dergisinde Matemati¤in Esas› Üzerine ad› ile yay›nlad›¤›
makaleler, Nusret fiükrü (H›z›r)’nün Reichenbach’tan tercüme edip Felsefe Y›ll›¤›
(1935) dergisine yay›nlad›¤› ‹htimâliyet Hesab›n›n Mant›kî   Temelleri ve ayn›
dergide Mecit fiükrü (Gökberk)’nün Carnap’tan çevirdi¤i Eski Mant›k, Yeni Mant›k
adl›  makale, Vehbi Erap’›n Reichenbach’tan çevirdi¤i Lojistik (1939), Hilmi Ziya
Ülken’in Mant›k Tarihi (1942) ve Reymond’dan çevirdi¤i Lojik Prensipleri ve
Muas›r Tenkit (1942), Nusret H›z›r’›n Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi dergisinde
1945’den sonra yay›nlad›¤› Makaleler, Teo Grünberg’in Sembolik Mant›k (1968),
Epistemik Mant›k (1971), Hüseyin Batuhan ve teo Grünberg’in Modern Mant›k
(1970) kitaplar›.

Yeni mant›k, ö¤retimimize Reichenbach’›n ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde 1938’de verdi¤i Lojistik dersleri ile girmifl, 1942’den beri Dil ve Tarih
Co¤rafya Fakültesinde, 1965’de Orta Do¤u Teknik Üniversitesinde okutulmaya
bafllanm›flt›r. Yeni mant›¤›n orta ö¤retime girme tarihi 1967’dir. Bu tarihte deneme
niteli¤inde birkaç lisede okutulmaya bafllanm›fl, her y›l yeni mant›k okutulan
liselerin say›s› artt›r›lm›flt›r.

Lise ve Dengi Okullar ‹çin Mant›k

MEB yay›nlar›, 1986, s: 15-20
(K›salt›larak al›nm›flt›r.)
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ARAfiTIRMALAR

1. Afla¤›daki boflluklar› doldurunuz.

a. Genelden özele yap›lan ak›l yürütme biçimine ............................... denir.

b. “Bir fley ne ise odur.” biçiminde ifade edilen mant›k ilkesi ....................
ilkesidir.

c. "Bir fley ya canl› ya da canl› olmayand›r" biçiminde ifade edilen mant›k
ilkesi ......................................................... ilkesidir.

d. Mant›¤› sistemli olarak kuran ilk kifli .....................................’tir.

e. Sembolik mant›k ilk kez sistemli olarak ............................. taraf›ndan
kurulmufltur.

2. Afla¤›daki ifadelerden hangilerinin do¤ru hangilerinin yanl›fl oldu¤unu
belirtiniz.

a. Özelden genele yap›lan ak›l yürütmeye tümden gelim denir.  ........

b. Yarg›n›n nesnesine uygunlu¤una mant›k do¤rusu ad› verilir. ........

c. "Bir fley ayn› anda hem olumlan›p hem de reddedilemez." biçiminde
ifade edilen ilke çeliflmezlik ilkesidir. ........

d. Porphyrios’un kitab›n›n ad› Organon’dur. .........

e. Mant›k, do¤ru düflünmenin kurallar›n› inceleyen bir disiplindir. .......

3. Afla¤›daki ak›l yürütmelerin sonucunu yaz›n›z.

a. Her çiçek güzeldir. b. Sevgi birlefltiricidir. 

Karanfil bir çiçektir.  Dostluk da birlefltiricidir.

..................................... ........................................

c. Bütün hayvanlar güzeldir. d. Özge kumral ve zekidir.

Menekfle bir hayvan de¤ildir. Gülay kumrald›r.

......................................... .......................................
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

1. Afla¤›dakilerden hangisi mant›k biliminin konusunu oluflturur?

A) Nas›l mant›kl› davranaca¤›m›z› ö¤retir.

B) Do¤ru düflünmenin kurallar›n› inceler. 

C) En uygun davran›fllar hakk›nda yol gösterir.

D) Düflünme biçimlerini inceler.

2. "Tek tek olaylardan genel yarg›lara ulaflma" biçiminde tan›mlanan ak›l
yürütme ilkesi afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Tüme var›m B) Tümden gelim

C) Analoji D) Özdefllik

3. "Ayd›n insanlar bilime inan›rlar.

Emrah ayd›n bir insand›r."

Yukar›daki iki öncülden afla¤›daki sonuçlardan hangisi ç›kar›labilir?

A) Emrah ayd›n bir insan de¤ildir.

B) Emrah bilime inanmaz.

C) Her insan›n ayd›n olmas› olanaks›zd›r.

D)  Emrah bilime inan›r.

4. "Bütün bask›c› yönetimler kötüdür.

Oligarfli bask›c› bir yönetimdir.

O hâlde, oligarfli kötüdür.

Yukar›daki ak›l yürütmede, afla¤›daki ak›l yürütme ilkelerinden hangisi
kullan›lm›flt›r? 

A) Analoji B) Tüme var›m

C) Tümden gelim D) Çeliflmezlik

5. Afla¤›da verilen mant›k üzerine yaz›lm›fl kitaplardan hangisi
Aristoteles’in de¤ildir?

A) Kategoriler B) ‹sagoji

C) Önermeler D) Topikler

✎


