5. BÖLÜM

MANTIK
FELSEFES‹
A. MANTIK FELSEFES‹N‹N KONUSU
B. MANTIK FELSEFES‹N‹N ELE ALDI⁄I BAZI SORUNLAR

"Felsefe, mant›¤› inceleme ve hatta mant›k konusu
yaparken, yine ayn› mant›¤›n ilkelerini ve düﬂünme
formlar›n› kullanmadan hiçbir ﬂey yapamaz."
Do¤an Özlem

MANTIK 2

☞

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

☞

Bu üniteyi bitirdi¤iniz zaman,
• Mant›k ve bilim felsefesinin amac›n› kavrayacak,
• Mant›k felsefesinin temel sorular›n› tan›mlayacak,
• Mant›k ve varl›k bilgisi aras›ndaki iliﬂkileri ö¤renecek,
• Mant›¤›n günlük hayatla iliﬂkisini kurabilecek,
• Mant›k ilkeleriyle ilgili olan sorunlar› aç›klayabileceksiniz.

✍

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 yer alan kaynaklar› kullan›n.

HAZIRLIK ÇALIﬁMALARI
1. "Düﬂünme üzerine düﬂünmek" ne anlama gelir?
2. Felsefenin ne oldu¤unu ve hangi konular üzerine çal›ﬂt›¤›n› araﬂt›r›n›z.
3. ‹nsanlar, ayn› konuda neden farkl› düﬂünürler? Nedenlerini araﬂt›r›n›z.
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1. MANTIK FELSEFES‹N‹N KONUSU
Felsefe, evren ve varl›k hakk›nda bütünsel bir aç›klama yapmaya çal›ﬂan
bilgi türüdür. Bu anlamda felsefe tüm bilimlere yol gösterdi¤i gibi, bilimlerin
mant›ksal yap›s›n› ve iﬂleyiﬂini anlamaya çal›ﬂ›r. Dolay›s›yla bilim ve felsefe
aras›nda çok yak›n bir iliﬂki vard›r. Bu iliﬂkiden bilim felsefesi denilen bir alan
ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹leri sürülen düﬂünceler bilimin, felsefenin ve günlük yaﬂant›n›n ortak
unsurlar›d›r. Bilgilerimizin bize bir yarar sa¤lamas› için, her alandaki düﬂüncelerimizin
ifadesi kesin ve anlaﬂ›l›r olmal›d›r. Mant›k felsefesinin ve bilim felsefesinin iﬂlevi
de bu noktada ortaya ç›kar.
Mant›k felsefesinin amac›, mant›¤›n anlam, ilke ve temel kavramlar›yla
ilgili sorunlar› tart›ﬂmakt›r. Bilim felsefesi, bilimin dilsel yap›s›n› çözümleme,
eleﬂtirme ve anlamaya çal›ﬂ›r. Bu anlamda bilimlere yol gösterir. ‹çeriklerin bilgisine
ulaﬂabilmek için felsefe de, mant›ktan yararlan›r. Felsefe, her ﬂeyi kendisine konu
edindi¤i için, mant›¤› da inceleme alan› içine al›r. Böylece mant›k felsefesi
oluﬂmuﬂtur. Bu anlamda felsefe, bilim ve mant›k aras›nda karﬂ›l›kl› bir iliﬂki oldu¤u
söylenebilir.

2. MANTIK FELSEFES‹N‹N ELE ALDI⁄I BAZI SORUNLAR
Mant›k felsefesinin ele ald›¤› temel sorunlardan bir k›sm› ﬂunlard›r:
* "Mant›k" kavram›yla ilgili sorunlar,
* Geçerlilik kavram›yla ilgili sorunlar,
* Mant›k de¤iﬂmezleriyle ilgili sorunlar,
* Do¤ruluk ve varl›kla ilgili sorunlar,
* Mant›k ilkeleriyle ilgili sorunlar.
ﬁimdi, mant›k felsefesinin üzerinde durdu¤u sorunlar› k›saca görelim.
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"Mant›k" Kavram› ‹le ‹lgili Sorunlar
Mant›¤›n ne oldu¤u sorusu en önemli tart›ﬂma konular›ndan birisidir.
Bu noktada, mant›¤›n tan›m›yla ilgili olarak iki sorun ortaya ç›kar: Birincisi,
mant›¤›n bilim mi yoksa felsefenin bir alt dal› m› oldu¤uyla ilgilidir. ‹kinci sorun
ise, mant›¤›n arad›¤› do¤ru düﬂünme için önemli olan "geçerlili¤in" ne oldu¤uyla
ilgilidir.
Di¤er taraftan, de¤iﬂik mant›k alanlar› aras›nda bir birlik yoktur. Yani,
önermeler mant›¤›, niceleme mant›¤›, kiplik mant›¤› ve özdeﬂlik mant›¤›
birbirleriyle uyumluyken, bu alanlar çok de¤erli mant›k ve varl›k mant›¤›yla uyum
gösteremez. Bu durumda mant›k biliminin birli¤i bozulmaktad›r. Mant›k ve bilim
felsefesinin iﬂlevi, mant›ktaki de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar› ak›lc› bir biçimde
de¤erlendirerek bu mant›k alanlar› aras›nda en uygun seçimi yapmakt›r.

Do¤ruluk De¤eri ve Varl›k Kavram›yla ‹lgili Sorunlar
Birinci bölümün baﬂ›nda, mant›¤›n içerikle de¤il biçimle ilgilendi¤ini
söylemiﬂtik. Bu nedenle de mant›k do¤rusu ve bilgi do¤rusu aras›nda bir ayr›m
yap›lm›ﬂt›r. Mant›k do¤rusu önermelerin biçimiyle, bilgi do¤rusu önermelerin
içerdi¤i bilgilerle ilgiliydi.
Mant›ksal do¤rular çeliﬂik olmayan do¤rulard›r. Dolay›s›yla, mant›ksal
do¤ruluk çeliﬂkisizli¤i ifade eder. Bu noktada mant›k felsefesinin ele ald›¤› bir
tak›m sorunlar ortaya ç›kar:
Bir önermenin do¤ru olmas› ne anlama gelir?
Bilgi ile nesnesi aras›nda tam bir uyum olabilir mi?
Bilgi do¤rusuna uygun dedi¤imiz önermeler gerçekli¤e ne kadar uygundur?
Baz› düﬂünürler bu sorulardan yola ç›karak, ak›l ilkelerini varl›¤›n ilkeleri
saym›ﬂlard›r. Bu düﬂüncenin temeli, ak›l ve varl›k aras›nda bir uygunluk oldu¤u
düﬂüncesidir. Bu durumda, akl›n, varl›¤› oldu¤u gibi yans›tt›¤› düﬂüncesi ortaya
ç›kar. Ancak baz› düﬂünürler de varl›k hakk›ndaki bilgilerimizin göreli (kiﬂiden
kiﬂiye de¤iﬂen) oldu¤unu söyleyerek buna karﬂ› ç›km›ﬂlard›r.
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Mant›k ‹lkeleriyle ‹lgili Sorunlar
Özdeﬂlik, çeliﬂmezlik ve üçüncü hâlin olanaks›zl›¤› ilkeleri mant›k ilkelerini
oluﬂturmaktad›r. Mant›k felsefesi bu ilkelerle ilgili olarak ﬂu sorular› sorar:
Mant›k ilkeleri her yer ve zaman için geçerli midir?
Bu ilkelerin temel kayna¤› nedir?
Mant›k ilkeleri varl›¤›n temel ilkeleri de say›labilir mi?
Bu ilkeler tek baﬂlar›na anlaml› m›d›r? Yoksa birbirleriyle iliﬂkili midir?
Mant›¤›n temel ilkelerinin varl›¤a nas›l uygulanaca¤› da temel sorunlardan
biridir. Örne¤in, özdeﬂlik ilkesi varl›k alan›na uyguland›¤›nda "Her var olan,
kendisine özdeﬂtir." biçiminde ifade edilir. Özdeﬂlik ilkesi bütün mant›k sistemlerinde
geçerli bir ilkedir. Yukar›daki ifade, varl›¤›n her durumda ayn› oldu¤unu,
de¤iﬂmeyen, dura¤an bir yap›s› oldu¤unu savunmay› gerektirir ki, baz› düﬂünürler
de¤iﬂmeyen hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› ileri sürerek bunu reddederler.
Özdeﬂlik ilkesine yap›lan böyle bir eleﬂtiri, çeliﬂmezlik ilkesine de baﬂka
bir aç›dan bakmay› gerektirir. "Var olan hiçbir ﬂey hem kendisi hem de kendisi
olmayan olamaz." biçiminde ifade edilen çeliﬂmezlik ilkesi de yine hiçbir ﬂeyin
de¤iﬂmedi¤ini kabul edersek do¤ru, her ﬂeyin de¤iﬂti¤ini kabul edersek yanl›ﬂ olur.
Ayn› eleﬂtiriler, üçüncü hâlin olanaks›zl›¤› ilkesi için de getirilebilir.
Çünkü, bu ilke özdeﬂlik ve çeliﬂmezlik ilkelerine dayan›larak ç›kar›l›r. Üçüncü hâlin
olanaks›zl›¤› ilkesi, iki de¤erli mant›kta geçerli, çok de¤erli mant›kta geçersizdir.
Nitekim, çok de¤erli mant›kta önermelerin alabilece¤i ikiden fazla de¤er vard›r.
Dolay›s›yla bu ilkenin mant›k ilkesi olarak kal›p kalamayaca¤› önemli bir sorundur.
Görüldü¤ü gibi, mant›k ilkeleri varl›k alan›na uyguland›¤›nda önemli
sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu sorunlar üzerine düﬂünmeyi, tart›ﬂmay› ve
çözümler üretmeyi amaç edinen alan mant›k felsefesidir.
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ÖZET

Bu ünitede mant›k felsefesinin konusunu ve temel sorular›n› inceledik.
Mant›k, do¤ru düﬂünmenin kurallar›n› inceledi¤i için, tüm bilimlerle
sürekli iliﬂki içerisindedir. Çünkü bilimler de mant›ksal kurallara uyarak do¤ru
bilgiye ulaﬂmaya çal›ﬂ›r.
Hem bilim felsefesi, hem de mant›k felsefesi do¤ru bilgiye ulaﬂman›n
yolunu açar. Bilim felsefesi bilimin, mant›k felsefesi mant›¤›n temel ilke ve
kurallar›n› inceleyerek do¤ru düﬂünme biçimini gösterir.
Mant›k felsefesi, mant›¤›n kavramlar›n›, do¤ruluk ve geçerlilik anlay›ﬂ›n›,
mant›k de¤iﬂmezlerini ve mant›k ilkelerini sorgular. Bu tart›ﬂmalar, mant›¤›n
geliﬂimini sa¤lam›ﬂt›r.
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ARAﬁTIRMALAR

1. Aﬂa¤›daki boﬂluklar› doldurunuz.
a. Mant›¤›n kulland›¤› temel kavram, ilke ve kurallar› konu edinen
felsefe dal› .............. ..............dir.
b. Amac› bilimin dilsel yap›s›n› çözümlemek olan felsefe dal›na .............
............. denir..
c. Özdeﬂlik, çeliﬂmezlik ve üçüncü hâlin olanaks›zl›¤› ilkesi temel
............. ...............dir.

2. Aﬂa¤›daki ifadelerden hangilerinin do¤ru, hangilerinin yanl›ﬂ
oldu¤unu belirtiniz.
a. Mant›¤›n anlam, ilke ve temel kavramlar›yla ilgilenen dal mant›k
felsefesidir. .........
b. Felsefe ve bilim birbiriyle iliﬂkili olmayan iki ayr› aland›r. ........
c. Mant›k felsefesi mant›k ilkelerini eleﬂtirir ve onlara iliﬂkin yeni
sorular sorar. ........
d. Tüm mant›k sistemlerinde özdeﬂlik ilkesi geçerlidir. .........
e. Bilim felsefesi ve mant›k felsefesi, eleﬂtirileriyle mant›¤›n geliﬂimini
engellemiﬂtir. .......
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✎

DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

1. Mant›k felsefesinin amac› aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) Mant›¤›n yöntemlerini eleﬂtirmek.
B) Mant›¤›n ilke ve kavramlar›yla ilgili temel sorunlar› tart›ﬂmak.
C) Mant›k ve felsefeyi birbirinden ay›rt etmek.
D) Mant›¤› olgusal bir bilim hâline getirmek.
2. Aﬂa¤›dakilerden hangisi bilim felsefesinin alan›na girmez?
A) Bilimlerin yöntemini geliﬂtirmek.
B) Bilimin dilsel yap›s›n› çözümlemek.
C) Bilimin yap› ve iﬂleyiﬂini anlamak.
D) Kesin ve de¤iﬂmez bilgilere ulaﬂmak.
3. Aﬂa¤›dakilerden hangisi bir aksiyomdur?
A) Su, iki hidrojen, bir oksijenden oluﬂur.
B) Dünya güneﬂin etraf›nda döner.
C) Ahmet ile Ali, Ali ile Veli kardeﬂ ise, Ahmet ile Veli de kardeﬂtir.
D) 2 X 2 = 4
4. Aﬂa¤›dakilerden hangisi mant›k felsefesinin sordu¤u sorulardan
de¤ildir?
A) Mant›k nedir?
B) Ak›l ilkeleri her zaman geçerli midir?
C) Bir önermenin do¤ru olmas› ne demektir?
D) Do¤ru bilgiye ulaﬂmak mümkün müdür?
5. Aﬂa¤›dakilerden hangisi mant›k felsefesi için söylenemez?
A) Mant›¤›n ilerlemesini sa¤lam›ﬂt›r.
B) ‹çeri¤in bilgisine ulaﬂmak için mant›ktan yararlan›r.
C) Bilim felsefesi ile çeliﬂki içindedir.
D) Mant›¤›n ilke ve kurallar›n› tart›ﬂ›r.
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