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HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

1. Sembol ne anlama gelir? Gündelik yaflamda ne tür semboller kullan›r›z ve bu 
semboller ne ifle yaramaktad›r?

2. Klâsik mant›¤›n neden sembollefltirilmesine ihtiyaç duyuldu¤unu araflt›r›n›z.

3. Bir sözlükten "tutarl›l›k" ve "geçerlilik" kavramlar›n›n anlamlar›na bak›n›z.  

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

☞ ☞

• Konu içindeki sorular› yan›tlay›n.

• Konu içinde verilen ödevleri mutlaka yap›n.

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

• Verilmifl olan örnekleri tekrarlay›n.

Bu üniteyi bitirdi¤iniz zaman,

• Sembolik mant›¤›n temel konular›n› kavrayacak,

• Önermeler mant›¤›n› tan›mlayacak,

• Sembollefltirme ve yorumlama bilgisini ö¤renecek,

• Farkl› mant›k türleri hakk›nda bilgi sahibi olacak,

• Tutarl›l›k, geçerlilik ve efl de¤erli¤in ne anlama geldi¤ini kavrayacaks›n›z.

✍ ✍
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MODERN (SEMBOL‹K) MANTIK

Modern mant›k, mant›k unsurlar›n› sembollerle ifade eden ve bu sembollerle

ifllemler yaparak sa¤lam ç›kar›mlara ulaflmay› amaçlayan bir disiplindir. 

Klâsik mant›k gibi modern mant›¤›n da amac› geçerli ç›kar›mlara

ulaflmakt›r. Geçerli ç›kar›mlar› geçersiz ç›kar›mlardan ay›rt etme ifllemi ç›kar›mlar›n

denetlenmesi ile olur. Denetleme, ç›kar›mlar›n geçerlili¤ini belirleme ifllemidir.

Mant›ksal geçerlilik içeriksel de¤il biçimsel do¤ruluktur. Modern mant›k, günlük

dildeki ç›kar›mlar›, matematik diline benzeyen, çok anlaml›l›¤a ve belirsizli¤e hiç

yer vermeyen sembolik bir dile çevirip kesin bir denetlemeyi sa¤lar. Bu yeni mant›k,

klasik Aristoteles mant›¤›n›n alan›n› aflm›fl ve onu gelifltirip geniflletmifltir. Modern

mant›kta denetleme, neredeyse matemati¤in ispatlar›nda görülen bir kesinlikle

yap›labilmektedir. Modern mant›¤›n klasik mant›ktan en önemli fark›, tamamen

sembolik oldu¤u için içeri¤in etkisinden kurtulmufl olmas›d›r. Buna ra¤men klasik

mant›k günlük dili kulland›¤› için k›smen içeri¤in etkisindedir.   

Modern mant›k günümüzde pek çok alanda uygulanmaktad›r. Örne¤in 

bilgisayar teknolojisindeki geliflmelerde (bilgisayar devrelerinin programlanmas›),

elektrik devrelerinin çözümlenmesinde ve matematiksel ispatlamalarda sembolik

mant›ktan yararlan›lmaktad›r. Günlük yaflamda ise sa¤lam ak›l yürütmeler yapma,

baflkalar›n›n düflünce biçimlerini analiz edip elefltirebilme, ana dili daha do¤ru 

kullan›labilme konular›nda sembolik mant›k yol göstericidir. Modern mant›k,

günümüzün özellikle bilgi ve dil felsefesi dallar›na da yeni aç›l›mlar sa¤lam›flt›r.

Modern mant›k, iki de¤erli mant›k, çok de¤erli mant›k, kiplik mant›¤›,

özdefllik mant›¤› ve varl›k mant›¤› olmak üzere befle ayr›l›r.    

A. ‹K‹ DE⁄ERL‹ MANTIK

‹ki de¤erli mant›kta bir önermenin do¤ru ve yanl›fl olmak üzere  iki de¤eri

vard›r ve baflka bir üçüncü olas›l›k kabul edilmez. ‹ki de¤erli mant›k önermeler ve

niceleme mant›¤› olmak üzere iki bölümde incelenir.



MANTIK 2

66

1. Önermeler Mant›¤›

Önermeler mant›¤›, birden fazla önerme ve bu önermeleri birlefltiren
eklemlerin sembollefltirilmesidir. Daha önce, bir yarg› belirten ve do¤ru ya da yanl›fl
olan cümlelere önerme dendi¤ini görmüfltük. Önermeler basit ve bileflik önerme
olmak üzere ikiye ayr›l›yordu. Bileflik önermeler birden fazla basit önermenin "ve",
"veya", "ise", "ancak", "ancak ve ancak" ve "de¤il" gibi eklerle birbirine ba¤lan›r.
Bunlara önerme eklemleri denir. 

Örnek:

"Ahmet avukat veya savc›d›r."

Yukar›daki önerme bir bileflik önermedir. Bu bileflik önerme "Ahmet
avukatt›r." ve "Ahmet savc›d›r." basit önermelerinin "veya" eklemiyle ba¤lanmas›
sonucu oluflmufltur. 

Önermeler mant›¤›nda basit önermeler  p, q, r, s, t, v, z..... gibi önerme
sembolleriyle gösterilir. Öyleyse bundan sonra "Özge s›n›f›n› geçti." önermesi 
yerine "p" sembolünü (ya da bir baflkas›n›) kullanabiliriz. 

Önermelerin ald›¤› do¤ru ya da yanl›fl de¤ere do¤ruluk de¤eri denir ve "D"
ve "Y" harfleriyle gösterilir.

Örnek:

‹stanbul Türkiye’nin en büyük kentidir.  (D)

3 kere 3, 27 eder.   (Y)

Önermeler mant›¤›, önerme eklemleri ile oluflmufl önermeleri ve
ç›kar›mlar› ele al›r. Ç›kar›m›n verilen öncüllerden sonuç olarak yeni bir önerme
ç›karma ifllemi oldu¤unu hat›rlayacaks›n›z. 

Sürekli kitap okuyan ö¤retmen baflar›l› olur. öncül (p)

Canan sürekli kitap okur. öncül (q)

O hâlde; Canan baflar›l› ö¤retmen olur. sonuç (∴r) 

Birinci ve ikinci öncüller sonuç önermesine "o hâlde" sözcü¤ü ile
ba¤lanm›flt›r. Bundan sonra "o hâlde", "öyleyse", "demek ki" gibi özcükler " ∴ "
iflaretiyle gösterilecektir.  
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Sembolik mant›kta "fiermin gazetecidir." gibi bir önerme basit bir 
önermedir. Çünkü herhangi bir önerme eklemi almam›flt›r. Ne var ki, "fiermin
gazeteci de¤ildir." gibi bir önerme bileflik önermedir. Çünkü, "de¤il" sözcü¤ü bir
önerme eklemidir. O hâlde sembolik mant›kta içinde önerme eklemi geçen herhangi
bir önerme, bileflik önerme olarak ele al›nacakt›r. E¤er önerme eklemi bulunmuyor-
sa basit önermedir. Dolay›s›yla, klasik mant›¤a göre "fiermin gazeteci de¤ildir."
önermesi tek bir yarg› bildirdi¤i için basit önerme iken sembolik mant›¤a göre,
önerme eklemi ald›¤› için bileflik önermedir. 

Klasik mant›kta basit bir önerme bir ad, bir yüklem ve bir ba¤dan oluflur.
Önermelerde birden fazla ad olabilir. Örne¤in, "Felsefe ve bilim birbirini tamamlar."
önermesinde "felsefe" ve "bilim" olmak üzere iki ad vard›r. Bu nedenle bu önerme
ikili yüklemli bir önermedir. Herhangi bir önermede yüklem sadece tek bir "ad"a
yüklenirse birli yüklem, "iki ad"a yüklenirse ikili yüklem, "üç ad"a yüklenirse üçlü

yüklem, "n say›da ad"a yüklenirse n’li yüklem ad› verilir.

Örnek :

Hegel filozoftur.
Birli yüklem

2   >  3
‹kili yüklem

Ali ile Ayfle kardefltir.
‹kili yüklem

Ankara, Eskiflehir ile K›r›kkale aras›ndad›r.
Üçlü yüklem

a. Önerme Eklemleri ve Do¤ruluk Çizelgeleri

Önerme eklemleri, basit önermeleri bileflik hâle getiren mant›k de¤iflmezleridir.
Bu eklemler "ve", "veya", "ise",  "ancak ve ancak" ve "de¤il" sözcükleriyle ifade
edilir. 

Önerme eklemlerinin birinci ifllevi bileflik önermeler oluflturmak; ikinci
ifllevi önermelerin tutarl›l›k, geçerlilik ve efl de¤erlili¤inin ve ç›kar›mlar›n
geçerlili¤inin denetlenmesini sa¤lamakt›r. 

Önerme eklemlerinin sembolik mant›kta kullan›l›fl biçimleri afla¤›daki
tabloda gösterilmifltir.
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Önerme Sembolü Kullan›m› Örnek Önerme Sembolik

Eklemi Mant›kta 

Kullan›m›

De¤illeme ~ "de¤il" Tekin yaramaz ~p
eklemi de¤ildir.

Tümel  ∧ "ve, ne..ne de, Tekin ve Mehmet p∧ q
evetleme hem..hem de" çal›flkand›r.
eklemi 

Tikel evetleme v "veya, ya da" "fiiirlerinde veya

eklemi öykülerinde yeni bir pvq
anlat›m yoktur."

Koflul eklemi ⇒ "ise" Çal›flkansa baflar›r. p⇒q

Karfl›l›kl› koflul ⇔ "ancak ve Gülflah ancak ve 

eklemi ancak" ancak çal›fl›rsa baflar›r. p⇔q

Bir bileflik önermede birden fazla önerme eklemi bulunabilir. Örne¤in,
"Üretim artarsa fiyatlar azal›r ve enflasyon düfler." önermesinde "ise" ve "ve" olmak
üzere iki  önerme eklemi vard›r. 

Bileflik önermelerde, bileflikli¤i oluflturan yarg›lara bileflen ad› verilir. Bir
bileflik önermede önce gelen bileflene ön bileflen, sonra gelen bileflene art bileflen ad›
verilir. "Ya¤mur ya¤arsa ürün bol olur." önermesinde "Ya¤mur ya¤ar." önermesi ön
bileflen, "ürün bol olur." önermesi art bileflendir. 

"‹nsan özgürlü¤üne kavuflursa hem mutlu hem de huzurlu olur ve kendi
yeteneklerini gelifltirebilir." önermesinde kaç  önerme eklemi kullan›ld›¤›n› ve kaç
bileflen kullan›ld›¤›n› bulunuz.

Bir bileflik önermede, önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem, 
birbirine ba¤lanan önermelere ise ana bileflenler denir. Afla¤›daki örnekler ana
eklem ve ana bileflenleri göstermektedir.  

✐
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~p ~ p
ana eklem ana bileflen

p⇔q p ⇔ q
ana bileflen ana eklem ana bileflen

~pvq ~p v q
ana bileflen ana eklem ana bileflen

~ (pvq) ~ pvq
ana eklem ana bileflen

[(pΛq)⇒p]⇔r [(pΛq)⇒p] ⇔ r
ana bileflen ana eklem ana bileflen

~ [(pvq)⇔(pΛq)] ~ [(pvq)⇔(pΛq)]
ana eklem ana bileflen

[~(pv~q)⇒(pvq)] ~(pv~q) ⇒ (pvq)
ana bileflen ana eklem ana bileflen

Bileflik önermeler ana eklemlerine göre tan›mlan›r. Afla¤›daki çizelge bu
tan›mlamalar› göstermektedir. 

Bileflik Önerme Tan›mlama

~p De¤illeme önermesi

pvq Tümel evetleme önermesi

pΛq Tikel evetleme önermesi

p⇒q Koflul önermesi

p⇔q Karfl›l›kl› koflul önermesi

Bileflik önermelerin do¤ruluk de¤eri do¤ruluk tablosu ile denetlenir.
Sembolik mant›kta önermeleri do¤rudan ifade etmeyip semboller kulland›¤›m›z
için, bir önermenin do¤ru ya da yanl›fl olup olmad›¤›n› bilemeyiz. Bu nedenle, bir
önermenin do¤ru ve yanl›fl olmak üzere iki de¤eri vard›r. Do¤ru de¤er "D" ile,
yanl›fl de¤er "Y" ile gösterilir. 

fiimdi, kulland›¤›m›z önerme eklemlerinin do¤ruluk tablosunda ald›klar›
de¤erleri görebiliriz.
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De¤illeme Eklemi

Olumlu  bir ifadeyi olumsuz, olumsuz bir ifadeyi olumlu yapan deyimlere
de¤illeme denir. De¤illeme eklemi "~" sembolü ile gösterilir. Örne¤in, "‹nsan
özgürdür." (p) önermesinin de¤illemesi "‹nsan özgür de¤ildir." (~p) önermesi olur.
Bir önerme do¤ru ise de¤illemesi yanl›fl, bir önerme yanl›fl ise de¤illemesi do¤ru
olur.

p ~p

D Y

Y D

De¤illenen önerme tekrar de¤illendi¤inde ilk önermenin do¤ruluk de¤erini
al›r ve buna çifte de¤illeme kural› denir.

p ~p ~~p

D Y D

Y D Y

Tümel Evetleme Eklemi (Λ)

Günlük dilde konuflurken "ve", "hem...hem de", "da...da" gibi sözcüklerle
ifade etti¤imiz eklemdir. K›saca, iki basit önermenin "ve" (Λ) eklemiyle birlefltirilmesinden
oluflmufl bileflik önermeye tümel evetleme önermesi ad› verilir. 

Tümel evetleme önermesinde bileflik önermenin do¤rulu¤u, bu bileflik
önermeyi oluflturan bütün bileflenlerin ayn› anda do¤ru olmas›na ba¤l›d›r. Bunun
nedeni oldukça basittir. Örne¤in, "Ahmet ve Mehmet s›n›f›n› geçti." önermesinde,
"Ahmet s›n›f›n› geçti." ve "Mehmet s›n›f›n› geçti." olmak üzere iki bileflen vard›r.
Bu önermelerin do¤ru de¤er almas› her ikisinin de s›n›f›n› geçti¤i, yanl›fl de¤er
almas› her ikisinin de s›n›f›n› geçemedi¤i anlam›na gelir. Yukar›daki "Ahmet ve
Mehmet s›n›f›n› geçti." önermesinin do¤ru olabilmesi için her ikisinin de s›n›f›n›
geçmifl olmas›, yani her iki önermenin de do¤ru de¤er alm›fl olmas› gerekir. Bir
önerme yanl›flsa bu bileflik önerme de yanl›fl olur. Çünkü, "Ahmet ve Mehmet
s›n›f›n› geçti." önermesinde, aradaki eklem "ve" oldu¤una göre her ikisinin de
s›n›f›n› geçti¤i evetlenmektedir. Bu nedenle hepsinin evetlenmesi anlam›nda "tümel
evetleme" ad›n› veriyoruz.  
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Tümel evetleme ekleminin çözümleme kural› afla¤›daki gibi olur.

p q pΛq

D D D

D Y Y

Y D Y

Y Y Y

Tek bir önermenin (p) alaca¤› do¤ruluk de¤eri do¤ru ya da yanl›fl olmak
üzere iki tanedir. Ancak, iki önermenin (p ve q gibi) bir arada alabilecekleri
do¤ruluk de¤erlerini bir arada düflünürsek dört olas›l›k ortaya ç›kar: ‹kisi de do¤ru,
birincisi do¤ru ikincisi yanl›fl, birincisi yanl›fl ikincisi do¤ru ve her ikisi de yanl›fl.
E¤er üç önermenin bir arada do¤ruluk de¤erine bak›l›rsa o zaman da sekiz farkl›
de¤er ortaya ç›kar. Yukar›daki tabloda iki önerme oldu¤u için dört farkl› de¤er
ortaya ç›km›flt›r.

Tikel Evetleme Eklemi (v)

Günlük dilde "veya", "ya da", "ya...ya" gibi sözcüklerle ifade etti¤imiz
eklemdir. K›saca, iki basit önermenin "veya" (v) eklemiyle birlefltirilmesinden
oluflmufl bileflik önermeye tikel evetleme önermesi ad› verilir. Tikel evetleme
ekleminin do¤ru olmas› için bileflenlerinden birinin do¤ru olmas› gerekli ve 
yeterlidir.

p q pvq

D D D

D Y D

Y D D

Y Y Y

Örne¤in, "‹nsanlar iyi yaflamay› veya uzun yaflamay› hak eder." öner-
mesinin do¤ru de¤er almas› için,"‹nsanlar iyi yaflamay› hak eder." ya da "‹nsanlar
uzun yaflamay› hak eder." önermelerinden bir tanesinin do¤ru de¤er almas› gereklidir.
Çünkü, aradaki eklem "veya" oldu¤una göre, sadece bir tanesinin evetlenmifl olmas›
yeterlidir. Nitekim, bundan dolay› önermelerden en az birinin evetlenmesi
anlam›nda "tikel evetleme" diyoruz. 
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(pΛq)v(~pΛ~q) önermesinde, p önermesi "do¤ru", q önermesi "yanl›fl" ise,
bu önermenin sonucu nedir? p önermesinin yerine "D", q önermesinin yerine "
Y" koyarak bulunuz.

Koflul eklemi (⇒)

Günlük dilde "ise", "se", "sa", "ancak" gibi sözcüklerle ifade edilen
eklemdir. ‹ki basit önerme "ise" eklemiyle birlefltirilmiflse buna koflul önermesi ad›
verilir. Koflul önermesinde ön bileflen do¤ru, art bileflen yanl›fl de¤er alm›flsa bileflik
önerme yanl›fl de¤er al›r. Di¤er durumlarda önerme do¤ru de¤er al›r.    

p q p⇒q

D D D

D Y Y

Y D D

Y Y D

Örne¤in, "Dürüst davran›rsan insanlar seni sever." önermesinde birinci

p ⇒ q

önerme (p) do¤ru fakat ikinci önerme (q) yanl›flsa koflul yerine gelmemifl demektir.
Yani dürüst davranm›fl olmas›na ra¤men insanlar›n onu sevdi¤i do¤ru de¤ildir. 
Bu durumda, önermenin bütünü yanl›fl de¤er al›r.

Karfl›l›kl› Koflul Eklemi (⇔)

Günlük dilde "ancak ve ancak.........ise" sözcükleriyle ifade edilir. ‹ki basit

önerme "ancak ve ancak.....ise" ile birlefltirilmiflse, ortaya ç›kan bileflik önermeye

karfl›l›kl› koflul önermesi ad› verilir. Bu önerme türünde, bileflenlerin hepsi de ayn›

de¤eri alm›flsa önerme do¤ru, di¤er hâllerde yanl›flt›r. Dolay›s›yla, karfl›l›kl› koflul

ekleminin do¤ru olabilmesi için, bileflenlerden ikisi de do¤ru ya da ikisi de yanl›fl

olmal›d›r.

?
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p q p⇔q

D D D

D Y Y

Y D Y

Y Y D

Örne¤in, "Nam›k ancak ve ancak avukat olursa baflar›l› olur." önermesinde
Nam›k’›n avukat olmad›¤› taktirde baflar›l› olamayaca¤› anlafl›lmaktad›r.  Bu 
önermenin do¤ru olmas›, Nam›k’›n avukat olup baflar›l› olmas›na ya da Nam›k’›n
avukat olmay›p baflar›l› olamamas›na ba¤l›d›r.

"p" önermesi do¤ru, q önermesi yanl›fl olarak düflünüldü¤ünde,
~[(p⇒~q)⇔(~p⇒q)] bileflik önermesinin alaca¤› de¤er ne olur?

Modern mant›kta kullan›lan befl eklemin alacaklar› do¤ruluk de¤erlerinin
neler oldu¤unu gördük. Bu kurallar› s›k s›k tekrar etmeniz ö¤renmenizi
kolaylaflt›racakt›r. fiimdi, bu befl önerme eklemine iliflkin olarak anlat›lanlar› tek bir
tabloya toplayarak gösterelim:

p q ~p ~q pΛq pvq p⇒q p⇔q

D D Y Y D D D D

D Y Y D Y D Y Y

Y D D Y Y D D Y

Y Y D D Y Y D D

Bir do¤ruluk tablosunda yukar›dan afla¤› do¤ru s›ralamaya sütun, 

soldan sa¤a do¤ru s›ralamaya sat›r ad› verilir.

Yukar›da gördü¤ümüz eklemlerin kurallar› yard›m›yla, herhangi bir bileflik
önermenin do¤ruluk de¤erini bulabiliriz. Bütün ifllemleri eklemlerin kurallar›na

?
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✐

göre  yapaca¤›m›z için bu kurallar› sürekli akl›m›zda tutmam›z gerekecek.

Örnek 1: p:Y, q:D de¤er ald›¤›nda (pΛq)v(p⇒q) önermesinin do¤ruluk
de¤erini bulal›m. Yap›lacak ilk fley, verilen de¤erleri önermede yerine koymak ve
önerme eklemlerinin kurallar›na göre ifllemi tamamlamakt›r.    

(pΛq) v (p⇒q)

(YΛD) v (Y⇒D)

Y D

Y v D ≡ D de¤er al›r.

Örnek 2: p:D, q:Y oldu¤unda ~[(~p⇔q) Λ (p⇔~q)] önermesinin ald›¤›
do¤ruluk de¤erini bulal›m.

~[(~p⇔q) Λ (p⇔~q)] ≡ ~[(~D⇔Y) Λ (D⇔~Y)]

≡ ~[(Y⇔Y) Λ (D⇔D)]

≡ ~ (D Λ D) ≡ ~ D ≡ Y de¤er al›r.

p ve q önermelerine farkl› de¤erler vererek (~p⇔~q) ⇒ (pvq) önermesinin
alaca¤› de¤erleri bulunuz.

b. Mant›k De¤iflmezleri, Tutarl›l›k, Geçerlilik, Denklik (Efl De¤erlik)

Sembolik mant›k, günlük dilde kulland›¤›m›z önerme ve ç›kar›mlar› 
sembolik dile dönüfltürür. Bunu yaparken de de¤iflmezlerden yararlan›r. 

Kendi içinde anlaml› olan ve daha küçük anlaml› birimlere

ayr›lamayan deyimlere de¤iflmez denir. 

De¤iflmezler, mant›k de¤iflmezi ve özel de¤iflmezler olmak üzere ikiye
ayr›l›r.
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De¤iflmezler

Mant›k De¤iflmezleri Özel De¤iflmezler

Önerme Eklemleri   Niceleyiciler Kiplik, özdefllik Ad Yüklem

“de¤il”, “ve” “her”, “baz›”, varl›k mant›¤› De¤iflmezleri          De¤iflmezleri

“veya”, “ise” “tüm”,   “hiçbir”, de¤iflmezleri

“ancak ve ancak” “birkaç”, kimi “zorunlu”,

“mümkün”

“özdefl”

Mant›ksal de¤iflkenler: x, y, z gibi bilinmeyen ve de¤iflik de¤erlere sahip
olabilen sembollerdir. De¤iflmezler ve de¤iflkenlerin birlikte oluflturdu¤u sözcük
dizilerine deyim ad› verilir.

Sembollefltirme: Önerme sembolleri ve mant›k de¤iflmezleriyle, günlük
dildeki önermelerin ve ç›kar›mlar›n sembolik dile çevrilmesidir. Tek bir basit
önerme p, q, r, s, t, v..... gibi küçük harflerle sembollefltirilir. Bileflik önermelerde ise
önce ana eklem bulunur ve bileflenler paranteze al›narak sembollerle gösterilir.

Basit ve bileflik önermelerin nas›l sembollefltirilece¤ini de¤iflik örneklerle
gösterelim:

Örnek 1: "Ya¤mur ya¤›yor." Önermesi, tek bir yarg› içeren basit bir
önerme oldu¤u için "p" harfi ile sembollefltirilir. 

Örnek 2: "Ya¤mur ya¤ar   ise   ürün bol olur." 

p ⇒ q

önermesi ana eklemi "ise" olan bir bileflik önermedir. Ya¤mur ya¤ar." önermesi "p",
"ürün bol olur." önermesi "q" ile sembollefltirilirse, önermenin bütünü "p⇒q" 
biçiminde sembollefltirilir. 

Örnek 3: "Ya¤mur ya¤ar ve ürün bol olursa insanlar mutlu olur." 

p       Λ q ⇒ r

önermesi üç bileflenli bir bileflik önermedir. Bu önermede insanlar›n mutlu olmas›
ya¤mur ya¤mas›na ve ürünün bol olmas›na ba¤lanm›flt›r. Bu durumda ana eklem
koflul eklemidir. Bu durumda bu önerme (pΛq)⇒r biçiminde sembollefltirilir. 
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Sadece önermeler de¤il, ç›kar›mlar da ayn› yöntemle sembollefltirilebilir.
Hat›rlayaca¤›n›z gibi, bir ç›kar›m en az iki öncülden ve bir sonuç önermesinden
oluflur. Öncül önermeler ayr› ayr› sembollefltirilir ve sonuç önermesine "o hâlde"
anlam›na gelen " ∴" sembolü ile ba¤lan›r. 

Örnek 1: 

Tüm insanlar› sevmek gerekir.

Zenciler insand›r.

O hâlde, zencileri sevmek gerekir.

Yukar›daki ç›kar›mda, "Tüm insanlar› sevmek gerekir." önermesini "p" ile,
"Zenciler insand›r." önermesini "q"ile, "Zencileri sevmek gerekir." önermesini 
"r" ile sembollefltirirsek, p, q ∴ r ç›kar›m›n› elde ederiz. 

Örnek 2: 

Bir sporcu zeki ve çevik ise baflar›l› olur.

Seren zeki ve çeviktir.

O hâlde, Seren baflar›l› olur.

Yukar›daki ç›kar›m› sembollefltirmek için önce birinci öncülden bafllayarak
ad›m ad›m gidelim.

Birinci öncül Bir sporcu zeki ve çevik ise baflar›l› olur.

p  Λ q     ⇒ r

‹kinci öncül Seren zeki ve çeviktir.

p    Λ q

Sonuç O hâlde, Seren baflar›l› olur.

∴ r

Görüldü¤ü gibi, yukar›daki ç›kar›m›n sonuç olarak sembollefltirilmifl 
biçimi (pΛq)⇒r, (pΛq) ∴ r biçiminde olur.

Yorumlama: Sembolik dile çevrilmifl ç›kar›mlar›n ve bu ç›kar›mlar›
oluflturan önermelerin geçerliliklerini denetleyebilmek için yorumlama gereklidir. 

Sembollefltirilmifl önermelere do¤ru ya da yanl›fl bir do¤ruluk de¤eri

verilmesine yorumlama denir.
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"p" gibi tek bir basit önermenin do¤ru ve yanl›fl olmak üzere iki, "p" ve "q"
önermelerinden oluflmufl bir bileflik önermenin dört, "p", "q" ve "r" gibi üç önermeden
oluflmufl bir bileflik önermenin sekiz yorumlamas› olur. Sat›r say›s› 2n formülüyle
bulunur. Burada "n" bileflen say›s›n› gösterir.

Önermelerin alabilecekleri yorumlar afla¤›daki gibidir.

p p q p q r

D D D D D D

Y D Y D D Y

Y D D Y D

Y Y D Y Y

Y D D

Y D Y

Y Y D

Y Y Y

Önermelerin do¤ruluk de¤erlerinin verilerek yorumlanmas›n›n yap›ld›¤›
çizelgelere yorumlama çizelgesi ya da do¤ruluk çizelgesi (tablosu) ad› verilir. Bu
bilgiler ›fl›¤›nda, herhangi bir önermenin nas›l yorumland›¤›n› flu flekilde 
gösterebiliriz.

p⇒ (qΛp) önermesinin do¤ruluk tablosu afla¤›daki gibi olur.

p q qΛp p⇒ (qΛp)

D D D D

D Y Y Y

Y D Y D

Y Y Y D

‹lk önce p ve q önermelerinin alabilecekleri do¤ruluk de¤erleri yaz›l›r.
Önermenin bileflenlerinin tek tek de¤erleri bulunduktan sonra, en sonunda 
önermenin bütününün do¤ruluk de¤erleri ç›kar›l›r. Bütün bu ifllemlerin daha önce
gördü¤ümüz önerme eklemlerinin kurallar›na göre yap›ld›¤›n› unutmay›n›z.

Bu yöntem ile, önermelerin tutarl›l›k, geçerlilik ve efl de¤erliklerini
denetlememiz olanakl› olur.
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Önermenin Tutarl›l›¤›n›n  Denetlenmesi

Bir önermenin tutarl›l›¤› demek, o önermenin bütün yorumlamalar›ndan en
az birinin do¤ru de¤eri alm›fl olmas› demektir. Bir önermenin tüm yorumlamalar›
do¤ruysa buna totoloji denir. Bir önermenin do¤ruluk tablosunda alm›fl oldu¤u
de¤erlerin tümü yanl›flsa o önerme tutars›z demektir. Önermenin tutarl› olmas›
demek ise, o önermenin içinde çeliflik ifadelerin olmad›¤› anlam›na gelir. 

P p p p p

D D D Y Y

Y D Y

tutarl› tutars›z

fiimdi, birkaç örnek vererek önermenin tutarl›l›¤›n›n nas›l denetlendi¤ini
görelim.

Örnek 1: (pvq)Λp önermesinin tutarl›l›¤›n› denetleyelim.

p q pvq (pvq)Λp

D D D D

D Y D D

Y D D Y

Y Y Y Y

Tutarl›

Hat›rlayaca¤›n›z gibi, bir önermenin tutarl› olabilmesi için yorumlar›ndan
en az birinin do¤ru olmas› yeterliydi. Yukar›daki önermenin dört yorumundan ikisi
do¤ru oldu¤u için bu önerme tutarl›d›r. 

Örnek 2: (pΛ~p)Λq önermesinin tutarl›l›¤›n› denetleyelim.

p q ~p pΛ~p (pΛ~p)Λq

D D Y Y Y

D Y Y Y Y

Y D D Y Y

Y Y D Y Y

Yukar›daki önermenin hiçbir do¤rulay›c› yorumu bulunmad›¤› için
tutars›zd›r.

Tutars›z
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Örnek 3: (p⇒q)⇔(p⇒r)

p q r p⇒q p⇒r (p⇒q)⇔(p⇒r)

D D D D D D

D D Y D Y Y

D Y D Y D Y

D Y Y Y Y D

Y D D D D D

Y D Y D D D

Y Y D D D D

Y Y Y D D D Tutarl›

Yukar›daki önermenin sekiz yorumundan alt›s› do¤ru oldu¤u için 
bu önerme tutarl›d›r.

(~p⇔q)Λ(p⇒~q) önermesinin tutarl›l›¤›n› do¤ruluk tablosuyla 
denetleyiniz.

Birden Fazla Önermenin Tutarl›l›¤›n›n Denetlenmesi

‹ki ya da daha fazla önermenin bir arada tutarl› olup olmad›klar›n› 
denetlemek için, bunlar›n ayr› ayr› do¤ruluk de¤erleri bulunur ve birbirleriyle
karfl›laflt›r›l›r. E¤er bu önermeler ayn› sat›rda en az bir defa do¤ru de¤eri alm›flsa bu
önermeler tutarl›d›r.

Örnek 1: pvq, p⇒q, ~p⇔q önermelerinin bir arada tutarl› olup
olmad›klar›n› denetleyelim

p q ~p pvq p⇒q ~p⇔q

D D Y D D Y

D Y Y D Y D

Y D D D D D

Y Y D Y D Y Tutarl›

Yukar›daki örnekte, üçüncü sat›rda her üç önerme do¤ru de¤er alm›flt›r. 
Bu nedenle bu önermeler bir arada tutarl›d›r. 

✐
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✐

Örnek 2: p⇒q, pΛ~q önermelerinin tutarl› olup olmad›¤›n› denetleyelim.

p q ~q p⇒q pΛ~q

D D Y  D          Y

D Y D Y          D

Y D Y  D          Y

Y Y D  D         Y Tutars›z

Yukar›daki örnekte, iki önermenin ayn› sat›rda bir arada ald›klar› do¤ru
de¤eri olmad›¤›ndan bu önermeler tutars›zd›r. Bu durumda bu önermeler 
birbirleriyle çelifliktir.

1. (~pv~q)⇔p ve pΛ(q⇒~p) önermelerinin tutarl›l›¤›n› do¤ruluk tablosu
yaparak denetleyiniz.

2. (p⇔q)⇒~q, (~pvq)⇒p ve (pΛq) önermelerinin tutarl›l›¤›n› do¤ruluk
tablosu yaparak denetleyiniz. 

Önermenin Geçerlili¤inin Denetlenmesi

Tüm yorumlamalar› do¤ru olan önermeye geçerli önerme denir.
Yorumlamalardan en az birisi yanl›fl de¤er alm›flsa bu önerme geçersizdir.

p p p p p

D D D Y Y

D Y Y

geçerli geçersiz

Örnek 1: (pvq)v(p⇒q) önermesinin geçerli olup olmad›¤›n› do¤ruluk
tablosu ile denetleyelim:

p q pvq p⇒q (pvq)v(p⇒q)

D D D D D

D Y D Y D

Y D D D D

Y Y Y D D Geçerli

Yukar›daki önermenin tüm yorumlamalar› do¤ru oldu¤undan önerme
geçerlidir.
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Örnek 2: (pvq)Λp önermesinin geçerli olup olmad›¤›n› denetleyelim:

p q pvq (pvq)Λp

D D D D

D Y D D

Y D D Y

Y Y Y Y Geçersiz

Yukar›daki önermenin üçüncü ve dördüncü sat›rlardaki iki yorumu yanl›fl
oldu¤undan bu önerme geçersizdir.

Her tutars›z önerme ayn› zamanda geçersizdir. Ancak, her tutarl› önermenin geçerli

olaca¤›n› söyleyemeyiz. Geçerli de olabilir, geçersiz de olabilir. 

Neden  her tutarl› önerme ayn› zamanda geçerli ya da geçersizdir 
diyemeyiz? Yan›tlayamad›ysan›z tutarl›l›k ve geçerlilik konusunu yeniden gözden
geçirin.

Ç›kar›mlar›n Geçerlili¤inin Denetlenmesi

Ç›kar›mlar›n geçerlili¤i iki yolla denetlenebilir. 

Birinci yol: Ç›kar›m›n iki öncülü tümel evetleme eklemiyle (Λ) birbirine
ba¤lan›r. Elde edilen tümel evetleme önermesi koflul eklemiyle (⇒) sonuç önermesine
ba¤lan›r. Elde edilen koflul önermesinin do¤ruluk tablosuyla geçerli olup olmad›¤›
denetlenir. Koflul önermesi geçerliyse ç›kar›m da geçerli demektir.

Örnek 1: pvq, ~q ∴p ç›kar›m›n›n geçerli olup olmad›¤›n› denetleyelim.
Önce, öncülleri tümel evetleme eklemiyle birbirine ba¤layal›m. Böylece, (pvq)Λ~q
önermesini elde ederiz. Bu önermeyi koflul eklemiyle sonuç önermesine
ba¤lad›¤›m›zda [(pvq)Λ~q]⇒p önermesini elde ederiz. fiimdi bu önermenin
geçerlili¤ini denetleyebiliriz:

p q ~q pvq (pvq)Λ~q [(pvq)Λ~q]⇒p

D D Y D Y D
D Y D D D D
Y D Y D Y D
Y Y D Y Y D Geçerli

Tüm de¤erleri do¤ru ç›kt›¤›na göre bu önerme geçerli, dolay›s›yla ç›kar›m
geçerlidir.

➯  

?
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Örnek 2: ~pΛ~q, p⇔q ∴ p

[(~pΛ~q)Λ(p⇔q)]⇒p

p q ~p ~q ~pΛ~q p⇔q (~pΛ~q)Λ(p⇔q) (~pΛ~q)Λ(p⇔q)⇒p

D D Y Y Y D Y D

D Y Y D Y Y Y D

Y D D Y Y Y Y D

Y Y D D D D D Y

Yukar›daki önerme son sat›r›nda yanl›fl de¤er ald›¤› için ç›kar›m geçersizdir.

‹kinci yol: Öncüller ayn›s› gibi al›n›p sadece sonuç önermesinin
de¤illemesi al›narak önermelerin tutarl› olup olmad›¤›na bak›l›r. 

Örnek 1: p⇒q, p ∴q ç›kar›m›n›n geçerli olup olmad›¤›n› denetleyelim.
Bunun için, "o hâlde" (∴) iflaretini at›p sonuç önermesinin de¤ilini al›r›z. Böylece
üç farkl› önerme ortaya ç›kar: p⇒q, p, ~q. fiimdi, bu üç önermenin bir arada tutarl›
olup olmad›¤›na bakal›m.:

p q ~q p⇒q

D D Y D Tutars›z

D Y  D Y

Y D Y D Ç›kar›m

Y Y D D geçerli

Yukar›daki üç önermenin ayn› sat›rda beraberce ald›klar› do¤ru de¤eri
olmad›¤› için bu önemeler tutars›zd›r. Ancak ç›kar›m geçerlidir. 

Sonucu de¤illlenmifl bir ç›kar›m›n önermeleri tutarl› ise ç›kar›m›n kendisi geçersiz, 
sonucu de¤illlenmifl bir ç›kar›m›n önermeleri tutars›z ise ç›kar›m›n kendisi geçerlidir.

Örnek 2: p⇒q, ~pvq ∴q ç›kar›m›n›n geçerlili¤ini denetleyelim:

p⇒q, ~pvq, ~q

p q ~p ~q p⇒q ~pvq

D D Y Y D D
D Y Y D Y Y
Y D D Y D D
Y Y D D D D Geçersiz

Yukar›daki önermeler bir arada tutarl› oldu¤undan ç›kar›m geçersizdir. 

➯  
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p    q

D   D

D   D

p    q

D   D

Y Y

p    q

Y Y

Y Y

p    q

D   D

Y D

p    q

D   Y

D   Y

1. pv~q, p⇒q ∴pΛ~q 
2. ~(p⇔q), ~p ∴ ~q ç›kar›mlar›n›n geçerlili¤ini birinci ve ikinci yollar›

kullanarak denetleyiniz.

Önermelerin Denkli¤inin (Efl De¤erli¤i) Denetlenmesi

‹ki önermenin birbirine denk (efl de¤er) olmas›, ayn› sat›rda ayn› do¤ruluk
de¤erlerini alm›fl olmalar›n› gerektirir.

denk denk de¤il

‹ki önermenin denk olup olmad›¤›n› anlamak için iki de¤iflik yol
kullan›labilir.

Birinci yol: Önermeler do¤ruluk tablosuyla ayr› ayr› denetlenir ve
do¤ruluk de¤erleri birbiriyle karfl›laflt›r›l›r. Ayn› de¤erleri alm›fllarsa önermeler
denktir.

Örnek 1: ~p⇒q, pvq önermelerinin denkli¤ini denetleyelim.

p q ~p ~p⇒q pvq

D D Y D D
D Y Y D D
Y D D D D
Y Y D Y Y Önermeler denktir.

Bu iki önerme do¤ruluk tablosunun bütün sat›rlar›nda ayn› de¤eri ald›klar›
için denktir.  

Örnek 2: p⇔q, ~pv~q önermelerinin denkli¤ini denetleyelim:

p q ~p ~q p⇔q ~pv~q

D D Y Y D Y
D Y Y D Y D
Y D D Y Y D
Y Y D D D D Önermeler denk de¤il.

Önermeler ayn› sat›rlarda ayn› de¤erleri almad›klar› için denk de¤ildir.

✐
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‹kinci yol: Denkli¤i denetlemenin ikinci yolu, verilen iki önermeyi
karfl›l›kl› koflul (⇔) eklemiyle birbirine ba¤lamakt›r. Elde edilen önermenin
geçerlili¤i denetlenir. E¤er geçerliyse bu önermeyi oluflturan iki önerme birbirine
denktir. fiimdi, yukar›daki örnekleri ikinci yolla denetlemesini yapal›m.

Örnek 1: ~p⇒q, pvq önermelerinin denkli¤ini denetleyelim:

(~p⇒q)⇔(pvq) (karfl›l›kl› koflul önermesi)

p q ~p ~p⇒q pvq (~p⇒q)⇔pvq)

D D Y D D D

D Y Y D D D

Y D D D D D

Y Y D Y Y D               Önermeler denktir.

Örnekteki karfl›l›kl› koflul önermesi geçerli oldu¤una göre, iki önerme 
birbirine denktir.

Örnek 2: p⇔q, ~pv~q önermelerinin denkli¤ini denetleyelim.

(p⇔q)⇔(~pv~q) (karfl›l›kl› koflul önermesi)

p q ~p ~q p⇔q ~pv~q (p⇔q)⇔(~pv~q)

D D Y Y D Y Y

D Y Y D Y D Y

Y D D Y Y D Y

Y Y D D D D D

Önermeler denk de¤ildir.

Yukar›daki karfl›l›kl› koflul önermesi geçersiz oldu¤undan iki önerme 
birbirine denk de¤ildir.

Bir karfl›l›kl› koflul önermesi geçerli ise bu önermeyi oluflturan iki önerme birbirine denktir. 

1. ~(pv~q), ~pΛq 

2. ~(pΛ~q), p⇔q önermelerinin denkli¤ini birinci ve ikinci yolu 
kullanarak denetleyiniz.

➯  

✐
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c. Çözümleyici Çizelge

Do¤ruluk tablosunda denetleme yap›l›rken, önermelerin say›s› artt›kça
ifllem yapmak zorlafl›r. Daha önce belirtti¤imiz gibi, tek bir önermenin do¤ru ve
yanl›fl olmak üzere iki, iki önermenin dört, üç önermenin sekiz, dört önermenin 
on alt› farkl› de¤eri vard›r. Bu zorlu¤u ortadan kald›rmak için çözümleyici çizelge
kullan›l›r.

Çözümleyici çizelge, bir ya da birden fazla önermenin do¤rulay›c› ve
yanl›fllay›c› yorumlar›n› bir çizelge üzerinde belirtmeye yarar. Önermeler ad›m
ad›m bileflenlerine ayr›l›r. 

Çözümleyici çizelgenin bir tak›m temel kurallar› vard›r.

Çözümleme Kurallar›

Çözümleyici çizelgede denetleme yap›l›rken, bütün önermeler tümel
evetleme ve tikel evetlemenin kural›na indirgenerek çözümlenir.

Tümel Evetleme Önermesinin Çözümleme Kural›      

pΛq gibi bir tümel evetleme önermesi çözümlenirken do¤ruluk tablosunda
kullan›lan kurallardan yararlan›l›r. Bu önermenin do¤ru olabilmesi için p ve q öner-
melerinin do¤ru olmas› gerekti¤ini daha önce görmüfltük. Çözümleyici çizelgede
her iki önermenin de do¤ru oldu¤unu belirtmek için alt alta yaz›larak çözümlemesi
yap›l›r. Yan›na çözümleme s›ras›n› belirtmek için numara verilir. Ayn› numara,
geldi¤i önermenin   önüne kaynak numaras› olarak yaz›l›r. Buradaki çengel iflareti
( ] ) "ve" eklemini sembolize eder.

1. pΛq

p

q                 Tümel evetleme önermesinin çözümleme kural›

‹kiden fazla bilefleni varsa çözümlemesi afla¤›daki gibi yap›l›r.

1.  pΛqΛr

p

q

r

(1)

(1)
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Örnek:

1. (pΛq)Λ(qΛp)

2. (p Λ q)

3. (q Λ p)

p

q

q

p

Tikel Evetleme Önermesinin Çözümleme Kural›

pvq gibi bir tikel evetleme önermesinin do¤ru olabilmesi  p ya da q 
önermelerinden en az birinin do¤ru olmas› ile mümkündür. Dolay›s›yla, tikel
evetleme önermesinin do¤ru de¤er almas› için ya p’nin ya da q’nun do¤ru olmas›
gerekir. Bu durumu göstermek için çatal açma kural› uygulan›r. 

Çatal açma kural›nda birinci bileflen çatal›n sol taraf›na, ikinci bileflen
çatal›n sa¤ taraf›na yaz›l›r. Çözümlemeye bafllarken çözümlenecek önermenin
bafl›na ad›m numaras› yaz›l›r. Ayn› numara çatal›n ortas›na kaynak numaras› olarak
yaz›l›r.

1.  pvq

(1)
p q

Üç ana bilefleni olan tikel önermenin çözümlenmesi flöyledir:

1.  pvqvr

(1)
p q          r

Örnek :
1. pv(pvq)

(1)
p 2. pvq

(2)
p q

(1)

(2)

(3)

Tikel evetleme önermesinin çözümleme kural›.
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Türetilmifl Çözümleme Kurallar›

Tümel evetleme ve tikel evetleme biçiminde olmayan önermeler için
türetilmifl çözümleme kurallar› uygulan›r. Bu önermeler önce kendisine denk olan
tümel evetlemeye ya da tikel evetlemeye dönüfltürülür. Çözümleme, yukar›da
gördü¤ümüz tümel evetleme ve tikel evetlemenin kurallar›na göre yap›l›r. Afla¤›daki
tabloda, De Morgan Kurallar› ad› verilen bafll›ca denklikler (efl de¤erlikler) 
verilmifltir.

Önerme Efl de¤eri

~(pΛq) ≡ ~pv~q

~(pvq) ≡ ~pΛ~q

p⇒q ≡ ~pvq

~(p⇒q) ≡ pΛ~q

p⇔q ≡ (pΛq)v(~pΛ~q)

~(p⇔q) ≡ (pΛ~q)v(~pΛq)

Tümel Evetleme De¤illemesinin Çözümleme Kural›

pΛq önermesini yanl›fl yapan durum, ayn› önermenin de¤illemesini do¤ru
yapan durumdur. De¤illenmifl tümel evetleme önermesini yanl›fl yapan iki seçenek
oldu¤undan çatal açma kural› uygulan›r.

1. ~(pΛq)

(1)

~p ~q

Örnek: 1. ~[(p Λ q) Λ p]

(1)
2. ~(pΛq) ~p

(2)

~p ~q

∼(pΛq)≡∼pv∼q denkliğinden türetilmiş tüm el
evetlem e önermesinin çözümleme kuralı.evetleme de¤illemesinin çözümleme kural›.
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Tikel Evetleme De¤illemesinin Çözümleme Kural›

pvq önermesini yanl›fl yapan durum, her iki bileflenin de yanl›fl oldu¤u
durumdur. Dolay›s›yla, ~(pvq) önermesinin do¤ru de¤er almas› ~p ve ~q 
önermelerinin do¤ru olmas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle alt alta yazma kural› uygulan›r.

1. ~(p v q)

~p

~q

Örnek:   1. ~[(pvq)vq]

2. ~(pvq)

~q

~p

~q

Koflul Önermesinin Çözümleme Kural›

Koflul önermesini yanl›fl yapan tek bir durum oldu¤unu daha önce

görmüfltük (ön bileflen do¤ru, art bileflen yanl›flsa koflul önermesi yanl›fl, di¤er

durumlarda do¤ru). Bu durumda koflul önermesini do¤ru yapan iki seçenek vard›r.

Ya ön bileflen yanl›fl olmal› ya da art bileflen do¤ru olmal›d›r. Dolay›s›yla, ön bileflen

yanl›flsa koflul önermesi mutlaka do¤ru, art bileflen do¤ruysa koflul önermesi yine

mutlaka do¤rudur. Bu nedenle koflul önermesinde çatal açma kural› uygulan›r.

1. p⇒q 

(1)

~p q
(p⇒q)≡(∼pvq) denkliğinden türetilmiş 

önermesinin çözümleme kuralı.

(1)
∼(pvq)≡∼pΛ∼q denkliğinden türetilmiş, tikel

evetlem e önermesinin çözümleme kuralı.

(1)

(2)

evetleme de¤illemesinin çözümleme kural›.

koflul önermesinin çözümleme kural›.
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Örnek:  1.   p⇒(pvq)

(1)

~p 2. (pvq)

(2)

p q

Koflullu De¤illemesinin Çözümleme Kural›

~(p⇒q) önermesinin do¤ru olmas› p⇒q önermesinin yanl›fl olmas›na
ba¤l›d›r. p⇒q önermesini yanl›fl yapan tek bir durum oldu¤una göre (p do¤ru, 
q yanl›fl ise yanl›fl), bu durum koflul önermesinin de¤illemesini do¤ru yapan 
durumdur. Koflul önermesinin de¤illemesini do¤ru yapan tek bir durum oldu¤una
göre, alt alta yazma kural› uygulan›r.

1. ~(p⇒q)

p

~q 

Örnek: 1. ~[p⇒(pvq)]

p

2. ~(pvq)

~p

~q

Karfl›l›kl› Koflul Önermesinin Çözümleme Kural›

Karfl›l›kl› koflul önermesinin do¤ru olmas› için her iki bileflenin de ayn›
de¤eri alm›fl olmas› gerekir. Bu durumda iki seçenekle karfl› karfl›ya kalm›fl 
oluyoruz. Bu nedenle çatal açma kural› uygulanmal›d›r.

(1)
∼(p⇒q)≡pΛ∼q eşdeğerliğinden türetilmiş, koşullu

 değillemesininçözümlem e kuralı.

(1)

(2)
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1.  p⇔ q

(1)

p ~p

q ~q

Örnek:    1. (pvq)⇔q

(1)

2. (pvq) 3. ~(pvq)

q ~q

(2) ~p

p q ~q

Karfl›l›kl› Koflul De¤illemesinin Çözümleme Kural›

Karfl›l›kl› koflul önermesini yanl›fl yapan durum (bileflenlerin farkl› de¤er
almas›), karfl›l›kl› koflul önermesini do¤ru yapar. Yani, p≡D ve q≡Y ya da p≡Y
ve q≡D ise karfl›l›kl› koflul de¤illemesi do¤ru olur. ‹ki seçenek oldu¤una göre çatal
açma kural›n›n uygulanmas› gerekir. 

1.  ~(p ⇔ q)

(1)

p ~p

~q q

(p⇔q)≡(pΛq)v(∼pΛ∼q) eş değerliğinden

 türetilmiş, karşılıklı koşul önermesinin

 çözümleme kuralı.

(3)

∼(p⇔q)≡(pΛ∼q)v(∼pΛq) denkliğinden türetilmiş

karşılıklı koşul değillemesi  çözümlem e kuralı.karfl›l›kl› koflul de¤illemesinin çözümleme kural›.
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Örnek:     1. ~[(pΛq)⇔p]

(1)

2. (pΛq) 3. ~(pΛq)

~p p

p                        (3)

q ~p ~q

Buraya kadar tüm önerme türlerinin ve onlar›n de¤illenmifl durumlar›n›n
çözümleme kurallar›n› görmüfl olduk. fiimdi bunlar› bir tablo halinde görelim.

Çözümleyici Çizelge Kurallar›

Alt Alta Yazma Kurallar› Çatal Açma Kurallar›

1. Tümel evetlemenin çözümleme kural›. 1. Tikel evetlemenin çözümleme kural›

1. pΛq 1. pvq
p
q p               q

2. Tikel evetleme de¤illemesinin çözümleme 2. Tümel evetleme de¤illemesinin 
kural› çözümleme kural›

1. ~(pvq) 1. ~(pΛq)
~p

~q ~p               ~q
3. Koflullu de¤illemesinin çözümleme kural› 3. Koflul önermesinin çözümleme 

kural›

1. ~(p⇒q) 1. p⇒q
p

~q ~p               q
4. Karfl›l›kl› koflullunun çözümleme 

kural›

1. p⇔q

p                 ~p
q                 ~q

5. Karfl›l›kl› koflullu de¤illemesinin 
çözümleme kural›

1. ~(p⇔q)

(2)

(1) (1)

(1) (1)

(1) (1)

(1)

(1)
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✐ (pΛ~q)⇒(qΛ~p) önermesini çözümleyici çizelge ile çözümleyiniz.
Yan›tlayamad›ysan›z bafla dönüp konuyu tekrar edin.

Çözümleyici Çizelge ‹le Denetleme

Çözümleyici çizelge ile önermeler denetlenirken yap›lmas› gereken ifllem
s›ras›n› flöyle gösterebiliriz:

1. Çözümlenecek önermenin ana eklemi ve ana bileflenleri belirlenir.

2. Çözümleme kurallar› uygulanmaya baflland›¤›nda önce alt alta yazma
kural›, sonra çatal açma kural› uygulan›r.

3. Ayn› çözümleme kural› ile çözümlenecek önerme varsa, çözümlemeye
en üsttekinden bafllan›r.

4. Çatal açma kural›ndan sonra ifllem devam ediyorsa çatal›n sol
taraf›ndaki önermeden devam edilir.

5. Alt alta yaz›lan önermeler dizisine yol denir. Çatal açma kural› 
uyguland›¤›nda iki farkl› yol ortaya ç›kar.

6. Her çözümlemeden sonra, yol üzerinde birbiriyle çeliflen önerme olup
olmad›¤›na bak›l›r.  Çeliflki, ayn› yol üzerinde bir önermenin hem kendisinin hem
de de¤ilinin bulunmas› durumudur. Örne¤in, p ve ~p önermesi birbiriyle çelifliktir.
Ayn› yol üzerinde böyle bir çeliflik önerme varsa o yol kapat›l›r ve "X" iflareti konur.
Kapat›lan yol üzerinde çözümlemesi yap›lmam›fl önerme olsa bile art›k ifllem
yap›lamaz. Aç›k olan yollardan iflleme devam edilir.

7. Çözümlenen önermelere s›raya göre ad›m numaras› verilir. Ayn› numara
çözümlenmifl önermeye kaynak numaras› olarak yaz›l›r. Basit önermeler (p, q, ~p,
~q vb.) çözümleme gerektirmez. Bu nedenle, sadece çeliflki ararken bak›l›r.

Afla¤›daki örnek, bu ifllem ak›fl›n› göstermektedir.

Örnek: (p⇒q) Λ (~pΛ~q) önermesini çözümleyelim: Görüldü¤ü gibi, ana
eklem tümel evetleme (Λ), ana bileflenler (p⇒q) ile (~pΛ~q) önermesidir. Buna
göre önce tümel evetleme kural› uygulanarak bafllanmal›d›r. Önermenin bafl›na ad›m
numaras›, sa¤ taraf›na ise bafllang›ç önermesi oldu¤unu belirten (Ö) sembolü yaz›l›r.
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1. (p⇒q) Λ (~pΛ~q)(Ö)

3. (p⇒q)

2. (~pΛ~q)

~p

~q

~p q

X

Örnekteki önermenin ana eklemi tümel evetleme oldu¤u için önce alt alta
yazma kural› uyguland›. Her çözümleme basama¤›na çözümleme s›ras›na göre ad›m
numaras› ve kaynak numaralar› yaz›ld›. Çözümleme sonunda ~q ile q önermesi ayn›
yol üzerinde oldu¤u için birbirleriyle çelifltiler ve bu yol kapat›larak "X" iflareti
kondu. 

Önermelerin Tutarl›l›¤›n›n  Denetlenmesi

Herhangi bir önermenin tutarl›l›¤› denetlenirken, çözümleme kurallar›n›n
ayn›s› uygulan›r. En az bir aç›k yol varsa önerme tutarl›d›r. Çünkü, bu durum öner-
menin en az bir tane do¤ru de¤erine sahip oldu¤unu gösterir. Hiç aç›k yol yoksa
önerme tutars›z demektir. 

Örnek 1: (~pvq) Λ (pΛq) önermesinin tutarl›l›¤›n› denetleyelim: 
Önermenin ana eklemi tümel evetleme (Λ) eklemidir. Bu nedenle çözümlemeye alt
alta yazma kural› uygulanarak bafllan›r.

1. (~pvq) Λ (pΛq)       (Ö)

3. (~pvq)

2. (pΛq)
p
q

~p q
X Önerme tutarl›d›r.

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)
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Çözümlemeye önermenin sa¤ taraf›na ad›m numaras›n›, sol taraf›na

bafllang›ç önermesi oldu¤unu belirten (Ö) harfini koyarak bafllad›k. Tümel evetleme

kural›na göre bileflenleri alt alta yazd›k. Görüldü¤ü gibi, elde edilen iki önermeden

biri tümel evetleme di¤eri tikel evetleme önermesidir. ‹fllem s›ras›na göre ilk önce

tümel evetleme yap›laca¤› için, kural gere¤i tümel evetleme önermesini (2) 

çözümledik. Çeliflki ortaya ç›kmad›¤› için tikel evetleme önermesini (3) çözüm-

ledik. Böylece ifllem tamamland›. Ortaya ç›kan iki yoldan birisinde p ve ~p 

önermeleri çeliflti. Bu nedenle o yolu (X) iflaretiyle kapatt›k. Di¤er yol aç›k oldu¤u

için çözümledi¤imiz önerme tutarl› ç›kt›.

Örnek 2: 1. pΛ(p⇒~p)  (Ö)

p

2. (p⇒~p)

~p ~p

X X    Önerme tutars›zd›r.

Yukar›daki örnekte, verilen önermenin ana eklemi tümel evetleme oldu¤u

için birinci ad›mda alt alta yazarak çözümledik. ‹kinci ad›mda, koflul önermesini

çözümleme kural›na göre (p ⇒ q ≡ ~p v q denkli¤i gere¤i) çatal açarak çözümledik.

Her iki yolda ç›kan ~p önermesi yukar›daki p önermesi ile çeliflti¤i için önerme

tutars›zd›r.

Birden Fazla Önermenin Tutarl›¤›n›n Denetlenmesi

Birden fazla önerme denetlenirken, kaç tane önerme verilmiflse alt alta

yaz›l›r ve çözümleme kurallar› uygulan›r.

(1)

(2)
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Örnek: p⇔q, pΛq, önermelerinin tutarl›l›¤›n› denetleyelim.

p⇔q, pΛq,

2. p⇔q   (Ö)

1.  pΛq    (Ö)

p

q

p ~p

q ~q

X Önermeler tutarl›d›r.

1. ~(qvq)Λ~p

2. p⇒q, p⇔~q

önermelerinin tutarl› olup olmad›¤›n› çözümleyici çizelge ile denetleyiniz.
Yan›tlayamad›ysan›z konunun bafl›na dönerek tekrar edin. 

Önermelerin Geçerlili¤inin Denetlenmesi

Bir önermenin geçerlili¤i denetlenirken, önermenin de¤ili al›n›r ve
de¤illenmifl hâli çözümlenir. Önermenin de¤illenmifl hâli çözümlendi¤inde tüm 
yollar kapal›ysa önerme geçerli demektir. Çünkü, tüm yollar kapal›ysa önermenin
de¤illenmifl hâli yanl›fl, kendisi ise do¤ru demektir. En az bir  aç›k yol varsa önerme
geçersizdir.

Örnek : (~pΛq)⇒(pΛ~q) önermesinin geçerlili¤ini denetleyelim:  

(~pΛq)⇒(pΛ~q)        (Ö)

1. ~[(~pΛq)⇒(pΛ~q)]  (~Ö)

2. (~pΛq)

3. ~(pΛ~q)

~p

q

~p q  Önerme geçersizdir.                         

✐

(1)

(1)

(2)

(3)

(2)
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Yukar›daki örnekte, önce önermenin de¤ili al›nd›. Sonra çözümleme 
kurallar›na göre de¤illenmifl önerme çözümlendi. Çözümleme sonunda bütün yollar
aç›k oldu¤undan önerme geçersizdir.

Ç›kar›mlar›n Geçerlili¤inin Denetlenmesi

Çözümleyici çizelge ile ç›kar›mlar›n geçerlili¤i de denetlenebilir. Bunun
için, önce sonuç önermesinin de¤ili al›n›r. Daha sonra öncüller ve sonuç ayr› 
önermelermifl gibi alt alta yaz›l›r. Birden fazla önermenin çözümleme kural›nda
gördü¤ümüz biçimiyle önerme çözümlenir. Çözümleme sonunda tüm yollar
kapal›ysa ç›kar›m geçerli demektir.  Tek bir aç›k yol varsa ç›kar›m geçersizdir.
Çünkü, aç›k yol varsa, bu öncüller ile sonucun de¤ilinin ayn› anda do¤ru de¤er
ald›¤›n› gösterir. Dolay›s›yla ç›kar›m›n kendisinin (de¤illenmemifl hâlinin) öncülleri
do¤ru, fakat sonucu yanl›fl de¤er alm›fl demektir ki bu da ç›kar›m› geçersiz k›lar.

Örnek 1:      p⇒q, ~p ∴ ~q ç›kar›m›n›n geçerlili¤ini denetleyelim.:

p⇒q, ~p ∴ ~q

1. p⇒q (Ön)

~p (Ön)

q (~Sn)

(1)

~p q Ç›kar›m geçersizdir.

Yukar›daki örnekte, öncülleri ve sonucun de¤ilini alt alta yazd›k. Öncülleri
"Ön", sonuç önermesinin de¤ilini ise "~Sn" ile gösterdik. Koflul önermesini 
çözümleme kural›na göre çözümledik. Sonuçta ortaya ç›kan yollardan her ikisi de
aç›kt›r. Bu durumda, ç›kar›m geçersizdir.

Örnek 2 : pΛq, ~p⇒q ∴ p

1. pΛq (Ön)

~p⇒q (Ön)

~p (~Sn)

p

q

X Ç›kar›m geçerlidir.

(1)
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p⇒~q, ~qΛr ∴ p⇒r ç›kar›m›n›n geçerli olup olmad›¤›n› denetleyiniz.
Yan›tlayamazsan›z, çözümlemeyi nas›l yapaca¤›n›z› daha iyi anlamak için konuyu
tekrar edin. 

Önermelerin Denkli¤inin (Efl de¤erli¤inin) Denetlenmesi

Çözümleyici çizelgede önermelerin denkli¤ini denetlemek için, önce 
veri-len iki önerme birbirine karfl›l›kl› koflul eklemiyle (⇔) ba¤lan›r. Daha sonra
önermenin de¤ili al›n›r ve de¤illenmifl önerme çözümleme kurallar›na göre 
çözümlenir. Tüm yollar kapal›ysa önermeler denktir. Çünkü, de¤illenmifl önermede
tüm yollar kapal› ise önermenin kendisi geçerlidir. Yani, tüm de¤erleri do¤ru
demektir. Karfl›l›kl› koflul önermesinde tüm de¤erlerin do¤ru ç›kmas› demek, bu
önermenin bileflenlerinin ayn› de¤eri ald›¤›n› gösterir (Karfl›l›kl› koflul önermesinin
do¤ruluk tablosunda anlat›lan kurallar›n› yeniden gözden geçirin).

Örnek 1: pΛq, p⇒q önermelerinin denkli¤ini denetleyelim.

1. ~[(pΛq)⇔(p⇒q)] (~Ö)

2. (pΛq) 4. ~(pΛq)

3. ~(p⇒q)  5.   (p⇒q)

p

q ~p ~q

p

~q ~p q ~p q

X X

Önermeler denk de¤ildir.

Örnek 2: ~(pvq), (~pΛ~q) önermelerinin denk olup olmad›¤›n› 
çözümleyici çizelge ile denetleyelim. Önermeleri önce karfl›l›kl› koflul eklemiyle
birbirine ba¤layal›m: ~(pvq) ⇔ (~pΛ~q). Son olarak de¤ilini al›p denetlemeye
bafllayal›m.

(1)

✐

(2)

(3)

(4)

(5) (5)
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1. ~[~(pvq)⇔(~pΛ~q)] (~Ö)

2. ~(pvq) 5. (pvq)

3. ~(~pΛ~q) 4. (~pΛ~q) 

~p ~p

~q ~q

p q p q

X X         X X Önermeler denktir.

Bütün yollar kapal› oldu¤u için bu iki önerme denktir ve bu durum ~(pvq)
≡ (~pΛ~q) biçiminde gösterilir.

~(pΛq), ~pv~q önermelerinin denk olup olmad›¤›n› önce do¤ruluk tablo-
suyla, sonra çözümleyici çizelge ile denetleyiniz.

2. Niceleme Mant›¤› (Yüklemler Mant›¤›)

Önermeler mant›¤› önermeleri nitelik yönünden ele ald›¤› için önermelerin
niceli¤ini göstermede yetersizdir. Örne¤in, "Baz› hayvanlar dört ayakl›d›r." ve
"Bütün hayvanlar canl›d›r." önermelerini ele alal›m. Önermeler mant›¤›nda bu 
önermeler birer basit önermedir ve p, q gibi sembollerle gösterilir. Ne var ki, bu
önermelerden birincisi tikel, ikincisi tümel bir önermedir. Bir önermeyi p, q gibi
sembollerle sembollefltirdi¤imizde onun tümel mi ya da tikel mi oldu¤unu 
anlayamay›z. Yani  niceli¤i konusunda bize bilgi vermez. Bu nedenle niceleme
mant›¤›na gereksinim duyulmufltur. Niceleme mant›¤›, önermeler mant›¤›n›n bu tür
eksikliklerini ortadan kald›r›r ve önermelerin ve ç›kar›mlar›n daha ayr›nt›l› 
sembollefltirilmesini sa¤lar.

Önermeler mant›¤›nda kulland›¤›m›z bütün mant›k de¤iflmezleri (~,  Λ,  v,   
⇒, ⇔) niceleme mant›¤›nda da kullan›l›r. Ayr›ca, niceleme mant›¤›n›n kendine
özgü de¤iflmezleri vard›r.

Niceleme mant›¤›nda sembollefltirme flöyle yap›l›r:

(4)(2)

✐

(3)

(1)

(5)
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• Önermelerin öznesi a, b, c..... gibi sembollerle gösterilir. Bunlara ad 

sembolleri denir.

• Önermelerin yüklemleri F, G, H gibi sembollerle gösterilir. 

Örne¤in, "Filiz konuflkand›r." önermesini alal›m. "Filiz" öznesini "a" harfi
ile, "konuflkand›r" yüklemini F harfi ile sembollefltirelim. Bu durumda, "a, F’dir."
gibi bir ifade ortaya ç›kacakt›r. Niceleme mant›¤›nda bu önerme, önce yüklem 
sembolü, daha sonra ad sembolü biçiminde yaz›ld›¤› için, yukar›daki önermenin en
son biçimi "Fa" olacakt›r.    

Ad sembolü a, b, c     ≡ Gül, Nam›k, Zeynep

Yüklem sembolü F, G, H ≡ çal›flmak, gitmek, yürümek, konuflmak

Afla¤›daki örnekler de¤iflik sembollefltirmeleri göstermektedir.

Handan doktordur.              ≡ Fa

Osman ö¤retmen de¤ildir.  ≡ ~Fa

Niceleme mant›¤›nda, önermenin yüklemi tek bir önermeye aitse birli

yüklem, iki özneye aitse ikili yüklem, üç özneye aitse üçlü yüklem, n say›da 
özneye aitse n’li yüklem ad›n› al›r. Demek ki, önermelerde birden fazla özne 
bulunabilir. Örne¤in; "Fatih ve Yasemin evlidir." önermesinde iki özne (Fatih ve
Yasemin), bir tane yüklem (evlidir) bulunmaktad›r. Bu durumda, bu önermeyi "Fab"
biçiminde sembollefltirebiliriz. Ayn› biçimde, "Canan, Mehmet ve Fatih kardefltir."
önermesini "Fabc" biçiminde sembollefltirmek gerekir. 

Afla¤›daki örnekler birden fazla yüklemi olan sembollefltirmeleri 
göstermektedir.

Gökhan ve Gülen evlidir ≡ Fab

Cengiz, Filiz ve Kardelen bencil de¤ildir. ≡ ~Fabc

Niceleme mant›¤›nda bileflik önermeleri ayn› kurallara uyarak
sembollefltirebiliriz. Örne¤in, "Ö¤retmen güzel anlat›rsa biz kolay ö¤reniriz." 
önermesi bileflik bir önermedir ve afla¤›daki gibi sembollefltirilir.

Ö¤retmen güzel anlat›r  ise biz kolay ö¤reniriz.

a F           ⇒ b           G 

Dolay›s›yla, önermeler mant›¤›nda p ⇒ q biçiminde sembollefltirilen bir
önerme, niceleme mant›¤›nda Fa⇒Gb biçiminde sembollefltirilir. 
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Önermeler Mant›¤› Niceleme Mant›¤›

Kemal çal›flkand›r. p Fa

Ayfle çirkin de¤ildir. ~p ~Fa

O gelirse ben giderim. p⇒q Fa⇒Gb

Ahmet çal›flkan ve zekidir. pΛq FaΛGa

Ayn› kurallar ç›kar›ma da uygulanabilir. 

"Su s›caksa denize girece¤im.

Su s›cakt›r. 

O hâlde, denize girece¤im." ç›kar›m›n› ele alal›m.

Birinci öncül Fa⇒Gb, ikinci öncül Fa, sonuç ise Gb biçiminde sembolleflir.
Bu durumda ç›kar›m Fa⇒Gb, Fa ∴ Gb biçimini al›r. Ayn› ç›kar›m önermeler
mant›¤›nda p⇒q, p ∴ q biçiminde sembollefltirilir.

"Bar›fl uzun boylu ise ö¤retmen onu seçecek." önermesini niceleme
mant›¤›yla sembollefltiriniz.

a. Niceleyiciler ve Aç›k Önermeler

Her önermenin öznesi "Ahmet, Ali, Ayfle" gibi her zaman aç›kça belirli
olmaz. Bir önerme, belirsiz bir kifliyi ya da nesneyi özne olarak alabilir. Bu tür 
önermelerde belirsiz olan özneyi göstermek için x, y, z gibi semboller kullan›l›r. 
Bu sembollere de¤iflken ad› verilir. 

‹çinde x, y, z gibi de¤iflkenler geçen önermelere aç›k önerme denir.

Örne¤in, "x ö¤retmendir.", "y + 4 = 9" gibi önermeler birer aç›k önermedir.

Aç›k önermeyi önerme haline getirmek için, içinde bulunan x, y, z gibi
de¤iflkenlerin yerine belirli bir terim konur. Böylece önerme bir do¤ruluk de¤erine
sahip olur. Örne¤in; "x ö¤retmendir." önermesinin bir do¤ruluk de¤eri yoktur.

✐
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Ancak x yerine "Ali" terimini koydu¤umuzda "Ali ö¤retmendir." önermesi bir
do¤ruluk de¤erine sahip olacakt›r. 

Bir aç›k önermeyi, önerme hâline getirmek için kulland›¤›m›z tüm terimler
kümesine evren denir ve E: { } biçiminde gösterilir. Verilen evrendeki de¤erleri
de¤iflkenin yerine koyma ifllemine özelleme, bu flekilde elde edilen önermelere de
özelleme önermesi ad› verilir. 

Evrenden seçti¤imiz de¤erlerin bir k›sm› önermeyi do¤ru k›larken, bir
k›sm› yanl›fl k›labilir. Evrene ait bir de¤erin özelleme önermesini do¤ru k›lmas›na
gerçekleme ad› verilir.

Örnek 1:

Aç›k önerme: "x tek say›d›r." E: {1, 2, 3, 4, 5}

1 tek say›d›r. Özelleme (D)- Gerçekleme

2 tek say›d›r. Özelleme (Y)

3 tek say›d›r. Özelleme (D)- Gerçekleme

4 tek say›d›r. Özelleme (Y)

5 tek say›d›r. Özelleme (D)-Gerçekleme

Örnek 2:

Aç›k önerme: "x filozoftur." E: {Socrates, Cevat, Abbas, Banu}

Sokrates filozoftur. Özelleme (D)- Gerçekleme

Cevat filozoftur. Özelleme (Y)

Abbas filozoftur. Özelleme (Y) 

Banu filozoftur. Özelleme (Y)

Önermelerin niceli¤ini gösteren "bütün", "baz›", "tüm", "kimi" gibi 
terimlere niceleyici ad› verilir. Niceleme mant›¤›nda tümel ve tikel niceleyici olmak
üzere iki tür niceleyici vard›r.

Tümel niceleyici "∀" sembolüyle gösterilir ve tüm, bütün, her, hiçbir, hepsi
vb. anlamlara gelir.

Tikel niceleyici "∃" sembolüyle gösterilir ve baz›, kimi, bir k›s›m vb.
anlamlara gelir.

✐
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Buraya kadar görmüfl oldu¤umuz kurallar› uygulayarak içinde tümel ve
tikel niceleyici geçen önermeleri de sembollefltirebiliriz.

Örne¤in, "x fotosentez yapar." aç›k önermesini ele alal›m. E: {bitkiler}
olarak al›n›rsa, evrendeki de¤erlerin tümü "x fotosentez yapar." önermesini 
gerçekler (do¤rular). Bu durum, klâsik mant›kta “Tüm bitkiler fotosentez yapar."
biçiminde, niceleme mant›¤›nda "Tüm x’ler için x fotosentez yapar." biçiminde
ifade edilir. "Tüm x’ler" yerine "∀x", "x fotosentez yapar." yerine de "Fx" 
sembollerini koydu¤umuzda, "∀xFx" tümel önermesini elde ederiz.

fiimdi, yukar›daki önerme için verdi¤imiz evreni de¤ifltirelim. Bu kez
evren, E: {canl›lar}  olsun. Bu durumda, evrende verilen de¤erlerin bir k›sm› 
"x fotosentez yapar." aç›k önermesini gerçeklerken (do¤rular), baz› de¤erler bu 
önermeyi gerçeklemez (yanl›fllar). Bu durumu klasik mant›kta "Baz› canl›lar 
fotosentez yapar." biçiminde ifade ederken, niceleme mant›¤›nda "Baz› x’ler için, 
x fotosentez yapar." biçiminde ifade ederiz. "Baz› x’ler" yerine "∃x", "x fotosentez
yapar." yerine de "Fx" koyarsak, "∃xFx" tikel önermesini elde ederiz.

Ayn› kurallar› ç›kar›ma uygulayarak ç›kar›mlar› da sembollefltirebiliriz.

"Her insan de¤erlidir.

Duygu insand›r.

O hâlde, Duygu de¤erlidir."

ç›kar›m›n› sembollefltirelim. Bu ç›kar›mda, "de¤erlidir", "insand›r" ve "Duygu"
olmak üzere üç tane de¤iflmez vard›r. 

"insand›r" : F (yüklem de¤iflmezi)

"de¤erlidir" : G (yüklem de¤iflmezi)

"Duygu" : a (ad de¤iflmezi) 

biçiminde sembollefltirilirse ç›kar›m; "Her F, G’dir.", "a F’dir." ∴ "a G’dir." 
biçiminde ifade edilir. "Her F, G’dir." önermesini niceleme mant›¤›nda "Her x için
x F ise, x G’dir." biçiminde dile getiririz. "Her x için" yerine "∀x" konursa, "Her
insan de¤erlidir." önermesi ∀x (Fx ⇒ Gx) biçiminde sembollefltirilir. 
"Duygu insand›r." önermesi  Fa  ile  "Duygu de¤erlidir."  önermesi Ga ile 
sembollefltirilirse, ç›kar›m ∀x (Fx⇒Gx), Fa ∴ Ga biçiminde sembollefltirilir.  

Niceleme mant›¤›nda, tümel niceleyici ile kurulmufl aç›k önermelerin
özellemeleri yap›l›rken elde edilen önermeler birbirlerine tümel evetleme eklemi
(Λ) ile ba¤lan›rlar.
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Örnek 1: ∀x (x hayvand›r.) E: {kedi, aslan, y›lan} olsun. Evrende
verilmifl olan de¤erleri aç›k önermede yerine koyarak özellemeyi yapal›m.

"Kedi hayvand›r." (D)

"Aslan hayvand›r." (D)

"Y›lan hayvand›r." (D)

Elde edilen önermeleri birbirine tümel evetleme eklemiyle ba¤lay›p,
do¤ruluk de¤erlerini yerine koydu¤umuzda, 

DΛDΛD≡D de¤erini elde ederiz. 

Örnek 2: ∀x (x hayvand›r.) E: {tafl, demir, kufl} olsun. Evrendeki
de¤erleri de¤iflkenlerde yerlerine koyarak özellemeyi yapal›m.

"Tafl hayvand›r." (Y)

"Demir hayvand›r." (Y)

"Kufl hayvand›r." (D)

Bu durumda, elde etti¤imiz önermenin do¤ruluk de¤eri;

YΛYΛD≡Y olur.

Niceleme mant›¤›nda tikel niceleyici ile kurulmufl aç›k önermelerin
özellemeleri yap›l›rken, elde edilen önermeler tikel evetleme eklemiyle (v)
ba¤lan›rlar. 

Örnek 1: ∃x (x madendir.)                E: {alt›n, gümüfl, krom} olsun.
Evrendeki de¤erleri de¤iflkenin yerine koyal›m.

"Alt›n madendir." (D)

"Gümüfl madendir." (D)

"Krom madendir." (D)

Önermeleri tikel evetleme eklemiyle birbirine ba¤larsak, elde etti¤imiz
önermenin do¤ruluk de¤eri;

DvDvD≡D olur.
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Örnek 2: ∃x (x madendir.) E: {defter, insan, kalem} olsun.
Evrendeki de¤erleri de¤iflkenin yerine koyarsak;

"Defter madendir." (Y)

"‹nsan madendir." (Y)

"Kalem madendir." (Y) önermelerini buluruz. Bu önermeleri tikel
evetleme eklemiyle birlefltirirsek önermenin do¤ruluk de¤eri;

YvYvY≡D olur. 

Gerçekleme ifllemini karmafl›k önermeler üzerinde de yapabiliriz.

Örnek: ∀x (x s›v›d›r.) ⇒ ∃x (x gazd›r) E: {helyum, su} olsun.
Evrende verilmifl olan de¤erleri de¤iflkenlerin yerine koyal›m.

[(Helyum s›v›d›r.) Λ (su s›v›d›r.) ]  ⇒ [(helyum gazd›r.) v (su gazd›r.)]

Y D D Y

(YΛD) ⇒ (DvY)

Y ⇒ D ≡ D de¤erini al›r.

1. ∀x (x kat›d›r.) aç›k önermesini E: {silgi, kalem, oksijen} evreninde;

2. ∃x (x çift say›d›r.) aç›k önermesini E: {1, 3, 5,7} evreninde gerçekleyip
do¤ruluk de¤erini bulunuz.  

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda, niceleme mant›¤›ndaki önermeleri afla¤›daki gibi
s›n›fland›rabiliriz.

✐
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ÖNERMELER

b. Yorumlama, Tutarl›l›k, Geçerlilik, Denklik

Sembollefltirilmifl bir önermeyi yorumlama, önermeye bir anlam vermek
demektir. Yorumlama yapabilmek için de bir evrenin verilmesi gerekir. Evrendeki
de¤erler sembolik önermeye uygulanarak yorumlama yap›l›r.

Örnek 1: Fa önermesinde F: ak›ll›d›r, a: Ali olsun

Bu durumda, "Ali ak›ll›d›r." yorumunu elde ederiz.

Örnek 2: ∀xFx aç›k önermesinde E: {Ali, Veli} evreni verilsin.

Bu durumda önermenin yorumu,

(Ali ak›ll›d›r) Λ (Veli ak›ll›d›r) biçiminde olur.

Örnek 3: ∀xFx ⇒ ∃xFx aç›k önermesinde E: {Ali, Veli} olsun. Bu 
durumda önermenin yorumu,

[(Ali ak›ll›d›r.) Λ (Veli ak›ll›d›r.)] ⇒ {(Ali ak›ll›d›r.) v (Veli ak›ll›d›r.)]
biçiminde olur.

Niceleme mant›¤›nda önermelerin tutarl›l›k, geçerlilik ve denklik
denetlemesi yap›labilir. Bunu yaparken çözümleyici çizelgenin özellikleri kullan›l›r.

Tekil Önermeler
(‹çinde niceleyici sembolü

geçmeyen önermeler)

Genel Önermeler
(‹çinde niceliyici sembolü

geçen önermeler)

Basit önermeler
(içinde önerme

eklemi tafl›mayan
önermeler)

“Tafl serttir.”
“Fa”

Bileflik önermeler
(içinde önerme
eklemi bulunan

önermeler)
“Tafl ve mermer

serttir”
“FaΛFb”

Basit önermeler
(Tek niceleyici

tafl›yan önermeler)

Bileflik önermeler
(‹çinde ana eklemi
bulunan ve birden

fazla niceleyici
tafl›yan önermeler)
∀xFx ⇒ ∃xGx

Tümel önerme
“Tüm x’ler için x

kat›d›r.”
“∀xFx”

Tikel önerme “baz›
x’ler için x kat›d›r.”

“∃xFx”
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Ayr›ca, niceleme mant›¤›n›n niceleyici de¤illeme kurallar› ve özelleme kurallar›

olmak üzere kendine özgü kurallar› da vard›r.

Niceleyici De¤illeme Kurallar›

Oldukça basit bir biçimde, tümel ve tikel önermeleri birbirine
dönüfltürmeyi sa¤layan kurallard›r. Tümel ve tikel niceleyici de¤illeme kural› olmak
üzere ikiye ayr›l›r.

Tümel Niceleyici De¤illeme Kural›

~∀xFx ≡ ∃x~Fx    biçiminde ifade edilir. De¤illenmifl tümel önerme yerine
ona denk olan tikel önerme yaz›l›r.

Örne¤in, ~∀x (Fx⇒Gx) önermesini bu kurala göre çözümlersek,

1. ~∀x (Fx⇒Gx)

∃x ~(Fx⇒Gx) (1) sonucunu buluruz.

Tikel Niceleyici De¤illeme Kural›

~∃xFx ≡ ∀x~Fx biçiminde ifade edilir. De¤illenmifl tikel önerme yerine,
özdefli olan tümel önerme yaz›l›r.

Örne¤in, ~∃x (Fx v Gx) önermesini bu kurala göre çözümleyelim. 

1. ~∃x (Fx v Gx)

∀x~(Fx v Gx) (1) sonucunu buluruz.

Özelleme Kurallar›

Özelleme kurallar› da tümel özelleme ve tikel özelleme olarak ikiye ayr›l›r.

Tümel Özelleme Kural›

Çözümleyici çizelgede ifllem yap›l›rken ∀xFx gibi bir tümel önermenin
özellemesini yapmak için ayn› yol üzerinde daha önce geçmifl bir ad sembolü 
(a, b, c gibi) varsa x bilinmeyeni yerine o ad sembolü yaz›l›r. E¤er daha önce geçmifl
bir ad sembolü yoksa, herhangi bir sembol kullan›l›r. Çözüm yap›lan yol üzerinde
bir-den fazla ad sembolü geçiyorsa, bu ad sembollerinin her biri ile tümel 
önermenin ayr› ayr› özellemesi yap›l›r. Tümel özelleme yap›l›rken tümel niceleyici 
(∀) kalkar, sadece yüklem sembolü kal›r.

Örnek: ∀xFx, Fb ∴ Gb ç›kar›m›n›n geçerlili¤ini denetleyelim: Önce
öncüller ile sonucun de¤ili alt alta yaz›l›r (daha önce anlatt›¤›m›z ç›kar›mlar›n
geçerlili¤i konusuna bak›n›z).



MANTIK 2

107

1. ∀xFx, (Öncül) 

Fb (Öncül)

~Gb (~Sonuç)

Fb (1) yol aç›k oldu¤undan ç›kar›m geçersizdir.

Tikel Özelleme Kural›

Çözümleyici çizelgede ifllem yap›l›rken ∃xFx gibi bir tümel önermenin
özellemesini yapmak için, ayn› yol üzerinde daha önce geçmifl bir ad sembolü 
(a, b, c gibi) varsa o ad sembolünden farkl› bir sembol kullan›l›r. E¤er daha önce
geçmifl bir ad sembolü yoksa, herhangi bir ad sembolü kullan›l›r. Tikel özelleme
yap›l›rken tikel niceleyici (∃) kalkar, sadece yüklem sembolleri kal›r.

Örnek: ∃xFx, Gb ∴ Ga ç›kar›m›n›n geçerlili¤ini denetleyelim:

1. ∃xFx (Ön)

Gb (Ön)

~Ga (~Sn)

Fc (1) Ç›kar›m geçersizdir.

Niceleme mant›¤›nda denetleme yap›l›rken afla¤›da gösterilen öncelik
s›ras›na göre ifllem yap›l›r.

1. Tümel niceleyici de¤illeme kural›

2. Tikel niceleyici de¤illeme kural›

3. Alt alta yazma kurallar›

4. Tikel özelleme kural›

5. Çatal açma kurallar›

6. Tümel özelleme kural›

c. Çözümleyici Çizelge ‹le Denetleme

Önermelerin Tutarl›l›¤›n›n Denetlenmesi

Daha önce gördü¤ümüz gibi, bir önermenin tutarl› olmas› ifllem sonunda en
az bir tane aç›k yol olmas› demektir. Tüm yollar kapal› ise önerme tutars›zd›r. 
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Örnek 1: ∃xFx Λ ∃xGx önermesinin tutarl›l›¤›n› denetleyelim: ‹fllem
s›ras›na göre alt alta yazma kural›n› uygulamam›z gerek. Çünkü, ilk iki maddede
belirtilen tümel ve tikel niceleyici de¤illeme kurallar›n› uygulamak için önermelerin
de¤illerinin verilmesi gerekirdi. De¤illeri olmad›¤› için üçüncü s›radan 
bafllayabiliriz.

1. ∃xFx Λ ∃xGx (Ö)

2. ∃xFx

3. ∃xGx

Fa (2)

Gb (3)  Önerme tutarl›d›r.

Yukar›daki örnekte, önce alt alta yazma kural› uyguland›. Son olarak 
2 ve 3 nolu önermeler tikel önerme oldu¤u için tikel özelleme kural› uyguland›.
Ortaya ç›kan tek yol aç›k oldu¤undan, önerme tutarl›d›r.

Örnek 2: ∃x (Fx Λ ~Fx) önermesinin tutarl›l›¤›n› denetleyelim:

1. ∃x (Fx Λ ~Fx)    (Ö)

2. (FaΛ~Fa)   (1)

Fa

~Fa       

X Önerme tutars›zd›r.

Örnek 3: Son örne¤imiz ∀xFx v ∀xGx gibi bir tümel önerme olsun.

1. ∀xFx v ∀xGx     (Ö)

2. ∀xFx 3. ∀xGx

Fa (2) Ga (3) Önerme tutarl›d›r.

Önermelerin Birlikte Tutarl›l›¤›n›n Denetlenmesi

Birden fazla önerme verilmiflse, önermelerin tutarl›l›¤›n› denetlemek için
önce bu önermeler alt alta yaz›l›r ve çözümleme kurallar› ile niceleme kurallar›na
uygun olarak çözümlenir. Aç›k yol varsa önermeler tutarl›d›r.

(1)

(2)

(1)
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Örnek 1: ~∀xFx, ~∃xFx önermelerinin bir arada tutarl› olup olmad›¤›n›
denetleyelim:

~∀xFx, ~∃xFx

1. ~∀xFx, (Ö) 

2. ~∃xFx (Ö)

3. ∃x~Fx (1)

4. ∀x~Fx (2)

~Fa (3)

~Fa (4) Önermeler Tutarl›d›r.

Örnek 2: ∀xHx, ~Ha önermelerinin birlikte tutarl›l›¤›n› denetleyelim:

∀xHx, ~Ha

1. ∀xHx (Ö)

~Ha (Ö)

Ha (1)

X Önermeler tutars›zd›r.

Niceleme mant›¤›nda çözümleyici çizelge ile tutarl›l›k denetlemesi ile
önermeler mant›¤›nda çözümleyici çizelge ile tutarl›l›k denetlemesini karfl›laflt›r›n.
Benzerlik ve farkl›l›klar nelerdir? 

Önermelerin Geçerlili¤inin Denetlenmesi

Bir önermenin geçerlili¤i denetlenirken önce o önermenin de¤ili al›n›r.
Çözümleme sonucunda tüm yollar kapal›ysa önerme geçerlidir (çünkü de¤illi
önerme tutars›zd›r). Aç›k bir yol varsa önerme geçersizdir (çünkü de¤illi önerme
tutarl›d›r). Gördü¤ünüz gibi, daha önce önermeler mant›¤›nda gördü¤ümüz 
kurallar›n ayn›s›n› uyguluyoruz. "De¤illenmifl bir önerme tutarl› ise önermenin 
kendisi geçersizdir, de¤illenmifl önerme tutars›z ise önermenin kendisi geçerlidir."
önerme kural›n› hat›rlad›n›z m›? Örne¤in, ~( ∀xFx ⇒ ∃xFx) önermesi tutarl› ise, o
zaman geçersiz demektir. 

✐
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Örnek 1: ∀xFx ⇒ ∃xFx önermesinin geçerlili¤ini denetleyelim: Önce
önermenin de¤ilini alarak iflleme bafllayaca¤›z.

1. ~(∀xFx ⇒ ∃xFx) (~Ö)

3. ∀xFx

2. ~∃xFx

4. ∀x~Fx   (2)

Fa (3)

~Fa (4)

X Önerme geçerlidir.

Yukar›daki örnekte, önermenin geçerlili¤ini denetlemek için önce 
önermenin de¤ilini ald›k. Birinci ad›mda, koflullu de¤illemesinin kural›n› uygula-
yarak alt alta yazd›k. ‹kinci ad›mda tikel niceleyici de¤illeme kural›n› uygulad›k.
Üçüncü ve dördüncü ad›mda ise, her iki önermede tümel oldu¤u için  tümel
özelleme kural›n› uygulad›k. Ortaya ç›kan tek yol çeliflti. Bu nedenle önerme geçerlidir. 

Örnek 2: ∃xFx Λ ∃xGx önermesinin geçerlili¤ini denetleyelim:

1.   ~ (∃xFx Λ ∃xGx)    (~Ö)

(1)

2. ~∃xFx 4. ~∃xGx

3. ∀x~Fx (2) 5. ∀x~Gx (4)

~Fa (3) ~Ga (5) Önerme geçersizdir.

∀xFx v ∀xGx önermesinin geçerli olup olmad›¤›n› denetleyiniz.

Ç›kar›mlar›n Geçerlili¤inin Denetlenmesi

Niceleme mant›¤›nda ç›kar›mlar›n da geçerlili¤i denetlenebilir. Ç›kar›m›n
geçerlili¤ini denetlemek için, daha önce önermeler mant›¤›nda yapt›¤›m›z gibi,
ç›kar›mda verilen öncülleri aynen al›p, sadece sonucun de¤ilini alaca¤›z.
Çözümleme sonunda tüm yollar kapal› ise ç›kar›m geçerli, en az bir aç›k yol varsa
ç›kar›m geçersizdir.

(1)

✐



MANTIK 2

111

Örnek 1: ∀xFx, Ga ∴ Fa ç›kar›m›n›n geçerlili¤ini denetleyelim:

1. ∀xFx (Ön)

Ga (Ön)

~Fa (~Sn)

Fa (1)

X Ç›kar›m geçerlidir.

Örnek 2: ∃xFx ∴ ∃x(Fx Λ Gx) ç›kar›m›n›n geçerlili¤ini denetleyelim:

2. ∃xFx (Ön) 

1. ~∃x(Fx Λ Gx)   (~Sn)

3. ∀x~(FxΛGx) (1)

Fa (2)

4. ~(Fa Λ Ga)    (3)

(4)

~Fa ~Ga

X Ç›kar›m geçersizdir.

Önermelerin Denkli¤inin (Efl De¤erli¤inin) Denetlenmesi

Verilen iki önermenin denkli¤ini denetlemek için, önermeler karfl›l›kl›

koflul eklemiyle (⇔) birbirine ba¤lan›r. Daha sonra  elde edilen önermenin

de¤illemesi al›n›r. De¤illenmifl önermenin çözümlenmesi sonucunda,  bütün yollar

kapal›ysa bafllang›çta verilen önermeler denktir. Aç›k tek bir yol varsa, önermeler

denk de¤ildir. 
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Örnek 1: ~∀xFx, ∃x~Fx önermelerinin denkli¤ini denetleyelim:

1. ~[(~∀xFx) ⇔ (∃x~Fx)]

(1)

2. ~∀xFx 7.  ∀x Fx

3. ~∃x~Fx 6.  ∃x~Fx

4. ∃x~Fx (2) ~Fa (6)

5. ∀xFx  (3) Fa (7)

~Fa (4) X

Fa (5)

X Önermeler denktir.

Örnek 2: ∃xFx, ∀xFx önermelerinin denkli¤ini denetleyelim:

1. ~(∃xFx ⇔ ∀xFx)

(1)

3. ∃xFx 5. ~∃xFx 

2. ~∀xFx 6. ∀xFx

4. ∃x~Fx (2) 7. ∀x~Fx (5)

Fa (3) Fa (6)

~Fb (4) ~Fa (7)

X

Bir tane aç›k yol bulundu¤u için önermeler denk de¤ildir.

~∃x~Fx, ∀xFx önermelerinin denk olup olmad›¤›n› denetleyiniz.✐
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B. ÇOK DE⁄ERL‹ MANTIK

‹ki de¤erli mant›kta önermeler, do¤ru ve yanl›fl olmak üzere iki de¤er 
alabilir. Çünkü özdefllik, çeliflmezlik ve üçüncü hâlin olanaks›zl›¤› ilkelerine göre,
önermeler baflka bir de¤er alamaz. Bu üç ilkeye göre önermeler ya do¤rudur ya da
yanl›fl. Ancak bu durum bir tak›m önermelerin de¤erini belirlememizi engeller.
Örne¤in, "Bu yaz tatile gidece¤im." biçimindeki bir önermeye, gelece¤e iliflkin bir
bilgi verdi¤i için do¤ru ya da yanl›fl diyemeyiz. Bu türden önermelerin do¤ru ya da
yanl›fl olmas› olas›d›r, ancak kesin de¤ildir. Bu geliflmeler çok de¤erli mant›¤›n
geliflmesine neden olmufltur. 

Önermelerin ikiden fazla de¤ere sahip olabileceklerini kabul eden

mant›k sistemine çok de¤erli mant›k denir.

Çok de¤erli mant›k içinde, özellikle üç de¤erli mant›k günümüzde önem
kazanm›flt›r. Üç de¤erli mant›k yan›nda dört de¤erli mant›k ve hatta sonsuz de¤erli
olas›l›k mant›¤› kurulmufltur. Biz sadece üç de¤erli mant›¤a iliflkin baz› özellikleri
görece¤iz.

‹ki de¤erli mant›kta önermelerin do¤ru ve yanl›fl olmak üzere iki de¤eri
bulunurken, üç de¤erli mant›kta bu de¤erlere bir de "belirsiz" de¤eri eklenmektedir.
Bu durumda, örne¤in bir "p" önermesi do¤ru, yanl›fl ve belirsiz de¤erler almaktad›r.
Üç de¤erli mant›¤›n do¤ruluk de¤erleri afla¤›daki gibidir:

Do¤ru D 1

Yanl›fl Y 0

Belirsiz B 1/2

Üç de¤erli mant›k, iki de¤erli mant›kta kullan›lan "de¤il" (~), "ve" (Λ),
"veya" (v), "ise" (⇒),  "ancak ve ancak" (⇔) gibi mant›ksal de¤iflmezleri ayn›
biçimde kullan›r. Ancak do¤ruluk tablosu farkl›d›r. ‹ki de¤erli mant›kta sadece iki
de¤er oldu¤undan tek bir önermenin do¤ruluk tablosu iki, iki önermenin do¤ruluk
tablosu dört sat›rdan olufluyordu. Üç de¤erli mant›kta ise tek bir önermenin
do¤ruluk tablosunda üç, iki önermenin dokuz sat›r› bulunur.
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p ~p

D Y

B B

Y D

Üç de¤erli mant›kta önerme eklemleri ile oluflturulan bileflik önermelerin
alabilece¤i do¤ruluk de¤erleri afla¤›daki gibidir:

p q pΛq pvq p⇒q p⇔q

D D D D D D

D B B D B B

D Y Y D Y Y

B D B D D B

B B B B D D

B Y Y B B B

Y D Y D D Y

Y B Y B D B

Y Y Y Y D D

C. K‹PL‹K MANTI⁄I

Daha öncede aç›klad›¤›m›z gibi kiplik, önermenin dile getirdi¤i durumun
gerçek, zorunlu ve mümkün olup olmamas› halidir. Önermeler kiplerine göre
gerçek, zorunlu ve mümkün olarak üçe ayr›l›r. Kiplik mant›¤› zorunlu ve mümkün
önermeleri kapsayan mant›kt›r.

Kiplik mant›¤›nda, zorunlu eklemi ile kurulan önermelere zorunlu

önerme, mümkün eklemi ile kurulan önermelere de mümkün (olanakl›)

önerme denir. 

“p” önermesidoğruyken, “∼p” önermesi

yanlış, “p” önermesi belirsizken “∼p” önerm esi

de belirsiz, “p” önermesiyanlışken “∼p” öner-

 mesi doğru değer alır.
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Zorunlu eklemi " " sembolüyle, mümkün önerme "◊" sembolüyle 

gösterilir. Bu sembollere kiplik de¤iflmezleri ad› verilir. Kiplik de¤iflmezleri, 

verilen bir önermeden yeni bir önerme oluflturmaya yarar. 

Kiplik De¤iflmezleri

Zorunlu  

Mümkün ◊

Pamu¤un yumuflak olmas› zorunludur   = p zorunludur  = p

Pamu¤un yumuflak olmas› mümkündür = p mümkündür = ◊p

Kiplik mant›¤›, kiplik de¤iflmezleri yan› s›ra, önermeler mant›¤›ndaki

mant›ksal de¤iflmezleri de (~, Λ, v, ⇒, ⇔) kullan›r.

Zorunluluk kipiyle kurulan bir önermenin do¤rulu¤u, gerçek dünyada

oldu¤u gibi tüm olas› dünyalarda da zorunludur. Yani, zorunluluk kipiyle kurulmufl

bir önermeyi her zaman böyle bir zorunluluk varm›fl gibi düflünece¤iz.

Mümkünlük kipiyle kurulmufl bir önermenin do¤rulu¤u ise, en az bir dünya

için (gerçek dünyada ya da var olabilecek baflka bir dünyada) do¤rudur. Dolay›s›yla,

kiplik mant›¤›nda önermelerin alabilece¤i do¤ruluk de¤erleri afla¤›daki gibi 

olacakt›r.

Önerme p p ◊p

1. Pamuk yumuflakt›r. D Y D

2. Pamuk yumuflakt›r veya pamuk yumuflak de¤ildir. D D D

3. Pamuk yumuflak de¤ildir. Y Y D

4. Pamuk yumuflakt›r ve pamuk yumuflak de¤ildir. Y Y Y
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"Pamuk yumuflakt›r." önermesi  gerçek dünya aç›s›ndan do¤rudur. Çünkü
gerçek dünyada pamu¤un yumuflak oldu¤unu biliyoruz. En az bir dünyada do¤ru
oldu¤u için bu önerme mümkünlük kipiyle (◊) yaz›ld›¤›nda do¤ru (D) de¤er al›r.
Ancak, pamu¤un yumuflak olmad›¤› baflka olas› dünyalar oldu¤unu farz edersek, bu
önerme zorunluluk kipinde ( ) yanl›fl (Y) de¤er al›r. Çünkü, e¤er baflka bir 
dünyada pamuk yumuflak de¤ilse, bizim zorunlu olarak bahsetti¤imiz önerme yanl›fl
demektir.

p önermesinin do¤ru olmas›, yaln›z gerçek dünyada de¤il, di¤er tüm olanakl› dünyalar-

da da do¤ru olmas›na ba¤l›d›r.

◊p önermesinin do¤ru olmas›, gerçek dünyada ya da di¤er tüm olanakl› dünyalar›n sadece

birinde do¤ru olmas›na ba¤l›d›r.

Zorunlu önermelerin do¤rulu¤u tüm dünyalarda ve gerçek dünyadaki
do¤rulu¤una ba¤l› oldu¤undan mant›ksal do¤rulu¤u gösterir. Mümkün 
önermelerin do¤rulu¤u, herhangi bir dünyadaki do¤rulu¤a ba¤l› oldu¤undan
olgusal (gözlenebilen) do¤rulu¤u gösterir.

D. ÖZDEfiL‹K MANTI⁄I

Özdefllik mant›¤› niceleme mant›¤›na benzemekle birlikte, onu da içine
alan daha kapsaml› bir mant›kt›r. Bu nedenle, niceleme mant›¤›nda geçen tüm
mant›ksal de¤iflmezler (∀, ∃) ve önermeler mant›¤›nda geçen mant›ksal de¤iflmezler
(~, Λ, v, ⇒, ⇔) özdefllik mant›¤›nda da geçerlidir. Ayr›ca özdefllik mant›¤›n›n
kendine özgü de¤iflmezleri vard›r.

Daha önce gördü¤ümüz gibi, özdefllik ilkesi bir fleyin kendisiyle özdefl
oldu¤unu ifade etmekteydi. Özdefllik mant›¤›nda "özdefl", bir mant›k de¤iflmezidir
ve "≡" sembolüyle gösterilir. Özdefllik de¤iflmezi, özdefllik önermesinin öznesi ve
yükleminin birbirine eflit ya da özdefl oldu¤unu gösterir. Örne¤in, a≡b önermesi
özdefllik önermesidir. Bu önermede a ile b aras›ndaki iliflki ikili bir yüklemdir. Yani
iki ad sembolü (a, b) ve bir yüklem sembolü (eflittir) vard›r.

Örne¤in,  "Everest da¤› dünyan›n en yüksek da¤›d›r." önermesini ele
alal›m. 

"Everest da¤›" a sembolü ile, "Dünyan›n en yüksek da¤›" b sembolüyle
gösterilebilir. "d›r" eki  de "≡" sembolüyle gösterilebilir. Böylece yukar›daki önerme
a ≡ b biçiminde sembollefltirilir. 

➯  
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E. VARLIK MANTI⁄I

Varl›k mant›¤›, özdefllik mant›¤›n›n mant›k de¤iflmezlerine "var"
sözcü¤ünün eklenmesiyle elde edilmifl bir mant›k sistemidir. Niceleme ve özdefllik
mant›¤› sadece gerçek dünyaya ait varl›klar üzerinde önermeler olufltururken, varl›k
mant›¤› hem gerçek dünyada hem de gerçek olmayan dünyalardaki varl›klar 
üzerine önermeler oluflturur. Yani, insan zihninde hayal ürünü olarak bulunan
varl›klar için de önermeler oluflturur. Örne¤in, "Everest tepesi vard›r." dedi¤imizde,
"Everest tepesi" gerçek dünyada var olan bir ad iken, "Aflk tanr›s› Eros vard›r.",
"Kaf da¤› vard›r." vb. dedi¤imizde gerçek dünyada var olmayan adlardan 
bahsediyoruz demektir. Varl›k mant›¤›, bunun gibi gerçek dünyada var olmayan
varl›klar› da ad olarak ele al›r.

"Vard›r." biçiminde ifade edilen mant›k de¤iflmezi "E!" sembolüyle 
gösteri-lir. Örne¤in, "Anka kuflu vard›r." önermesi "E!a" biçiminde sembollefltirilir.
Burada "Anka kuflu" a harfiyle, "vard›r" E! ‹le sembollefltirilmifltir. 

Gerçek dünyada var olmayan varl›klarla yap›lm›fl önermelerin niceleme
mant›¤›nda kurulmas› olanakl› de¤ildir.  Çünkü, niceleme mant›¤›nda bu tür 
önermeler yanl›fl de¤er al›r. Niceleme mant›¤›nda "Kaf Da¤› vard›r." önermesi
yanl›fl, ancak "Alp da¤lar› vard›r." önermesi do¤ru de¤er al›r. 
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ÖZET

Bu ünitede sembolik mant›¤›n konusunu oluflturan, önermeler mant›¤›n›n,
niceleme mant›¤›n›n ve çok de¤erli mant›¤›n yap›s›n› ve kurallar›n› inceledik.

Modern mant›k; iki de¤erli mant›k, çok de¤erli mant›k, kiplik mant›¤›,
özdefllik mant›¤› ve varl›k mant›¤›ndan oluflmaktad›r.  Modern mant›¤›n amac›
geçerli ç›kar›mlara ulaflmakt›r. Bu amaçla ç›kar›mlar sembollefltirilir ve denetlenir.

Bir önermenin do¤ru ve yanl›fl, yani  sadece iki de¤erli olarak al›nd›¤›
mant›¤a iki de¤erli mant›k ad› verilir. ‹ki de¤erli mant›k, önermeler mant›¤› ve
niceleme mant›¤› olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Önerme eklemleri mant›¤›nda önermeler sembolik dile çevrilerek
tutarl›l›k, geçerlilik ve efl de¤erli¤i denetlenebilir. En az bir do¤ru yorumu bulunan
bir öner-meye  tutarl›, bütün de¤erleri do¤ru olan bir önermeye geçerli, bütün
de¤erleri ayn› olan iki önermeye denk (efl de¤er) ad› verilir. Önermeler hem
do¤ruluk tablosuyla hem de çözümleyici çizelge ile denetlenebilir. Önermeler
mant›¤›nda bir tak›m mant›k de¤iflmezleri kullan›l›r. Bunlar, de¤illeme eklemi (~),
tümel evetleme eklemi (Λ), tikel evetleme eklemi (v), koflul eklemi (⇒) ve karfl›l›kl›
koflul (⇔) eklemidir.

Niceleme mant›¤›nda ise bu de¤iflmezlere her (∀) ve baz› (∃) eklenir.
Özdefllik mant›¤›nda niceleme mant›¤› de¤iflmezlerine özdefllik (≡) de¤iflmezi ilave
edilir. Varl›k mant›¤›nda varl›k de¤iflmesi “var” sözcü¤üyle ifade edilir ve (E!) 
sembolüyle gösterilir. Ayr›ca çok de¤erli mant›k sistemlerinden biri olan üç de¤erli
mant›kta, do¤ru, yanl›fl ve belirsiz de¤erleri kullan›l›r. Üç de¤erli mant›¤›n
de¤iflmezleri, iki de¤erli önermeler mant›¤›n›n, de¤illeme, tümel evetleme, tikel
evetleme, koflul ve karfl›l›kl› koflul ekleminden oluflur. Fakat üç de¤er kabul edildi¤i
için bunlar›n temel do¤ruluk çizelgeleri de¤ifliktir.
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ARAfiTIRMALAR

1. Afla¤›daki boflluklar› doldurunuz.

a. Bir yarg› bildiren ve bir do¤ruluk de¤eri olan cümlelere ............. denir.

b. ‹çinde önerme eklemi geçen önermelere .................   .............. denir.

c. Olumlu bir ifadeyi olumsuz, olumsuz bir ifadeyi olumlu yapan önerme
eklemine ....................... eklemi denir.

d. "‹se" sözcü¤üyle ifade edilen ekleme ...................  ............... denir.

e. Yorumlar›ndan en az birisinin do¤ru oldu¤u önermeye ............... denir.

f. Bütün de¤erleri do¤ru olan önermeye ..................... denir.

g. Sembollefltirilmifl önermelere do¤ru ya da yanl›fl de¤er verilmesine
............................ denir.

h. ‹ki önermenin ...................... olmas› demek, ald›klar› de¤erlerin 
birbirinin ayn› olmas› demektir. 

2. Afla¤›daki önermelerin ana eklem ve ana bileflenini bularak, öner-
meleri ana eklemine göre tan›mlay›n›z.

a. p ⇒ ~q

b. (pvq)Λr

c. p⇔[(q⇒p)Λ(p⇒q)      

d. [(p⇒q)v(~p⇒~q)] v (~p⇔q)

3. Afla¤›daki önermelerden hangilerinin basit, hangilerinin bileflik
oldu¤unu gösteriniz.

a. Günefl her zaman ›s›t›r.

b. ‹nsanlar aras›nda eflitlik olursa herkes mutlu olur.

c. Ancak ve ancak s›cakl›k s›f›r›n alt›na inerse su donar.

d. ‹nsan okur.

e. Düflünüyorum o hâlde var›m.
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4. Afla¤›daki önermelerde p yerine D, q yerine Y yazarak do¤ruluk
de¤erlerini bulunuz.

a. p ⇒ ~q

b. (pvq)Λ~q

c. ~p⇔[(q⇒p)Λ(p⇒q)

d. [(p⇒q)v(~p⇒~q)] v (~p⇔q)

e. [(pΛq)⇒(~pvq)]⇔(p⇒q)

5. Afla¤›daki önemelerin tutarl›l›¤›n› do¤ruluk tablosuyla denetleyiniz.

a. p ⇒ q

b. (~pv~q)Λp

c. p⇔[(~q⇒~p)Λ(p⇒q)]

d. (p⇒q)Λ(~p⇒~q)

e. (pvq)⇔~q

6. Afla¤›daki önermelerin tutarl› olup olmad›¤›n› çözümleyici çizelge ile
denetleyiniz.

a. ~(p ⇒ ~q)

b. (pvq)Λr

c. p⇔[(q⇒p)Λ(p⇒q)

d. ~(pvq)v~(pΛq)

e. ∀x (Fx⇒~Fx)

f. ∃xFx⇔∃x~Fx

g. ∀x (Fx⇒Gx), ∃x (Fx Λ ~Gx)
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

1. Afla¤›daki önermelerden hangisi basit önermedir?

A) Ay her zaman beyazd›r. B) Ya gelirsin ya gidersin.

C) Ne geldi ne de gitti. D) Gelirse gitmez.

2. ~[(p⇒q) v (p⇔r)] Λ r önermesinin ana eklemi afla¤›dakilerden 
hangisidir?

A) Tikel evetleme eklemi. B) Koflul eklemi.

C) Karfl›l›kl› koflul eklemi. D) Tümel evetleme eklemi.

3. p önermesi do¤ru, q önermesi yanl›fl ise, afla¤›dakilerden hangisi
"do¤ru" de¤er al›r?

A) p⇒q B) p⇔q

C) pvq D) pΛq

4. ‹ki önerme bir arada kaç de¤er alabilir?

A) Bir B) ‹ki

C) Dört D) Sekiz

5. "Ali hem çal›fl›yor hem okuyor." önermesinin önermeler mant›¤›nda
sembolik ifadesi hangisidir?

A) p⇒q B) pΛq

C) p⇔q D) pvq

✎
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6. Afla¤›daki önermelerin hangisinde mant›ksal bir hata yap›lm›flt›r?

A) Kan k›rm›z› de¤il yeflildir.

B) Hiçbir sar›fl›n, sar›fl›n de¤ildir.

C) Baz› politikac›lar yalanc›d›r.

D) Bütün s›navlar zordur.

7. "Bütün derslerin zor oldu¤u do¤ru de¤ildir." önermesinin niceleme
mant›¤›ndaki ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir?

A) ~∀xFx B) ~∀x~Fx

C) ~∃xFx D) ∃x~Fx

8. "Her insan›n iyi oldu¤u do¤ru de¤ildir." (~∀xFx) önermesinin efl
de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Her insan iyidir (∀xFx)

B) Hiçbir insan iyi de¤ildir (∀x~Fx)

C) Baz› insanlar iyi de¤ildir. (∃x~Fx)

D) Her insan›n iyi olmad›¤› do¤ru de¤ildir. (~∀x~Fx)

9. Afla¤›daki kavramlardan hangisi kiplik gösterir?

A) De¤il B) Var

C) Özdefl D) Zorunlu

10. Afla¤›dakilerden hangisi p ile q önermelerinin denk oldu¤unu gös-
terir?

A) p⇒q önermesinin tutarl› olmas›

B) pΛq önermesinin geçerli olmas›

C) p⇔q önermesinin geçerli olmas›

D) pvq önermesinin tutarl› olmas›


