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HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

1. Mant›¤›n di¤er bilimlere ne tür bir katk›s› olabilece¤ini araflt›r›n.

2. Günlük hayat›n›zda mant›k bilmenizin nas›l bir faydas› olabilir?

3. Mant›kl› davranan bir insan, bir düflünceye ya da inan›fla inanmadan önce ne 
yapmal›d›r? 

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

☞ ☞

• 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 uygulama alanlar›n› ö¤renip tan›yacak,  

• Matematik dilinin sembollefltirilmesi bilgisini ö¤renecek,

• Mant›k matematik iliflkisini kavrayacak,

• Sembolik mant›¤›n do¤a bilimleri ile iliflkisini kurabilecek,

• Mant›¤›n elefltirel ve ak›lc› düflünmeye nas›l uyguland›¤›n› ö¤reneceksiniz.

✍ ✍
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MANTI⁄IN UYGULAMALARI

Mant›k, nas›l do¤ru düflünüp bir tak›m sonuçlara ulaflabilece¤imizi
araflt›r›r. Do¤ru bilgiye ulaflmak istiyorsak, do¤ru düflünmek zorunday›z. Bilgi,
kendimiz ile do¤adaki tüm nesne ve olaylar aras›nda kurdu¤umuz iliflkiden do¤ar.
Bu nedenle, bir fleyi bilmek isteyen insan›n, kendisi ile bilmek istedi¤i fley aras›nda
ba¤ kurmas› yeterlidir. 

Mant›¤›n ilke ve kurallar›n›n her türlü bilgi etkinli¤ine uygulanmas›na

uygulamal› mant›k ad› verilir.

Mant›k, günlük yaflant›da ve bilimsel, felsefi etkinliklerde, elefltirel ve

ak›lc› düflünmede zorunlu olarak kullan›lacak bir yöntem sunar. Bu nedenle, hangi

alanda çal›fl›yorsak çal›flal›m, mant›k kurallar›na ilgisiz kalmam›z ve onlardan

ba¤›ms›z olmam›z olanakl› de¤ildir. 

Günümüzde mant›k, matematikte, do¤a bilimlerinde, elefltirel düflünmede

ve bilgisayar  kullan›m›nda uygulanmaktad›r.  Matematikte  ispat iflleminde mant›k

- özellikle sembolik mant›k - kullan›l›r. Modern matemati¤in temelinde sembolik

mant›k vard›r.

Do¤a bilimlerinde, olgular› deneysel yöntemle aç›klamada ve bilgileri

do¤rulama ile gerçeklik kazand›rma iflleminde mant›k dilinden yararlan›l›r. Ayn›

zamanda, elefltirel düflünme ve ak›lc› tart›flmada da kullan›l›r. Do¤ru düflünmenin

kurallar›na uyan insan, do¤ru ve mant›kl› düflüncelere ulaflmakta daha bilinçlidir. 

Bu nedenle, ne olursa olsun, bir fleye inan›rken ne kadar tutarl› ve geçerli oldu¤unu,

ne kadar kan›tlanabildi¤ini düflünmek gereklidir. Mant›kl› düflünen insan,

düflüncelerini baflkalar›na aktar›rken de mant›ktan yararlan›r. Dolay›s›yla mant›k,

hem matematik alan›nda hem do¤a bilimlerinde hem de günlük yaflant›m›zda 

birileriyle tart›fl›rken bize yol gösterir.
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A. MANTIK VE MATEMAT‹K

Matematik, say›lar, flekiller ve bunlar aras›ndaki iliflkileri inceleyen bir 
bi-limdir. Say›lar ve flekiller gerçekte var olmayan, düflünsel ürünlerdir. Örne¤in,
do¤ada "bir milyon" diye gösterebilece¤imiz nesne yoktur. Bu nedenle, matematik
de mant›k gibi biçimsel (formel) bir bilimdir. 

1. Matematik Dilini Sembollefltirme

Biçimsel bir bilim olan matematik, mant›k gibi sembolik bir dile sahiptir.
Matemati¤in dili, say›lar›, flekilleri ve bunlar aras›ndaki iliflkileri çeflitli
de¤iflmezlerle ifade eder. Ad, yüklem ve ifllem de¤iflmezlerinden oluflan bu sisteme
matemati¤in özel de¤iflmezleri denir. Matematikte her sistem için özel de¤iflmezler
kullan›l›r. Örne¤in, do¤al say›lar sisteminde;

"0, 1, 2, 3, 4, 5, 6”...... gibi de¤iflmezlere ad de¤iflmezleri,

"<, >" gibi sembollere yüklem de¤iflmezleri,

"+, -, x, ÷" gibi iflaretlere ifllem de¤iflmezleri denir.

Matematik,  mant›k  gibi tam bir sembollefltirme gelifltirmedi¤i için 
matematiksel önermelerin mant›k diline çevrilmesine gerek duyulur. 

Matematik dilini mant›k diline çevirmek için, niceleme ve özdefllik
mant›¤›n›n yan›nda matemati¤in kendi özel de¤iflmezleri kullan›l›r.
Sembollefltirmede öncelikle önermenin ait oldu¤u sistem belirlenir. O sisteme ait
olan özel de¤iflmezler belirlenir. Son olarak mant›k de¤iflmezleri tan›mlan›r ve 
yerlerine sembolleri konulur. 

2. Tan›m-Aksiyom-Teorem

Ele al›nan bir konuyu betimlemek ve aç›klamak amac›yla öne sürülen
önermelerden oluflmufl bütüne teori (kuram) ad› verilir. Bir teori, tan›mlar, 
aksiyomlar ve teoremlerden oluflur. 

Do¤rulu¤u aç›kça belli olan önermelere aksiyom ad› verilir.

Örne¤in, A = B ve B = C ise, buradan aç›k olarak belli olan bir sonuç ç›kar:
A = C’dir. Buna aksiyom ad› verilir. K›sacas›, "ayn› fleye eflit olanlar birbirine de
eflittir" önermesi bir aksiyomdur. Aksiyomlardan türetilmifl önermelere teorem ad›
verilir. Teoremin do¤rulu¤u aksiyomlara dayanarak belirlenir.
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Tan›m, verilen bir dildeki yeni de¤iflmezin anlam›n›, dilde var olan
de¤iflmezler yard›m›yla belirleme ifllemidir. Tan›mlama yoluyla elde edilen
de¤iflmezlere belirlenmifl ve tan›mlanm›fl de¤iflmezler denilir. Bu de¤iflmezler  ad,
yüklem ve ifllem de¤iflmezleridir.

B. MANTIK VE DO⁄A B‹L‹MLER‹

Do¤a bilimleri (fizik, kimya, biyoloji vb.), kendi konular› üzerinde deneysel
yöntemi kullanarak ispat yapmaya çal›fl›r. Fakat akl›n denetiminden geçmeden bir
deney düzene¤i dahi kurulamaz. Bu nedenle, deneysel yöntemi de yönlendiren ak›l
ilkeleridir. Dolay›s›yla, bilgiye hem mant›ksal hem deneysel yöntemle ulafl›l›r.

Mant›¤›n do¤a bilimlerine uygulanmas›, t›pk› matematikte oldu¤u gibi, 
bilimsel önermelerin sembollefltirilmesine dayan›r. Do¤a bilimlerindeki herhangi
bir sisteme ya da bilimsel teoriye ait önermeler, yüklemler mant›¤›na dayanan bir
dile çevrilir. Elde edilen sembollefltirilmifl önermeler, yüklemler mant›¤› dilinde bir
teori oluflturur. 

Do¤adaki bir varl›k sistemi hakk›nda ortaya konan önermelere bilimsel

teori ad› verilir. Bilimsel teorileri oluflturan önermelerin do¤rulu¤u hem mant›ksal
yolla hem de deneysel yolla denetlenebilir. Bu nedenle do¤a bilimleri, mant›ksal ve
deneysel yöntemi içeren bilimsel yöntemi kullan›r.

Bilimsel Yöntem

Bilimsel yöntem, birinci bölümde aç›klamas›n› yapt›¤›m›z tüme var›m
tümden gelime dayan›r. Tüme var›m (indüksiyon) gözlem ve deneye, tümden gelim
(dedüksiyon) mant›ksal ak›l yürütmeye dayan›r.

Tüme Var›m (‹ndüksiyon)

Akl›n özelden genele do¤ru izledi¤i yoldur. Tüme var›mla tekillerden
hareketle genel sonuçlara ulafl›l›r. Tam ve eksik tüme var›m olmak üzere iki biçimde
görülür.

Tam Tüme Var›m (Biçimsel Tüme Var›m)

Tüme var›m›n öncüllerini oluflturan tekil önermeler, ait oldu¤u grubun
tümünü kaps›yorsa, buna tam tüme var›m denir. Yani, bir bütünü oluflturan bireylerin
hepsinin tek tek incelenmesiyle genel bir sonuca var›l›r. Tam tüme var›mda sonucun
zorunlu olmas› için, yarg›ya varmak amac›yla kullan›lan tüm bireylere ayn› gözlem
ve deney uygulan›r. Ne var ki tam tüme var›m her zaman kullan›lamaz. Örne¤in,
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"Su iki hidrojen ve bir oksijenden oluflur." önermesini kan›tlamak için dünyadaki
bütün sular› analiz etmek gerekir ki, bu olanakl› de¤ildir. Bu nedenle daha çok eksik
tüme var›m kullan›l›r.

Eksik Tüme Var›m (Büyültücü Tüme Var›m)    

Bir tüme var›mda sonuç, grubun tümüne de¤il de bir k›sm›na
dayand›r›l›yorsa, buna eksik tüme var›m ad› verilir. Bu tüme var›mda sonuç,
zorunlu ve kesin de¤il, bir olas›l›¤›n genellenmesi biçimindedir. Öncüllerin
do¤rulu¤u, sonucun do¤rulu¤unu pekifltirir ancak zorunlu k›lmaz. Yukar›daki su
örne¤inde, eksik tüme var›m uygulad›¤›m›zda tek tek bütün sular› analiz etmemiz
gerekmez. Bir k›sm›n› analiz edip hepsi hakk›nda genel bir yarg›ya ulafl›rsak eksik
tüme var›m yap›yoruz demektir. Bu durumda sonuç, zorunluluk ve kesinlik de¤il
olas›l›k içerir.

Tümden Gelim (Dedüksiyon)

Akl›n genelden özele do¤ru izledi¤i yoldur. Tümden gelimle, genel
yarg›lardan hareketle tekillerin yarg›s›na ulafl›l›r. E¤er öncüller do¤ruysa, zorunlu
olarak sonuç da do¤rudur.

Bilimsel yöntem hakk›nda de¤iflik görüfller ileri sürülmüfltür. Bunlar; 
bilimsel yöntemi eksik tüme var›ma dayand›rarak deneysel yöntemi kullanan klâsik

görüfl ve bilimsel yöntemi varsay›ml› dedüktif sisteme dayand›rarak mant›ksal 
yöntemi kullanan modern görüfl olarak s›n›fland›r›labilir.

1. Klâsik görüfl: "Deneysel Yöntem"     

Orta Ça¤›n karanl›¤›ndan Ayd›nlanma dönemine geçerken, bilimin 
kurulmas› ve geliflmesi gözlem ve deneye dayand›r›ld›¤› için bilimsel yöntemin
temel ak›l yürütme biçimi olarak tüme var›m kabul edildi. Klâsik görüfle göre, 
bilimsel teorilerin baz› önermeleri gözlem ve deneyle do¤rudan denetlenebilir. Bu
tür önermelere gözlem önermeleri denir. Tümel önermelerin do¤ru olup olmad›¤›
tüme var›mla denetlenebilir. Tüme var›m›n öncülleri do¤ru ise, sonuçtaki tümel
önermenin do¤rulu¤u kesin olmasa bile yüksek bir olas›l›¤a sahiptir. Do¤rulanm›fl
önermelerin say›s› artt›kça, tümel önermenin olas›l›k düzeyi de artar. Böylece, do¤a
yasalar›n› aç›klayan tümel önermeler pekifltirilmifl olur.

2. Modern Görüfl: "Varsay›ml› Dedüktif Yöntem"

Baz› felsefeciler, eksik tüme var›m› yetersiz  görmüfl ve onun mant›ksal bir
yöntem olmad›¤›n› savunmufllard›r. Bu nedenle varsay›ml› dedüktif yöntemi 
önermifllerdir.
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Bu yöntemin temel özelli¤i, varsay›m olan tümel önermelerden ve gözleme
dayanan tikel önermelerden dedüktif (tümden gelimsel) yolla sonuç ç›kar›lmas›d›r.
Gözlem koflullar›ndan ç›kan sonuç yanl›flsa, denetlenen tümel önermeler de yanl›fl
olur. 

Örne¤in, denetlenecek önerme "Bütün yeflil yaprakl› bitkiler fotosentez
yapar." olsun.

1. öncül "a" yeflil yaprakl› bir bitkidir.

2. öncül Bütün yeflil yaprakl› bitkiler fotosentez yapar.

Sonuç O hâlde, “a” fotosentez yapar.

Ç›kar›m›n birinci öncülü gözlem ve deneye dayanarak do¤rulanm›fl, fakat
"a"n›n fotosentez yapaca¤›n› belirten ç›kar›m›n sonucu yanl›fllanm›flsa, bu durumda
ikinci  öncülü oluflturan tümel önerme yanl›fl say›l›r. Böylece ç›kar›m, gözlem ve
deneye dayan›larak yanl›fllanm›fl olur.

C. MANTI⁄IN ELEfiT‹REL DÜfiÜNME VE AKILCI TARTIfiMAYA

UYGULANMASI

Mant›k, do¤ru düflünmenin kurallar›n› gösterdi¤i için insan›n tutarl› ve
geçerli düflünmesine yard›mc› olur. Mant›kl› insan tutarl›d›r. Yani, zihninde 
birbirleriyle çeliflik düflüncelere yer vermez. Yeterince ispatlanmam›fl, güvenilir
olmayan bilgilere inanmaz. Bu nedenle kuflkucu bir tav›r tak›n›r. Dolay›s›yla
mant›k, elefltirel bir düflünme biçimi kazand›r›r.

Elefltirel düflünme, bir olay ya da düflüncenin do¤ru olup olmad›¤›n› anla-
mak için yap›lan sistemli düflünme biçimidir. Elefltirel düflünme tümden gelim, 
tüme var›m ve analojiye (benzeflim) dayan›larak yap›l›r.

Elefltirel düflünmede kan›tlar, duygular ve ön yarg›lara de¤il, ak›l ilkelerine
ve bilimsel yöntemle ispatlanm›fl bilgilere dayand›r›l›r. 

Elefltirel düflünme, kiflinin kendi kendisini elefltirmesi biçiminde 
gerçekleflti¤i gibi, kifliler aras› elefltiriler biçiminde de ortaya ç›kar. Bu durumda
elefltirel düflünme, tart›flmay› da beraberinde getirir.

Tart›flma, iki ya da daha çok kiflinin belli bir konuda farkl› görüfller ileri
sürerek birbirlerini elefltirmeleri demektir. Tart›flmada amaç, kendi görüfllerini
karfl›dakine kabul ettirmek de¤il, yanl›fllar› eleyip ortak do¤rulara ulaflmakt›r.
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Mant›k kurallar›na uygun, do¤ruya ulaflmay› amaçlayan ve tutarl›l›k tafl›yan
tart›flmalara ak›lc› tart›flma denir. Ak›lc› bir tart›flmay› sürdürebilmenin yolu, konu
hakk›nda bilgi sahibi olmakt›r. 

Mant›¤›n elefltirel düflünme ve ak›lc› tart›flma alan›na uygulanmas›na
tart›flma mant›¤› denir. Tart›flma mant›¤›nda, tart›flman›n konusunu dile getiren
sorular sembollefltirilir ve çözümleme kurallar›na dayanarak çözümlenir.

Tart›flma Mant›¤›nda Sembollefltirme ve Sonuç

En basit tart›flma, iki kifliden birinin p gibi bir önermeyi, di¤erinin ~p gibi
bir önermeyi savunmas› biçimindedir. Önermeler birden fazla ise p, q, r gibi 
semboller kullan›l›r. Öne sürülen önermelerden hangisine karfl› ç›k›ld›¤›n› belirtmek
için yeni bir mant›k de¤iflmezi kullan›l›r. Buna sorgulama de¤iflmezi denir ve "?n"
biçiminde sembollefltirilir. Bu sembol "karfl› ç›k›fl" anlam›na gelir. Öne sürülen tüm
önermelere karfl› ç›k›l›yorsa ?n (p, q, r) biçiminde, yaln›zca ikinci önermeye karfl›
ç›k›l›yorsa ?2 (p, q, r) biçiminde gösterilir. 

Örne¤in, "Çevre kirlili¤i e¤itimsizlikten mi kaynaklan›yor?" sorusunu
düflünelim. Bu soruyu "Çevre kirlili¤i e¤itimsizlikten kaynaklan›yor." önermesine
dönüfltürüp, bu önermeye p diyelim. Dolay›s›yla tart›flma sorusu" p do¤ru mudur?"
biçimine dönüflür. Bir tart›flmada farkl› görüfller ileri sürülebilece¤ine göre, bu
tart›flma sorusunu bir bileflik önerme hâline getirelim:

"Çevre kirlili¤i e¤itimsizlikten mi, sanayi at›klar›n›n ço¤almas›ndan m›,
do¤an›n dengesinin bozulmas›ndan m› kaynaklan›yor?" Bu sorunun her cümleci¤ini
önerme haline getirip sembollefltirelim:

Çevre kirlili¤i e¤itimsizlikten kaynaklan›yor. (p)

Çevre kirlili¤i sanayi at›klar›n›n ço¤almas›ndan kaynaklan›yor.  (q)

Çevre kirlili¤i do¤an›n dengesinin bozulmas›ndan kaynaklan›yor. (r)

fiimdi, yukar›daki tart›flma cümlelerini ?n (p, q, r) biçiminde gösterebiliriz.
Dolay›s›yla, "Çevre kirlili¤ine bunlardan hangisi ya da hangileri neden olur?"
sorusuna, bu önermelerden birine ya da bir kaç›na karfl› ç›karak ya da hepsini 
savunarak yan›t verilir.
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ÖZET

Bu ünitede mant›¤›n uygulama alanlar›n› inceledik.

Mant›k, tüm bilimlerin kulland›¤› bir düflünme sistemidir. Matematikte
kullan›lan önermeler mant›k diline çevrilerek tutarl›l›¤› denetlenebilir.

Do¤a bilimleri ve mant›k aras›nda çok yak›n bir iliflki vard›r. Hiçbir do¤a
bilimi mant›k ilkelerini temel almadan ve ona dayanmadan do¤ru ve tutarl› bilgilere
ulaflamaz. Bu nedenle bilimler, mant›¤› bir araç olarak kullan›r. Tüm bilimlerin 
kulland›¤› bilimsel yöntem, tüme var›m ve tümden gelime dayan›r. Tüme var›m,
tam tüme var›m ve eksik tüme var›m olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Bilimsel yöntemle ilgili olarak, bilimsel yöntemi eksik tüme var›ma
dayand›ran klâsik görüfl ile, bilimsel yöntemi varsay›ml› dedüktif yönteme
dayand›ran modern görüfl ortaya ç›km›flt›r.

Mant›k ayn› zamanda elefltirel düflünceye ve tart›flmaya da uygulanabilir.
Böylece, günlük yaflam›m›zda karfl›m›za ç›kan bilgilerin hangilerinin mant›kl› ve
tutarl› oldu¤unu anlamam›za yarayaca¤› gibi, insana araflt›r›c› ve elefltirici bir
yaklafl›m kazand›r›r.
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Mant›k Nedir?

Mant›k, do¤ru düflünceyi tespit eden bir bilimdir. Do¤ru düflünme, tutarl›
ve geçerli düflünmedir; buna mant›kl› düflünme de denir. Bu tutarl›¤›n ölçüsü ak›ld›r.
Ak›ll› veya mant›kl› hareket etmek, belli bir hedefe gitmek için takip edilecek yolda
ilerlerken tutarl› aflamalar› tespit ederek ona göre yönünü tayin etmektir. Baflka bir
ifade ile akla uygun bir yöntem uygulamakt›r.

Di¤er taraftan do¤ru bir de bilgi ile ilgilidir. Do¤ru bilgiye do¤ru düflünme
ile var›l›r. Do¤ru bilgi asl›nda, bir fley hakk›nda o fleye uygun hüküm vermektir. Bir
hükmün asl›na uygun olmas› için do¤ru tespit edilmifl öncüllerden hareket etmek
gereklidir; yani, dayan›lacak bilgi ve belgelerin sa¤lam olmas›, gerçe¤i ifade etmesi
gerekir.

Herhangi bir alanda baflar›n›n flart› do¤ruyu elde etmektir. Gerçe¤e uygun
olmayan yani do¤ru olmayan bilgiler aldat›c›d›r. Aldat›c›, yanl›fl bilgiler insan›
daima baflar›s›zl›¤a götürür. Bu bak›mdan her zaman do¤ruyu bilmek ve ifade etmek
insan›n baflta gelen ilkelerinden olmal›d›r.

Bu yönde tutulan yol mant›¤›n yoludur ve bunun ölçüsü de ak›ld›r. 

Do¤ru düflünce diye bir düflünce flekli vard›r ve bunun ne tür bir düflünce
flekli oldu¤unu insan bilmek ister. ‹flte mant›k bilimi bu tür düflüncenin ne oldu¤unu
tespit edip ortaya koyar. 

Modern mant›¤›n, günümüzde önemli bir uygulama alan› vard›r. Hemen
hemen her alanda kullan›lan bilgisayar›n temeli büyük ölçüde modern mant›¤a
dayan›r. Modern mant›kla modern matematik aras›nda da yak›n bir ba¤ vard›r.
Modern matematikteki ispatlamalar modern mant›k arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r.

Liseler ‹çin Mant›k

Milli E¤itim Bas›mevi, 

‹stanbul, 1991. 
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ARAfiTIRMA LAR

1. Afla¤›daki boflluklar› doldurunuz.

a. Mant›¤›n ilke ve kurallar›n›n her türlü bilgi etkinli¤ine uygulanmas›na
.............  ............ ad› verilir.

b. ‹spatlanmaya gerek olmayan, do¤rulu¤u aç›kça belli önermelere
..................... denir.

c. Do¤adaki bir varl›k sistemi ile ilgili ortaya konan önermeler kümesine
................  ................ ad› verilir.

d. Klâsik görüfl bilimsel yöntemi .............  .............  ............. dayand›r›r.

e. Modern görüfl bilimsel yöntemi ...........  .............. ............... dayand›r›r.

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

a. Genelden özele yap›lan ak›l yürütmeye tümden gelim denir.  ........

b. Aksiyomlardan türetilmifl önermelere tüme var›m denir ........

c. Eksik tüme var›mda sonuç zorunlu ve kesin de¤ildir ........

d. Tam tüme var›m› uygulamak olanaks›zd›r. .........

e. Bilimsel yöntem her bilimde kullan›lamaz. .......
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

1. Mant›k ilke ve kurallar›n›n tüm bilgi etkinliklerine uygulanmas›
afla¤›dakilerden hangisiyle adland›r›l›r?

A) Uygulamal› mant›k B) Sembolik mant›k

C) Klasik mant›k D) Tart›flma mant›¤›

2. "Ayn› fleye eflit olanlar birbirine de eflittir." önermesi afla¤›dakilerden
hangisiyle adland›r›l›r?

A) Bilimsel yöntem B) Teori

C) Aksiyom D) Teorem

3. Aksiyomlardan türetilmifl önermeler afla¤›dakilerden hangisiyle
adland›r›l›r?

A) Bilimsel teori B) Teorem

C) Tam tüme var›m D)  Eksik tüme var›m

4. Elefltirel düflünmenin amac› afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Her iddiaya kuflkuyla bakmak.

B) ‹leri sürülen düflüncenin do¤rulu¤unu anlamak için sistemli ve
yarg›lay›c› biçimde düflünmek.

C) Tüme var›m ve tümden gelim yöntemlerini uygun biçimde kullanmak.

D) Tart›flma s›ras›nda karfl›dakinin düflüncesini çürüterek kendi 
düflüncemizi kabul ettirmek.

5. Mant›¤›n elefltirel düflünme ve ak›lc› tart›flmaya uygulanmas›
afla¤›dakilerden hangisiyle adland›r›l›r?

A) Uygulamal› mant›k B) Sembolik mant›k

C) Klâsik mant›k D)  Tart›flma mant›¤›

✎


