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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY



Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

 Mustafa Kemal ATATÜRK

GENÇLİĞE HİTABE 
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SUNU 

"Eğitim" kavramı yaşam boyu süren çok önemli bir etkinliktir. 

Eğitim süreci ilk çağlardan beri sürekli olarak gelişim 

göstermektedir. Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte, yeni 

bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinde hızla kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Günümüzde pek çok problemin çözümünde eğitimin etkin bir 

şekilde kullanılması gereklidir. Pek çok çaba ve çözümün içinde 

bilişim teknolojisi, geleneksel araçlar arasından sıyrılarak öne 

çıkmaktadır. öne çıkan bu teknolojiyle birlikte gelişen ve önemini 

giderek artıran yöntemlerden birisi de yer, zaman yaş sınırlaması 
olmayan uzaktan eğitimdir. 

Uzaktan eğitim yolu ile eğitim görmekte olduğunuz Açık Öğretim 

Lisesinde, Genel Müdürlük olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerden birisi 

de ders kitaplarımızdır. Uzaktan eğitim ilkerine uygun olarak hazırlanan 

bu ders kitabı lise müfredat programlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Hazırlanan bu ders kitabı müfredat programlarında meydana gelen 

değişikliklere uygun olarak yenilenmekte ve güncellenınektedir. 

Bu ders kitabından yaralanacak olan öğrencilerimize başarılar 

diliyor, ders kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. 
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A. MANTIGIN KONUSU

•• •• 

1. BOLUM

MANTIK 

B. MANTIGIN TARİHÇESİ

"İnsanlara yapılacak en büyük iyilik; 

onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir." 

Moliere 
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MANTIK! 

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI 

Bu üniteyi bitirdiğiniz zaman;

* Mantığın temel konularını kavrayacak,

* Mantığın bir bilim olarak ne olduğunu tanımlayacak,

* Mantığın temel ilkelerini öğrenecek,

* Temel akıl yürütme biçimlerini öğrenecek ve aklın ilkelerini kullanacak,

* Tarihsel gelişim içerisinde mantığın gelişim aşamalarını öğreneceksiniz.

NASIL ÇALIŞMALIYIZ? 

* Konu içindeki soruları yanıtlayın.

* Her konuda verilen örnekleri dikkatle inceleyerek, aynı konulara kendiniz değişik
örnekler bulun.

* Verilmiş olan örnekleri tekrarlayın.

* Bu bölümün sonunda verilmiş olan kaynakları kullanın.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1. Gündelik yaşamda kullanılan "mantıklı olma" ya da "mantıklı davranma"
sözlerinden ne anlıyorsunuz?

2. Mantık dersinin konusunun neler olabileceğini düşününüz.

3. "Bütün insanlar mantıklı düşünürler" ve "Gülşah bir insandır" cümlelerinden yola

çıkarak mantıklı bir sonuç çıkarmaya çalışınız.

Sizce bu mantıklı bir davranış mı?



Resim l:Sizce bu mantıklı bir davranış mı? 

MANTIK 1 

A. MANTIGIN KONUSU

Mantık, Arapça söz, konuşma 
anlamına gelen nutuk sözcüğünden 
türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise 
logictir. Grekçe logos sözcüğünden gelir. 
Logos; akıl, düşünme, yasa, ilke, söz vb. 
anlamındadır. 

Mantık terimi iki anlamda kullanılır: 

1. Doğru düşünme biçimi olarak: "Mantıklı düşün!", "Konuşmalarında
hiç mantık var mı?", "Biraz mantıklı ol!", "Doğru düşün!" gibi sözler bu anlamda 
kullanılır. Günlük hayatta sizler de aynı anlama gelebilecek değişik sözleri 
kullanıyorsunuz. 

2. Doğru düşünme biçimini konu alan felsefe disiplini olarak: Akıl
yürütme ve belgeleme tarzındaki düşünmenin kurallarım inceler. Bu anlamda, ileri 
sürülen düşüncenin doğruluğu ile değil, nasıl doğru düşüneceğimiz ile ilgilenir. 
Dolayısıyla mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır; çünkü bilim gerçeğin 
bilgisine ulaşmayı amaçlıyorsa eğer, doğru düşünme olmadan gerçekliğin bilgisine 
ulaşmak olanaksızdır. 

Mantık, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen bir disiplin olarak 
tanımlanabilir. 

Yukarıdaki tanımda geçen "doğru", mantık doğrusudur ve bilgi doğrusundan 
ayrılır. Demek ki iki tür doğruluktan söz edilebilir: Bilgi doğrusu ve mantık 
doğrusu. 

Bilgi doğrusu: Yargının nesnesiyle olan uygunluğudur. Yargı, nesnesine, 
yani gerçeğe uygunsa "doğru", değilse "yanlış"tır. Örneğin; "Kar beyazdır." yargısı 
bilgi açısından doğrudur. Çünkü günlük yaşantımızda karın renginin beyaz 
olduğunu gözlemliyoruz ve dolayısıyla doğruluğunu gözlem ya da deneyle 
kanıtlayabiliyoruz. "Su, normal koşullarda 100°C 'de kaynar." yargısı da deney 

3 
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yoluyla ulaşılan bir bilgidir. O halde bilgi doğrusu, doğruluğu deney, gözlem ya da 

başka yollarla kanıtlanabilen yargılardır. Bilgi doğrusu daha çok pozitif bilimlerin 

alanına girer. 

Mantık doğrusu: Doğruluğu, gözlem ve deneyle değil, akıl aracılığı ile 

bilinen yargılardır. Mantıksal doğruluk önermelerin biçimiyle ilgilenir. Bazı durumlarda 

mantıksal doğruluk, kavramın kendi anlamından çıkar. "Hiçbir insan kedi değildir." 

önermesinde, insanın kedi olup olmadığım anlamak için gözlem ve deney yapmaya 

gerek yoktur. "Hiçbir insan kedi değildir." önermesi mantıksal bir doğruluktur. 

Matematiksel önermeler de deney ve gözlem olmaksızın bilinebilir. "Bir üçgenin 

iç açılarının toplamı 180°dir"matematik önermesi soyut ve bilincimizle 

kavranabilen bir önermedir. 

Örnek: Örnek: 

Öncül: Bütün insanlar çalışkandır. Öncül: Bütün bilim dalları evrenseldir. 

Öncül: Ayşe insandır. Öncül: Fizik bir bilim dalıdır. 

Sonuç: O halde Ayşe de çalışkandır. Sonuç: O halde fizik evrenseldir. 

Bu örnekte, yargılar bilgi doğrusuna Bu örnekte ise, ileri sürülen tüm 

örnek gösterilemez. Çünkü, bütün yargılar bilgi doğrusuna uygundur. 

insanların çalışkan olduğunu kanıtlamamız Nitekim, tüm bilimler evrensel bir 

olanaklı değildir. Ancak mantık niteliğe sahiptir. Aynı zamanda mantık 

doğrusuna uygundur. Çünkü, insanların doğrusuna da uygundur. Çünkü, "fizik 

hepsi çalışkansa, Ayşe de insansa, evrenseldir" sonucu, verilen öncüllerden 

Ayşe'nin de çalışkan olması zorunlu olarak çıkmaktadır. 

kaçınılmazdır. Bu durumda, "Ayşe 

çalışkandır" sonucu verilen öncüllerden 

zorunlu olarak çıkmaktadır. 

Yukarıdaki örneklerin birincisinde bilgi doğrusuna uyulmamış, ikincisinde 

uyulmuştur. Ancak her iki örnekte de mantık doğrusuna uygunluk söz konusudur. 

Bu durumda her iki akıl yürütme de mantıksal olarak geçerlidir. 

Aşağıdaki örnek ise mantık doğrusuna uygun olmayan akıl yürütmeleri 

göstermektedir: 
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Öncül: Özge çalışırsa sınıfını geçer. 

Öncül: Özge çalışmıyor. 

Sonuç: O halde, Özge sınıfını geçer. 

Yukarıdaki örnekte, ortaya çıkan sonuç verilen öncüllerle çelişmektedir. 
Bu nedenle, varılan sonuç geçersizdir. 

Mantık doğrusu ile bilgi doğrusu arasındaki fark nedir? Yanıtlayamadıysanız 

konuyu tekrar okuyunuz. 

Mantıksal olarak doğru sonuçlara ulaşabilmek için akıl yürütme ilkelerine 
uymak gerekir. Akıl yürütme, birbiriyle ilişkili olan yargılardan bir sonuç çıkarma 
işlemidir. Şimdi sırasıyla akıl yürütme biçimlerini görelim. 

Akıl Yürütme Biçimleri 

Akıl yürütme biçimleri, tümden gelim, tüme varım ve benzeşim olarak 
üçe ayrılır. 

1. Tümden gelim (dedüksiyon): İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles'e
göre, zihin hakikati bu yol ile arar. Tümden gelim genel ilkelerden hareket ederek 
tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yoludur. Kısaca, genelden özele ve 
genelden genele uzanan düşünme biçimi olduğu söylenebilir. 

Bütün işçiler üretkendir. 

Kemal işçidir. 

O halde, Kemal de üretkendir. 

Bütün meyveler çiçeklidir. 

Bütün çiçekliler güzel kokar. 

O halde, bütün meyveler güzel kokar. 

Yukarıdaki örneklerin birincisinde genelden özele, ikincisinde genelden 
genele doğru bir akıl yürütme kullanılmıştır. 

5 
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2. Tüme varım (endüksiyon): Tek tek olgulardan genel önermelere
geçmek için izlenen düşünme yoludur. Diğer bir deyişle özelden genele, tikelden 
tümele ulaşmaktır. 

İnsan canlıdır ve beslenir. 

Hayvan canlıdır ve beslenir. 

Bitki canlıdır ve beslenir. 

O halde, tüm canlılar beslenir. 

Tümden gelim ve tüme varımın işleyiş şeması aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

Tüme Varım 

Olay 1: Demir ısıtılınca genleşir SONUÇ 

Olay 2: Bakır ısıtılınca genleşir 
.... 

Madenler ısıtılınca 
Olay 3: Kalay ısıtılınca genleşir 

� 

genleşir 

Tümden Gelim 

3. Benzeşim (analoji): Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen
özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru izlediği yoldur. Bu durumda, bir 
nesne ya da olay hakkında ileri sürülen bir yargı, ona benzeyen başka bir nesne ya 
da olay için de geçerlidir. 

Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. 

Dünyada gece gündüz oluşur. 

O halde, Mars 'ta da gece gündüz oluşur. 
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hem de canlı olmayandır." demek daha uygun olacaktır. Nitekim, insan canlıyken 
bile vücudunda milyonlarca ölü (canlı olmayan) hücre var olduğu gibi, bir insan 
öldüğü zaman bile, vücudunda milyonlarca canlı hücre vardır. Üçüncü halin 

olanaksızlığı ilkesindeki bu sorun, iki değerli mantık yerine çok değerli mantığın 
gelişmesine neden olmuş, doğru ve yanlış değerlerinin yanına, bir de belirsiz 
değerlendirmesi eklenmesine yol açmıştır. 

Özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı ilkeleri arasında nasıl 
bir ilişki vardır? Yanıtlayamadıysanız tekrar başa dönünüz. 

IV. Yeter - Neden

Yukarıda gördüğümüz üç akıl ilkesi birbirleriyle ilişkilidirler ve birbirlerini 
tamamlar. Ancak, bunların dışında sonradan ortaya atılan bir ilke daha vardır ki, bu 
da yeter-neden ilkesidir. 

Yeter- neden ilkesi, bir şeyin var olabilmesi için yeterli sebebin olması 

gerektiğini öne süren mantık ilkesidir. 17. yy 'da W. Leibniz (Laypniz, 164 7-1716) 
tarafından mantığın diğer ilkelerine katılan bu ilkeye göre, her yargının doğruluk 
nedeni bir başka yargıdır. O halde, her yargının doğruluğu için bir başka yargı 

gereklidir. Yeter sebep olmadıkça bir yargının doğruluğundan söz edilemez. 

Resim 2: Aristoteles 

B. MANTIGIN TARİHÇESİ

Mantığın kurucusu Aristoteles 

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

mantıksal düşünme konusunda çabalar ve 

dağınık bilgiler vardı. Ancak Aristoteles 

mantığı sistemli bir bilgi alanı haline 

getirmiştir. Bu anlamda, Aristoteles mantığı 

bulan kişi değil, ama onu sistemli ve düzenli 

bir biçime dönüştüren ilk kişidir. 

Aristoteles 'in mantık üzerine yazdığı altı kitap, kendisinden sonra 

Organon (alet, araç) adı altında toplanmıştır. Bu altı kitap: Kategoriler, Önermeler, 

Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler ve Sofistik Kanıtlar adlarını taşır. 
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