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Safsata K lavuzuı

                  Koordinatörün Önsözü
Yazar  Alev  Alatlı’nın,  internette  kendi  adını  taşıyan  bir  tartışma  ortamı, 

yani alevalatli@egroups.com adresli e-posta grubunu kurmasının üzerinden iki aylık bir süre 

geçmişti  ki,  grup  üyeleri  arasında  tartışmalar,  yanlış  anlamalar  ve  önyargılar  nedeniyle 

giderek verimsizleşti. Karşıt görüşler etrafında gruplaşmalar başladı. Söylenenlerle onlardan 

anlaşılanlar arasında giderek bir uçurum oluşuyordu. Tartışmalar, neredeyse, “söylenenlere 

değil, söyleyenlere karşı olma” şeklinde sürdürülüyordu ve dolayısıyla sağlıklı bir düşünce 

alışverişi gerçekleşemiyordu. Ne söyleyen söylediğini anlatabiliyor, ne de okuyan söyleneni 

anlıyordu.  Tam bu  sırada,  e-posta  grubunun posta  kutularına  Alev  Alatlı’nın  “eksikli  ve 

mahzun” konulu mektubu düştü:

      Bu duyguyu tanıyacaksınız: “Siyaset Meydanı”nı ya da benzer bir programı seyrettikten, 
basında bir haber okuduktan ya da politikacıların, örneğin nükleer santral, örneğin enflasyon, 
konularındaki  konuşmalarını  dinledikten  sonra  insanın  içinde  kalan  duygu.  Argümanların 
sonuçsuz,  soruların  cevapsız,  hükümlerin  havada  kaldığı  duygusu.  Tuhaf  bir  umarsızlık 
duygusu.  Umarsız,  çünkü  meselenin  bir  de  (yıllar  yılı  susturulmuş  insanların  doğal 
karşılanması gereken tepkisi olsa gerek) söylenene muhalefet etmenin “demokratik konuşma 
hakkını ihlal” anlamına geliyor olması gibi yaygın bir anlayış var. “Vardığın sonuca değil, 



sonuca  varış  şekline  karşıyım”  alışık  olduğumuz  bir  murakabe  mekanizması  değil.       
Korkarım,  akıl  yürütmenin,  muhakemenin,  bir  takım  kuralları  olduğuna,  bu  kuralların 
matematik  kurallarına  benzediğine  arkadaşları  ikna  edemedim.  Nasıl  ki,  matematik 
kurallarına uymayan bir matematikçi düşünülemez, mantık kurallarına uymayan bir iddia/bir 
argüman sahibi de düşünülemez - bu hususu açıklamakta da yetersiz kaldım, besbelli.

 Alev  Alatlı,  daha  sonra,  hatalı  akıl  yürütmenin  tartışmaları geçersiz, tutarsız  bazı 

sonuçlara  götürdüğüne  işaret  etti.  Hatalı  çıkarımlar  sonucu  ortaya  çıkan  sonuçlara  boş, 

temelsiz,  asılsız  sözlerin  Batı  düşünce  dünyasında ”Fallacy”,  safsata olarak 

nitelendirildiğine ve dışlandığına dikkat çekerek,  bu konuda yapılmış bir sitenin grup içinde 

incelenmesini önerdi.

Bir  süre  sonra  grup,  bu  sitedeki  safsataları  Türkçe’ye  çevirmeye  karar  verdi.  O 

günlerde Cahit Akın’ın yaptığı işbölümüyle, adı geçen sitedeki 38 safsata, Sinan Canan, ve 

Ayşe Şule Eriçok ve  Aylin Özden Öktem tarafından Türkçe’ye çevrildi. 

Hulusi Çınar, Mehmet Sülkü, Mehmet Yasak, Barış Poyrazoğlu, Gönül Demez, Fatma 

Kılıç, M. Akın Yılmaz'ın katkılarıyla ortaya çıkan projeyi Mehmet Sayım Karacan düzenledi 

ve  bazı  güncel  örnekler  ekledi.  Proje  bu  haliyle  Alev  Alatlı’nın  web  sitesine 

kondu (www.alevalatli.com). Daha sonra Nurcan Karacan, internetteki, safsata ile ilgili bütün 

web  sitelerini  tarayarak,  yaygın  safsata  türlerini  belirledi,  mevcut  çalışmaya  yeni  safsata 

türlerini  ekledi,  ve  bu  safsataları,  anlamayı  kolaylaştıracak  şekilde,  üst  başlıklar  halinde 

gruplandırdı. İnceleme aşaması, konuyla ilgili kitapları da kapsayarak genişletildi.

M.Akın Yılmaz,  Mehmet Yasak,  Ayşe Şule  Eriçok,  Taner  Akbaş,  Mehmet Sayım 

Karacan, Barış Poyrazoğlu, Nurcan Karacan, Yonca Hancıoğlu, Hakan Erdil, Koray Aydın ve 

Emin Gürbüz tarafından gruba gönderilen örnek safsatalar, Mehmet Sayım Karacan, Barış 

Poyrazoğlu  ve  Taner  Akbaş  tarafından,  grupta  yapılan  tartışmalar  da  dikkate  alınarak, 

türlerine  göre  düzenlendi,  bu  düzenlemeyle  ilgili  açıklamalar  yapıldı.  Mehmet  Sayım 

Karacan tarafından metne çeşitli  karikatürler yerleştirildi.  Son olarak, ortaya çıkan metin, 

Cahit Akın ve Alev Alatlı tarafından gözden geçirilerek elinizdeki kitabın içeriğine ulaşıldı.
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            Kitapta  yer  verilen  metinler,  herkesin  ulaşabileceği  kaynaklardan,  toplumun  her 

kesiminden  insanların  okuduğu  yayınlardan  seçilmeye  çalışıldı.  Ortak  özellikleri,  güncel 

safsatalara  iyi  örnekler  içermeleridir.   Zaten  amaç,  herhangi  bir  kişinin  yazarlığını  ya da 

kişiliğini  yermek  değil,  meselenin  e-grubumuzun  üyeleri  ve  bu  kitapçığın  okurları 

tarafından    daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.   İleriki sayfalarda göreceğiniz üzere  bazen 

bir metin birden fazla  safsata türü de içerebilmektedir.  Böyle durumlarda  saptanan örnekleri 

öncelikle  en iyi temsil ettikleri düşünülen safsata türü kategorisine yerleştirildi.  Bazen de 

aynı metin birden fazla safsata başlığı altında incelendi.

 Son olarak,  bu çalışmanın  herkesin aynı düşüncede birleşmesini  sağlamak gibi bir amacı 

olmadığını  vurgulayalım.  Hedefimiz,  hem  kendi  söylediğimiz  sözlerdeki  türlü  mantık 

hatalarını,  hem  de  başkalarının  söylediklerini  hatasız  anlama  yetimizi  geliştirmek,  deyiş 

yerindeyse, “dolduruşa gelmekten” korunmaktır.  

Böylece  özellikle  de  sanal  iletişim ortamlarını  ve  de  tartışma ortamlarını  verimsiz  kılan 

nedenlerin ortadan kalkmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.

Mehmet Sayım KARACAN

4A Çevresi, Safsata Çalışma Grubu Koordinatörü
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G Rİ İŞ

Kendi  düşüncelerimizi  geçerli  olarak  ifade  etmemizi,  başkalarının  düşüncelerini  ise  doğru 

anlamamamızı  sağlayan,  akıl  yürütme,  muhakeme,  düşünme,  ispat  ve  çıkarım  yapma 

metoduna mantık diyoruz.   Mantık hataları ya da bir diğer deyişle hatalı çıkarımlar sonucu ortaya çıkan  

boş,  temelsiz,  asılsız  ahkâma  ise safsata.   Safsatalar,  insanlar  arası  iletişimin  önündeki   en  önemli 

engelleri teşkil ediyorlar.

Düşünürken  ya  da  konuşurken,  acele  karar  vermek,  önyargılı  davranmak,  söyleyeceklerimizi 

yeterince tartmadan söylemek, çok genel ifadeler kullanmak, yeterince bilgi sahibi olmadığımız  konularda 

başkalarına ahkâm kesmek, ünlü kişilerin sözlerini kendi iddialarımızın doğruluğunu kanıtlamak  amacıyla 

kullanmak, fikrimizi kabul ettirmek için karşımızdakini aşağılamak, baskı altına almak, statümüzü veya  

popülaritemizi  ileri  sürmek,  bir  başkasının  fikrini  layıkıyla  anlamadan  savunmaya  geçmek  veya 

saldırmak...  Bu davranışlarımız,  tartışmalarımızı yetersiz,  tutarsız sonuçlara yani  safsatalara götürür ve 

iletişim ortamını çekilmez hale getirir.  
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BAZI TEMEL KAVRAMLAR

MANTIK  NEDİR?

Meraklısına: (İngizce; logic),

                       [Latince;logic],

                       {Osmanlıca; mizan-ül akl}

Günlük  hayatta  çok  sayıda  iddia  veya  ahkâm  (hükümün  çoğulu)  duyar  veya  okuruz.  Ancak 

bunların  çoğu mantık  örgüsünden yoksun olduğu  için  hem iddia  sahiplerinin  meramını  anlatmaktan 

uzaktırlar, hem de muhataplarını  yok yere  yanlış anlamalara, hatta  öfkeye sürüklerler.   Zaman zaman  

kavgalara  neden  oldukları  bile  olur.  Bir  insanın,  günlük  hayatında  başkalarıyla  iletişimi  sırasında 

okuduklarından  ya  da  dinlediklerinden  doğru  sonuçlar  çıkarmak  için,  mantık  bilimi  uzmanı  olması 

gerekmez elbette; ama geçerli bir argüman oluşturmak, meramını daha anlaşılır kılmak için az da olsa  

mantık bilgisi  şarttır.   Hemen belirtelim ki,  hatalı  çıkarsama her zaman bilgisizlik ya da dikkatsizlik 

sonucu da oluşmaz.  İnsanlar, karşılarındakileri yanıltmak için konuşmalarında veya yazılarında bilerek 

isteyerek  hatalı çıkarsama  yapabilirler.. Meramlarını net olarak anlatmaktan kaçındıkları zamanlarda da  

hatalı  çıkarımlara başvurabilirler.   Böyle durumlarda,  doğru ve geçerli  akıl  yürütme kurallarının tümü 

olarak adlandırılan  mantık,  yazılı  veya sözlü ifadeleri  doğru değerlendirmemizi,  nutuklar, söylemler, 

metinler hakkında doğru yargılara varmamızı   sağlar.  

Akıl yürütme, muhakeme, düşünme, ispat ve çıkarım yapma bilimidir, mantık.  

  Bir  argümanın  geçerli  olup  olmadığını  saptayabilmek  için  bazı  kavramların  bilinmesi 

gerekmektedir,  aşağıda bunları  sıralıyoruz.

Önerme

Meraklısına:  (İng.; proposition),

                        [Lat.; propsito] ,

                        {Osm.; kaziye}

Türkçe’nin  söz  dizimine  uygun  olarak  ifade  edilen  hüküm  cümlelerine,  önerme adı 

verilir.  Önerme, bir  saptamanın,  bir verinin, bir  yargının  ya da inancın  Türk dilinin kurallarına uygun 

olarak ifadesidir.   Aşağıdaki cümlelerden ilki doğru önermeye, ikincisi ise yanlış önermeye örnek olarak 

verilmiştir:
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             Ankara, Türkiye’nin ba kentidir.ş

             Alev  Alatl ’n n  son  ki tab  olan  “Schrödinger’in  Kedisi”  kedilerinı ı ı  

davran lar ndan yola ç kanış ı ı   bir romand r.ı

 Bir  cümleyi olu turan kelimelerin sadece yerleri  de i ti r i lerek elde edilenş ğ ş  

yeni  bir  cümle,  ayn  anlam  veriyorsa,  farkl  bir  önerme  olarak  kabulı ı ı  

edilemez. A a daki ik i  cümle, ayn  önermenin iki  farkl  ekilde ifadesidirş ğı ı ı ş

             Burada, ik iden büyük çift say lar bulunmaktad r.ı ı

             k iden büyük çift say lar, burada bulunmaktad rİ ı ı

 Argüman

Meraklısına :  (İng.; argument),

                        [Lat.; argumentum],

 Bir iddiayı, bir tezi, bir görüşü desteklemek, doğrulamak veya güçlendirmek amacıyla, bir  ya da 

daha  fazla  sayıda  öncül  ya  da  kabulden  belli  bir  sonucun  çıkarsandığı  kanıtlama  tarzı  ya  da 

formuna argüman denir.

Bir  argüman geçerli  ya da geçersiz olabil ir, güçlü ya da zay f olabil i rı  

ama bir  argüman nı   kesin  olarak  do ru  ya da yanl  oldu u söylenemez.ğ ış ğ  

Argümanlar n,ı   ancak bile enlerinin yaniş    öncüllerinin, ç kar m n nı ı ı ı   ya da 

sonucunun  ayr  ayr  do ru  veya  yanl  oldu undan  bahsedilebil ir.ı ı ğ ış ğ    

Çünkü;   argüman,  “bir  önerme  veya  bir  görü  i leri  sürmek  içinş  

olu turulanş   birbir ine ba l  bir diziğ ı   ifade” olarak  tan mlanmaktad r.ı ı

A a da bir argüman örne i veri lmi ti rş ğı ğ ş

Evrenin bir ba lang c  vard r. (öncül)ş ı ı ı

Her ba lang ç bir olayd r. (öncül)ş ı ı

Her olay n bir sebebi vard r.(öncül)ı ı

Evrenin ba lang c  bir olayd r.(ç kar m)ş ı ı ı ı ı

Evrenin olu umunun bir sebebi vard r.(sonuç)ş ı

6



Bir  argüman n üç bile eni olur:ı ş   Öncülleri  (premises), ç kar m  (deduction)ı ı ı  
ve sonucu (conclusion).   imdiŞ   bu  bile enleriş   gözden geçirelim. 

 Öncül

Meraklısına: (İng.; Premise),

                   { Osmn.;  mebde’den  (temel, esas) mukaddem}

Akıl  yürütmeyi  belli  bir  sonuca  ulaştırmada  temel  alınan  veya  bir  çıkarım  için  esas  alınan 

önermeye  öncül  adı  verilir.   Bir  argümanın  sonuca  varabilmek  için,  genellikle  birden  çok  öncüle 

gereksinimi  olur.  Bu  önermelerin,  argümanın  sonucuna  mantık  kurallarına  uygun  olarak  varılmasını 

sağlayacak  açıklıkta  olması  istenir  çünkü,  öncülleri  ifade  etmedeki  başarısızlık,  argümanın  kuşku ile 

karşılanmasına neden olur ve kabul edilmesini güçleştirir.  Öte yandan, bir argümanda öncül görevi gören 

bir önerme, bir başka argümanda sonuç yerine geçebilir. 

 Çıkarım

Meraklısına:   (İng.; Deduction)

          Doğru  olduğu kabul  edilen  öncüllerden  elde  edilen  sonuçtur.  Bir  veya  daha  çok  ifade, 

hüküm yada önermeden başka bir  ifade hüküm ya da önermenin çıkarsanması  işlemineçıkarım denir.  

Çıkarım tek bir öncülle olabileceği gibi birden fazla öncülle de olabilir.  

Aşağıdaki  örnekte  olduğu gibi,  tek  bir  öncülden  sonuca  gidilen  yani  bir  öncül  ve  bir  sonuç 

önermesinden oluşan doğrudan çıkarım  denir.

              Su kaynadığında sıcaklığı 100 dereceyi bulur.

             Kaynayan suya giren el yanar.

En az iki öncül ve bir sonuç önermesinden kurulan yani en az üç önermeden oluşana  ise,   dolaylı çıkarım.

              Su kaynadığında sıcaklığı 100 dereceyi bulur.

             Tenceredeki su kaynam t r.ış ı

             Tenceredeki suya  elini sokarsan yanars n.ı

 Çıkarımda bulunmak için kabul edilmiş bir veya daha fazla öncül gerekir.  Yukarda belirttiğimiz gibi  bir 

çıkarım  yeni bir önerme oluşturmakta kullanılabilir. Argüman ilerledikçe çıkarım için gerekli ifade sayısı 

artar.

 

Su kaynad nda s cakl  100 dereceyi bulur.ığı ı ığı
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Tenceredeki su kaynam t r.ış ı

 Elini sokarsan yanars n.ı

 Kaynayan suya elini sokmamal s n.ı ı

 Vb.vb.

 Vb.vb. Argüman  daha  da  uzayabil ir. 

Sonuç

Meraklısına;  (İng.; conclusion) ,

                      {Osm.;  matlup}

 Sonuç,  bir  argümanı  oluşturan  öncüllerden  doğru  bir  akıl  yürütme  ile  çıkarsanan 

vargıdır.    Vargı,  bir  argümanın son önermesidir,  genel  olarak  “o halde”,  “öyleyse”,  “sonuç olarak”, 

“bundan dolayı” , “bu nedenle” gibi bağlaçlarla başlar.  Bir argümandaki son çıkarım olarak,  ispatlamaya 

çalışılan  iddiayı  içerir.  Yukarıdaki  kaynar  su  argümanında  görüldüğü  gibi,  bir  argümandaki  sonuç  

(kaynayan suya sokulan elin yanacağı  iddiası)  başka bir  argümanda  (kaynayan suya elin sokulmaması 

gerektiği  iddiası)  öncül olabilir. 

  Çıkarsama 

  Meraklısına:  (İng., inference), 

                         [Lat.,  illatio],

                         {Osm.;  istintaç}

 Bir düşünceden diğer bir düşünceye geçiş.  Düşüncede bir inançtan ya da önermeden  diğer bir  

inanç ya da önermeye  geçmek. Çıkarsama, tümdengelimsel ve tümevarımsal  olmak üzere ikiye ayrılır.  

Tek tek olgulardan genel bir sonuca gitme veya gözlemlenen , araştırılan olaylar arasında kurallar yada 

sistem bulmaya çalışan akıl yürütmeye tümevarımsal  çıkarsamadenir.  Genel hallerden elde edilmiş kural 

ve  sonuçları  özel  hallere  yada  örneklere  uygulamak  şeklinde  oluşan  akıl  yürütme  türüne  

ise tümdengelimsel çıkarsama. 
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 Geçerlilik & Geçersizlik

Meraklısına:  ( İng.; validity, invalidity),

                      { Osm.; mer’iyet, malûliyet] 

Bir argümanda  öncül ya da öncüller  sonucu kaçınılmaz  kılıyorsa, o argümanın  geçerli olduğu 

söylenir.  Geçerlilik  çıkarımda öncülleri doğru kılan sebeplerin sonucu da doğru kılması halidir.    

skambil bir deste ka t i le oynan r.İ ğı ı

Bir deste ka d m z yok.ğı ı ı

O halde iskambil oynayamay z.ı

Ancak,  mantıkta  geçerlilik  ile  doğruluk  birbirinden  farklı  şeylerdir. Doğruluk  önermelerin 

içeriğiyle ilgilidir  (iskambilin bir deste kâğıt ile oynanıp oynanmaması),  geçerlilik  ise  akıl  yürütmenin 

mantık kurallarına uygun olup olmadığına (kağıdımız yoksa iskambil oynayamayız).   

Yukarıdaki  örnekte  olduğu  gibi,  sonucun  öncüllerden  çıkarıldığı  bir  argüman,  geçerli olarak 

nitelenirken,  sonucu  öncüllerden  zorunlu  olarak  çıkarılmayan,  öncülleri  sonucu  desteklemeyen   veya 

doğrulamayan çıkarım  ya da argüman geçersiz olarak nitelenir.  Örnekte  görüldüğü gibi öncüller  teker 

teker doğru, ama çıkarım geçersiz olduğu için argüman da  geçersiz olabilir.  

İskambil bir deste kağıt ile oynanır.

    Annem kuaförden henüz dönmedi.

    O halde iskambil oynayamay z.ı            

Bir de güncel örnek verelim.

                   “Yeni  dünya  anlay ,  yeni  de erleri  yakalama  çabasışı ğ ı 

diplomasideki bütün bu anlams z kurallar  kald r p bir tarafa f rlatt .ı ı ı ı ı ı

             Bugün dünyan n en güçlü l iderleri  uluslararas  bir  sorunu çözmekı ı  

amac yla  gerekti inde binlerce ki lometre  uçuyorlar,  küçücük  bir  ülkeninı ğ  

l iderinin aya na gidip dil döküyorlar.ğı

             Hiçbir i  “Böyle bir davran  bizi küçültür” diye dü ünmüyor.ış ş

             Ama  biz  i in  özünü  bir  yana  b rakt k,  sorunu  “Sezer  Ecevit’iş ı ı  

aramal , hay r Ecevit Sezer’i aramal ” inatla mas na indirgedik.ı ı ı ş ı

                   (Tufan Türenç, 14.8.2000, Hür r iyet) 
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                    Yazar n  bir inci  öncülüı   “Genelle ti rme”  içerdi inden,ş ğ   

do rulu u  tar t mal d r.ğ ğ ış ı ı    k inci  öncülündekiİ   “küçük  ülke”  tan m ,ı ı   

ülkeden  beklenenlerin  de “küçücük”  olmas  anlam na  gelmez.ı ı   Ecevit  ve 

Sezer,  ayn  ülkenin  insanlar d r.ı ı ı   Türkiye’nin  özelindeki  bu  tar t man nış ı   

“inatla ma dolay s yla çözülmedi i” hatal  bir ç karsamad r.ş ı ı ğ ı ı ı                    

Yargı

Meraklısına:  (İng.;  judgement),

                       {Osm.;  hüküm}

Bir  cümlenin  ya da önermenin  do ruluk  veya yanl l n  belir lemeğ ış ığı ı  

i lemineş  yarg  diyoruz.ı   Yarg ,ı   akl m z nı ı ı   belir l i  bir  içeri i  herhangi  birğ  

konuda tasdik ya da inkar etme i lemidir.ş   

Akıl Yürütme

Meraklısına :  (İng.; reasoning),

                        {Osm.;  muhakeme}

Dü ünceleri  bil inçli,  tutarl  olarak  ve bell i  bir  amaçla  bir  araya geti rmeş ı  
i lemi.  Öncül  olarak  al nan  önermelerden mant ksal  ç kar m  kurallar naş ı ı ı ı ı  
uygun olarak sonuç ç karma i lemi. Zihnin, haz r ya da veri len baz  bilgi yaı ş ı ı  
da  önermelerden  yola  ç karak,  veri lmeyen  ba ka  bir  eyi  sonuç  olarakı ş ş  
ç kartmas .ı ı  

Tümdengelimsel  Argümanlar  &  Tümevarımsal  Argümanlar 

        Çıkarsamanın tümdengelimsel ve tümevarımsal  olmak  üzere  ikiye  ayrıldığını  görmüştük.  Aynı 

ayırım argümanlar için de söz  konusudur.   Tümdengelimli (deductive)  argümanlarda  genel öncüllerden 

özele doğru gidilerek  kesin bir sonuca varmak hedeflenir.   Sonucun doğru olması için  öncüllerin doğru 

olması gerekir.  Ancak,   bir  tümdengelimli  argümanın geçerli ya da geçersiz olması öncüllerinin doğru 

ya da yanlış  olmalarından daha farklı  bir  durumdur.  

Öncülleri  yanlış  olan bir  tümdengelimsel  argüman,   sonuca  çıkarsama  kurallarına  uygun  

olarak  varmışsa,  geçerli sayılır.   
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Yanlış ve Geçerliler,  Doğru ve Geçerlilere  karşı 

            Yanlış  ve  Geçerli  tümdengelimsel  argümanı  tanımak  için  aşağıda  verdiğimiz   şu  örneğe 

bakalım:  

Yanlış ve Geçerli

Bütün insanlar ye ildir. (öncül)ş

Sokrat bir insand r. (öncül)ı

Sokrat ye ildir. (sonuç)ş            

Birinci  öncül  istisnasız  herkesin  yanlış  olduğunu  bildiği  bir  öncüldür.  Buna  rağmen 

argüman geçerli, yani  o  öncül  bağlamında  mantıksız  değildir.  Ancak,  tümdengelimsel  argümanlarda 

kullanılan öncüllerin doğru ya da yanlış oldukları her zaman bu kadar  açık  değildir.   Günlük hayatta 

çoğu zaman doğruluğunu bilmediğimiz, emin olmadığımız, ya da düpedüz yalan olan pek çok öncülden 

yola  çıkan  tümdengelimsel  argümanlar  sırf  çıkarsama  kurallarına  uygun  oldukları  için  mantıklı 

görünebilirler.      Kendi e-grubumuzda karşılaştığımız Yanlış ve Geçerli bir örneğe yer verelim: 

             TPAO kay tlar na göre birı ı   milyon dolarl kı   christmas t ree  al nm .ı ış

              Christmas t ree  bir noel süsüdür.

             TPAO  ülkenin paras n  korkunçı ı   bir ekilde savurmaktad r.ş ı   (veya)

               TPAO  bir i lerini zengin etmektedir. 

Tümdengelimli argümanlarda  sonuca  öncüllerden  yola  çıkarak  varıldığına  göre,   buradaki 

mesele geçersizlik  değildir.   Mesele,  ikinci  öncülün  doğru  olmamasından  kaynaklanmaktadır.  

“Christmas  tree”  petrolcülükte  sondaj  aletinin  ucuna  takılan  parçanın  adıdır.  Bunun  böyle  olduğunu 

bilmiyorsanız, geçerli olduğu kadar yanlış olan bu argümandan etkilenmeniz kaçınılmazdır. 

Geçerli olduğu kadar da doğru bir tümdengelimsel argüman örneği aşağıdaki gibidir. 

Doğru ve Geçerli

Bütün insanlar ölümlüdür. (öncül)

Sokrat bir insand r. (öncül)ı

Sokrat ölümlüdür. (sonuç)

 

 Laf Ola Beri Gele
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Sonuca  öncüllerden  yola  çıkarak  varılamayan,  sonucunun  öncülleriyle  bağlantısı 

olmayan  tümdengelimsel argümanları,  geçersizdirler.  Geçersiz  tümdengelim argümanları  lâf  ola  beri 

gele dediğimiz türden iddialardandır.  Mantıkta  Biçimsel Safsata olarak sınıflandırılırlar. 

Bütün köpekler memelidir.

Hiçbir kedi köpek de ildir.ğ

O halde hiç bir kedi memeli de ildir.ğ

 

Yonca’n n paras  varsa, o otomobil i  al r.ı ı ı

Yonca  o otomobil i  almad .ı

O halde Yonca’n n paras  yok.ı ı

 Öte yandan,  Tümevarımsal  Argümanlar gözlem ve deneylere dayanır.  Gözlem ve deneysel  verilerden 

yola  çıkılarak  genel  bir  sonuca  varılmaya  çalışılır.  Ancak,  sonuç  Tümdengelim  Argümanlarında 

olduğu gibi kesin değildir,  çünkü ihtimaliyete/olasılığa  dayanmaktadır.  Öncüllerin doğru oldukları  

kabul edilirse, sonucun da doğru olduğu varsayılır.     

Ne zaman k z l bir gün bat m  görsem, ertesi gün hava güzel olur.(öncül)ı ı ı ı

Bugün k z l bir gün bat m  var(öncül)ı ı ı ı

O halde yar n hava çok güzel olacakt r.(sonuç)ı ı

 

Türkiye’deki köpeklerin ço u sokak köpe idir. (öncül)ğ ğ

Çomar Türkiye’deki bir köpektir.(öncül)

O halde Çomar bir sokak köpe idir.(sonuç)ğ

 

Bir de güncel örnek:

                    ...  Burada  da,  Amerika'da  da...  imdi  ç k p  da  KatmanduŞ ı ı  

edebiyat  yapmalar na biz a z m zla gülmeyiz. Hele günümüzde buna hiçı ı ğ ı ı  

gerek  yok,  çünkü  gençlik  art k  bol  ve kolay  uyu turucu  da  bulabil iyor,ı ş  
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ehirl i  ve paral  kesimi tav anlar gibi hababam da çift le ebiliyor... Yani birş ı ş ş  

nevi  küçük  Amerika  olduk  bile...  Haa,  sanayi  toplumunun  getirdi i  özelğ  

sorunlardan  bunalmak  istiyorsan z, önce o sanayiyi  kurun  da s k nt s nı ı ı ı ı ı 

ondan  sonra  ya ars n z!ş ı ı  

(Engin Ard ç 11-10-2000 Star )ı

             Amerika’da gençlik kolay ve bol uyu turucu bulabil ir.(öncül)ş

             Amerika’da gençlik tav anlar gibi hababam çift le ebilir.(öncül)ş ş

             Türkiye’de de ehirl i  ve paral  kesim  tav anlar  gibi  hababamş ı ş     

çift le ebiliyor...(öncül)ş

             Türkiye’de  de“...gençlik  art k  bol  ve  kolay  uyu turucu  daı ş  

bulabil iyor,(öncül)

             SONUÇ:  Yani bir nevi küçük Amerika olduk bile.

ehirl i  ve  paral  gençlik  “Türkiye”  yi  temsil  etmeyece inden  yap lanŞ ı ğ ı  

ç kar m geçersizdir.ı ı   

Tümevarım Argümanlarında  istatiki  verilerin doğruluğu  önem kazanır.   Doğru verilerden yanlış 

sonuç çıkarma bir hatadır ve “İstatistiksel Hatalar”  başlığıyla  Serbest Safsatalar  altında   incelenecektir.  

 Argümanları Tanıma   

Argümanlar  her  zaman  yukarıdaki  sırayı  izlemezler.  Bazen  önce  sonuç  verilir,  sonra  

ispatlanmaya  çalışılır.  Bazı  argümanlarda  sonuç  ve  öncülleri  birbirinden  ayırmak zordur.  Bazen  de   

ifadeler argümana benzer, fakat değildir.  Örneğin,

 

E er ncil do ru ise, sa ya mecnun, ya da Tanr n n o lu olmal d r.ğ İ ğ İ ı ı ğ ı ı

 

Bu bir  argüman değil  bir  şart  cümlesidir.  Bu ifadede sonucu destekleyecek bir  öncül  mevcut 

değildir.  Ya da,  

Tanr  seni yaratt ; o nedenle Tanr ya kar  görevlerini yapmal s n.ı ı ı şı ı ı  

Buradaki “Tanrıya karşı görevlerini yapmalısın” ifadesi de bir şart  cümlesidir.  Şart cümleleri   

önerme  olarak  kabul edilmezler.    
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Arabam çal mad ; çünkü motorunda bir problem var.ış ı  

Bu da  bir argüman değil bir açıklamadır. Burada arabanın niçin çalışmadığı izah edilmektedir.   

Bu ifade geçerli bir argümana şöyle dönüştürülebilir: 

Arabam n motorunda bir sorun var: çünkü çal mad .ı ış ı

SAFSATA

 Meraklısına: ( İng: Fallacy) 

{Osm; Kıyası-ı batıl) 

Bir  düşünceyi  ortaya  koyarken  ya  da  anlamaya  çalışırken  yapılan  yanlış  çıkarsamaların 

tamamına  safsata denir.  Safsatalar,   ilk  anda  geçerli  ve  ikna  edici  gibi  gözüken  ancak  yakından  

bakıldığında   kendilerini ele veren sahte argümanlardır.

 Günümüz  Türkçe’sinde  safsata   kelimesi   kusurlu  akıl  yürütme  anlamını  kaybetmiş,  yanlış 

inanç  manasında  kullanılır  olmuştur.   Oysa,  safsata,  insanın  muhakeme  yetisinin  yanlış  yönde 

kullanımıdır ve çoğu kez  önyargı,  eksik bilgi, batıl inançlar,  duygusallık,  yersiz göndermeler,   acelecilik,  

özensizlik, genelleme,  duygu sömürüsü,   Türkçe’yi kötü kullanma   gibi sebeplerden kaynaklanır.  

  Safsatalar  biçimsel   (formal, suri)  ya da   serbest  (informal) olurlar.    

Biçimsel Safsatalar  

Bir argümanın yapısından kaynaklanan,  bir  argümanı teknik olarak geçersiz kılan hatalardır.   Bir 

argümanın teknik olarak  geçersiz olması,  sonucunun öncüllerini izlememesi anlamındadır.  Yukarda da  
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değindiğimiz gibi, Biçimsel Safsatalarda  mesele, sonucun doğru veya yanlış olması değil,  çıkarsamanın  

doğru  öncüllere  dayanmamasıdır.    Aşağıdaki  ilk  örneğimiz,  Yanlış  ve  Geçersiz  bir  argüman  olarak,  

Biçimsel Safsata’dır:  Çünkü,  ilk öncülü yanlıştır ve bu yanlış öncül  Sokrat’ın yeşil olması gerektiği  gibi 

lâf ola beri gele bir  sonuç  doğurmuştur.

Baz  insanlar ye ildir.ı ş

Sokrat bir insand r.ı

Sokrat ye ildir.ş

Öbür taraftan,  ikinci örnekte varılan “Sokrat ölümlüdür” sonucu, doğrudur ama  bu da  tesadüfen 

doğrudur.  Birinci öncülün yanlış olması, bu argümanı da  Doğru ve Geçersiz, yani Biçimsel Safsata sınıfına 

koyar.

Baz  insanlar ölümlüdür.ı

Sokrat bir insand r.ı

Sokrat ölümlüdür.  

Bir  kez  daha  vurgulayal m:ı   Yukar dakiı   argümanlarda  ç kar mlar nı ı ı  

geçersiz  olmalar n n  nedeniı ı   öncüllerin  bir inin  do ru,  di erininğ ğ   yanlış 

olmas ndan  kaynaklanmaktad r.ı ı   Bu  nedenle, sonuç tesadüfen do ru  veyağ  

yanl  olabil ir.ış   A a daki örnekte biçimsel safsatay  inceleyelim.ş ğı ı  

             ahsen  ben,  demokrasiyi  bir  türlü  sevemiyordum.  “ nanc m nŞ İ ı ı  

demokrasiye iht iyaç duyaca na” inanm yordum. Demokrasi yokken, biz, üçğı ı  

k t’aya  7  denize  hâkimdik.  imdi  emperyalistlerin  kölesi  durumunaı Ş  

dü mü tükş ş

             (Hüseyin Üzmez, 9.10.2000, Aki t)

             Demokrasi yokken, biz, üç k t’aya 7 denize hâkimdik. (öncül)ı

             imdi emperyalistlerin kölesi durumuna dü mü tük.(öncül)Ş ş ş

                   Sonuç:  Demokrasi,  ülkeleri  emperyalistlerin  kölesi  durumuna 

dü ürür..ş  

                   Geçerli  ama  yanlış 
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Ortaya konan öncüllerden  bu çıkarım ve sonuç geçerli  olmasına rağmen öncüllerin yanlışlığı nedeniyle 

yanlış bir argüman.  

unu  da  söyleyelim  ki,  Biçimsel  Safsatalar  pek  i lginç  olmad klar  gibi,Ş ı ı  

matematik  formüllerine  benzeyen  sembollere  indirgendir i lebildiklerinden 

e lenceli de de ildirler.ğ ğ   

            Gelelim  Serbest  Safsatalar’a.   Serbest  Safsatalar,  çoğu  zaman  gerçekten  de  eğlencelidirler.  

Zaman  zaman  anlamsız  hatta  düzeysiz  olmalarına  karşın,  sonuçları  itibariyle  insanı  hiç  olmayacak  

inançlara ve durumlara götürebilirler.  Masum muhataplarını hayatta kötü seçimler yapmaya hatta şiddete 

yönlendirebilirler.  Eğer  bir  politikacı  adayı  iseniz,  geleceğiniz  için  yapacağınız  en  iyi  yatırım  bu 

kitapçıktaki  safsataları  hatmetmek  ve  mümkün  olduğunca  sık  kullanmaktır.  Ama  politikacı  değil  de, 

politikacı muhatabı olacaksanız,  Serbest  Safsatalara ilişkin  farkındalığınızı  bu defa  kolay kandırılmamak 

için kullanmak durumundasınız.   Her ne kadar güncel örnekler gazetelerden alınmışsa da, gazeteci olmak 

için safsata yapmayı biliyor olmak da  gerekli değildir.

Serbest  Safsatalar

Biçimsel  Safsatalar  argümanın  şekli,  Serbest  Safsatalar  ise  anlamı  ile  uğraşırlar.   Serbest 

Safsatalar, kullanılan Türkçe’deki belirsizlik, kelime veya gramerin yanlış kullanımı, bir fikrin veya olayın 

yanlış ifadesi,  bir tahminin vurgulanması, yanlış anlama, konu dışına çıkma gibi kusurlar  nedeniyle ortaya  

çıkar.  Söylediğimiz gibi,  çoğu zaman komik, aptal  hatta  saygısızdırlar.   Batıl inançların temelinde de  

safsatanın bu cinsi   yatar.

Doğru bir muhakeme için ifadenin açık olması gerekir. Oysa Serbest  Safsatalarda  ifadeler  anlaşılır 

gibi  değillerdir.  İleriki örneklerde göreceğiniz gibi  Serbest  Safsatalar kullanılan Türkçe’nin anlamı ile 

uğraşırlar.  Şunu da belirtelim:  Serbest Safsatanın İngilizce karşılığı olan “informal fallacy”nin  informal  

kelimesi kalitesiz, adi, gelişigüzel, uygun olmayan manasında değildir,  Biçimsel Safsatalar gibi  argümanın 

şekli (mazrufu) yerine  anlamı  (zarfı)  ile meşgul olunduğunu  anlatır.  

Türkçe’deki  Serbest  Safsataların tamamlanmış bir listesi  yoktur. Bununla beraber,  biz,   günlük hayatta  

yaygın olarak  karşılaştığımız  50  Serbest Safsata türünü   şöyle  sıraladık.     

16



SERBEST SAFSATA TÜRLERİ

Serbest Safsatalar

İnformel fallacies

BELİRSİZLİK SAFSATALARI

Cinaslı Safsata

Fallacy of Equivocation

Çok Anlamlılık Safsatası

Fallacy of Amphiboly

Vurgulama Safsatası

Fallacy of Accent

KIYASLAMA HATALARI

Özelleştirme Safsatası

Fallacy Of Accident

Genelleştirme Safsatası

Fallacy of Converse Accident

KATEGORİ HATALARI

Bütünleme Safsatası

Fallacy of Composition

İndirgeme Safsatası

Fallacy Of Division

KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAFSATALARI

Kısır Döngü Safsatası

Begging The Question,

Alakasız Sonuç Safsatası
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Irrelevant Conclusion

İddiayı Zayıflatma Safsatası

Fallacy of the Straw-Man

Alakasız Amaç Safsatası

Fallacy of İrrelevant Purpose

Konuyu Saptırma Safsatası

Fallacy of Red Herring

SALDIRI SAFSATALARI

Adam Karalama Safsatası

Argument Against the Man

Niteliksel Adam Karalama

Circumstantial Ad Hominem

“Sen de” Safsatası

Fallacy Of “You Also”

Dolduruşa Getirme Safsatası

Poisoning The Well

ŞAŞIRTMA SAFSATALARI

Devede Kulak Safsatası

Fallacy Of The Beard

Ya Siyah Ya Beyaz Safsatası

 Black And White Fallacy

İspatlama Mecburiyeti Safsatası

Argument From Ignorance

Felaket Tellallığı Safsatası

Fallacy of Slippery Slope

İmalı Soru Safsatası

Complex Question

Çok Sorulu Safsata
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Fallacy Of Many Questions

Sınırlı Seçenek Safsatası

Fallacy of Limited Alternatives

TARTIŞMALI  SEBEP SAFSATALARI

Yanlış Sebep Safsatası

Fallacy of False Cause

Öncesinde Safsatası

Fallacy of “Previous This”

Müşterek Etki

Joint Effect

İhmal Edilebilir Neden Safsatası

Genuine but Insignificant Cause

Yanlış Yön Safsatası

Wrong Direction,

Karmaşık Nedenler Safsatası

Complex Cause            

İSTATİSTİKSEL HATA SAFSATALARI

Yetersiz Örnek Safsatası

(Fallacy of Insufficient Sample)

Temsil Etmeyen Örnek Safsatası

Unrepresentative Sample

Yanlış Benzetme Safsatası

False Analogy

Yok Sayma  Safsatası

Slothful Induction

Sümen Altı Safsatası

Fallacy of Slanting

Kumarbaz Safsatası
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Gambler’s Fallacy

OTORİTEYE BAŞVURMA SAFSATALARI

Bir Bilen Safsatası

Argument To Authority

İrrasyonel Otorite Safsatası

Fallacy Of Unqualified Source

İnanca Başvurma Safsatası

Appeal to Belief

Ortak Tutuma Başvurma Safsatası 

Appeal To Common Practice

Grup Baskısı Safsatası

Bandwagon, Peer Pressure

Faydacı Safsata

Pragmatic Fallacy

Beğendirme Safsatası

Appeal To Personal İnterests

Dayatma Safsatası

Fallacy Of “İs” To “Ought”

Mazruf Değil Zarf Safsatası

Style Over Substance

Genetik Safsatası

Genetic Fallacy

DUYGULARA BAŞVURMA SAFSATALARI

 

Tehdit Safsatası

Argument From Force

Duygu Sömürüsü

Argument To Pity

Önyargılı Dil  Safsatası
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Prejudicial Language

Mazeret Safsatası

Fallacy Of Special Pleading

Cinaslı Safsata

 (Fallacy of Equivocation)

Bir  cümlede kelimelerin  veya ifadelerin  açık olarak kullanılmamasından doğan hatalara belirsizlik 

safsataları adı  verilir.  Türkçe’yi  iyi  kullanamamaktan  kaynaklanan  safsatalar  grubudur.  İki  türlü  ortaya 

çıkar:  (1)  Kelime veya ifade çok anlamlı olabilir. Bu durumda birden çok anlam ortaya çıkar.  (2)  Kelime 

veya  ifadede  belirsizlik  vardır.  Bu  durumda  kesin  bir  anlam  ortaya  çıkmaz.  Cinaslı  Safsata  Ayrıca 

Vurgulama Safsatası ve Çok anlamlılık Safsatası bu gruba girer.

 

Tanım:  Aynı  kelimenin,  ifadenin  iki  farklı  kısmında,  iki  farklı  anlamda 

kullanılmasından doğan hatalı çıkarım.

Örnek: Kanuna  kar  gelenler  hapse at l r.  Sen  yerçekimişı ı ı  kanununa karşı 

geldin. O halde hapse at lman laz m!ı ı

             Yarime bir gül dedim, bir gül verdi bana.

             Çocu a bu masal  okuduktan sonrağ ı  yat dedim o da çamura yatt .ı

Güncel Örnek 1:
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             Ya lanman n nedeni  vücuttaki  serbest  radikallermi , nsano lu  neş ı ş İ ğ  

çekiyorsa radikalden çekiyor.

              ( lker Sar er, 10.6.2000, Sabah)İ ı

            Yazar  , radikal  kelimesinin  bir inci  kul land  anlamdan farkl  bir  anlamda ç kar mığı ı ı ı  

yap yorı .  

 

Çok Anlamlılık Safsatası

(Fallacy of Amphiboly)

Belirsizlik  Safsatası grubundandır.

Tanım:  Birden fazla yoruma müsait olan ifade veya cümleden çıkarılan yargı.

Örnek 1:     Koskoca büroda bir dakti lo bile yok.

          1-(Koskoca büroda bir yaz  makinesi bile yok.)ı

             2-(Koskoca büroda bir sekreter yok.)

 

Örnek 2:     Al i, Ay e’yi Ahmet i leş  yakalad .ı

           1-(Ali, Ay e’yi Ahmet’le beraber uygunsuz bir vaziyette gördü.)ş
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             2-(Ali, Ahmet’in yard m yla Ay e’yi kovalamacada yakalad .)ı ı ş ı

              3-(Ali , Ahmet’le birl ik te  Ay e’yi dü erken yakalad .)ş ş ı

Örnek 3:     Ay e,ş  yaln zı  kald nda annesini ça rd .ığı ğı ı

             1-(Ay e yaln zd , annesini ça rd )ş ı ı ğı ı

             2-(Annesi yaln zd , Ay e annesini ça rd )ı ı ş ğı ı

Örnek 4:     Trafik  polisi  bir  mil letvekil inin  arabas n  durdurur. Mi l letvekil iı ı  

hemen cam  açarak  “Sen benim  kim  oldu umu bil iyor  musun?” diye sorar.ı ğ  

Polis  elindeki  telsizi  kul lanarak  amirine  sorar:  “Amir im,  bir  aracı 

durdurdum, sürücüsü kim oldu unu bilmiyor, bana soruyor. Ne yapay m?”ğ ı

 

  

Güncel Örnek 1:

             Gelin  y ld z n n  parlad  bu  an  ziyan  etmeyelim  ve Türkiye’ninı ı ı ı ığı ı  

yaln z futboluyla de il her eyiyle övünelim.ı ğ ş

             (Zülfü L ivaneli, 19.5.2000, Sabah)

                 Yazar burada f ik r ini  birden farkl  anlamlarda anla l r  belirsizlikı şı ı  

içinde sunuyor.
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                   1-  Asl nda  türkiye’de  hiçbir  ey  bahsedildi i  kadar  kötüı ş ğ  

de il.  Futbolda  oldu u  gibi  ba ka  alanlarda  da  ba ar l  sonuçlarğ ğ ş ş ı ı  

al yoruz.  Art k  sadece  futboldan  de il,  di er  ba ar l  oldu umuzı ı ğ ğ ş ı ı ğ  

alanlardan da bahsedelim

                   2- u anda türkiye futbol  konusunda ba ar  elde etmi kenŞ ş ı ş   

olmu ken,  gelin,  çal p  didinip  di er  ba ka  alanlarda  da  futboldaş ışı ğ ş  

oldu u kadar ba ar lğ ş ı ı  olal m.ı

Güncel Örnek 2:

             Michael  Jackson,  a r  derecede  alkol  alan  bir işı ı  kendisine zarar 

verebil i r  diye kald  otelde içki servisini yasaklatt .ığı ı

             (20.5.2000, Sabah)

             Yazar  burada  f ik r ini  ik i  anlama  gelebilecek  bir  ekilde  ifadeş  

ediyor.                         

            1-  Michael  Jackson  bir isi  kendisine  hakim  olamay p  çok  içer,  çokı  

içerse de kendi kendisine zarar verir diye içki servisini yasaklat yor.ı

             2- Michael  Jackson bir i leri  çok içer  de sonra bana zarar  verir  diye 

içki servisini yasaklat yor.ı

Güncel Örnek 3:

             Karakol  yapt ran,  polis  evi  yapt ran,  ehit  polislerin  ailelerineı ı ş  

yard m  eden  sab kal  k i i lere,  mafya  babalar na  “plaket”ler  veri ldi iniı ı ı ş ı ğ  

gördüm.  Öyle  ki,  bana  bir  “muhabbet  tellal ”na  plaket  verme  görevi  deı  

öneri ldi. Ben öneriyi “kaba” bir biçimde geri çevirdim:

             “Bu plaketi  ancak bir  sermaye verebil i r!  Al nmad lar  bile!.. Plaketi,ı ı  

bir i adam  verdi!...ş ı

             (Orhan Tahsin, 5.9.2000, Ortado u)ğ

             Yazar, bu cümlede sermaye kelimesini,  hem fahi e hem de sermayeş  

sahibi insan olarak anla labil i r  ekilde kul lan yor.şı ş ı  
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Vurgulama Safsatası

(Fallacy of Accent)

Belirsizlik Safsatası grubunun üçüncü ve son üyesi.

Tanım:  Bir  kelime  veya  ifadeye  vurgu  yaparak  farklı  bir  anlam  elde  etme  veya  anlamı 

kaydırma hatası.

Örnek 1:     Çalış  baban gibi e ek olma.ş

                   1-(Çal  baban gibi,ış  e ek olma)ş

                   2-( Çal ,ış   baban gibi e ek olma)ş

Örnek 2:     Bu küçük bir felaket.

                 1-(Olay küçük bir felaket)

                      2-(Bu çocuk bir felaket)

Örnek  3:     Al i,  daha ba kaş  bir  Kemal  Sunal  f i lmi  görmek  istemedi iniğ  

söyledi.Bu  yüzden  ona  ba ka  bir  Kemal  Sunal  f i lmi  göstermeyece iz;ş ğ  

“Zübük” f i lmini tekrar tekrar seyrett i rece iz.ğ

Güncel Örnek 1:

                   Say n  Cumhurba kan ,  laik,  demokratik  cumhuriyeti  ve  ülkeı ş ı  

bütünlü ünü koruyucu yapt r mlar  daha etkil i  k lmakğ ı ı ı ı  amac ylaı  haz rlananı  

KHK’y  geri yollam t r.ı ış ı

             ( 11.8.2000, Radikal Gazetesi)

                   Bülent  Ecevit,  f ik r ini  ik i  farkl  vurgu  yap ld nda  iki  farklı ı ığı ı 

anla lacak ekilde ifade etmi tir.şı ş ş  

             “amac yla” kelimesine vurgu yaparsak, laik, demokratik  cumhuriyetiı  

ve  ülke  bütünlü ünü  koruyucu  yapt r mlar  daha  etkil i  k lmakğ ı ı ı ı  

cumhurba kan n n  amac ,  “haz rlanan”  kelimesine  vurgu  yaparsak  buş ı ı ı ı  

KHK’yi haz rlayanlar n amac  olarak anla l yor.ı ı ı şı ı     
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Özelleştirme Safsatası

(Fallacy Of Accident)

[A Dicto Simpliciter Ad Dictum Secundum Quid ]

Az rastlanan olaylardan genel kurallar çıkarmak kıyaslama hataları (fallacies involving statistical 

syllogisms) olarak  adlandırılır. Özelleştirme  Safsatası  ve  Genelleştirme  Safsatası  olmak  üzere  iki  türü 

vardır.   

Tanım:  Genel ilke veya ifadenin istisnai durumlar için de geçerli olduğunu düşünme hatası.

Örnek  1:   Kural,  “ nsanlara  vurmak  yanl t r”.  O  halde  sald r yaİ ış ı ı ı  

u rad nda kar l k vermemelisin.ğ ığı şı ı

Örnek  2:   Kural,  “Hiç  kimse  yalan  söylememelidir”.  Bir  kati l,  i leyece iş ğ  

ba ka bir cinayet için bilgi almak için seni zorlasa bile.yalan söylememelisin.ş

Örnek 3:   Trafik  kurallar na göre, ehir  içinde saatte 70 km den daha h zlı ş ı ı 

gitmek yasakt r, A r yaral  bir ini hastaneye yeti t i rmeye çal san bile.ı ğı ı ş ış

Örnek  4:   Ödünç ald n  bir  eyi  geri  vermek  gerekir.  Bu  nedenle ödünçığı ş  

ald n bu otomatik tüfe i ak l hastas na geri vermelisin.ığı ğ ı ı

Örnek 5:   H r istiyanlar  genell ikle ateistleri  sevmez. Sen de H ristiyans n, oı ı ı  

halde ateistleri sevmezsin.

Güncel Örnek 1:

             Cumhurba kan n n koltu u neden öne konur? Çünkü o devleti temsilş ı ı ğ  

ediyor  da  onun  için.  Yani  devlet  her  zaman  öndedir.  Cumhurba kan n nş ı ı  

koltu u önde olursa, ba ka yerlerde de en küçük  kademesine kadar  devletğ ş  

görevlerinin koltu u önde olur.ğ  Bu ise, “Devlet her eydir, birey ise hiçbir ey”ş ş  

diye dü ünen, “devletlû” anlay n n bir yans mas d r.ş ışı ı ı ı ı

             (Oral Çal lar, 21.5.2000, Cumhuriyet)ış

             Yazar,  cumhurba kan n n  önde  oturmas n n  sebebi  devleti  temsilş ı ı ı ı  

etmesidir  dolay s ylaı ı   devlet  her  zaman  öndedir  diyor,  bu  genellemenin  en 

küçük kademeler için bile geçerli olacağı  ç kar m n  yap yor.ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 3:
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             Kemal Sunal' n ölümü ihmaldenmi .ı ş

             Sanki  Türkiye'de  her  y l  benzer  ekilde  ölen  binlerce  Türkı ş  

vatanda n n  ölümü,  a r  i lgiden  ve  insan  hayat na  veri len  de erdenmişı ı şı ı ı ğ ş 

gibi.  Türk dedi in böyle ölür.ğ

               (Fatih Al tayl , 5.7.2000,Hürr iyet)ı

               Yazar,  Türkiye’de  ölenlerin  büyük  bir  ço unlu unun  ihmalğ ğ  

nedeniyle  öldü ü  genel  i lkesinden  ç karak  Kemal  Sunal’ n  da  ihmaldenğ ı ı  

ölmesi özel durumunun do al oldu u ç kar m n  yap yor.ğ ğ ı ı ı ı ı  

 

Genelleştirme Safsatası

(Fallacy of Converse Accident)

[A dicto secundum quid ad dictum simpliciter]

Tanım: Özel durumlardan, özelliği olan istisnai haller için geçerli olan kurallardan genel 

ilkelere ve ifadelere sıçrama yanlışı.

Örnek  1:     “Me ru  müdafaa için  adam öldürmek  yanl  de ildir.”  O haldeş ış ğ  

“adam öldürmek yanl  de ildir.”ış ğ

Örnek 2:     S rt  a r yan ki iler, s rt  üstü yatt  zaman daha rahat uyurlar.ı ı ğ ı ş ı ığı  

Tüm insanlar s rt üstü yatsalard  daha rahat uyurlard .ı ı ı

Örnek  3:     Narkoz amac yla  hastalara  uyu turucuı ş   veri ldi ine  göre bütünğ  

insanlara uyu turucu kul lanma izni veri lmelidir..ş  
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Güncel Örnek 1:

                mzalamazsa devlet  kr izi  ç kar.  Dünya üzerinde hiçbir  ba bakan,İ ı ş  

kendi  devletinin  ba kan n  böylesine  tehdit  etmemi tir.  Siz  ettiniz.  Geneş ı ı ş  

imzalamad .ı

                   (H ncal Uluç, 23.8.2000, Sabah)ı

             Yazar,  kendi  bilgisi  dahil indeki  ülkelerde hiç bir  ba bakan n  kendiş ı  

devlet  ba kan n  böyle tehdit  etmedi i  iddias ndanş ı ı ğ ı    yola  ç karakı   Türkiye 

Ba bakan n  ele ti r iyor. Burada yazar n böyle bir  genelleme yapabilmesi içinş ı ı ş ı  

bütün  dünyadaki  ba bakanlarla  cumhurba kanlar  aras ndaki  i l i ki leri  veş ş ı ı ş  

geçmi  i l i ki leri  istatistik leriş ş   i le  bil iyor olmas  gerekir.ı

Güncel Örnek 2:

               Kim  ne  derse desin,  kaderin  akas  yoktur.  Çocuklukta  bir  kereş ı  

gazeteci rolüne girdik diye, bizi oraya prangalamad  m ?ı ı

                   (Mustafa Kaplan, 24.8.2000, Aki t)

                   Yazar,  çocuklukta  oynanan  rolün  büyüyünce  de  insanı 

etki leyece ini  ve  bunun  bütün  insanlar  için  geçerli  oldu unu  söyleyerekğ ğ  

genelleme yap yor. Halbuki  çocuklukta herhangi  bir  mesle in rolünü yapanı ğ  

herkes büyüyünce de o meslekten olmaz. 

Güncel Örnek 3:
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                   Küreselle menin  ve Yeni  Dünya Düzeninin  sahibi  dünyan n  tekş ı  

efendisi ABD insanl n yarar na tek bir projeye sahip de ildir.ığı ı ğ

                   (Müjdat Öztürk, 5.9.2000, Ortado u)ğ

                   Yazar,  ABD’nin  dünyan n  yarar na  hiçbir  proje  üretmedi iniı ı ğ  

söyleyerek genel bir ç kar m yap yor.ı ı ı

Güncel Örnek 4:

             te insana veri len de er !İş ğ   ABD’ de 5,5 ayl k do an bebe i ya atmakı ğ ğ ş  

için onlarca insan seferber oldu 300 milyar harcand .ı

             (13.5.2000,Sabah)

             Yazar,  ABD’  de  5.5  ayl k  do an  bebe i  ya atmak  için  harcananı ğ ğ ş  

çaban n bütün insanlar için de harcanaca  varsay m yla genelleme yap yor .ı ğı ı ı ı

Güncel Örnek 5: 

              “Yeni  dünya anlay , yeni  de erleri  yakalama çabas  diplomasidekiışı ğ ı  

bütün bu anlams z kurallar  kald r p bir  tarafa f rlatt . Bugün dünyan n enı ı ı ı ı ı ı  

güçlü l iderleri uluslararas  bir sorunu çözmek amac yla gerekt i inde binlerceı ı ğ  

k i lometre  uçuyorlar,  küçücük  bir  ülkenin  l iderinin  aya na  gidip  dilğı  

döküyorlar...”

                   (Tufan Türenç, 14.8.2000, Hür r iyet)

             Yazar,  diplomasideki  tüm  kurallar n  at lm  oldu unu  söylemekleı ı ış ğ  

genelle ti rme yap yor. Ayn  ekilde dünyan n en güçlü  l iderlerinin  küçücükş ı ı ş ı  

ülkelerin l iderlerine dil döktüklerini söylerken de öyle.

 Güncel Örnek 6:

                   Epeyi eskilerde kald , bir  zamanlar, taksi  oförleri  kamu hizmetiı ş  

yapar  idi ler.  oför  denilen  ki i  kendisine  her  yönden  inan lan  ve  i t imatŞ ş ı  

edilen ki i  demek idi.  Meselâ benim dedem Bursa’da 18 y l  taksi  oförlü üş ı ş ğ  

yapt ktan  sonra  imaml a  ba lam  ve  stanbul’un  önce Ak emseddin  veı ığ ş ış İ ş  

sonra  da  Cerrahpa a  Camilerinde  görev  yaparak  oradan  da  Allah’ nş ı  

rahmetine kavu mu tuş ş

29



                   (Ati l la Özdür, 31-8-200, Aki t)

             Yazar,  dedesinin  oförlükten  sonra  imaml k  yapm  olmas ndan,ş ı ış ı   

oförlerinş    eskiden çok   i t imada ayan insanlar oldu u ç kar m n  yap yor.ş ğ ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 7:

                   Hep büyüklükler  pe inde ko an bu toplumu  art k  ik i  arada birş ş ı  

derede k st ramaz, oralara hapsedemezsiniz. Bakmay n siz 68’li  k yt r klaraı ı ı ı ı ı  

ve  eski  tüfek  ba rt lara.  Türkiye  sür’atini  kazanm t r.  Dev  çoktanğı ı ış ı  

uyanm t r. nanmazsan z, u Galatasaray’ n yapt klar na bir bak n.ış ı İ ı ş ı ı ı ı

                   (Gürbüz Azak, 30.8.2000, Türkiye Gazetesi)

             Yazar  sadece  Galatasaray’ n  ba ar s ndan  yola  ç karakı ş ı ı ı   Türk 

toplumunun art k çok daha ba ar l  olaca n  iddia ediyor.ı ş ı ı ğı ı  

 

Bütünleme Safsatası

(Fallacy of Composition)

Bir bütünün, kendisini oluşturan parçaların toplamından başka bir şey olmadığını varsaymaktan oluşan 

hatalara “Kategori Hataları” diyoruz. Gerçekte bir bütün, kendisini oluşturan parçaların özelliğinden farklı 

bir özelliğe sahip olabilir.  Bu gruptaki  safsatalar,   Bütünleme ve İndirgeme Safsatalarıdır.

Tanım: Bir bütünün her parçası ya da bazı parçaları için geçerli olanın, bütünün kendisi için de 

zorunlu olarak geçerli olacağını varsaymaktan oluşan hata.

Örnek 1:     “E im çocu umuzu bir  kez olsun parka götürmez. Sak n bir Türkş ğ ı  

erke i i le evlenme.ğ   Türk erkekleri çocuklar yla i lgi lenmezler.’ı

Örnek 2:     “Televizyonda sunuculuk yapan k zlar  birbir inden bak ml . Türkı ı ı  

kad nlar  kendilerineı ı   çok  iyi bak yorı   olmal lar.”ı

Örnek 3:     Bizim futbol tak m n n çok say da y ld z oyuncusu var. Bu, onunı ı ı ı ı ı  

çok iyi bir tak m oldu unu gösterir.ı ğ

Örnek  4:     ‘Eve  gelen  boyac  ortal  berbat  etti.ı ığı   Türkiye’de  zenaatkâr 

kalmad .”ı
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Örnek  5:     Bizim  fakültedeki  ö retim  elemanlar n n  bu  sene  toplam  71ğ ı ı  

makaleleri  yay nland , demek ki  bizim  fakültedeki  akademisyenlerin  hepsiı ı  

çok ba ar l  bil im adam .ş ı ı ı

  

İndirgeme Safsatası

(Fallacy Of Division)

Tanım: Bütün için doğru olan bir  ifadenin bütünün her parçası  veya bazı  parçaları  için de 

geçerli olacağını varsaymaktan oluşan hata.

Örnek  1:     “Türkiye’nin  üç  taraf  denizlerle  çevri l i,  Afyon’un  ikl imi  deı  

yumu ak olmal .ş ı  

Örnek 2:     “Hamsiyi  en iyi  Karadenizli ler  bil ir,  a ç  Karadenizli  de ilse, oş ı ğ  

bal k lokantas ndaı ı    hamsi yemeyeceksin.”

Örnek  3:     “Kayseril i ler  i lerlerini  bil ir ler,ş   Turgut  da  ,  Kayseril i r idir,  

paras z kalm  olmas  mümkün de il."ı ış ı ğ

Örnek 4:     “Kuduz, köpeklerden bula r, eve köpek sokmayacaks n.”şı ı

Örnek  5:     Erkekler,  kad nlardan  daha  fazla  yüksek  e itim  yaparlar.  Oı ğ  

halde Dr. Ay e, Dr.ş   Erdal’dan  daha az e itimlidir.ğ

Örnek 6:     Sofra tuzu insanlar  için  zararl  de ildir. O halde onu olu turanı ğ ş  

sodyum ve klor elementleri de insana zarar vermez.

Örnek  7:     O lunuğ   pahal  bir  kolejde  okuttu una  göre  sen  de  zenginı ğ  

olmal s n.ı ı

Örnek  8:     Almanlar  mil i tan  bir  mil lett ir.  O  halde,  Ye il ler  deş   

mil i tand rlar.ı                    

Güncel Örnek 1:

             Soru: Organ sat  caiz midir?ışı

             Cevap: ... nsan n kendisinin  sat lmas  caiz olmad  gibi,  onun birİ ı ı ı ığı  

cüz’ünün, organ n n sat lmas  da caiz de ildir. Çünkü bu al veri te insanaı ı ı ı ğ ış ş  

ve parçaya hakaret, onun erefini dü ürme vard r.ş ş ı
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             (Mehmet Talu, 24.8.2000, Mi l l i  Gazete)

              Yazar,  bütün  için  do ru  olan  bir  ifadenin,  yani  insan n  kendisiniğ ı  

satmas n n yanl  olmas n n, bütünü  olu turan parçalar, yani  organlar  içinı ı ış ı ı ş  

de geçerli oldu u dü ünülerek ç kar m yap yor.ğ ş ı ı ı

 

Kısır Döngü Safsatası

(Begging The Question)

[Petitio Principii]

Kısır  Döngü  Safsatası,  “Konunun  Özünü  Kaçırma  Safsataları”  dediğimiz  gruba  girer.  Alakasız  Sonuç 

Safsatası, İddiayı Zayıflatma Safsatası,  Alakasız Amaç Safsatası,  Konuyu Saptırma Safsatası da aynı grupta 

yer alırlar. 

Tan m:ı  Sonucun  kendisinin  veya  bir  k sm n n  önermelerin  içindeı ı ı  

bulunmas  durumu.  Birinci  önermenin  ikinci  bir  önermeye  at ftaı ı  

bulunularak  desteklenmesine  ra men  ikinci  önermenin  de  zatenğ  

bir inci önerme ile destekleniyor olmas  hali.ı  

Örnek 1:     Tanr  vard r çünkü ncil  öyle diyor. ncil’in do ru oldu unu nas lı ı İ İ ğ ğ ı  

m  bil iyorum? Çünkü onu Tanr  yazd rd , O asla yalan söylemez.ı ı ı ı

Örnek  2:     Arkada m  beni  sevdi ini  söyledi.  Ona  inan r m,  çünkü  onun,şı ğ ı ı  

sevdi i insanlara kar  yalan söyleyebilece ini zannetmiyorum.ğ şı ğ

Örnek  3:     Bütün  cinayetler  yanl t r.  Kür taj  bir  cinayett ir.  O halde kür tajış ı  

do ru de ildir.ğ ğ

                   (Varg ,  ik inci  önermenin  içindedir.  Kür taj n  bir  cinayet  oldu uı ı ğ  

kabul edilmi se, sonuç da do rudan kabul edilmi  demektir.)ş ğ ş

Örnek 4:     O tembeldir, çünkü çal may  hiç sevmez.ış ı

Örnek 5:     Yalanc  de ilim. O nedenle, bütün söylediklerim do rudur.ı ğ ğ

Örnek  6:     Sudan  hafif  maddeler  yüzer,  çünkü  bu  tür  cisimler  suda 

batmazlar.
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Örnek  7:     E er  bu  hareket  yasad  de ilse,  kanunlar  taraf ndan  yasakğ ışı ğ ı  

edilmemelidir.

Örnek  8:     Gazeteci:  “Özgeçmi iniz  çok  etkileyici,  fakat  yine de ba ka  birş ş  

referans gerekir.”

                     Ay e: “Ali bana referans verir.”ş

                    Gazeteci:  “Güzel,  ama Ali’nin  güvenil i r  bir  ki i  oldu unu  nas lş ğ ı  

bilece im?”ğ

                   Ay e: “Onun için kefil  olabil i r im.”ş

Örnek 9:     Hâkim, Mehmet amcadan do um tar ihini sorar:ğ

             - Babam öldü ü günden iki  gün sonra do mu um hâkim bey...ğ ğ ş

             - Baban ne zaman ölmü ?ş

             - Ben dogmadan iki gün önce...

             -  Mehmet  efendi,  ben senden baban n  ölüm  tar ihini,  senin  do umı ğ  

tarihini         

                soruyorum...

             - Anl yorum hâkim bey... Amma 2 günlük çocuk okuryazar olmaz ki?ı  

Ne bilsin  

                babas n n do um veya ölüm tar ihini...ı ı ğ

             - Peki ya senin do um tarihin?ğ

             -Al lah Allah!... Ne bileyim hâkim  bey, do ar do maz tarih  yazacakğ ğ  

durumda    

               de ilim ya...ğ

Örnek 10:

              Ö retmen derste sormu :ğ ş

33



                -Kuzeyim Karadeniz, Güneyim Akdeniz, Bat m Ege... Bil in bakal mı ı  

ben  kaç  ya nday m...şı ı

                Arkadan bir ö renci parmak kald rm :ğ ı ış

               -44 ya ndas n z ö retmenim...şı ı ı ğ

               -Ö retmen a k n:ğ ş ş ı

              -Do ru..Peki nas l bildin?ğ ı

              -  Benim  yar  manyak  bir  a abeyim  var.  22  ya nda.  Onu  ikiyleı ğ şı  

çarpt m sizin ya n z  buldum.ö retmenim..ı şı ı ı ğ

 Güncel Örnek 1:

                   Cihet-i  askeriyenin  benden farkl  “hissett i ini”  de sanm yorum.ı ğ ı  

Küçük  bir  iht imalle,  farkl  hissediyorsa  e er,  onlar  da  yanl  bak yor  veı ğ ış ı  

yanl  dü ünüyorlar demektir.ış ş

                   ( lker Sar er, 2.9.2000, Sabah)İ ı

             Yazar,  askeriyenin  kendisiyle  paralel  eyler  hissetti ini  kendiş ğ  

do rulu una delil  olarak sunuyor. kinci cümlesi de bir inci cümleyi desteklerğ ğ İ  

mahiyette yani yine benim dedi im do ru benimle ayn  dü ünmüyorsa zatenğ ğ ı ş   

yanl t r diyor.ış ı

Güncel Örnek 2:

                   Bana  bir  Cumhurba kanl  gerekçesinden  çok  Anayasaş ığı  

Mahkemesi'nin  yazd  gerekçe  izlenimi  verdi.ığı   Zaten  gerekçenin  yaz lı ış 

üslubu  ve  biçimi  de  Çankaya  gerekçesinden  çok  mahkeme  zapt nı ı 

hat rlat yor.  Bu  gerekçeyi  okuyan  Anayasa Mahkemesi  üyelerinin  de aynı ı ı 

izlenimi alacaklar n  tahmin ediyorum.ı ı

             (Ertu rul Özkök, 22.8.2000, Hür r iyet)ğ

              Yazar,  i lk  cümlede,  gerekçeli  karar n  üslubunun  Anayasaı  

Mahkemesi  üslubunu  and rd n  söylüyor.  kinci  cümlede de,  gerekçeninı ığı ı İ  

zaten  mahkeme tarz nda  yaz ld n  anlat yor.  Yani  ik inci  cümle bir inciyeı ı ığı ı ı  

deli l  olarak sunuluyor. 
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Alakasız Sonuç Safsatası

(Irrelevant Conclusion),

[İgnoratio Elenchi]

Tanım: İddia edilen şeyle alakası olmayan bir sonuç çıkarılmasından doğan hata .

Örnek  1:     Hükümet  enflasyonu  dü ürmeye  niyetl i  ama  Cumhurba kanş ş ı 

KHK’yi imzalamayarak hükümeti engelliyor.

Örnek 2:     Ö renciler çok not istedi ine göre, hocan n notu k t olmal .ğ ğ ı ı ı

 

Güncel Örnek 1:

                   Metnin  hukuki  yan  beni  i lgilendirmiyor,  dü ünürlerden,ı ş  

edebiyatç lardan  seçilen  metinler  yorum  alan ma  gir iyor.ı ı  Sami  Selçuk’un 

al nt lar  dü ünürlerden, airlerden. Demek ki  ba kan roman ve öyküyü pekı ı ı ş ş ş  

sevmiyor ya da az okuyor.

                   (Do an H zlan, 8.9.2000, Hür r iyet)ğ ı

                   Yazar,  Yarg tay  Ba kan n n  airlerden  ve dü ünürlerden  al ntı ş ı ı ş ş ı ı 

yapmas n  roman  ve  öyküyü  sevmedi i  ya  da  az  okudu u  eklindeı ı ğ ğ ş  

yorumluyor.  Halbuki  al nt  yapmamak  roman  ve  öyküyü  sevmemekı ı  

anlam na gelmez.ı
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Güncel Örnek 2:

               Konu mam z n  bu  noktas nda,  evlenme  y ldönümü  davetindeş ı ı ı ı  

kendisinin anlatt , ya anm  bir olay  hat rlad m bu kez.ığı ş ış ı ı ı

              E i Sevinç nönü mutfaktan ba r yor;ş İ ğı ı

             - Erdaal, çabuk yeti !ş

             Erdal nönü rahatça oturdu u koltu undan cevap veriyor;İ ğ ğ

             "Ne var, neden ba r yorsun?"ğı ı

             - Fare var, ko . nönü'nün cevab ;ş İ ı

             - Neden geleyim, ben kedi miyim?

             Ayn  mentali te  diye dü ünüyorum.  Orada  e inin  yard m  ça r s nı ş ş ı ğ ı ı ı 

“kedi  olmad ”  için  reddediyor,  burada  onursal  ba kanl n  kabul  etti iığı ş ığı ı ğ  

part iye (ve ülkeye) katk da bulunmay  “siyasette olmad ” için..ı ı ığı

             (Ruhat Mengi, 10.10.2000, Sabah)

             Yazar,  Erdal  nönü’nün  fareyi  “kedi”  olmad  için  kovalamadİ ığı ığı 

f ik r inden  yola  ç karak  siyasette  olmad  için  part iye  katk da  bulunmayı ığı ı ı 

reddett i i ç kar m n  yap yor.ğ ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 3:
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             Kara bulutlar  kara da lar n  arkas ndan gelerek  semay  kaplamayağ ı ı ı  

ba lad ... Kara bir  k a haz rlan yoruz.. Karanl a mahkûm olaca m za dairş ı ış ı ı ığ ğı ı  

alâmetler var. Çünkü Karao lan ba m zdaki...ğ şı ı

                   (Abdurrahim Karakoç, 9.10.2000, Aki t)

             Yazar,  olaca n  varsayd  olaylar nğı ı ığı ı    nedeni  olarak  Karao lanğ ı 

gösteriyor.

 

İddiayı Zayıflatma Safsatası

(Fallacy of the Straw-Man)

Tanım:  Kendi iddiasını güçlendirmek için, karşı tarafın gerçek iddiası yerine iddianın en zayıf 

ve duygusal yönünü bularak buna hücum etme durumu. Samandan  yapılmış bir korkuluğu  devirmek 

gerçek bir  adamı yere sermekten daha kolay olduğu için bu safsataya  “Korkuluk Safsatası  ”  da 

denilmektedir

Örnek  1:     Askere  gitmeliyiz.  nsanlar  rahat  bulmad klar  için  orduyaİ ı ı  

girmek istemezler. Fakat  unu bilmeliyiz ki  rahatl ktan daha önemli  eylerş ı ş  

de var.

Örnek 2:     Ay e: Ali ardiyeyi temizlemelisin. Çok da n k ve kir l i.ş ğı ı

             Ali:  Geçen sene temizlemi tim. Bu kadar  s k temizlemeye gerek varş ı  

m ?ı

             Ay e: Bütün  v r  z v r  e yalar  ardiyede tutmak  isteyen sensin, as lş ı ı ı ı ş ı ı  

gereksiz olan bu.

Örnek 3:     Baz lar , nükleer santralin gereksiz oldu unu savunuyor. Bizleriı ı ğ  

enerjisiz b rakmaya kimsenin hakk  yok.ı ı

Örnek  4:     Baz lar  nükleer  santralin  gerekli  oldu unu savunuyor. Çevreyiı ı ğ  

katletmeye kimsenin hakk  yok.ı

Örnek  5:     Ateist  olmak  için,  Tanr n n  olmad na  mutlak  bir  kesinlik leı ı ığı  

inanmal s n.  Kendini  mutlak  kesinli e  inand rabilmek  için  de,  Tanr n nı ı ğ ı ı ı  

bulunabilme iht imalinin  oldu u bütün yerleri  ve evreni  incelemelisin. Bunuğ  

yapamayaca na göre hakl  veya mazur görülemezsin.ğı ı
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Örnek 6:     Temel ve Dursun kahvenin önünde oturuyorlarm .ış

                   Bir  tur ist gelmi  ve Temel'e ngil izce konu arak yolu sormu .ş İ ş ş

             Temel’de ses yok. Tur ist bu defa Almanca konu arak sormu .ş ş

             Temel’de yine ses yok. Tur ist bu defa Frans zca konu mu .ı ş ş

             Yine ses yok. spanyolca, yine ses yok.İ

             Tur ist k zm ; ba r p ça rd ktan sonra çekip gitmi .ı ış ğı ı ğı ı ş

             Bunun üzerine Dursun, Temel’e

             -Bir  l isan ö renmemizin zaman  geldi galiba?” demi .ğ ı ş

             Temel ise Dursun'a dönerek:

             -Bo  ver, ne gerek var? Adam 4 l isan bil iyor. Bir  meram n  anlatabildiş ı ı  

mi?

Güncel Örnek 1:

                   Yard m,  Türkiye’yi  Tan tma  Fonu’ndan  veri lmeliymi .  Allahı ı ş  

a k na abartmay n, elbette Galatasaray’ n futbol tak m  ba ar s  Türkiye içinş ı ı ı ı ı ş ı ı  

çok  güzel,  çok  de erli  bir  olayd r  ama,  Arsenal  maç n  seyreden  kaç  binğ ı ı ı  

tur ist,  hemen  Türkiye’nin  yolunu  tutup,  “ u  Türk  tak m n n  maç nŞ ı ı ı ı ı 

seyredelim,  bu  tak m  yeti t i ren  memlekette  tati l  yapal m”  diye  yolaı ı ş ı  

dü mü lerdir.ş ş

                   (Hasan Pulur, 25.5.2000, Mi l l iyet)

                    Galatasaray’ nı   ba ar lar n nş ı ı ı   Türkiye’nin  tan t m nı ı ı  

ba lam ndakiğ ı   en zay f  noktas ,ı ı    Türkiye’ye gelen tur ist  say s n nda birdenı ı ı  

bire  hissedil i r  art lar n  olmayaca d r.  Yazar,ış ı ğı ı   argüman nı ı  güçlendirmek 

için en zay f noktayı ı  vurguluyor

Güncel Örnek 2:

             Ni tekim,  K r kkale’de geçen Cuma, Cumartesi  ve Pazar  günlerindeı ı  

300’e  yak n  polis  dü ünlerde  görev  yapm ,  havaya  bir  tek  kur un  bileı ğ ış ş  

s k lmam . yi  güzel de...ı ı ış İ   Benim vergilerimle emniyeti  sa las n diye maağ ı ş 
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verilen, h rs z , u ursuzu kovalamas  gereken polis, neden dü ünlere zaptiyeı ı ı ğ ı ğ  

gibi  diki lsin..Neymi ,  dü ünde  birkaç  maganda  sevinçle  galeyana  gelipş ğ  

havaya ateş  edermi ... Bana ne?.. Ederse etsin... Dü ünlere de polis dikmeyeş ğ  

ba larsak, vay halimize... O zaman, otoyollarda her kamyonun, her otobüsünş  

ve hatta özel sürücünün yan na bir polis koyal m, kazalar  önleyelim.. Bununı ı ı  

mant  var  m  Tanr  a k na...  K r kkale  emniyetinin  bu  tebdir i,  bence,ığı ı ı ş ı ı ı  

insanlar  sokaklara  m çmas n  diye  her  kö eye  bir  polis  dikmeyeı ı ş  

benziyor..B rak n, m çacaklarsa m çs nlar...ı ı ı ı ı

                   ( lker Sar er, 5.9.2000, Sabah)İ ı

             Yazar,  polisin  dü ünlerde  bulunarak  silah  at lmas n  engellemeğ ı ı ı  

i inde  kul lan lmas  f ik r ineş ı ı    kar  ç kan  argüman n ,  konuyu  enşı ı ı ı   zay fı  

noktas ndan,  “sokaklara  m çanlar n  ba na  da  polis  konmas  gerekece i”ı ı ı şı ı ğ   

noktas ndan ele alarak hücum ediyor.ı  

Güncel Örnek 3: 

             r t icac lar, bölücüler, çeteler...İ ı

             Ancak  hedef  ki t le  bunlarla  s n rl  de il.  KHK'nin  4.  paragraf nı ı ı ğ ı ı 

aynen  aktaral m:  ''Y k c  veya  bölücü  veya  cumhuriyetin  ni telik lerindenı ı ı ı  

herhangi bir isini de i ti rmeye veya ortadan kald rmaya yönelik veya bunlarağ ş ı  

ayk r  eylem  ve  di er  faaliyetlerde  bulunan  veya  bu  suretle  kurumlar nı ı ğ ı  

huzur,  sükun  ve çal ma düzenini  bozan veya boykot,  i gal,  engelleme, i iış ş ş  

yava latma,  grev,  toplu  olarak  göreve  gelmemek  gibi  eylemlere  kat lan,ş ı  

bunlar  tahr ik  ve  te vik  eden  veya  yard mda  bulunanlar...  ist ihdamı ş ı  

edilemezler.''    Bu  maddeye  göre,  sabah  çok  hap ran  bir  ki i  i yerininşı ş ş  

huzurunu bozdu u ve mikrop saçt  için i ten at labil i r!ğ ığı ş ı

             (Mustafa Balbay, 24-8-2000, Cumhuriyet)

             Yazar,  KHK’n n  kabul  edilemez  oldu unu  göstermek  için  iddiayaı ğ  

kar  argüman  geli t i rmek  yerine KHK.’n nşı ş ı   “kurumlar n  huzur,  sükun  veı  

çal ma düzenini bozan“ k sm na abart l  bir örnek veriyor.ış ı ı ı ı  
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Alakasız Amaç Safsatası

(Fallacy of  Irrelevant Purpose)

Tanım: Bir şeye karşı, öyle bir amacı olmadığı halde, amaca ulaşılmadığına dayanarak çıkarım 

yapmak.

Örnek  1:     lahiyatç lara  güvenmiyorum.  Binlerce y ld r  Allah’ n  varl nİ ı ı ı ı ığı ı 

ispatlayamad lar.ı

Örnek  2:    Bas ndan  hay r  ç kmaz,  kendi  aralar ndakiı ı ı ı   h rs zları ı ı  bile  

temizleyemediler.

Güncel Örnek 1:

             Mi l lî  diktatör  nönü,  27  May s  ht i lâl inden  sonra  Ba bakanİ ı İ ş  

yap l nca, köy ve kasaba isimlerini  de i ti rmeyi  mârifet  sanm t . Yüzlerceı ı ğ ş ış ı  

senelik  köyümüzün “Belvar”  olan ismini  “Kayadüzü”  yapt rm t .  Böyle birı ış ı  

de i ikl i in  bizim  köye ne faydas  oldu  yâni? Hangi  problemimiz  bununlağ ş ğ ı  

hallôldu?

              (Mustafa Kaplan, 29.8.2000, Aki t)

              Yazar  smet  nönü’nün  kasaba  isimlerinin  kasaban nİ İ ı   

problemlerinin hallolmas  amac yla de i tirdi i varsay m ndan yola ç karak,ı ı ğ ş ğ ı ı ı  

isim de i ti rmeyleğ ş   problemlerin hallolmad n  söylüyor.ığı ı   

 

Konuyu Saptırma Safsatası

(Fallacy of Red Herring)

Tanım:  Savunulan  şey  hakkındaki  bir  eleştiriyi  konuyu  başka  bir  yere  çekerek  göz  ardı 

etmekten oluşan hata.

Örnek  1:   “Ölüm  cezalar n n  suç  i lemeye  kar  cayd r c l  yetersizdir”ı ı ş şı ı ı ı ığı  

diyorsunuz. Peki, suçlular hakk nda ne dü ünüyorsunuz? O lu öldürülen birı ş ğ  

anne ne hissedecekti r? O lunu  öldüren  kati l in  hapishanede beslenmesi  veğ  

bar nmas  için vergi vermesi do ru mudur?ı ı ğ

Örnek  2:   Evin  taksit lerini  zaman nda ödemelisin,  aksi  takdirde buradakiı  

kom ular m z  görmeye devam  edemeyece iz,  zaten  kar  kom u  beni  hiçş ı ı ı ğ şı ş  

sevmedi.
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Güncel Örnek 1:

             çinde Atatürk ismi geçmeyen namaz, namazdan say l r  m , say lmazİ ı ı ı ı  

m ? Haydi bakal m ç k n i in içinden ç kabil i rseniz? 30 A ustos Ordu Günü,ı ı ı ı ş ı ğ  

Cottarell i  hazretleri  Ankara’ya geliyor, elinde 300 milyon dolarl k bir  yard mı ı  

ve destek çeki i le birl ik te!

                   (Ati l la Özdür, 1.9.2000, Aki t)

             Yazar,  çinde  Atatürk  ismi  geçmeyen  namaz n  namazdan  say l pİ ı ı ı  

say lmayaca n  soruyor,  akabinde  de  30  A ustos’ta  Ordu  Günündeı ğı ı ğ  

Cotarell i’nin  300  milyon  dolarl k  çekle  gelmesini  anlat yor.ı ı   Birbir inden 

ba ms z ki  konu aras nda alaka kurmaya çal yorğı ı İ ı ışı

Güncel Örnek 2:

                   Konu  dinle  i l i ki l i  oldu u  için  FP  l ideri  Recai  Kutan’a  daş ğ  

sormu lar: “Dinen kad n dövme do ru mudur de il midir  diye tart l yor, sizş ı ğ ğ ışı ı  

ne dersiniz?” Kutan’ n yan t  tar ihe geçecek bir  ey: “Ben konunun  uzmanı ı ı ş ı 

de ilim,” demi ! Kad nlara dayak atman n bir  uzmanl k i i  oldu unu i lk  kezğ ş ı ı ı ş ğ  

i i t iyorum.ş

                   (Türker ALKAN, 6.8.2000, Radikal)

                   Yazar, Recai  Kutan’ n  kad n dövme hakk ndaki  soruya verdi iı ı ı ğ    

ben  konunun  uzman  de ilim,ı ğ   cevab n  sapt rarak  kad n  dövmeninı ı ı ı   

uzmanl  eklindeığı ş   ç kar m yap yor.ı ı ı

 

Adam Karalama Safsatası

(Argument Against the Man)

[Argumentum Ad Hominem]

Adam Karalama Safsatası, “Saldırı Safsataları”ndandır. Bu başlık altındaki  safsatalarda öneri yerine, 

öneriyi  yapan  kişi  tartışma  konusu  edilerek,  iddialara  karşı  çıkmak  suretiyle  yapılır.   Saldırı 

Safsataları,  Adam Karalama Safsatası,  Niteliksel Adam Karalama Safsatası,  Sen de Safsatası,  Dolduruşa 

Getirme (Önyargı Oluşturma) Safsatası olmak üzere dört tanedir.

 Tanım:  Bir  kişinin  önerileri  yerine,  önerinin  reddedilmesini  sağlamak  için,  kişiye  sövgü 

mahiyetinde yapılan saldırı.

41



Örnek 1:     Tanr n n olmad n  m  tar t yorsun? Sen bir delisin.ı ı ığı ı ı ışı

Örnek  2:     Bar :Hükümetin  enflasyonu  dü ürmede  ba ar l  oldu unuış ş ş ı ı ğ  

dü ünüyorum.ş

             Taner: Ne o, hükümetten kemik mi bekliyorsun?

Örnek  3:     Senin  müdür  hakk nda  söylediklerini  duydum.  Nankör  adam,ı  

sen müdürün o kadar ekme ini yedin!ğ

Güncel Örnek 1:

                   Köksal  Toptan, Mehmet Niyazo lu’ndan 10 milyar  dolar  al rkenğ ı ı  

bu paran n kayna n n ne oldu unu hiç merak etmez mi? Bu paran n vergisiı ğı ı ğ ı  

ödenerek kazan lm  bir gelir  olup olmad n  hiç akl na getirmez mi? Etmez.ı ış ığı ı ı  

Ve geti rmez... Çünkü hort lak... Hort laklar hort larlar... Asla merak etmezler.. 

10 milyar  ceplerine koyarlar.ı

                   (Necati Do ru, 15.8.2000, Sabah)ğ

                   Yazar,  Köksal  Toptan’a,  Mehmet  Niyazo lu’dan  ald  paran nğ ığı ı  

kayna n  merak  etmeden kul lanmas  iddias nğı ı ı ı ı   hakaretle   perçinlemeye  

çal yor..ışı

Güncel Örnek 2:

                   Mrs.  Merwe o  gün  Genel  Kurul  salonuna Nazlı ablas n nı ı  

kolunda, refakatte gir iyor. O ablas  ki, geçmi  ya am n  herkes çok iyi  bil iyor.ı ş ş ı ı  

Yal s nda düzenlenen part i ler, veri len içkil i  davetler, arap ve rak n n su gibiı ı ş ı ı  

akt  görkemli  sofralar,  sauna  part i leri..ığı   Ve kocas n  mektupla  Demirel’eı ı  

ikáyet  etmekten  utanmam ,  en  sonunda  kapa  Fazilet  Part isi’ne  at pş ış ğı ı  

mil letvekil i  olmay  ba arm  bir vatanda m z!ı ş ış şı ı

                   (Emin Çöla an, 30.8.2000, Hür r iyet)ş

                   Yazar, Fazilet  Part isi  mil letvekil i  olan Nazl  I l cak’ n geçmi iyle,ı ı ı ş  

u  anda  bu  part ide  olmas n  ba da t ram yor.  Bunun  gerekçelerini  deş ı ı ğ ş ı ı  

muhatab n  a a layarak anlat yor.ı ı ş ğı ı

Güncel Örnek 3:
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                   Biz;  yerine  göre  “efendi”  de  oluruz,  “nazik”  de!..  Hak  edene 

“kabal k”  yapmaktan  da  çekinmeyiz.  Ama;  “Lüüp-men”lerin  ciri t  att ,ı ığı  

gariban  halk n  kan n  emdi i,  i l ik lerini  sömürdü ü  ve yetim  hakk  yiyipı ı ı ğ ğ ı  

domuzlar  gibi  semirdi i  bir  ülkede,  gerekirse  “kabaday ”  da  oluruz!ğ ı  

“Soyguncu”lar n,  “vurguncu”lar n,  “dinsiz”  ve  “donsuz”lar n,  “lezbiyen”  veı ı ı  

“homo”lar n egemen olmaya çal t  ve de “kendilerinden olmayan”lar  “ayakı ış ığı ı  

tak m ”  gibi  gören  a a l k  “soysuz”lar n  borusunun  öttü ü  bir  ülkede,ı ı ş ğı ı ı ğ  

gerekirse  “ayak  tak m ”  olur,  bozar z  hepsinin  “fiyaka”lar n !  Uymay zı ı ı ı ı ı  

onlar n “toplu seks” part i lerine!..Bu yüzden “uyumsuz” görünmekten de aslaı  

rahats zl k duymay z!ı ı ı

                   (Hasan Karakaya, 2.9.2000, Aki t)

                   Yazar,  “adaletsizli in  olmad  yerde  kibarl n  gere i  yoktur”ğ ığı ığı ğ  

ç kar m n  güçlendirmek  amac yla,ı ı ı ı ı   adaletsizlik  yapt n  dü ündü üığı ı ş ğ  

k i i lereş   hakaret  ediyor...

Güncel Örnek 4:

                   Fakat  “anlama  özürlü”  bir  ö retmen,  ad  hiç  önemli  de il,ğ ı ğ  

kendisinin  ne  kadar  fa ist  ve  merhametten  uzak  bir  zihniyete  sahipş  

oldu unun  fark nda  bile  olmadan,  savundu um  teze  de il  de  “ ahs ma”ğ ı ğ ğ ş ı  

yüklenen bir e-mail göndermi .ş

                   ( lker Sar er, 20.9.2000, Sabah)İ ı

                   Yazar,  kendisini  ele tiren  ki inin  f ik r ine  de il,  kendisineş ş ğ  

sald rd n  söyledi i  ahs n  f ik ir lerine  de il  kendisine  sald rarakı ığı ı ğ ş ı ğ ı   aynı   

safsataya  dü üyor.. .ş

Güncel Örnek 5:

             Evet!  L imi ted  ak llar nca pek  ince hesaplarla  dokuduklar  yaz lar,ı ı ı ı  

gönül  ve mide ba yla ba l  olduklar  hazretlere alenen hizmet  etmektedir.ğı ğ ı ı  

Ama bunlar n as l i levi, y llard r enseye tokat olduklar  Çok Mühim Zevat'aı ı ş ı ı ı  

bir  telefonla  i  hallett i rebilmeleri.  te  milyon  dolar ,  savc lara  dosyalar nş İş ı ı ı  

varl n  unutturabildikleri  için,  polislere  köstebeklik  vs.  hizmetleriığı ı  

verdirebildikleri  için,  icab nda pek gerekli  bir  KHK'y  ç rp t r t rabildikleriı ı ı ış ı ı  
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için  böyle ciddi  bir  anahtar  görevini  gördükleri  için  hak  ediyorlar.  Bir  de 

bunlar her be  on y lda bir, bir  mühim gazeteden di erine t ransfer olurlar. Oş ı ğ  

zaman ortal k  y k l r. Sanki  bir  halt  oldu! Bu t ransferlerin de güç simsarlı ı ı ı ığı 

l iginde mühim kar l klar  var  tabii.  Yoksa cidden, bunlar  gazete de i tirseşı ı ı ğ ş  

ne yazar; o can s k c  formüllerle i leyen kö elerini  yazsa ne yazar, yazmasaı ı ı ş ş  

ne yazar.

                   (Perihan Ma den, 14.10.2000, Radikal)ğ

                   Yazar  burada,  baz  gazetelere  t ransfer  edilen  kö e yazarlar nı ş ı ı 

tav rlar n  hakaret ederek ele ti r iyor.ı ı ı ş

Güncel Örnek 6:

             ahsen  ben,  demokrasiyi  bir  türlü  sevemiyordum.  “ nanc m nŞ İ ı ı  

demokrasiye iht iyaç duyaca na” inanm yordum. Demokrasi  yokken, biz, üçğı ı  

k t’aya  7  denize  hâkimdik.  imdi  emperyalistlerin  kölesi  durumunaı Ş  

dü mü tük.  Hindistan’a gitsem, ine in  önünde önümü dü melerdim.  Gerçiş ş ğ ğ  

bu bana zor da gelmezdi. Zira nice öküzlerin kar s nda önümüzü i l ik lemeyeşı ı  

zâten al m t kış ış ı

             (Hüseyin Üzmez, 9.10.2000, Aki t)

                   Yazar,  bir i lerinin  kar s nda sayg  göstermek  zorunda  kal nşı ı ı ışı ı  

mecburen sayg  gösterdiklerini a a layarak anlat yor.ı ş ğı ı

Güncel Örnek 7:

              Dolay s yla, bizim  serseri lerin  Katmandu özlemi  bile, çok gereksizı ı  

bir  Amerikan özentisi  olabilmi ti  ancak... 'Ulan, elin Amerikal s 'n n sorunuş ı ı ı  

o,  bizi  ba lamaz,  biz  istedi imiz  zaman  gider  herhangi  bir  torbac danğ ğ ı  

al veri r iz plakay  da diyemiyorlard  salaklar... Sonra ne mi  oldu? Kimi  gençı ı ı  

ya nda  sebil  oldu,  ziyan  oldu  git t i,  k imi  topluma  dönüp  çoluk  çocu aşı ğ  

kar t ...  Burada da, Amerika'da da...  imdi  ç k p  da Katmandu  edebiyatış ı Ş ı ı ı 

yapmalar na biz a z m zla gülmeyiz. Hele günümüzde buna hiç gerek yok,ı ğ ı ı  

çünkü gençlik  art k  bol ve kolay uyu turucu da bulabil iyor, ehirl i  ve paralı ş ş ı 

kesimi  tav anlar  gibi  hababam  da  çift le ebil iyor...  Yani  bir  nevi  küçükş ş  

Amerika  olduk  bile...  Haa,  sanayi  toplumunun  getirdi i  özel  sorunlardanğ  
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bunalmak  istiyorsan z,  önce o sanayiyi  kurun  da  s k nt s n  ondan  sonraı ı ı ı ı ı  

ya ars n z!ş ı ı   Katmandu ha?.. Hadi yürüyün be emekli l i i gelmi  kar t  zibidilerğ ş

(Engin Ard ç 11-10-2000 Star )ı

             Yazar,  muhataplar nı ı  ele ti r irken,  ele ti r i ler ini  hakaretleriyleş ş  

destekleme gayreti gösteriyor.

Niteliksel Adam Karalama (Circumstantial Ad Hominem)

Tanım:  Bir  kimsenin  görüşlerinin  yanlış  olduğuna  dair  delil  sunmak  yerine,  o  kimsenin 

niteliklerine  (kişiliğine,  karakterine,  niyetlerine,  vasıflarına  vs)  saldırarak,  reddetmek  veya  karşı 

iddiada bulunmak.

Örnek 1:     Ba kan bu konuda hakl  olamaz. Çünkü kan n n son damlas naş ı ı ı ı  

kadar l iberal.

Örnek  2:     Onun  vergi  oran n n  art r lmas yla  i lgil i  kanun  hakk ndaı ı ı ı ı ı  

söylediklerine inanmay n. Çünkü vergi art ndan o zarar görmez.ı ışı

Örnek 3:     Onun önerisini kabul edemeyiz. Çünkü o kar  part iden.şı

Örnek  4:     Bu  bil im  adam n n  teorisinin  herhangi  bir  geçerli l i i  oldu unuı ı ğ ğ  

sanm yorum.  Bu  teoriyi  ödene ini  kaybetmemek  ve  i ini  kur tarmak  içinı ğ ş  

ortaya at yor.ı
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Güncel Örnek 1:

             Bunlar  (Avrupal lar)  ka ttan  kapland r.  Bunlar  s rça  kö klerde,ı ğı ı ı ş  

k r istal  kaselerde  ya arlar.  Ba lar na  en  ufak  bir  ey  geldi inde  elleriş ş ı ş ğ  

ayaklar na dola r. Ama bizim ba m za nice belalar  aç ld nda nutuk  atar,ı şı şı ı ı ığı  

nasihat verir ler.

             (Emin Çöla an, 19.5.2000, Hür r iyet)ş

             Yazar,  Avrupal lar n  Türkiye’ye  kar  tutumlar n  ele ti r i rken,ı ı şı ı ı ş  

onlar n  korkak  ve  beceriksiz  olmakla  suçlayarak,  ülkemizeı   yönelt t ik leri 

ele ti r i lerin kale al nmamas  gerekti iş ı ı ğ   ç kar m n  yap yor.ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 2:

                   Yeni  Bin  y l  gazetesinde  dedikodular  yazan  bir  yazar  var.ı  

eriatç l  i le tan nan bu yazar n daha önce Yeni afak Gazetesi’nde kö esiŞ ı ığı ı ı Ş ş  

vard .  Ad ,  Kür at  Bumin.  Ses  tonu  Çetin  Altan’a  benziyor,  herhalde  oı ı ş  

nedenle kendini entelektüel s n f na koyuyor.ı ı ı

                   (Can Atakl , 18.8.2000, Sabah)ı

                   Yazar,  muhatab n  ele ti r irken  onun  bir  dedikodu  yazarı ı ş ı 

oldu unu,  olsa olsa  ses tonundan  dolay  entelektüel  say laca  ç kar m nğ ı ı ğı ı ı ı ı 

yap yor.ı

Güncel Örnek 3:
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             K zmas n ama bence Erdal nönü babas na f iziksel benzerlik  d ndaı ı İ ı ışı  

hiç benzemiyor. Onun olumlu  yönlerini  almam . smet nönü iyi  bir  devletış İ İ  

adam ,  siyasetçi  ve  askerdi.  Dinamizmi  ve  son  nefesine  kadar  Türkiyeı  

siyasetine katk da bulunma çabalar yla hep sevgi ve takdir toplad .ı ı ı

             Herhangi  bir  konuda “iyi”  tan m n  hak  etmek  için  “iyi  bir  eyler”ı ı ı ş  

yapm  olmak gerekir. Kendinden ba ka kimseye bir  yarar  dokunmayanlaraış ş ı  

ise ancak “zarars z” denebilir. Bilmem anlatabil iyor muyum?ı

           (Ruhat Mengi, 10.10.2000, Sabah)  

                   Yazar,  Erdal  nönü’nün  yanl  buldu u  tutumlar n  beli r tmekİ ış ğ ı ı  

yerine babas yla k yaslamak suretiyleı ı   “zarars z” oldu una hükmediyor.ı ğ   

Güncel Örnek 4:

             Ama Mumcu'nun bu konuda anlayamad , göremedi i  o kadar  çokığı ğ  

ey  var  ki!  Tüm  geçen  hafta  boyunca  Türkiye'nin  en  yobaz  ve  eriatçş ş ı 

gazeteleri  kendisini  neden  desteklediler,  bir  oturup  dü ünsün!  Bu  haftaş  

k ime, hangi  dü ünceye hizmet  eder  duruma dü tü,  dü ünsün.  Türkiye'ninş ş ş  

bir  Amerika olmad n , dinin reformdan geçmedi ini, bu ülkede Anayasa'yığı ı ğ ı 

yok  ederek  ülkeyi  demokrasinin  yok  oldu u  bir  eriatç  rejime geçirmeyeğ ş ı  

çal anlar n  say s n n  aymazl klar  sonucu  milyonlara  ula t n  bir  gözdenış ı ı ı ı ı ş ığı ı  

geçirsin.  Bir  cümle aras nda ta layarak  harcamaya çal t  TSK'n n  isteseı ş ış ığı ı  

ell i  kere  demokrasiyi  kesintiye  u ratacak  'hakl  gerekçeler'i  önündeğ ı  

buldu unu, tam tersine özgür dü ünce ortam n n sonsuza dek ya amas  içinğ ş ı ı ş ı  

dikkatl i  tav rlar n  sürdürdü ünün fark na vars n.ı ı ı ğ ı ı

             (Bedri Baykam 11-10-2000. Ak am)ş

                   Yazar;  Mumcu’nun  söylediklerini  ele ti r irken,ş   destekleyenlerin 

ni teli indenğ   ve  onlar n  i ine  yarad ndan  dolay  söylediklerininı ş ığı ı    yanlış 

oldu u ç kar m n  yap yor.ğ ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 5:

                   Ordu  nedir?  Türk  ulusunun  önemli  bir  parças .  Ya amsal  birı ş  

parças !.. Asker, bugün en iyi biçimde yeti t i r i l iyor, subaylar m z sivil okul veı ş ı ı  

üniversitelerden çok daha düzenli, çok daha üstün bir  e itim görüyor. Gericiğ  
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tak m na  kalsa,  subaylar,  generaller  bütün  kötülükleri,  geri l ik leriı ı  

görmezden gelmeli, meydan eriatç l  her f rsatta gerçekle ti rmek amac nş ı ığı ı ş ı ı 

güdenlere kalmal !... Olacak ey mi bu? (Oktay Akbal 5-9-2000, Cumhuriyet )ı ş

                   Yazar;  ordunun  elemanlar n n  iyi  yeti mesinden  gericilerinı ı ş  

rahats z olaca n  iddia ederek suçluyor.ı ğı ı

Güncel  Örnek  6:  Bizce T.C. Cumhurba kan ’na yak r  bir  ekilde gitmeyiş ı ışı ş  

tercih  etmeli.  GAP  uça  yatarken  onun  birkaç  bin  gariban  vatanda nğı şı  

“aferin”ini  alacak,  ama kendisini  de Amerika’ya “tur ist”  gibi  indirecek  bir 

uça a binmesi çok yanl  bir tercih olur.ğ ış

             Popülizm  u runa  makam  harcamak  olur.  Tasarruf  de il,  i t ibarğ ı ğ  

savurganl  olur.ığı

             Devletin  Cumhurba kan ’na  verdi i  uça  kul lanmamak  tevazuş ı ğ ğı  

de ildir.ğ

                   (Güngör Mengi, 30.8.2000, Sabah)

                   Yazar,  Cumhurba kan n n  Amerika’yaş ı ı   giderken  GAP  uçağı 

yerine  tar ifeli  uçakla  gitmesinin  popülizm  olaca n  bunu  da  birkaçğı ı   bin 

gariban vatanda aş   yaranmak  için yapt n  söylüyor.ığı ı                    

 

Sen de” Safsatası

(Fallacy Of “You Also”, You Too Fallacy)

[Ad Hominem Tu Quoque ]

Tanım:  Bir iddiaya cevap vermek yerine, iddia sahibinin söyledikleri ile davranışları tutarlılık 

içinde olmadığı savıyla karşı iddiada bulunmak.

Örnek  1:     çki  içmemem  gerekti ini  söylüyorsun,  ama  seni  de  hiç  ay kİ ğ ı  

görmedim.

Örnek  2:     Sinan:  Hayvanlar  beslenme  ve  giyim  amac yla  öldürmekı ı  

yanl t r.ış ı

             Aylin: yi  ama, sen hem deri  ceket giyiyor, hem de biftek  yiyorsun.İ  

Böyle bir eyi nas l söylersin?ş ı
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Örnek  3:     Vergi  gelir lerinin  yeni  spor  salonu  için  kul lan lmas na  karı ı şı 

olman z  makul  bir  tutum  de il.  Yeni  senfoni  binas  için  lehte  oyı ğ ı  

kul lanm t n z ve onun maliyeti de vergi gelir leriyle kar lanm tış ı ı şı ış ı

Güncel Örnek 1:

                   Yine  televizyonlarda  Hakan  ükür’ün  dedikodular  yap l yor.Ş ı ı ı  

Ç k yor  H ncal  Uluç,  “Hakan  müthi  paragöz”  diyor.  Bir  ba kas  apayrı ı ı ş ş ı ı 

eyler  konu uyor. Görün i te, bunlar  spor yazar ! Halbuki  Hakan ükür’ünş ş ş ı Ş  

Galatasaray’a  neler  kazand rd n  sa r  sultan  bile  bil iyor.  Para  canl sı ığı ı ğı ı ı 

olmayan kald  m  memlekette? Hakan’a paragöz diyenler, adeta bedava de ilı ı ğ  

yazarl k yapmak, selâm verirler mi insana? nsan biraz dü ünür, hele ya nı İ ş şı ı 

ba n  alm  adamlar n  biraz  daha  yutkunmas  lâz m  konu urken.  Çocukşı ı ış ı ı ı ş  

gitmi  talya’ya, kendini ispatlama pe inde, rahat b rak n garibi.ş İ ş ı ı

                   (Sami Özey, 29.8.2000, Aki t)

             Yazar, Hakan  ükür’ü  para canl s  olarak  suçlayan H ncal  Uluç’unŞ ı ı ı  

bu  f ik r ine kar ,  bir  f ik i r  i leri  sürmek  yerine,  H ncal  Uluç’a “sen de paraşı ı  

canl s s n” diyor.ı ı ı  
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Dolduruşa Getirme Safsatası

(Poisoning The Well)

Tanım: Bir insan hakkında önceden olumsuz bilgiler (doğru veya yanlış)  ileri  sürerek,  onun 

sonradan söyleyeceklerini  gözden düşürmeye ve bir önyargı  oluşturmaya çalışma. Adam karalama 

safsatasının özel bir şeklidir.

Örnek 1:     Biz onun cemaziyel evvelini bil i r iz.

Örnek 2:     Hasan  ünlü bir  avukat  olmu , öyle mi?ş   Ayol, o ik i  lâf  bir arayaı  

getiremezdi.

Güncel Örnek 1:

                   Gördü ünüz  gibi,  gericilerin  sevinçten  neredeyse  k r  k rğ şı ı şı ı  

oynamalar  bo una  de il!..  Siz,  bir  tarikat  l iderinin  tutuklanma  kararı ş ğ ı 

kar s nda  üzüldü ünü  söyleyen  bir  ba bakan n  yönett i i,  f ik r iyle  zikr işı ı ğ ş ı ğ  

hiçbir  zaman  birbir ine  uymayan  bir  part inin  ortak  oldu u,  ümmetçilerinğ  

oylar na  göz  k rpan  mil l iyetçi  part inin  bulundu u  koalisyonun  böyle  birı ı ğ  

yasay  ç karaca na inan yor muydunuz yoksa?.. Öyleyse çok safs n z!..ı ı ğı ı ı ı

                   (Ümit Zileli, 24.8.2000, Cumhuriyet)

             Yazar  koalisyon  orta  part i lerin  “kötü”  özelliklerini  sayarak  sözğı  

konusu  yasan nı   neden  ç kmayaca na  dair  okur  üzerinde  bir  önyargı ğı ı 

olu turmaya çal yor.ş ışı  

Güncel Örnek 2:

                   ‘‘Amerikan  delegesi’’  s fat yla  kat laca  o  toplant da  binbirı ı ı ğı ı  

yalanla  birl ik te  Türkiye’yi  kötüleyecek,  çamur  atacakt r.  Bu  olay,  ad naı ı  
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Birle mi  Mi l letler  denilen  kurulu un  ciddiyetsizli ini  de ortaya  koyuyor.ş ş ş ğ  

Öyle  ya,  dinler  zirvesinde  bula  bula  bu  Merwe’yi  bulup  konu turan  birş  

örgüte ‘‘Ciddi’’ demek mümkün müdür? Dinimizi temsil  etmek, ayaküstünde 

yalan söyleyen Merwe’ye mi kalm t r?ış ı

                   (Emin Çöla an, 30.8.2000, Hür r iyet)ş

             Yazar daha toplant  gerçekle medenı ş   hem Bir le mi  Mi l letler hem deş ş  

Merve Kavakç  hakk nda olumsuz bir önyarg  olu turmaya çal yor.ı ı ı ş ışı

Güncel Örnek 3:

             Deprem, KHK  derken gündem biraz seyrelecek ve gözünü sevdi imğ  

ülkemin,  gözüne  vurgun  oldu um  medyas nda,  beynine  a k  oldu umğ ı şı ğ  

t iplerin servisleri  yap lacak, davalar aç lacak, iddialar 'sav'lanacak, haberlerı ı  

üfürülecek.

                   (Ferhat Bar  , 20.8.2000, Zaman)ış

                   Yazar,  medyan n  tavr n  alayc  bir  üslupla  ele tirerek,  verece iı ı ı ı ş ğ  

haberlerin güvenirl i i hakk nda okuru art land rmaya çal yor.ğ ı ş ı ışı

Güncel Örnek 4:

             On be  y l  önce Turgut  Özal’  “ kinci Atatürk”, Tansu Çil ler’i  “demirş ı ı İ  

leydi”  olarak  gösteren  bizim  medya bugün  Fatih  Terim’i  “vatan  kur taran 

aslan” diye ba  tac  ediyorsa, bil in  ki  yak n bir  gelecekte ayaklar  alt na al pş ı ı ı ı  

ezecektir...

                   (Hikmet Çetinkaya, 25.4.2000, Cumhuriyet)

                   Yazar,  medyan n  bir  gün  göklere ç kard klar n  gelecekte yerinı ı ı ı ı  

dibine  soktu unu  söyleyerek  medyan n  güvenil ir l i i  hakk nda  bir  önyargğ ı ğ ı ı 

olu turmaya çal yor.ş ışı  

Güncel Örnek 5:

                          “Tarih  Kül türü”nde ne büyük  “deha”(!) olduklar n  gösterenı ı  

Sabah’ç lar,  “Ça da  Kültür  Gazetesi”  i le  birl ik te  “VCD  Seti”  veriyor!ı ğ ş

VCD’lerde “Macera ve Ke if Ruhu” anlat l yormu ! Bence; bu VCD’leri almakş ı ı ş  
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bir  “macera”  olur!..  Zira;  Nas l  bir  “ke if  ruhu”na  sahip  olduklar ,  öncekiı ş ı  

günkü  eklerinde  görüldü!..

En az “1930’lu y l lar”a ait  foto raf , “1870’li  y l lar” diye kakalad lar mil lete!..ı ğ ı ı ı

Allah bil ir, “macera”lar  nas ld r?ı ı ı

                (Hasan Karakaya 09.10.2000 Akit)

             Yazar,  Sabah  Gazetesinin  ekinde  yapt  yanl l ktan  dolayığı ış ı ı 

Gazetenin  di er  verece i  eylerin  de kötü  olaca  ve dolay s yla  Gazeteninğ ğ ş ğı ı ı  

güvenilmez oldu u önyarg s  olu turmaya çal yor.ğ ı ı ş ışı  

 

Devede Kulak Safsatası

(Fallacy Of The Beard)

Bir  iddiayı,  konuyu saptırma ve  karşısındakini  şaşırtacak  şekilde  sunmak suretiyle  yapılan  hatalı 

çıkarımlara Şaşırtma Safsataları  deniyor.  Bu grupta da yedi değişik safsata var:  Devede Kulak Safsatası,   

Siyah/  Beyaz  Safsatası,  İspatlama Mecburiyeti  Safsatası,  Felaket  Tellallığı,  İmalı  Soru Safsatası,  Çok 

Sorulu Safsata, Sınırlı Seçenek Safsatası

Tanım:  Bir  iddianın  kabulünü  sağlamak  için  iddiaya  uymayan  ayrıntıların  hiç  bir 

farklılık yaratmayacağını ve en küçük bir önem taşımadığını iddia etmekten oluşan hatalı 

çıkarıma  Devede Kulak  Safsatası diyoruz.

Örnek 1:     Sigara içilmesi, Ankara’da hava kir l i l i ine etki edecek de il ya..ğ ğ

Güncel Örnek 1:

             Anayasa bir kez çi nenmekle bir ey olmaz.-ğ ş  Turgut Özal

             Turgut Özal anayasan n bir kere ihlal edilmesinin önemsiz oldu unuı ğ  

ve önemli problemler yaratmayaca  ç kar m n  yap yor.ğı ı ı ı ı ı     

Güncel Örnek 2:

             Yürümekle yollar a nmaz. -şı  Süleyman Demirel

             Süleyman Demirel yürümenin yollar n a nmas na etkisinin önemsizı şı ı  

oldu unu öne sürerek yürümekle bir eyin de i meyece i ç kar m n  yap yor.ğ ş ğ ş ğ ı ı ı ı ı

52



 

Ya Siyah ya Beyaz Safsatası

(False Dilemma, Black And White Fallacy)

Tanım:  Gerçekte çok seçenek olmasına rağmen,  karşıdakini  iki  seçenek arasında bırakmak 

suretiyle yapılan hata.

Örnek 1:     Beni sevmiyorsan, benden nefret ediyorsun demektir.

Örnek 2:     Ya bana kar s n ya da benim yan mdas n.şı ı ı ı

Örnek 3:     nsanlar ya melekti r  ya da eytan.İ ş

Örnek 4:     Ülkeni ya sev ya da terket.

Örnek 5:     Hakan: Ben Liselere din dersinin konulmas n  destekliyorum.ı ı

                      Koray: Ben böyle bir eyin faydas na inanm yorum.ş ı ı

                     Hakan: Sen ateist misin yoksa Koray?

Güncel Örnek 1:

                   “Komünist-Kapitalist” çat mas  nas l a ld , a l yor?ış ı ı şı ı şı ı

             Özell ik le  son 2 yüzy l  kapsam  olan  bu  çat man n  temeli,  u  2ı ı ış ış ı ş  

sorunun de erlendir i lme biçiminde yatar:ğ

1.     “ nsan  beyni”  Do a’n n,  yahut  Kainat’ n,  yahut  Evren’in,  yahutİ ğ ı ı  

Kozmos’un genel bütünü içinde ve onun bir “parças ” olan bir olgu mudur?ı

2.     “ nsan  beyni”  Do a’n n,  yahut  Kainat’ n,  yahut  Evren’in,  yahutİ ğ ı ı  

Kozmos’un genel bütünü d nda ve kendine özgü “ayr ” bir olgu mudur?ışı ı

             Bi r inci  soruya  “evet”  diyenler,  “Monist”  bir  de erlendirmeninğ  

dü ünürleridir;  ik inci  soruya  “evet”  diyenler  ise,  “Düalist”  birş  

de erlendirmenin..  Bu  2  ayr  de erlendirme  yüzünden  son  2  yüzy ldağ ı ğ ı  

milyonlarca ve milyonlarca insan öldü...

                   (Çetin Al tan, 28.8.2000, Sabah)
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             Yazar  son iki  yüzy l  kapsayan Komünist-Kapitalist  çat mas n  ikiı ı ış ı ı  

tür  de erlendirmeden  ç kt  yorumunu  yaparak  insanlar n  bir ine  evetğ ı ığı ı  

di erine hay r cevab n  vermek zorunda olduklar  ç kar m n  yap yor.ğ ı ı ı ı ı ı ı ı ı

 

Güncel Örnek 2:

             Devlet küçülmez... Ya anar istlerin dedi i gibi ‘‘havaya uçurulur’’, yaş ğ  

Engels’in dedi i gibi vakti  geldi inde eriyip, tükenip gider.ğ ğ

             Memur  atarak,  tut tu unu  yaparak,  her  buldu unu  özelle tirerekğ ğ ş  

olmaz.

                   (Kurthan Fi ek, 5.9.2000, Hür r iyet)ş

             Yazar, aradaki  kararlar  ik i  seçenekten bir ine indirgeyerek iddias nı ı ı 

kan tlamaya çal yorı ışı .

Güncel Örnek 3:

             Bu  ülkede  Peyami  Safa  isminde  bir  adam  ya am .  Onu  birazş ış  

tan yan “her gün ne yaz l r?” diyemez. unu, yad rganaca n  bildi im halde,ı ı ı Ş ı ğı ı ğ  

inanarak  söylüyor  ve  iddia  ediyorum  ki,  Peyami  Safa’n n  kö e  yaz lar ,ı ş ı ı  

romanlar ndan  daha  önemlidir.  Vaktiyle  gençlere  romanlar n  de il,  önceı ı ı ğ  

“objektif”  serisini  tavsiye  ediyordum.  Belki  münasebetini  i lk  bak taış  

görebilmek zordur; ama, burada bir  slâm âliminin  bir  sözünü hat rlatmakİ ı  

ist iyorum: “Ya her eyi bil iyorum, ya da hiçbir ey bilmiyorum.” Bir  cümleyleş ş  

vuzuhland rmaya  çal ay m:  “Bütünü  bilmeyen  parçan n  bütün  içindekiı ış ı ı  

yerini bilemez.”

                   (Ahmet Selim, 9.10.2000, Zaman)

                   Yazar, her eyi bilmeyenin hiçbir eyi bilemeyece ini öne sürüyor.ş ş ğ
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İspatlama Mecburiyeti Safsatası

(Argument From Ignorance, Burden Of Proof, 

[Argumentum Ad Ignorantiam)

Tanım:  Bir  şeyin  yanlışlığının  ispatlanamamış  olması  nedeniyle  doğru  olduğunu  ya  da 

doğruluğunun  ispatlanamamış  olması  nedeniyle  yanlış  olduğunu  ileri  sürmek.  Bu  “Siyah-Beyaz 

Safsatası”nın özel bir şeklidir. Bu safsata “Bir şey aksi ispatlanamadığı sürece doğrudur” varsayımına 

dayanır.

Örnek  1:     Al lah’ n  varl  kimse  taraf ndan  kan tlanmam t r.  Öyleyseı ığı ı ı ış ı  

Al lah yoktur.

Örnek  2:     UFO’lar n  olamayacaklar  ispat  edilemedi ine  göre,  UFO  ları ı ğ  

mevcuttur.

Örnek 3:     Hayaletlerin olmad  kan tlanamad na göre, hayaletler vard r.ığı ı ığı ı

Örnek  4:     Bi l im  adamlar  “küresel  s nma”  n n  varl n  ispatı ı ı ı ığı ı  

edemediklerine göre, küresel s nma yoktur.ı ı

 

Örnek 5:     Mehmet, Bar ’tan daha yak kl  oldu unu söyledi. Fakat  bunuış ışı ı ğ  

ispat edemedi ine göre, demek ki de il.ğ ğ
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Örnek  6:     Peki,  uzayl lar n  hükümette  kontrolü  ele  geçirdi ineı ı ğ  

inanm yorsun. Bunu ispatlayabil i r  misin?ı

Örnek  7:     Emin:  Baz  insanlar n  telepati  gücüne  sahip  oldu unuı ı ğ  

dü ünüyorum.ş

             Ak n: Deli l in var m ?ı ı

             Emin:  Hiç  kimse  insanlar n  telepati  gücüne  sahip  olmad nı ığı ı 

ispatlayamaz.

Güncel Örnek 1:

             Muhabir  telefonda  haberi  Erbakan’a  çok  yak n  kaynaklardanı  

ald n  i leri  sürüyor,  Erbakan  Ailesi’nden  yalanlama  gelmemesini  deığı ı  

haberin  do rulu una kan t  olarak  gösteriyordu.  Ahmet  Hakan  ise bir incilğ ğ ı  

kayna n n  kendisi  olmas  gereken  haberin  tamamen  yalan  oldu unu  öneğı ı ı ğ  

sürüyordu.

                   (3.9.2000, Hür r iyet)

                   Muhabir, haberin  yalanlanmamas n  haberin  do rulu una kan tı ı ğ ğ ı  

olarak öne sürmektedir.

 

Felaket Tellallığı Safsatası

(Fallacy of Slippery Slope)

Tanım:  Önermenin  kabul  edilemez  olduğunu  göstermek  için,  bu  önermeyi  bir  dizi 

olayların takip ettiğinin gösterilmesi suretiyle bir olayı diğerinin takip edeceğine kesin 

olarak inanmaktan doğan hatadır.

Örnek  1:     Pompalı  tüfeklerin  yasaklanması  ile  ilgili  kanunu  kabul  edersek,  çok 

geçmeden bütün silahları  yasaklayan kanunları  kabul etmek zorunda kalırız,  ve bunu 

diğer hakların sınırlandırılması izler, ve sonunda komünist bir ülke oluruz. Bu nedenle 

pompalı tüfekleri yasaklamamalıyız.
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Örnek  2:     Program na  radikal  islamc  bir ini  davet  edersen,  önce radikalı ı  

islamc  sempatizan , sonra radikal islamc  olursun.ı ı ı

Örnek  3:     Asla  kumar  oynama.Bir  kere  ba larsan,  durmas  zordur.  Çokş ı  

geçmeden bütün  paran  kumarda  kaybedersin  ve sonunda geçimini  teminı  

etmek için suç i lemek zorunda kal rs n.ş ı ı

Örnek 4:     Ahmet Necdet Sezer Cumhurba kanl na seçildi ine göre, art kş ığı ğ ı  

demokrasi  ray na  girecek,  insan  haklar  ihlal  edilmeyecek,  ekonomiı ı  

düzelecek

 

 

Güncel Örnek 1:

                   Gazetecilerin  k l k  k yafetleri  Say n  Cumhurba kan m z nı ı ı ı ş ı ı ı  

ho una  gitmemi  olabil ir.  Kimi  meslekta lar m z  yerine  göre  giyinmeş ş ş ı ı  

konusunda  biraz  hatal  davran yor  olabil i r ler.  Ama  ‘‘demokrat’’ı ı  

cumhurba kanlar , bu i i  yönergeyle düzenlemeye kalk mazlar. ‘‘Demokrat’’ş ı ş ış  

cumhurba kan na  yak an,  Gazeteciler  Cemiyeti’ne  bu  yöndeki  dile iş ı ış ğ  

beli r ten bir  yaz  yollamakt r.  Bu  konuda bir  gelenek, bir  üslup olu mas naı ı ş ı  

öncülük etmek ba kad r, part i  gazetesi çal anlar na emir  verir  gibi yönergeş ı ış ı  
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haz rlamak ba ka. Bu kafayla, yar n Kö k önünde ‘‘t rnak kontrolü’’ yap l rsaı ş ı ş ı ı ı  

hiç a mam. Sonra s ra belki de iç çama r  rengimize kadar uzan r.ş ş ı şı ı ı

                   (Fatih Al tayl , 20.5.2000, Hür r iyet)ı

                   Yazar;  Cumhurba kan ’n n  gazetecilerin  k yafetlerineş ı ı ı  

kar mas n n  kabul  edilemez  oldu unu  kan tlamak  için  bir  dizi  olay nış ı ı ğ ı ı  

(t rnak  kontrolü,  iç  çama r n n  rengine  kar ma)  bunu  takip  edebilece iı şı ı ı ış ğ  

iddia edilmi .ş

Güncel Örnek 2:

                   Halbuki,  slâms z  bir  hayat  ehvetle  dolar.  ahsi  menfaat  veİ ı ş Ş  

gayeleri  hükümran eder. Faiz do ar. H rs zl k, meslek haline gelir. efkat veğ ı ı ı Ş  

merhameti  ortadan  kald r r.  çinin  gözünü  patronun  kasas na,  patronunı ı İş ı  

gözünü  i çinin  al n  terine  musallat  eder.  Fert  ve cemiyetlerdeki  sevgi  veş ı  

sayg y  ortadan  kald r p  i taats z  bir  toplum  olu turur.  Anar i  al r  ba nı ı ı ı ı ş ş ı şı ı 

gider.  Do runun  aç kalaca  inanc  cemiyete sülük  gibi  yap r.  Kimseninğ ğı ı ışı  

k imseye i t imad  kalmaz.ı

                   (Mevlut Özcan, 25.8.2000, Mi l l i  Gazete)

             Yazar slams z hayat n kabul  edilemez oldu unu göstermek için  birİ ı ı ğ  

dizi kötü olay n gerçekle ece ini iddia ediyor.ı ş ğ  

Güncel Örnek 3:

             Hele kad nlar,  imdi  allan p, pullan p, süslenip  daldan dala konupı ş ı ı  

gönül  e lendir iyorlar.  Ya  yar n?  Orta  ya lar nda,  paralar  varsa,  evliğ ı ş ı ı  

de illerse j igololarla  gönül  e lendirebil ir ler.  Ya daha sonra? Yapayaln z veğ ğ ı  

sevgisiz  ne  yapacaklar? çki  ve zil let.  Ya int ihar  ya  da  bir  huzur  evindeİ  

tevehhürler içinde geçecek ac l  bir ömür.ı ı

                   (Abdurrahman Dil ipak, 9.10.2000, Aki t)

                   Yazar,  kad nlar n  evlenmemelerinin  kabul  edilemez  oldu unuı ı ğ  

göstermek  için  gelecekte  kendilerini  bir  dizi  kötü  olay n  bekledi ini  öneı ğ  

sürüyor.

 

58



İmalı Soru Safsatası,

(Complex Question)

Tanım:Genellikle  soranın  kabul  veya  önyargıları  ile  bir  uyumluluk  ortaya  çıkarmak 

üzere cevap vereni,  “evet”  veya “hayır”  demesi  durumunda suçlu duruma düşürecek 

sorular sorulmasından doğan hata.

Alakasız iki nokta birleştirilerek tek bir önerme gibi sunulur. Karşısındakinin her ikisini de ya kabul 

veya reddetmesi beklenir. Gerçekte biri kabul edilebilirken diğeri edilemez.

Örnek  1:     Kar n  dövmekten  hala  vazgeçmedin  mi?  (Ne zaman  dövdümı ı  

k i?!!!)

Örnek  2:     Korsan ki tap  sat n  durdurdun  mu? (Ne zaman korsan ki tapışı ı  

satt m ki?!!!)ı

Örnek 3:     Muhafazakarlar bu konuya ne zaman a rl klar n  koyacaklar?ğı ı ı ı

 

 

Örnek  4:     Diyelim  ki  ben nüdistim.  Okula  ç plak  gelsem bu sizi  rahats zı ı  

etmez de il mi?ğ

Güncel Örnek 1:

                    dünyas , medya ve sair  dü ünce odaklar , ayd nlar, sanatç larİş ı ş ı ı ı

“vatan haini” mi ki  Sezer onlarla görü mesin?ş

                   ( lker Sar er, 15.8.2000, Sabah)İ ı

59



                   Yazar, Sezer’in  baz  gruplarla  görü mek  istememesini  böyle birı ş  

soruyla gündeme getirerek  Sezer’i  zor duruma dü ürmeye çal m . Soruyaş ış ış  

olumlu  yan t  veri ldi indeı ğ   bu  gruplar n  vatan  haini  olduklar n  kabulı ı ı  

edilmi  olacak,  olumsuz  cevap  veri ldi indeş ğ   Sezer’in  onlarla  görü mesiş  

gerekti i sonucu ç kacak.ğ ı

Güncel Örnek 2:

                   Çünkü  Haydar  Kutlu,  sözlerini  öyle  bit i r iyor:  “ imdi  banaş Ş  

komünizmin  yerine  neyi  koyuyorsun  diye  soranlara,  yine  komünizm 

diyorum.”  Ben  de  diyorum  ki,  “Komünizm,  yerine  konulacak  hiçbir  eyş  

bulunmad  zaman konulan bir ey midir?”ığı ş

                   ( lker Sar er, 21.8.2000, Sabah)İ ı

                   Yazar,  muhatab n  zor  durumda  b rakmak  için  böyle  bir  soruı ı ı  

sormu .  Muhatab  evet  dese  komünizmi  küçümsemi  olacak,  hay r  deseş ı ş ı  

kendi dedi ini yalanlam  olacak.ğ ış    

Güncel Örnek 3:

                    Bölücü ve i r t icai eylemlere kar  devleti  savunmas z b rakmaklaşı ı ı  

suçlanan bir  Cumhurba kan  veya hukuku bile bile çi nemekle suçlanan birş ı ğ  

hükümet i le mi Avrupa Bir l i i’ne girece iz veya enflasyonu yenece iz.ğ ğ ğ  

             (Güngör Mengi, 23-8-2000, Sabah)

             Yazar,  burada   evet  yada  hay r  diye  cevapland nda,ı ığı   hükümet  

veya Cumhurba kan  hakk nda suçlay c  ifadelerini  kabul  etti recek ekildeş ı ı ı ı ş  

soru soruyor. 

Güncel Örnek 4:

             Bu  kimi  rahats z  eder?  ran’ ,  diktatör  Saddam’ ,  hanedanı İ ı ı  

yönetimindeki  Arap  ülkeciklerini...  Rahats z  olsunlar,  olmal lar.ı ı  Kald  kiı  

k imdir  bunlar?  Dünya  bil imine,  sanat na,  üretimine  ne  katk lar  vard r?ı ı ı ı  

slamiyet  güne i  bütün  bir  evreni  ayd nlatmaya  yetecek  enerjiyi  özİ ş ı  

kaynaklar nda tutarken neden kendilerine “ slam ülkesi“  denilen kabileleriı İ  

ayd nlatm yor?ı ı
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             MOSSAD m  engelliyor,  CIA  m  yasakl yor, Siyonizm’in  gölgesi  miı ı ı  

güne imizi söndürüyor?ş

                   (Nuh Gönülta , 21.7.2000, Zaman)ş

61



             Yazar,  slamiyet’in  bütün  dünyay  ayd nlatabilecek  potansiyeliİ ı ı  

oldu u  halde,  slam  ülkelerini  ayd nlatmamas n n  gerekçesinin  d ar dağ İ ı ı ı ış ı  

aranmamas  gerekti ini sorular sorarak ima ediyor. “MOSSAD m  engelliyor,ı ğ ı  

CIA m  yasakl yor, Siyonizm’in gölgesi mi güne imizi söndürüyor?” sorusunaı ı ş  

“evet”  dense bu  defa  da  bahis  konusu  ülkelerin  di er  ni telikleri  tar t mağ ış  

konusu olabilecek..  

Çok Sorulu Safsata

(Fallacy Of Many Questions)

 [Plurium Interrogationum]

 Tan m:ı   Tek  ve  basit  bir  cevap  talep  edermi  gibi  sunulan  birş  

sorunun asl nda birden fazla cevap ihtiyac  yaratmas  durumudur.ı ı ı

Örnek  1:     nsanlar n  kendi  inançlar na göre çocuklar n  yeti ti rmesini  veİ ı ı ı ı ş  

evde e itimi destekliyor musun?ğ

Örnek 2:     Sizce yüksek vergiler i  hayat n  etkil iyor mu?ş ı ı

Örnek 3:     Nükleer  santraller  sizce  istenir eyler miş ? 

 

Güncel Örnek 1:

             Bölücü  ve  i r t icai  eylemlere  kar  devleti  savunmas z  b rakmaklaşı ı ı  

suçlanan bir  Cumhurba kan  veya hukuku bile bile çi nemekle suçlanan birş ı ğ  

hükümet i le mi Avrupa Bir l i i’ne girece iz veya enflasyonu yenece iz.ğ ğ ğ

                   (Güngör Mengi, 23.8.2000, Sabah)

                   Yazar, soruyu evet ya da hay r  eklinde cevaplama gerekti recekı ş  

ekilde  soruyor,  halbuki  bunun  aç klamas  birden  fazla  cevaba  iht iyaçş ı ı  

gösterir. Bu konuda Cumhurba kan n n suçlanmas  , hükümetin suçlanmas ,ş ı ı ı ı  

Avrupa  birl i ine  gir i lmesi,  enflasyonun  yenilmesi  hakk nda  cevaplarğ ı  

veri lebil ir.
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Sınırlı Seçenek Safsatası

(Fallacy of Limited Alternatives)

Tanım:  Tam  bir  inceleme  araştırma ve  delil  ortaya  koymadan,  bir  hareket  seyrinin  başka 

seçenekleri yok saydığı veya dışladığı konusunda ısrar etme yanlışlığı.

Örnek 1:     Vergi yasalar nda reform yap lmas  için hükümeti  dü ürmeliyiz.ı ı ı ş  

Ba ka  seçene imiz  yok,  çünkü  ikt idardaki  hükümet  geçmi te  vergileriş ğ ş  

indirmemi ti.ş

Örnek  2:     Microsoft’un  yaz l m endüstr isine hakim  olmas na memnunum.ı ı ı  

E er  onlar  olmasalard  u  anda  sahip  oldu umuz  bilgisayar  verimli l i iğ ı ş ğ ğ  

olmayacakt .ı
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Örnek  3:     E er  Demirel’i  yeniden  Cumhurba kanl a  seçmezsek  istikrarğ ş ığ  

bozulur.

Güncel Örnek 1:

                   Bir  üniversite,  hem irelik  okulunu  durup  dururken  niçinş  

kapat r?..  Çünkü  orada genç k zlara  türbanl  e itim  veri l iyordu.  YÖK,  buı ı ı ğ  

okulun  e itime böyle devam edemeyece ini  Fatih  Üniversitesi’ne defalarcağ ğ  

ve sözlü olarak bildi rmi ti. Bunun üzerine kapat ld .ş ı ı

                   (Emin Çöla an, 25.5.2000, Hür r iyet)ş

             Yazar ortaya delil  koymadan sanki  okulun kapat lmas na tek  sebepı ı  

türbanl  e itim veri lmesiymi  gibi ç kar mda bulunuyor .ı ğ ş ı ı   

Güncel Örnek 2:

                   Say tay’ n 12 milyon dolara mal  olan ve 9 y lda ancak bitebilenış ı ı  

lüks  binas ; “Önce sen kapacaks n...  Hay r  ben kapaca m...”  çeki mesininı ı ı ğı ş  

kurban  olmu tur. Plajdaki bo  ezlonga kim erken gelir, havlusunu kim önceı ş ş ş  

atarsa ezlong onun oluyorya...ş

             te onun gibi...İş

             Binay  önce kapmak için  k skançl k  k r izine girdiler. Say tay’ n üstı ı ı ış ı  

yönetiminin  binaya  oturma  izni  almadan  ar iv  yerle ti rmesinin  ba kaş ş ş  

aç klamas  yoktur.ı ı

                   (Necati Do ru, 31.8.2000, Sabah)ğ

                   Yazar ortaya bir  delil  koymadan Say tay üst yönetiminin binayaış  

oturma  izni  almadan  ar iv  yerle ti rmesinin  tek  sebebinin  binayş ş ı 

sahiplenmek istemesi oldu unu iddia ediyor.ğ
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Yanlış Sebep Safsatası

(Fallacy of False Cause)

[Non causa pro causa]

Yanlış Sebep Safsatası,  ortak noktalarının argümanların sonucunda bir şeyin diğerinin nedeni olarak kabul 

edildiği  Tartışmalı  Sebep  Safsataları  grubuna  dahildir.  Bu  gruptaki  safsatalarda  neden-sonuç  ilişkisi 

oldukça karmaşık olup,  kolayca hata yapılabilir.  Yanlış Neden Safsatasından başka  Öncesinde Safsatası, 

Müşterek Etki Safsatası, Önemsiz Etki Safsatası ve Karmaşık Nedenler Safsatası bu gruba dahil safsatalardır.

Tanım:  İki  olayda,  yeterli  delil  olmaksızın  birinin diğerinin  meydana gelişine neden olduğu 

şeklindeki akıl yürütme.

Örnek  1:     Televizyon  seyretmek  iddete  neden  olmaktad r.  Çünküş ı  

televizyonun evlere girmesinden sonra toplumdaki iddet oran  artm t r.ş ı ış ı

Örnek  2:     Torun  sahibi  olmak  kalp  kr izi  olas l n  art t r r.  Çünkü  torunı ığı ı ı ı  

sahibi ki i lerde kalp kr izi geçirme oran  yüksektir.ş ı

Örnek 3:     Nine: Evlenmek insan n boyunu uzat yor. Çünkü ben evlendiktenı ı  

sonra boyum çok uzad .ı

                   Torun: Kaç ya nda evlendin?şı

                        Nine: 13 ya nda.şı

Örnek  4:     5  May s’ta  gezegenler  ayn  hizaya  gelece inden  depremı ı ğ  

olacakm .ış
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Güncel Örnek 1:

                     Ama  biz  i in  özünü  bir  yana b rakt k,  sorunu  “Sezer  Ecevit’iş ı ı  

aramal ,hay r  Ecevit  Sezer’i  aramal ”  inatla mas na  indirgedik.  Bunu  birı ı ı ş ı  

onur  meselesi  haline  getirdik.  San r m  genlerimizdeki  arkl l kı ı Ş ı ı  

kompleksinden bir türlü kurtulamam zdan kaynaklan yor bu komik durum.ı ı

                   (Tufan Türenç, 14.8. 2000, Hür r iyet)

             Yazar  Ecevit’le  Sezer  aras ndaki  olay n  bir  onur  meselesi  halineı ı  

gelmesinin  nedenini  ortaya  deli l  koymadan  arkl l k  kompleksindenş ı ı  

kur tulamam za  ba l yor.ı ğ ı

 

Güncel Örnek 2:
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                   Sahan n profesyonellerine bak yorsunuz, rol  de i tikçe kar  veyaı ı ğ ş ı  

koca de i ti r iyorlar. Nikâh ve talâk n dince akas  olamayaca  için, gerçekğ ş ı ş ı ğı  

hayatlar  da ekseriya kimin  elinin  kimin  cebinde olup olmad  meçhul  birı ığı  

ekle  bürünüyor.  I rzlar  yol  geçen  han na  dönmü  san’at  y ld zlar  (!)ş ı ı ş ı ı ı  

k imsenin  malumu  de il  mi  yoksa? Kâh  Müslüman  kâh  gâvur  rollerineğ  

bürünenlerin, ahsiyetleri de ço u zaman çorbaya benzemiyor mu?ş ğ

                   (Mustafa Kaplan, 24.8.2000, Aki t)

             Yazar  sanat  y ld zlar n n,  kah  Müslüman  kah  gavur  rollerineı ı ı ı  

bürünmeleriyle  ahlaks zla t klar nı ş ı ı ı  iddia ediyor.

 Güncel Örnek 3:

                   Bu dedi imiz türden olanlar dostluk, mostluk grubu de il sadeceğ ğ  

bir tak mı

uyan k  mil letvekil lerinin  bedavadan  yurtd  gezisi  yapmalar  içinı ışı ı  

uydurulmu  formüllerdir.ş

             Ni tekim Amerikal lar  kimseye bedava gazoz bile ikram etmedikleriı  

için

olsa gerek mil letvekil lerimiz ABD için dostluk grubu kurmam lar.ış

                   (Oktay Ek i, 18.8.2000, Hür r iyet)ş

             Yazar  mil let  vekil lerimizin  ABD için  dostluk  grubu kurmamalar naı  

neden olarak Amerikal lar n kimseye bedava gazoz bile ikram etmedikleriniı ı  

gösteriyor

 Güncel Örnek 4:

                   Deve  sürüsü  kadar  Arap  ülkesi,  aralar nda  kalm  bir  avuçı ış  

srail l iyle ba  edemiyor.İ ş

             Çünkü; bu ça da art k  i lkell ik  say lan sava lar  kazanmak için bileğ ı ı ş ı  

ça da  ve  uygar  olmak  gerek.  Üretime  kat lmayan,  kara  örtülereğ ş ı  

hapsedilmi  kad nlarla... Hurafe-yalan ezberleti lerek büyütülen çocuklarla...ş ı  

Bin  y l  önceden  kalma  bir  hukukla...  Yasa a ve korkuya  dayal  bir  i lkelı ğ ı  

sosyal yap yla, ne ça da  olunur, ne de güçlü...ı ğ ş
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             Sava  da kazan lmaz...ş ı

             Bar  da...ış

                   (Bekir Co kun, 14.10.2000, Hür r iyet)ş

                   Yazar, Araplar n srail’le ba  edememesini kara örtülü kad nlara,ı İ ş ı  

hurafeyle büyütülmü  çocuklara ve bin  y l  önceden kalma hukuka ba l yor.ş ı ğ ı  

Halbuki,  srail  de teokratik  birİ   ülke oldu undan,ğ   “Bin  y l  önceden kalmaı  

bir hukukla” yöneti l i r

Güncel Örnek 5:

             Siz hiç olimpiyat ampiyonu oldunuz mu? Ben olmad m. Olmay  çokş ı ı  

isterdim  ama olamad m. Ço unuz da olmam s n zd r. O yüzden de Naim'iı ğ ış ı ı ı  

ele ti rmeyelim.ş

                   (Fatih Al tayl , 18.9.2000, Hür r iyet)ı

                   Yazar,  Naim’i  ele ti rmememiz  gerekti i  sonucuna,  ço umuzunş ğ ğ  

olimpiyat ampiyonu olamamam z öncülünden yola ç karak var yor.ş ı ı ı

 

Öncesinde  Safsatası

 (Fallacy of “Previous This” )

 [Post Hoc Ergo Propter Hoc]

Tanım:  Bir  olayın  olmasının,  belli  bir  zaman  sonra  başka  bir  olaya  neden  olduğu 

sonucuna bağlamaktan doğan hatalı çıkarım. Yanlış neden safsatasının özel bir şeklidir. 

Batıl itikatların temelinde bu safsata yatar.

Örnek  1:     Bütün  araba  kazalar n n  öncesinde  kav akta  siyah  bir  kediı ı ş  

görülmü tü. Yani, kav akta bir  daha siyah bir  kedi gördü ümüzde kesinlik leş ş ğ  

bir kaza olacak.

Örnek  2:     O,  mil letvekil i  seçildikten  sonra,  enflasyon  azald .  Demek  kiı  

O’nun seçilmesi enflasyonun dü mesine neden oldu.ş

Güncel Örnek 1:
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             Diyece im u ki, ad na “rol”  denen ey, hakikat  noktas nda hiç akağ ş ı ş ı ş  

kald rm yor. Eninde sonunda insan o role uygun bir  ahsiyetle noktalan yor.ı ı ş ı  

Ehl-i  hakikat  bir  büyü ümüz,  Ebu  Cehil  rolüne  ç kar lan  bir  gencin,ğ ı ı  

sonradan  tam  bir  inançs z  olup  ç kt n  ibretle  aktarm t  Öyle  ise,ı ı ığı ı ış ı  

evlâtlar m z  o tehlikeden mümkün oldu u kadar  uzak tutmakta fayda var.ı ı ı ğ  

“Oyundur can m, bunda ne var?” gev ekli ine dü meye gelmez.ı ş ğ ş

                   (Mustafa Kaplan, 24.8.2000, Aki t)

             Yazar  Ebu  Cehil  rolünü  oynayan  gencin,  sonradan  inançs z bir isiı  

olmas n n  nedeni  olarak  oynad  rolü  göstererek,ı ı ığı   insan n  rol  yapmas ylaı ı  

k i i l i ininş ğ   de i ti i ç kar m n  yap yor.ğ ş ğ ı ı ı ı ı

 Güncel Örnek 2:

             ahsen  ben,  demokrasiyi  bir  türlü  sevemiyordum.  “ nanc m nŞ İ ı ı  

demokrasiye iht iyaç duyaca na” inanm yordum. Demokrasi  yokken, biz, üçğı ı  

k t’aya  7  denize  hâkimdik.  imdi  emperyalistlerin  kölesi  durumunaı Ş  

dü mü tük.ş ş

             (Hüseyin Üzmez, 9.10.2000, Aki t)

             Yazar, Demokrasi  yokken 7, denize hakim oldu umuzu , demokrasiğ  

geldi i için art k  emperyalistlerin  kölesi durumuna dü tü ümüzğ ı ş ğ   ç kar m nı ı ı ı 

yap yor.ı

 

Müşterek Etki

(Joint Effect)

Tanım;  Her  ikisi  de  tek  ve gizli nedenin  sonuçları  olduğu  halde  birinin  diğerinin  nedeni 

olduğunun sanılması durumu.

Örnek 1:     Ate iniz var, bu nedenle vücudunuzda k rm z  lekeler  olu mu .ş ı ı ı ş ş   

(Gerçekte, k zam k hastal  ate  ve k rm z  lekelere neden olmu tur.)ı ı ığı ş ı ı ı ş

Örnek 2:     sizli in  artmas  gelir  da l m n n daha da bozulmas na nedenİş ğ ı ğı ı ı ı ı  

olmu tur.ş   (Oysa,  her ik isinin de nedeni üretim azl d r.)ığı ı  
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İhmal Edilebilir Neden Safsatası

 (Genuine but Insignificant Cause)

Tanım:  Bir  oluşumun  birden  fazla  nedenlerinden  birisinin  diğerlerinden  daha   çok  

önemliymiş gibi sunulması durumu.

Örnek  1:     Ankara’n nı   çukurda  kurulmu  olmasş ı  hava  kir l i l i ine nedenğ  

oldu.

Örnek 2:     Beton binalar n artm  olmas , ehirlerinı ış ı ş   ik l iminin de i mesineğ ş   

neden oldu.

Güncel Örnek 1:

                   Bugün  dünyay  kas p  kavuran  engellenemez  bir  ak  var:ı ı ış  

KÜRESELLE ME.  Ve Türkiye’de bu  rüzgar n  önünde durabilecek  tek  setŞ ı  

var:  Türk  Mi l l iyetçili i.  Dünyan n  egemen  efendileri  bu  yüzdenğ ı  

korkmaktad r mil l iyetçil ik ten.ı

                   (Müjdat Öztürk, 5.9.2000, Ortado u)ğ

             Yazar  küreselle meye kar  ç kabilecek  çok  say da  unsur(örne in,ş şı ı ı ğ  

antikapitalist  ak mlar)ı   oldu u  halde,  mil l iyetçil i iğ ğ   küreselle meyiş  

durdurmak üzere tek engel  olarak sunuyor.

 Güncel Örnek 2:

                   Bizim  laikçi  bayanlar,  kar nlar  i mesin,  kar n  deri leriı ı ş ş ı  

geni lemesin  diye  hamile  kalmak  istemiyorlar.  Bir  de  çocukla  kimş  

u ra acak. Çocuk ayak ba  onlar için. Köpek beslemek daha iyi. Zaten onlarğ ş ğı  

da  öyle  yap yor.  Do um  kontrol  kampanyalar  sonunda  ça da lar nı ğ ı ğ ş ı  
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nesillerinin  kurumas na  yol  açt .  Geni  halk  ki t lelerini  yalanlar naı ı ş ı  

inand ramad lar.ı ı

                   (Abdurrahman Dil ipak, 9.10.2000, Aki t)

                   Yazar,  laikçi  bayanlar n  çocuk  yapmamas na  neden  olarakı ı  

vücutlar n n  bozulmamas  istemleriniı ı ı   i leri  sürüyor.,  ekonomik  vb. 

nedenleri  yok say yor.ı

Yanlış Yön Safsatası

(Wrong Direction, Confusing Cause And Effect)

Tanım:  Etki ve tepki arasındaki ilişkinin ters  çevrilmesi hatası.

Örnek 1:     L iselerdeki seks e itimi, AIDS’in artmas na neden olmu tur.ğ ı ş

Örnek 2:     Erozyon oldu u için a aç dikmiyorlar.ğ ğ
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Karmaşık Nedenler Safsatası

 (Complex Cause)

Tanım: Sonuca pek çok olay etki etmesine rağmen, sonucun tek bir etkiye bağlanması 

hatası.  Pek  çok nedenden birisinin etkisini abartmak hatası ile karıştırılmamalıdır.

Örnek 1:     Reklam tabelas n n yanl  yere konulmas  kazaya neden oldu.ı ı ış ı

                   (Do ru, fakat  sürücünün alkol  almas  ve/veya uykusuz olmas , bir  yayan nğ ı ı ı  

yola f r lamas , vs. dikkate al nmamaktad r.)ı ı ı ı

Örnek 2:     Orman yang nlar na s cak havalar neden oldu.ı ı ı

                   (Sabotaj, dikkatsiz ate  yak lmas  vs dikkate al nmal d r.)ş ı ı ı ı ı

Örnek  3:     Suç  oranlar ndaki  art ,ı ış   sitelerde  ya amak  isteyenlerinş   say s nı ı ı  

art t r yor.ı ı  (Statü, gelir, sitelerin sosyal tesisleri   vb. etki ler dikkate al nmam t r)ı ış ı  

Güncel Örnek :

             En  çarp c  örneklerden  bir i  ise,  mesleki  e itim  ad  alt nda  heba  edilenı ı ğ ı ı  

t r i lyonlar. Ça da  meslek alanlar  yerine modas  geçmi  meslekleri ö retme konusundağ ş ı ı ş ğ  

srar  eden ve bu yüzden yüzde 30, 40 kapasite i le çal an meslek  okullar ,  en büyükı ış ı  

israf kap lar m zdan bir i...ı ı ı

                   (Abbas Güçlü, 10.10.2000, Mi l l iyet)

             Yazar  mesleki  e itim  kurumlar n n  %30-40  kapasite  i le  çal mas n n  birçokğ ı ı ış ı ı  

nedeni olabilece i halde sadece modas  geçmi  meslekleri  ö retmek konusundaki  srarğ ı ş ğ ı  

oldu unu söylüyor.ğ

 

Yetersiz Örnek Safsatası

(Fallacy of Insufficient Sample)

İstatistiksel  yorumlar,  örnek  ile  bütün  arasında  bir  benzerlik  olduğu  kabulüne  dayanır. 

Benzerlik  ne  kadar  fazla  ise  çıkarımlar  o  kadar  güvenilir  olur.  Diğer  taraftan,  örnek  bütüne 

benzemiyorsa  çıkarım  yanlıştır.  Önermelerin  doğru  olması  halinde  bile,  sonuç  yanlış  

olabilir. İstatistiksel  Hata  Safsataları diye  bilinen  bu  bölümdeki  safsatalar  “olasılık  teorisi”nin 

yanlış uygulamalarından kaynaklanırlar. Bu gruptaki safsatalar şunlardır: Yetersiz Örnek Safsatası, 

Yanlış Benzetme Safsatası, Yok Sayma  Safsatası, Sümen Altı  Safsatası, Kumarbaz Safsatası

Tanım:  Az sayıda  örnek ile çabuk genelleme yapma hatası.

Bu safsata çoğu kez Genelleştirme Safsatası ile karıştırılır. Genelleştirme Safsatasında istisnai 

durumlar  için  geçerli  olan  şeyler,  genele  uygulanmak  istenmesine  karşın acele  sonuç 
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çıkartma safsatasında az sayıda örnekle genelleme yapılır..

Örnek 1:     Bir  feminist  olan Leyla erkeklerden nefret eder. O halde bütün feministler 

erkeklerden  nefret  eder.  (Tek  bir  Leyla  örne i  i leğ   feministlerle  i lgil i   bu  sonuca 

var lamaz.)ı   

Örnek  2:     Köyün  gir i inde ik i  tane cüce gördüm. Demek  ki  bu  köyün  insanlar ndaş ı  

kal t msal anormall ikı ı   var.  ( ki  cücenin görülmü  olmas  bütün bir  köy için kal t msalİ ş ı ı ı  

anomali olarak genelle ti r i lemez.)ş

Örnek  3:     Bizim  ailenin  erkeklerinin  tümü  çok  h zl  araba  kullan rlar.  Demek  ki,ı ı ı  

bütün erkekler h zdan ho lan r.ı ş ı

Örnek 4:     Sava  tanklar  arabalardan daha fazla yak t  harcar. O halde dünya petrolş ı ı  

tüketiminin büyük k sm  tanklar taraf ndan yap l yor.ı ı ı ı ı

 Güncel Örnek :

                   Ama laf  aram zda ayr  evlerde ya amak  isteyen bir  kad nla  evlenmeyi  deı ı ş ı  

hiçbir  erkek istemiyor. Mesela, “evlenelim" diyorlar, “ayr  ya ayal m ama" denince, “neı ş ı  

diye  evlenelim  o zaman"  diyorlar.  Hakl lar  asl nda!  Hem  evli  olup  hem  de  evdekiı ı  

yemekten, ütüden yine kendileri  sorumlu olunca, niye evli olsunlar ki!

             (Duygu Asena, 10-9-2000, Mi l l iyet)

             Yazar  bütün  erkeklerin  evli l i i  sadece hayat  kolayla t racak  bir tak m  i lerinğ ı ş ı ı ş  

kad nlar  taraf ndan  yap lmas  sa lamak  içinı ı ı ı ğ   istedi i  genellemesini  yap yor.  Bazğ ı ı 

erkekler böyle dü ünebili r  ama bu tamam n  kapsamaz.ş ı ı

 

Temsil Etmeyen Örnek Safsatası

 (Unrepresentative Sample)

 Tanım:  Örnek ile bütün arasında bir benzerlik yoktur. Örnek, temsil ettiği bütünden 

farklı olduğu için, yapılan çıkarım da hatalı olur.

Örnek  1:     Metall ica  konserinde  statta  i ne  dü ecek  yer  yoktu,ğ ş    heavy  metal 

Türklerin  en çok  sevdikleri  müzik  türü.  (Stattaki  gençlerin  Türk  gençli iniğ   temsil 

eden  bir örnek olduklar  ku kulu).ı ş

                   Örnek  2:     Önümüzdeki  seçimde  ANAP  kesin  ikt idar.  Rize’de yapt mığı  

ankette halk n %80’i ANAP’  tercih etti.ı ı

                   (Rize halk  Türkiye’nin bütününü temsil edemez.)ı

Güncel Örnek 1:
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                   Defalarca  beli r t t i im  “Türkiye’de  en  çok  taraftar  olan  kulüpğ ı  

Fenerbahçe’dir”  gerçe i, geçenlerde yap lan bir  anket  sonucu resmen aç klanm t . Buğ ı ı ış ı  

ankette “Akl  ba nda olanlar n” Sar -Lacivert l i  kulübü destekledi i, Galatasaray’ n iseı şı ı ı ğ ı  

“Yeni  yetmeler”  taraf ndan  sevildi i  ortaya  ç km t .  te  bu  özell ik,  Fenerbahçeliı ğ ı ış ı İş  

taraftarlar n  daha  kali teli,  futboldan  anlayan,  sadece galibiyeti  de il  iyi  oyunu  daı ğ  

görmek  isteyen  bir  ki t le  olu turdu unu  ortaya  koyuyor.  Bu  taraftar  kural lar  daş ğ ı  

hakemler  kadar  bildi ini  ve  yap lan  hatalar  an nda  tesbit  etti ini  her  f rsattağ ı ı ı ğ ı  

gösteriyor. Ni tekim stanbulspor maç nda Andersson’a yap lan penalt  pozisyonlar ndaİ ı ı ı ı  

Muhit t in  Bo at’ ,  Ankara’da  da  Mustafa  Çulcu’yu  sl klamalar  bunun  en  çarp cş ı ı ı ı ı ı 

kan t d r.ı ı ı

                   (Necati Bi lgiç, 1.9.2000, Fanatik)

             Yazar ,   ankette tespit  edilen t iplemeler, sanki Türkiye futbol severlerine örnek 

te kil ediyormu  gibi bunu bütün Türkiye’ye uyguluyor.ş ş     

Güncel Örnek 2:

                   Bir  ba ka “internet anketi”nde yine sorulmu : “KHK’n n ç kmas na taraftarş ş ı ı ı  

m s n z?”  Cevaplar  öyle:  Evet:  Yüzde  18.6,  Hay r:  Yüzde  81.4  Bu  sonuçlar,  a a -ı ı ı ş ı ş ğı

yukar ; halk n hükümete olan deste ini ya da güvensizli ini de gösteriyor.ı ı ğ ğ

                   (Hasan Karakaya, 5.9.2000, Akit)

             Yazar internet kul lanan belirl i  bir   ya  ve mali  durumdaki  ki t lenin , KHK’n nş ı  

ç kmas na taraftar olan “halk ” temsil etti ini iddia ediyor.ı ı ı ğ

 

Yanlış Benzetme Safsatası

(False Analogy)

Tanım:  A ve B arasına  bir benzerlik kurulması,  A’nın özelliklerinin B’de de olması 

gerektiği  şeklindeki  yanlış  çıkarım durumu.

Örnek 1:     çi çivi gibidir. Çiviyi çakmak için ba na vurmak gerekir. çilere de ayn sİş şı İş ı ı 

yap lmal .ı ı

Örnek  2:     Yunanl larla  benzer  yemekleri  yiyoruz,  benzer  müzikten  ho lan yoruz.ı ş ı   

Neden biz de onlar gibi Noel kut lamas  yapmayal m?ı ı    

Güncel Örnek 1:

                   Bizim mil let, ifrat  ve tefr i t  aras nda bir  türlü  ölçüyü bulamad  için, gitt iı ığı  

canavar  dedi imiz  kollu  makinelere  çolu unun  çocu unun  nafakas n  yat rd ...  Çokğ ğ ğ ı ı ı ı  

evler  y k ld ,  çok ocaklar  söndü. Ama kapatt m  demekten kolay  yok.  -Kapatt m.. yiı ı ı ı ı ı İ  

yapt n... E itimi  idare edemeyenler  de okullar  kapats n... r t icaya mani  olamayanları ğ ı ı İ  
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da camileri kapats n, vesselam.ı

                   (Rauf Tamer, 22.8.2000, Sabah)

                   Yazar,  kumarhanelerin  kapat lmas n ,  kumarhanelerin  sorun  olmas naı ı ı ı  

üreti lmi  birş     çözüm  olarak  sunulmas n  ele ti rmek  için  sadece  problemli  olmaı ı ş  

yönüyle  benzeyen olaylara dikkat çekecek ekilde ç kar m yap yor.ş ı ı ı  

Güncel Örnek 2:

                   “Say n  Bahçeli  dün  Malazgirt’teydi.  Hançeresini  y r tarcas na ba r yordu.ı ı ı ğı ı  

“Malazgir t  ruhunu biz koruyaca z...” Ah ke ke bu sözü yerine getirecek cesarete sahipğı ş  

olsayd .  Kendisini  biz  de alk lard k.  Sultan  Alparslan  Malazgir t  ovalar nda  30 binı ış ı ı  

kadar  mücahit le  300 bini  a k n  Bizans ordusunu  hezimete u ratm t .  Son  yap lanş ı ğ ış ı ı  

genel seçimlerde milletimiz solun kar s ndaki  part i lere 550 mil letvekil i  olan Meclisteşı ı  

tam  tamam na  412  mil letvekil l i i  vermi ti.  Bu  netice  Say n  Bahçeli’ye  Malazgirtı ı ğ ş ı  

ruhunu  koruyacak  yürekli l i e sahip  oldu unu  ispat  etmek  için  tar ihi  bir  f rsat  idi.ğ ğ ı  

Kendisi  Ba bakan olabil i r  Malazgir t  ruhuna sahip bir  koalisyon olu turabil i rdi.  Amaş ş  

bunu yapamad  ne yaz k ki  git t i  Ecevit’e muavin oldu.ı ı

                   (Süleyman Arif Emre, 28.8.2000, Mi l l i  Gazete)

                   Yazar,  Meclisteki  sa  part i leri  Alparslan’ n  ordusuna,  sol  part i ler i  değ ı  

dü manlar na  benzetiyor.  Ve  bu  benzetmesine  dayanarak  mecliste  sol  part ininş ı  

ba kan na  ba bakanl n  veri lmesi  sebebiyle  Malazgirt  ruhunun  kaybedildi iş ı ş ığı ğ  

ç kar m n  yap yor.ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 3:

                   stanbul’da baz  özel  ambulans f i rmalar  bu araçlar  zaman zaman hastaİ ı ı ı  

ta mak  için  de il,  bir  yere  acele  yeti mek  isteyen  kimseler  için  taksi  olarakşı ğ ş  

kul lan yorlarm . Biz bir  hasta hastaneye yeti ecek diye sol eridi  aceleyle bo alt rkenı ış ş ş ş ı  

mesela  bir  i adam n  havaalan na  yeti ti r iyorlarm  me er.ş ı ı ı ş ış ğ  Al n  i te  bir  sa l k  veı ş ğ ı  

merhamet  istismar . imdi  yetki l i ler  ne yapacaklar?ı Ş  Din  istismar n  önlemek için  dinı ı  

ve  vicdan  hürr iyetini  kald rd klar  gibi  ambulanslar n  ist ismar n  önlemek  içinı ı ı ı ı ı  

tümüyle ambulans sistemini  mi  kald racaklar? Sak n  kald rmazlar  demeyin,  bu kafaı ı ı  

onu da yapar.

                   (M. Akif Ayd n, 14.10.2000, Yeni afak)ı Ş

                   Yazar,  ambulanslar n  t rafi i  istismar  i le,  din  ist ismar n  benzeterekı ğ ı ı ı  

ambulanslar n kald r lmas  gerekti i ç kar m n  yap yor.ı ı ı ı ğ ı ı ı ı ı

 

Yok sayma Safsatası
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(Slothful Induction)

Tanım:  İstatiksel  verilerle  ile  elde  edilen  sonucun  muhatabının  aleyhinde  olması 

nedeniyle yoksayılması.

Örnek  1:     Al i  son  6  ayda  12 kaza  yapt  ve halen  bunlar n  bir  hata  de il  tesadüfı ı ğ  

oldu unda srar ediyor.ğ ı

                   (Deli l ler onun hatal  oldu unu gösterdi i halde.)ı ğ ğ

Örnek  2:     Pek  çok  anket  sonucu,  DYP nin  ç karaca  mil letvekil i  say s n n  50’denı ğı ı ı ı  

fazla olmayaca n  gösterdi i halde, Part i  l ideri hala ikt idar olacaklar n  söylüyor.ğı ı ğ ı ı  

Sümen Altı Safsatası

(Fallacy of Slanting)

Bir şeyi savunurken hesaba katılması gereken belirli noktaları bilinçli bir şekilde atlayarak, 

yetersiz veya aşırı  vurgulayarak, bir sonuca varılması konusunda önem arz eden, sonuçla alakalı 

delillerin saklanması

Örnek 1:     Vanspor bu maç  büyük bir  iht imal  kazanacakt r. Çünkü son 10 maç ndanı ı ı  

9’unu kazand .ı

                   (Son 10 maç  ikinci  l ig  tak mlar yla  oynam t r,  imdiki  rakibi  ise bir inciı ı ı ış ı ş  

l igdendir.)

Örnek  2:     Eski  Sovyetler  Birl i i’nden  bir  gazete  man eti.  “Sovyet  Rusya  sporğ ş  

müsabakas nda ik incil ik ald . Birle ik Devletler ise sondan üçüncü oldu.”ı ı ş

                   (Yar maya sadece üç ülke  kat lm t r,  ABD  birinci,  Sovyetler  Birl i i  iseış ı ış ı ğ  

ik inci olmu tur.)ş

Güncel Örnek :

                   Devlet  baba,  daha  do rusu  Cumhuriyet’i  kuran  kadrolar  ad na  hareketğ ı  

ettik leri  iddias nda  bulunanlar  benim  türbemden  milyonlar ,  milyarlar ,  t r i lyonları ı ı ı 

kesiyorlar, bunun kar l nda da benim k z m n, benim karde imin, benim ablam n veşı ığı ı ı ı ş ı  

benim kom umun ba ndaki örtüye el at yorlar.ş şı ı

             (Ati l la Özdür, 09.10.2000, Akit)

             Yazar, devletin  ya da Cumhuriyeti  kuran kadrolar n  bugünkü  temsilcilerininı   

türbelere girerken para almas na ra men ba örtüsüne kar  olmas n nı ğ ş şı ı ı   bir  tutars zl kı ı  

oldu u ç kar m n  yap yor. Ancak  yazar  burada devletinğ ı ı ı ı ı    türbelerin  de il  müzelerinğ  

ziyaret  edilmesi  kar l ndaşı ığı   para  ald  gerçe ini  sakl yor.Baz  müzelerin  içindeığı ğ ı ı  

türbelerin olmas  türbelerden para al nd  anlam na gelmezı ı ığı ı
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Kumarbaz Safsatası

(Gambler’s Fallacy)
Tanım:  Bir olayın geçmişte nadir geçekleşmiş olmasına  dayanarak, gelecekte daha yüksek ihtimalle 

ortaya  çıkabileceğini  kabul  etme  yanılgısı.  Olasılık  teorisinde,  her  olay  ya  da  oluşumun  bir 

öncekinden bağımsız olduğu kabulünü reddederek, örneğin madeni paranın on kez tura geldikten 

sonra, on birincide yazı geleceğini iddia etmekten oluşan hata. 

Örnek 1:     Zar atma masas na yine gitmelisin. Yedi atma ans  alt da bir, zarlar  beı ş ı ı ı ş 

kez att n halde yedi tut turamad n. Elin mahkum, imdi yedi atacaks n.ığı ı ş ı

Örnek  2:     Yak nda zengin  olaca m. Nas l  bu  kadar  eminsin? Biliyorsun,  her  haftaı ğı ı  

Spor Loto oynuyorum. imdiye kadar hiç kazanmad m. Bu nedenle kazanma iht imalimŞ ı  

git t ikçe art yor.ı

 

Bir Bilen Safsatası

(Argument To Authority, Appeal To Authority)

[Argumentum Ad Verecundiam]

Bu bölümdeki safsatalarda ortak olan nokta, iddiayı kabul ettirmek için, bir otoriteye veya 

geleneklere,  adetlere  v.s.  başvurulmasıdır.  Otoriteye Başvurma Safsataları  adı  verilen grupta şu 

safsatalar yer alırlar:  Bir Bilen Safsatası, İrrasyonel Otorite Safsatası,  İnanca Başvurma Safsatası 

Ortak Tutuma Başvurma  Safsatası, Grup Baskısı Safsatası, Faydacı Safsata, Beğendirme Safsatası, 

Dayatma Safsatası, Tavır Etkisi Safsatası,  Genetik Safsatası

Tanım: Bir Bilen Safsatası, bir iddianın kabulü için otoriteye (kişi, örf, adet, kurumlar 

vs.)  veya bunlara duyulan saygı,  hürmet veya korkuya başvurmak. Kişinin kendi tercih ve 

sorumluluklarıyla ilgili kararların denetimini, “kendisinden daha iyi bildiği inancıyla” başka 

birinin otoritesine bırakması

 Örnek 1:     Tarih hocam aya ini in bir hile oldu unu söyledi. Ona inan yorum, çünkü oş ğ ı  

benden daha fazla tahsil yapm  bir i.ış

Örnek  2:     Senin  f ik r ini  kabullenmem  mümkün  de il,  çünkü  gazetenin  ba yazarğ ş ı 

aksini söylüyor.

Güncel Örnek 1:

                   FP Lideri  Recai  Kutan  part isinin  kongresine 3 gün kala Erbakan kozunu 
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i leri  sürdü.  Kutan,  Erbakan’ n  Abdullah  Gül’e “Senin  aday  olman  için  erken,  dahaı  

gençsin, biraz bekle” dedi ini söyledi.ğ

                   (11.5.2000, Posta)

                 Kutan,  Abdullah  Güle  kongrede aday  olmamaya  ikna  etmek  için  somut 

neden göstermek yerine Erbakan’ n sözünü aktar yor.ı ı

 Güncel Örnek 2:

                   Gorbaçov diyor ki; “problem, problem, problem... Öyleyse...Gerekli  olan ne?” 

Ve  sonra  “kendi  sorusunu”  yan tl yor:  -Gerekli  olan  i bir l i idir...  Diyalogdur.  Evetı ı ş ğ  

“gerekli  olan” ey diyalog.ş

                   (Yavuz Donat, 12.8.2000, Sabah)

             Yazar,  diyalogun  neden  gerekli  oldu una  kan t  olarak  Gorbaçov’un  sözünüğ ı   

gösteriyor

 Güncel Örnek 3:

                   Tansu'yu  ülkenin  ba na  ben  belâ  ettim,  demi  Demirel.  Cüneytşı ş  

Arcayürek’in  ki tab nda  yaz yor.  “Bekleyen  Adam’ n  Gerçekle en  Dü ü”  adl  ki tap.ı ı ı ş ş ı  

Vaktiyle emanetçi  olarak part iyi  teslim etti i  Cindoruk  için  de hasta demi  Demirel...ğ ş  

Adam  Meclis Ba kan  yapt k  demi  ve tarafs z kalamamas ndan yak nm ... Hem deı ş ı ı ş ı ı ı ış  

Oktay Ek i’nin yazd klar na hak vererek.ş ı ı

             Demi  mi  dememi  mi  diye hiç tereddüt  geçirmedim.  Çünkü  Cüneyt  a abey,ş ş ğ  

böyle bir ey uydurmaz. Belli k i  demi .ş ş

                   (Rauf Tamer, 19.9.2000, Sabah)

                   Yazar  ki tapta  yaz lanlar n  do rulu unu  sadece  Cüneyt  Arcayürek’inı ı ğ ğ  

k i il i ine bakarak iddia ediyor.ş ğ

 

İrrasyonel Otorite Safsatası (Fallacy Of Unqualified Source)

Bir  iddiayı  desteklemek  için,  o  konuda  bilgi  sahibi  olmayan  kişileri  uzman  olarak 

göstermekten doğan hatalı çıkarım.

Örnek 1:     Hülya Av ar bu sene enflasyonun dü ece ini  söyledi, Ben de yat r mlar mş ş ğ ı ı ı ı 

ona göre de erlendirdim.ğ

Örnek  2: Annem,  çocu un  a lamas n n  iyi  oldu unu,  a larken  ci erlerinin  isti iniğ ğ ı ı ğ ğ ğ ş ğ  

söyledi, ben de b rakt m a las n.ı ı ğ ı

Örnek  3: Kom u  mide  a r s na  kekik  suyunun  birerbir  geldi ini  söyledi,  ben  deş ğ ı ı ğ  
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kaynatt m.ı

Örnek 4:   Hamdi Amca, otomobil in tekerleklerine tekmeledi, lastiklerin idare  

             edeceklerini  söyledi, ben de de i ti rmedim.ğ ş

 

İnanca Başvurma Safsatası

(Appeal to Belief)

[Consensus Gentium]

Tanım:  Bir  fikir  ya  da  iddianın 

doğruluğunu,  insanların  çok  büyük 

çoğunluğunun  ona  inandığını  ya  da  tüm 

insanların  onu  bütün  zamanlar  boyunca 

benimsediğini  savunarak  iddia  etmekten  doğan 

hata

Örnek 1:     UFOlar n ba ka gezegenlerdenı ş  

geldi ine  inanm yor  musun?  Nedenğ ı  

olmas n?  UFOlarla  i lgi l i  son  kamuoyuı  

ara t rmalar  insanlar n  ço unlu ununş ı ı ı ğ ğ  

UFOlara inand n  gösteriyor.ığı ı

Örnek 2:     Tanr  vard r. Çünkü insanlar nı ı ı  

büyük bir k sm  onun varl na inan yor.ı ı ığı ı

 

Ortak Tutuma Başvurma Safsatası

(Appeal To Common Practice)
Tanım: Öneriyi kabul ettirmek için, büyük çoğunluğunun ortak bir davranışı  olduğu düşüncesine 

başvurarak doğru olduğunu iddia etme.

Örnek 1:     Ne olmu  kopya çektiysem yani? Kopya çekmeyen var m ?ş ı

Örnek  2:     Yemek  yapmak  erkeklerin  görevi  de ildir.  Çünkü  evlerde  hep  kad nlarğ ı  

yemek yapar.

Güncel Örnek 1:

                   Yine televizyonlarda Hakan ükür’ün dedikodular  yap l yor. Ç k yor H ncalŞ ı ı ı ı ı ı  

Uluç, “Hakan müthi  paragöz” diyor. Bir  ba kas  apayr  eyler  konu uyor. Görün i te,ş ş ı ı ş ş ş  
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bunlar  spor yazar ! Halbuki  Hakan ükür’ün Galatasaray’a neler kazand rd n  sa rı Ş ı ığı ı ğı  

sultan  bile  bil iyor.  Para  canl s  olmayan  kald  m  memlekette?  Hakan’a  paragözı ı ı ı  

diyenler,  adeta bedava de il  yazarl k  yapmak,  selâm verir ler  mi  insana? nsan birazğ ı İ  

dü ünür, hele ya n  ba n  alm  adamlar n biraz daha yutkunmas  lâz m konu urken.ş şı ı şı ı ış ı ı ı ş  

Çocuk gitmi  talya’ya, kendini ispatlama pe inde, rahat b rak n garibi.ş İ ş ı ı

                   (Sami Özey, 29.8.2000, Akit)

                   Yazar  Hakan  ükür’ü  paragözlükle  suçlayanlara  kar  savunurken,Ş şı  

memlekette  zaten  para  canl s  olmayan  da  kalmad  diye  Hakan’ n  parayaı ı ı ı  

dü künlü ününş ğ   normal oldu u ç kar m n yap yor..ğ ı ı ı ı

 

Grup Baskısı Safsatası

(Bandwagon, Peer Pressure)

Tanım:  Bir öneriyi kabul ettirmek için  deliller öne sürmek yerine  bir grubun baskısını 

veya  beğenisini öne sürme hatası.

Örnek 1:     Al i: “Ay e,ş   sen okudu un o ki tab  pek be enmedi ini söyledinğ ı ğ ğ   ama   , bizim 

grubun ba ucu ki tab d r o.”ş ı ı

             Ay e: Yok can m,ş ı   be endim.ğ

Örnek 2:     Ahmet: Bana göre, herkes ülkesini sevmeli ve mil l iyetçi olmal .ı

             El if: Sen bir fa istsin. Biz böyle dü ünmüyoruz.ş ş

             Ahmet: Tamam,tamam. Sözümü geri ald m.ı

Örnek 3:     Rak y  sevmelisin. Her Türk erke i rak y  sever.ı ı ğ ı ı

Örnek  4:     Medeni  kanunun  de i ti r i lmesi  i le  i lgil i  çal malar  konusunda  bazğ ş ış ı 

tereddütlerim vard , ama herkes be endi ine göre benden de okey.ı ğ ğ

 Güncel Örnek 1:

             Türkiye’nin en az 75 y ld r laik yöneticileri var.ı ı

             De il  slâmc lar,  dini  görünürlü ü belirgin  ekipler  dahi  Türkiye’yi  yönetmediğ İ ı ğ  

bu  kadar  zamand r.  Hemen  “Refahyol”  hükümetine  at fta  bulunanlar  olacak.  Buı ı  

koalisyon  hükümetinin  bir  kanad  dindarl n  gizlemeyen  particilerden  olu an  birı ığı ı ş  

part inin  mensuplar  idi.  Fakat  bu  part inin  ne tüzü ünde,  ne program nda  bir  din,ı ğ ı  

dindarl k  imas  dahi  yoktu.  craat nda  var  m yd ? Bu  part inin  -e er  böyle bir  niyetı ı İ ı ı ı ğ  

ta yorsa- koalisyon döneminde dini  bir  icraat  yapt n  söylemek çok güç... Öyleyse?şı ığı ı  

Türkiye’de hürr iyet yoksa, adalet yoksa, kir l i l ik  varsa, yolsuzluk varsa, sömürü düzeni 
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varsa... Bunlar n oldu unu herkes söylüyor.ı ğ

                   (As m Yenihaber, 9.10.2000, Akit)ı

                   Yazar,  Türkiye’de  hürr iyet  olmad ,  adalet  olmad ,  kir l i l ik  oldu u,ığı ığı ğ  

yolsuzluk oldu u, sömürü düzeni oldu u eklindeki iddialar na deli l  olarak herkesin değ ğ ş ı  

bunu söyledi ini gösteriyor.ğ

 

Faydacı Safsata

(Pragmatic Fallacy)

Tanım:  Bir  şeyin  bazı  insanlar 

üzerindeki  yararlı  etkilerinden  dolayı  doğru 

olacağını varsaymak.

Örnek  1:     Fenerbahçe’nin  6  yabancı 

oynatmas ndan  dolay  ceza  görmemesiı ı  

Fenerbahçe’nin  menfaatinedir.  Kulüp 

menfaatlerini  gözetmekle  yükümlü 

federasyonun  Fenerbahçe’ye ceza vermesi 

yanl t r.ış ı

 Örnek  2:  Trolle  avlanmay  yasaklamak,ı  

bal kç lar  aç b rakmak demektir.ı ı ı ı

Örnek  3:  F nd k  taban f iyat n  art t rmakı ı ı ı ı  

gerekir,  yoksa  f nd k  üreticileri  peri anı ı ş     

olurlar.

Örnek  4:   Emekli l ik  ya  40’aşı  

indir i lmelidir,  yoksa  memurlar  ma durğ  

olurlar.

 

 

 

Güncel Örnek 1:

                   Bu  arada,  unutmadan  ekleyelim,  Suriye’ye yeni  atanan  büyükelçimiz  de 

f r t nalar  yaratt .  Hadi,  kolu  k r p  yenin  içinde  tutal m  ve  f r t nan n  nedeniniı ı ı ı ı ı ı ı ı  

yazmayal m.. Bilen bildi i  i le kals n.. Ne de olsa, son tahli lde D i leri  Bakanl ’n n,ı ğ ı ış ş ığı ı  

Türkiye’nin gözbebe i bir  bakanl k  olmas  laz m. Diplomatlar m zla 25 y l  a k n süreğ ı ı ı ı ı ı ı ş ı  

birl ik te olunca, ister istemez yerle iyor bu duygu..ş

                   (Sedat Serto lu, 18.8.2000, Sabah)ğ
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             Yazar,  Türkiye’nin  Suriye  Büyükelçisinin  hakk nda  bildi i  baz  eyleriı ğ ı ş  

aç klamaman n Türkiye’nin faydas na oldu u gerekçesiyle aç klam yor.ı ı ı ğ ı ı

 

Beğendirme  Safsatası

(Appeal To Personal Interests)

 [Argumentum Ad Personam]

Tanım:  Bir öneriyi kabul ettirebilmek için başkalarının tercihlerine, kişisel eğilim ve 

çıkarlarına  baş vurma.

Örnek  1:     Sen  Tansu  Çil ler’i  be enirsin.  O  halde  onun  ekonomi  poli t ikas nğ ı ı 

desteklemek zorundas n.ı

Örnek 2:   Senin gibi klasik müzik seven bir insan n, o konseri kaç rmamas  laz m.ı ı ı ı

Örnek 3:   Sen zaten  l iberal adams n, kar nı ı   gece eve çok geç  gelmi se ne olmu ?ş ş

Örnek 4:  Emekli l ik  ya n n yükselmesiyle i lgil işı ı   yasa tasar s n  neden destekl iyorsun,ı ı ı    

tasar  meclisten geçerse, emekli olmak için 4 y l daha fazla çal man gerekecek.ı ı ış

 

Dayatma Safsatası

(Fallacy Of “İs” To “Ought”)

Tanım:  Tanımlayıcı  anlamlar  içeren  terimlerin  dayatılması  suretiyle,  bunların 

kabullenilme zorunluluğunu ortaya koyma iddiası 

 Örnek 1:     “Kapitalizm en iyi ekonomik sistemdir.” Dolayısıyla, tüm toplumlar kapitalizmi 

benimsemelidir.

Örnek  2:     Türkiye’yi  çeteler  yönetiyor.  Bir  çeteye  üye  olmazsak  kesinlikle 

ya ayamay z.ş ı

Örnek 3:   Süleyman Demirel aralar ndaki en tecrübeli adamd r. Ona oy vermek lâz m.ı ı ı

 Örnek 4:  Arkada  bizdendir.ş   ini ona göre gör.İş

 Güncel Örnek 1:

                   “Bana dünyan zdan üç ey sevdir i ldi:  1. Güzel  koku.2. Kad n  3. Gözümünı ş ı  

nuru  namaz.”  (Hadis  sahihtir.)  Hadisi  erif te  s ralanan  üç  ey vard r.  Güzel  koku,ş ı ş ı  

kad n  ve namaz.  Kad n,  güzel  koku  i le  namaz n  aras nda  zikredilmi tir.  Elbette  kiı ı ı ı ş  

bunun bir  hikmeti  vard r. Çünkü  kad n, koklanarak  kendisiyle ferahl k  duyulacak veı ı ı  

namaz  gibi  kutsal  bir  varl k  olarak  anla lacakt r.  Bu  özell ik  ve  hususiyetlerleı şı ı  
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donat lm  bir kad n i le evli l ik yap p da huzurlu ya amamak ak l ve mant k d d r.ı ış ı ı ş ı ı ışı ı

                   (Abdullah Büyük, 25.8.2000, Akit)

             Yazar,  Hadisten  yola  ç karak  tan mlad  kad nlarla  evli l ik  yap p  huzurluı ı ığı ı ı  

ya amaman n ak l ve mant k d  oldu unu söylüyor/dayat yor,ş ı ı ı ışı ğ ı

 Güncel Örnek 2:

                   Japonlar’ n tar if iyle temel  formül  u: Önce Japonya, sonra irketim, sonraı ş ş  

ailem, sonra da ben!.. Demek ki  bizim için  de tar t lmaz formül  bell i:  Önce Türkiye,ışı  

sonra irketim, sonra ailem, sonra da ben.ş

                   ( lker Sar er, 31.8.2000, Sabah)İ ı

             Yazar  Japonya için  geçerli  olan  formülün  bizim  için  de geçerli  oldu unu  veğ  

bunun da tar t lamayaca n  dayat yor.ışı ğı ı ı

 

Mazruf Değil Zarf  Safsatası

(Style Over Substance)

Tanım:  Öneriyi yapan kişinin tavırlarının, önerinin kabulünde ikna edici rol oynaması.

Örnek 1:     O efendi k l kl  adam h rs z olamaz.ı ı ı ı ı  

Örnek 2:     Al i  kalabal kta nas l davran laca n  bil ir, kavgay  o ba latm  olamaz.ı ı ı ğı ı ı ş ış

Örnek  3:  Berna  Y lmaz  kibar  bir  kad n,  kocas n n  yerine  AB  kongrelerine  onuı ı ı ı  

yollamal .ı

Örnek 4:   Ahmet tut tu unu kopar r,ğ ı   dernek ba kan  olmak onun hakk .ş ı ı
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Genetik Safsatası

(Genetic Fallacy)
Tanım: Bir şeyi; kaynağı, kökeni veya başlangıcı 

açısından  değerlendirmek,  açıklamak  veya 

reddetmekten  doğan  hata.  Bir  iddia  veya  şeyin 

kaynağında  bulunmuş  bir  kusuru,  delil  kabul 

ederek  iddianın  veya  şeyin  gözden  düşmesine 

neden olma.

Örnek  1:Türkler  Göçebe  Bir  Toplumun 

Çocuklar d rlar,  iyi  Mimaridenı ı  

Anlamazlar.

Örnek  2: O  resimden  ne  anlarm ,ış   alt 

taraf  bir kap c n n o lu.ı ı ı ı ğ

Örnek 3:H rs z n o lu da h rs z olur.ı ı ı ğ ı ı

 

Tehdit Safsatası

(Argument From Force)

[Argumentum Ad Baculum]

İddiayı  kabul  ettirmek  için  birtakım 

duygulara  hitap  eden  safsata  türleri  pek 

yaygındır.  Bunlardan  bazıları Tehdit  Safsatası,  

Acındırma  Safsatası,  Yaygın  Kabul  Safsatası, 

Önyargılı Dil Safsatası,  Mazeret Safsatası

Tanım:  Tehdit  Safsatası,  bir  iddianın  kabul 
edilmesi  için,  korkutmak,  kızmak,  tehdit 
etmek,  güç  kullanmaya  kalkışmaktan  doğan 
hatalı çıkarımdır.

 Örnek  1:     Do ru  söyledi imiğ ğ  

dü ünmüyorsan,  senin  kafanş ı 

kopartaca m!ğı

Örnek  2:     ini  kaybetmek  istemiyorsan,İş  
irketin  yeni  poli t ikas n n  iyi  oldu unuş ı ı ğ  

kabul etmelisin. 
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Örnek 3:     Hocam, dersinizden 85 almaya iht iyac m var. Bu durumu konu mak için 1ı ş  

saat sonra odan za gelece im. u anda babam n yan na gidiyorum. Akl ma gelmi ken,ı ğ Ş ı ı ı ş  

babam fakültenin dekan d r. Görü mek üzere.ı ı ş

Güncel Örnek 1:

                   Erbakan,  kendisine  i taat  etmelerini  istedi i  FP’li lere  Uhud  sava ndanğ şı  

örnek verdi; Uhud’da peygamberimizi dinlemeyenler bozguna u rad .ğ ı

                   (11.5.2000, Posta)

                   Erbakan  kendisine i taat  etmeyenlerin  i taat  etmesini  sa lamak  için  Uhudğ  

Sava nda peygamberimizi dinlemeyenler yüzünden bozguna u rad n  söylüyor.şı ğ ığı ı  

 Güncel Örnek 2:

                   Konuyu fazla açmak istemiyorum ama damar ma bas l rsa hepsini  tek tekı ı ı  

aç klar m. u anda özell ikle t rafik  kazalar n n bol oldu u Gelibolu’ya ambulans tahsisı ı Ş ı ı ğ  

edilmesi benim için en önemlisi... Gerisini gerekirse tekrar yazar m.ı

                   (Ahmet Vardar, 15.8.2000, Sabah)

                   Yazar  Gelibolu’ya  ambulans  tahsis  edilmezse  bildiklerini  aç klayaca nı ğı ı 

söyleyerek yetki l i leri  tehdit ediyor

Güncel Örnek 3:

                    Yanl  yoldas n z.  Amac n z  Kadir izmi  çökertmekse  ikinizin  ya n nış ı ı ı ı şı ı  

toplam ndan fazla ye eni vard r Kadir'in.ı ğ ı

                   (Pakize Suda, 12.9.2000, Hür r iyet)

             Yazar,  muhataplar n n  neden  yanl  yolda  oldu unu  anlatmak  yerine  Kadirı ı ış ğ  

nan r’ n ye en say s yla gözda  vermeye çal yor.İ ı ı ğ ı ı ğı ışı

 

Duygu Sömürüsü

(Argument To Pity)

 [Argumentum Ad Misericordiam]

Tanım:  Argümanı  karşısındakine  kabul  ettirebilmek  için,  onun  acıma  hissinden 

yararlanma  durumu.                                                                                                    Örnek 

1:     Hakim bey lütfen, beni adam öldürmekten hapse atmayın! Beni hapse atarsanız çocuklarım aç 

kalacak.

Örnek  2:     Umar m  önerimi  kabul  edersiniz.  Son üç ay m  bunun  üzerine çal arakı ı ı ış  
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geçirdim.

Örnek  3:     Hocam,  bu  dersten  A  almak  zorunday m.  E er  alamazsam  bursumı ğ  

kesilecek.

Güncel Örnek 1:

                   O ahvalde de polis pislik  yaparsa, adam dövmeye, i kence yapmaya ba larş ş  

ve hâlâ  rü vete bula rsa,  o zaman  biz  onun  yakas na  yap aca z, görecek  hanyayş şı ı ış ğı ı 

konyay ...  Yanl  m  konu uyorum  Say n  çi leri  Bakan m!..  Bu  söylediklerimde, tozı ış ı ş ı İ ş ı  

zerresi kadar yanl l k veya eksikl ik  var m ? Yok ama hani hareket?.. Evde bebeler sütış ı ı  

beklerken, bu adamlar daha ne yaps n?..ı

                   ( lker Sar er, 19.8.2000, Sabah)İ ı

                   Yazar  polisin  yeterince  iyi  çal t  iddias n  daha  ikna  edici  haleış ığı ı ı  

getirebilmek için evdeki süt bekleyen bebeklerden bahsediyor.

 Güncel Örnek 2:

                   Evet,  böyle derim...  Ama bir  tür lü  aram yor!..  Herhalde, Erdal  Bilallar’ nı ı  

ba nda oldu u “ stanbul  Konseyi”nde olmad m z için!  Oysa biz,  sadece stanbul’laşı ğ İ ığı ı İ  

s n rl  de il iz... Ufkumuz geni ... Biz, tüm Türkiye’yi  içine alan “Anadolu Konseyi”ninı ı ı ğ ş  

içindeyiz. t i len, horlanan, a a lanan, gariban “Anadolu insan ”n n yan nda ve onlar nİ ş ğı ı ı ı ı  

sesiyiz!

                   (Hasan Karakaya, 2.9.2000, Akit)

                   Yazar, stanbul  Konseyine  üye  olmad  için  bir i leri  taraf ndanİ ığı ı  

aranmad n  söylüyor.ığı ı   Kendisinin  Anadolu  Konseyi  içinde  yer  ald  ifadesiniığı  

kuvvetlendirmek için baz  ac nd r c  s fatlar kul lan yor.ı ı ı ı ı ı ı

 Güncel Örnek 3:

                   Belediye  otobüslerini  kul lanan  oförler  “bitmi ”  durumda!  Bilmiyorş ş  

olamazs n z  ki,  bu  insanlar  1997’den  beri  sözle me  yapmad lar  ve  zamı ı ş ı  

alam yorlar...150-200  milyon  l i ra  aras nda  maa larla,  sürünme  noktas ndalar,  borçı ı ş ı  

içinde  yüzüyorlar...  Ruhsal  olarak  felç  olmu  durumdalar.  Bu  insanlar,  koca  kocaş  

otobüslerle vatanda  ta yorlar,  t rafi e ç k yorlar...  stanbul’un  belki  de en a r  i inişı şı ğ ı ı İ ğı ş  

yap yorlar...Ay pt r,  günaht r,  yaz kt r.  Bir  anla mazl k  varsa, ba kan gibi  araya gir inı ı ı ı ı ı ş ı ş  

ve sorunu çözün! Çünkü bu insanlar, binlerce can ta yorlar, çak l  ta  de il... Durumşı ı şı ğ  

k r i t ik, söylüyorum! Sonra, çok can n z s k l r... Üzülürsünüz!..ı ı ı ı ı

                   ( lker Sar er, 19.8.2000, Sabah)İ ı

                   Yazar  belediye  ba kan n  belediye  otobüs  oförleriyle  sözle me  yapmayaş ı ı ş ş  

zorlamak amac yla onlar  ac nd rmak gibi bir metot izl iyor.ı ı ı ı
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Önyargılı Dil  Safsatası (Prejudicial Language)
Tanım: Fikri kabul ettirmek için, öneride duygu veya anlam yüklü terimlerin kullanılması.

Örnek  1:     Her  akl  ba nda  insan,  Türkiye’deki  gelir  da l m nda  büyük  birı şı ğı ı ı  

adaletsizlik oldu unu kabul eder.ğ

Örnek 2:     Türkiye’nin ayd nl k insanlar , size Cumhuriyet okumak yak r.ı ı ı ışı

 Örnek 3;    Kebapla viski içen  magandan n dik alâs d r.ı ı ı

 Güncel Örnek 1:

             Clinton’un  deyimi  i le  “21.  Yüzy l n  kaderini  belirleyecek  ülke”ninı ı  

Cumhurba kan , böyle bir zirveye tur ist gibi gitmemeli.ş ı

              (Güngör Mengi, 30.8.2000, Sabah)

                  Yazar, f ik r i  kabul  etti rmek  için  21. yüzy l n  kaderini  belir leyecek ülke gibiı ı  

duygu yüklü bir s fat kul lanm .ı ış

Güncel Örnek 2:

                   Ba tan  hemen  söylemeliyim.  Tabii  ki  Kemal  Alemdaro lu  bu  konudaş ğ  

sonuna kadar  hakl yd . Hatta ortada 'hakl -haks z' diye tar t acak bir  sorun bile yok.ı ı ı ı ış  

Yobazlara,  eriatç lara,  'I l ml  slamc '  (!)  ve  'saf  demokratlar'a  kar  Ayd nlanmaş ı ı ı İ ı şı ı  

Türkiyesi'nin kalelerinden bir i  olan stanbul Üniversitesi'nin cesur, kararl  ve ödünsüzİ ı  

Atatürkçü  Rektörü  Alemdaro lu,  en  do al  hakk n  kullanarak,  üniversitenin  aç lğ ğ ı ı ı ış 

konu mas nda 'demokrasiyi  k l f  yaparak  onu yok  etmeye kalkanlara  kar '  sade birş ı ı ı şı  

uyar  yap yor,  demokrasinin  de  her  rejim  gibi  varl n  sürdürmesi  için  kendisiniı ı ığı ı  

korumaya iht iyac  oldu unu anlat yordu.ı ğ ı

             (Bedri Baykam ,11.10.2000,Ak am)ş

             Yazar,  Kemal  Alemdaro lu’  nun  hakl l n  ispatlamak  için,  ‘saf  demokrat’,ğ ı ığı ı  

‘Ayd nlanma  Türkiyesi'nin  kalesi’,  ‘cesur  kararl  ve ödünsüz  Atatürkçü’  gibi  önyargı ı ı 

içeren ifadeler kul lan yor.ı
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Mazeret Safsatası

(Fallacy Of Special Pleading)

Tanım:  Kişinin,  başkalarına  tatbik 

edilen standart, ilke, kural vb. şeyleri, geçerli 

bir  neden  olmaksızın  kendisi  için  geçerli 

olmadığını  savunması.  “Acındırma 

Safsatası”nın özel bir halidir.

Örnek  1:     Cinayet  i leyenş  

bir isinin  cezaland r lmas  gere ini  kabulı ı ı ğ  

ediyorum.  Ama  ben  kat i l  olmay  hiçı  

istemedim, beni oraya göndermeyin.

Örnek  2:     Al i:  Ak am  yeme ini  haz rlarş ğ ı  

m s n? Karn m çok ac kt .ı ı ı ı ı

             Ay e:  Sen  niye  haz rlam yorsun?ş ı ı  

Eve birl ik te  geldik,  benim  de karn m  çokı  

aç.

             Al i:  Ama  ben  erke im,  ve yemekğ  

yapamayacak kadar yorgunum.

Örnek  3; Müvekkil imi  tahliye etmelisiniz, 

çünkü  o  hamile,  cezaevi  ko ullar naş ı  

dayanamaz.

Güncel Örnek 1:

             Verdiysem  ben verdim.

             (Süleyman Demirel)

             Demirel  ba kalar  için  uygulananş ı  

kural lar n,  kanunlar n  kendisineı ı  

uygulanamayaca  ç kar m n  yap yor.ğı ı ı ı ı ı

Güncel Örnek 2:

                   TÜRK  KAMU-SEN  Genel 

Ba kan  Resul  Akay,  bu  kanunun  KHKş ı  

olarak  ç kmas na  kar  ç km t r.  Tabiiı ı şı ı ış ı  

taban yla bir l ik te. Bundan sonra Meclis’teı  

kanunla t r lacakt r.  MHPş ı ı ı  

mil letvekil lerinin  bu  tasla nğı  
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kanunla mas nda  çok  t i t iz  davranmasş ı ı 

gerekmektedir. Zira iki  müfett i  raporuylaş  

görevine son veri lecek  memurlar n  içindeı  

ömrünü  Türk  mil letinin  mutlulu una  veğ  

Türkiye  Cumhuriyeti’nin  bölünmez 

bütünlü üne adam  Ülkücü memurlar  dağ ış  

olabil ir.

                   (Bu ra  Ba kurt,  5.9.2000,ğ ş  

Ortado u)ğ

                   Yazar,  KHK’ya  ve  de  bunun 

yasala mas na sadece kendisine yak n  birş ı ı  

siyasi  görü e  sahipş   memurlara  da 

uygulanabilece i için kar  ç kmaktad r.ğ şı ı ı

Güncel Örnek 3:

              Emin  Çöla anş  günlerdir  yaz p  duruyor.  Bir  gazeteciye  çanta  dolusu  doları  

geti r i l iyor.  Olay ,  çi leri  Bakan  do ruluyor.  Alan  gazeteci  susuyor!ı İ ş ı ğ   Bir  de 

bak yorsunuz,  neredeyseı  Emin  Çöla anş  suçlu  say lacak:ı   -  Belgesi  yoksa  neden 

aç kl yor,  meslek  ahlak na  s ar  m ?  Eyvallah!..  Peki,ı ı ı ığ ı  ‘‘toplum  ahlak ’’ı  pisli eğ  

bula m ken biz meslek ahlak n  nas l koruyaca z arkada ? Meclis kul islerinde imdiş ış ı ı ı ğı ş ş  

gazetecilerin  nas l  ve ne kadar  para  ald klar  konu uluyor.  Mesle i  dile de il,  aya aı ı ı ş ğ ğ ğ  

dü ürdük.ş

                   ( smet Solak, 14.10.2000, Hürr iyet)İ

             Yazar,  Emin  Çöla an’ n  bir  gazeteci  hakk nda  rü vet  ald  iddialar na karş ı ı ş ığı ı şı 

belgesi yoksa niye aç kl yor, meslek ahlak na s ar m  sorular na kar  toplum ahlakı ı ı ığ ı ı şı ı 

bozulmu ken meslek ahlak  kal r m  diye mazeret öne sürüyor.ş ı ı ı
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Alternatif  Önsöz
 

Bu kitap herkesin,  serbest  bir  şekilde  safsata  yapabilmesi  için  gerekli  bilgiyi  sağlamak amacıyla  
yazılmıştır.  Kitap  hangi  safsatanın  nasıl,  nerede  ve  ne  zaman  yapılacağı  hakkında  da  ipuçları 
içermektedir ;-)).

Okurun bazı gazete köşe yazarlarına bakıp ta bir safsata bile yapamadım şeklinde iç geçirmesine artık 
gerek yoktur. 

 

Bu safsata projesi e-posta grubunda ilk başladığında  İngilizceden Türkçeye 
çeviri  şeklinde  başlamıştı.   Yaşlı  ve  sakallı  olduğunu  henüz  o  zamanlar 
bilmediğimiz, ismi lazım değil biri tarafından görev dağılımı yapıldı.    O zamanlar 
sözlük elde,  felsefi terimler içeren metinleri çevirmek bana biraz zor geldiğinden 
biraz uzak durdum. 3 arkadaş 38 tane safsatayı çevirdi diğer bazıları da bunlara 
Türkçe  isimler  buldu,  metinlerde  düzeltmeler  yaptılar.  Yorgun  bir  arkadaş 
tarafından  bu  çalışmalar  birleştirildi.  O  birleştirme  işinden  de  son  derece 
yorulduğundan  bu arkadaş  epeyce  bir  süre  grupta  gözükmedi.  Ancak  Safsata 
Projesi müsvedde halinde Alev Alatlı’nın web sayfasında bir süre bekledi.  Daha 
sonra ben bu şekliyle devraldım, ihalede rakiplerin çokluğu nedeniyle süren uzun 
pazarlıklar sonucu biraz zor aldım da araya hatırlı  kişileri  koyup diğer adayları 
bertaraf  etmeyi  de  bildim  .  o  da  olmasaydı  ihale  mafyasından  yardım  talep 
edecektim! e ne de olsa hayat bilgisi.....

Aradan geçen zaman içinde nurcan, barış ve tanerle bizim evde yaptığımız münakaşalar sayesinde  
Alev hanımın web sayfasında yayınlanan hale soktuk. Bu münakaşaları bazen nurcan, bazen taner, 
bazen de barış kazandı ve ben genelde kaybettim hiç benim dediğim olmadı, hatta bu durumy gören 
eren bile fikir serdetmeye başladı . Bu çalışma süresinde   4 veya 5 oturum yaptık. Bu oturumlara 
erenin de katılması zorunluydu. ( nereye gitsin 6 yaşındaki çocukcağız). Ama o da bu toplantılara 
katılmaktan çok şey öğrendi. Sabahları

-hadi oğlum acele et derse yetişeceğiz, dediğimizde

-bu da bir okul safsatası

diyerek evin havasından suyundan etkilendiğine dair emareleri ortaya koyarken  geleceği hakkında da 
bazı  ipuçları  vermeye  başladı .  3  ay  kadar  askıda  bekleyen  safsataların  hükmü  dolduğundan 
yenilemeye karar verdik. O zaman bunun bir kitap haline gelebileceğini düşündük.
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Yaz boyu tatile gitmeyen karacan ailesi kendisini bu işe vakfetti,  evde nurcan yeni safsatalar buldu 
(icat  etti  demiyorum,  ya da kendi  potansiyelini  ortaya koydu hiç demiyorum),  web sayfalarından 
safsata devşirdi, bir güzel de gruplara ayırdı.

 

Ondan sonra ben bu haliyle safsatalara  gazetelerden safsata örnekleri toplamaya başladım. E-gruptan 
da  safsata  örnekleri  gelmeye  başladı.  Bizim  evde  yaptığımız  toplantılarda  bunları  gruplandırdık, 
safsata türlerini belirledik, burada en çok 3 kişi olup karar vermeye dikkat ettik. 4. kişi demokrasiye 
fazla geliyordu ;-)).

 

Safsata  çalışmaları  esnasında biz de  safsata  yapmayalım diye birbirimizle  konuşmaz hale geldik, 
hatta bir ara işaretle anlaşmayı bile denedik :-)) .  İlk konuşan 2, 3 tür safsata  analiziyle karşı karşıya 
kalıyordu. Az konuşup çok düşündüğümüz için bu safsata işlerini bu raddeye getirmeye muvaffak 
olabildik.

 

Bu film burada bitmeyecek, bu safsata kitabının peynir ekmek gibi okunacağından adım gibi emin 
olduğumdan 2. ve 3. baskılar için örnek toplamaya şimdiden başladım.

 

Saygı ve sevgilerimle

Mutlu ve yorgun, Safsatatör, Koordinatör,

Mehmet Sayım Karacan

 

Ana Sayfa

Önsöz

Giriş

 Safsata ve Türleri

Safsata Türleri  ve Güncel Örnekler-  1  

Safsata Türleri  ve Güncel Örnekler-  2  

Safsata Türleri ve Güncel Örnekler-3

Alternatif Önsöz

Okurun alevalatli@e-groups.com mutfağında  safsata projesinin nasıl   piştiğini ana hatlarıyla 
görmek isteyeceğini düşündük.

 3 Şubat 2000 , Alev Alatlı

Sevgili Üyeler,
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Bu  hafta  SİTE’de  “Güncel”e  çıkaracak  nitelikte  mektup  bulamayınca  telaşlandım.  Nedeninin   

mesajlara hakim olmaya başlayan özensizlik olduğundan şüpheleniyorum.   Ne demek istediğimi, 

1983  yılında  yaptığım  bir  araştırmadan  alıntılar  yaparak  anlatmaya  çalışacağım. 

Önce aşağıdaki metin: Bu metin   o tarihlerde saygın bir edebiyat dergisinde “eleştiri” yazısı olarak 

yayınlanmıştı.

”Çağdaş  Eleştiri  dergisinin Ağustos  1982 sayısında,  Sayın Süheyla Bayrav’ın bir  yazısı  vardı:  

Parıltı. Sayın Bayrav, Ahmet Haşim’in bu ünlü şiirini yapısalcı yöntemle inceliyor, şu yargılara 

varıyor yazısının sonunda...  Sayın Süheyla Bayrav aruz bilmediği  için şiirin son dizesini  yanlış  

yazmış, bu yanlıştan hareket ederek, “ona ve bu” yer değiştirmiş diyor: şiirin vezninin “mef’ulu  

mefailü feulün” olduğunu bilseydi, “vurdukça ona aşkın aksi” diye yazmazdı. Saussure, Hjelmslev,  

Pierce,  U.Eco...  Böyledir  bizim üniversite  hocalarımız:  yapısalcılığı  bilirler  de  arzu  öğrenmek 

gereğini duymazlar.”

 Bundan sonrası benim 20 Temmuz 1983 tarihli Somut’taki yazım.   “Argümanı mantıksal öğelerine 

indirgeyelim” diye başlıyor ve devam ediyor.

Önermeler:   

Süheyla Bayrav, Parıltı adlı şiiri yapısalcı yöntemle inceliyor.   . Süheyla Bayrav, aruz bilmediği 

için şiirin son dizesini yanlış yazmış.  Süheyla Bayrav, üniversite hocasıdır.  

Vargı:

Üniversite hocalarımız yapısalcılığı bilir de aruzu bilmek gereğini duymazlar.  

Değerlendirme: ”Non sequitor  fallacy” yani  “Geçersizlik  Safsatası”  Üniversite hocalarına ilişkin 

vargı  bu  önermelerden  çıkarsanamaz.  Yazar,  parçaya  ait  nitelikleri  bütünü  mal  ediyor. 

Bir daha deneyelim:

Önermeler: 

Böyledir  bizim  üniversite  hocalarımız  (yani?  nasıldırlar?  “Bayrav  gibi  şiiri  yapısalcı  yöntemle 

incelerler” mi?   Bayrav gibi şiirin son dizesini yanlış yazarlar” mı?   “Bayrav gibi aruzu bilmezler” 

mi?   .  Bayrav bir üniversite hocasıdır.   Vargı:   .Bayrav yapısalcılığı bilir  ama aruzu öğrenmek 

gereğini duymaz.

Değerlendirme: 

”Petitio  principii  fallacy”  yani  “Yetersizlik  Safsatası”  Önermeler  Bayrav  ile  ilgili  yargıyı 

kanıtlamaya yeterli değildir. Vargının “inanırlığı” tartışma konusudur.  

Aynı tarihlerde yayınlanan başka bir metine bakalım. Şöyle:

”Geçen gün İlhan Berk’ten bir mektup aldım. Zarfın arkasına şu cümleyi yazmış: ‘Senin Uzun Atlar  

Denizi’ anlaşılmadı. Yazık!’   Ben, ‘Uzun Atlar Denizi’nin anlaşılmadığı kanısında değilim. Yaşları  

ancak bu iki  kitabın yaşı kadar olan nice genç arkadaşımın bir arada yayınlanan bu iki  kitabı  
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sevdiklerini, anladıklarını biliyorum.   Hatta şaşacaksınız, onu ortaokul üçüncü sınıfta okuyan bir  

öğrencinin elinde de gördüm.   Bana bu şiirleri değişik bulduğunu, sevdiğini söyledi.   İlhan Berk,  

‘anlaşılamadı’  derken,  eleştirmenlerce  değerlendirilmedi,  üzerinde  durulmadı  demek  istiyor  

sanırım. Ama eleştirmenler hangi  kitabı  değerlendiriyorlar ki? Adı  eleştirmene çıkmış bir  Asım 

Bezirci’nin şiirlerimi anlayabileceğini sanmıyorum. Nitekim, onun bir seçkisi vardır, 1056 sayfalık.  

Adı  da  ‘Dünden  bugüne  Türk  Şiiri.’  Bir  tek  ben  yokum  o  seçkide.  Bu  benim  şiirlerimin  

içeriksizliğinden  değil,  Asım  Bezirci’nin  şiirden  anlamadığını  ya  da  çok  kindar  biri  olduğunu  

gösterir.” 

Önermeler: 

‘Uzun  Atlar  Denizi’  adlı  kitabımın  nice  genç  arkadaşlar  tarafından  sevildiğini  ve  anlaşıldığını 

biliyorum.  .Ortaokul  üçüncü  sınıfta  okuyan  bir  öğrenci  de  bana  bu  şiirleri  değişik  bulduğunu, 

sevdiğini söyledi.   Vargı: ./O halde/ İlhan Berk ‘Senin Uzun Atlar Denizi’ de anlaşılamadı, yazık! 

derken, eleştirmenlerce değerlendirilemedi, üzerinde durulmadı demek istiyor.

Değerlendirme: 

İlhan  Berk’in  demek  istediği  yukardaki  önermelerden  çıkarsanamaz.  Yine  bir   “Nonsequitor 

Fallacy”-Geçersizlik Safsatası.

Metne tekrar bakalım:

 Önermeler: 

Eleştirmenler  hangi  kitabı  değerlendiriyorlar  ki/yani/Eleştirmenler  hiçbir  kitabı 

değerlendirmiyor. .Asım Bezirci’nin 1056 sayfalık şiir seçkisi var. O seçkide bir tek ben yokum. 

Vargı: . Asım Bezirci gerçek eleştirmen değil, adı öyle çıkmış.

Değerlendirme: 

”Fallacy of Inconsistency” - “Tutarsızlık Safsatası”   Önermelerden hem birincisi hem de ikincisi 

doğru olamaz.

Bir daha bakalım.

 Önermeler: 

Asım Bezirci’nin 1056 sayfalık bir şiir seçkisi var. .O seçkide bir ben yokum.   Vargı:   a) Asım 

Bezirci şiirden anlamıyor. b) Asım Bezirci çok kindar.

Değerlendirme: 

”Non sequitor fallacy”nin “Geçersizlik Safsatası” kümesinin “Abusive” yani “Aşağılayıcı” elemanı. 

Asım  Bezirci’nin  becerileri  ve  kişiliği  bu  önermelerden  çıkarsanamaz. 
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KISSADAN HİSSE!!! Afaziye bir de mantıksızlık eklemek tartışmaları çıkmaza sokar!   Laf ebeliği 

obskürantizmle sonuçlanır.   Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için bu hususta dikkatsiz 

olduklarını saptadığım kimi arkadaşlara şahsa özel mektuplar göndereceğim. Lütfen alınmasınlar - 

yapılmaya çalışılan akıl karışıklığını gidermeye çalışmaktan ibarettir.

Bu bağlamda “mantık ilkelerini” hatırlamamızı amaçlayan bir ikinci mektup göndereceğim. İyi bir 

egzersiz olur diye umuyorum.

Selamlar.

  

6 Şubat 2000, Alev Alatlı

Geçen günkü yazıma eski bilgilerimizi tazeleyerek devam ediyorum. Umarım yararlı olur. Sevgiler.

Anımsayacağınız gibi cümleler,   (1) bir hüküm bildirmek (mesela: “Türk sinemasının kendisine 

özgü  bir  yapısı  vardır.”)  ya  da  (2)  bir  iddia  ileri  sürmek  üzere  kullanılırlar(mesela:  “Türk 

sinemasında tipler,  kişilikler yaşamayan karton insanlardır. Köyden evlatlık alınan bir kız iki ay 

sonra bir kokteylde elinde kadeh çevresine gülücük dağıtır. Ne zaman böyle oldu, nasıl oldu hiç 

anlaşılmaz.”)  Hüküm  bildiren  cümleler,  öznelerini  tanımlarlar.  Tanımlama  doğru  veya  yanlış 

olabilir  ama mantıksal olarak “kusursuzdur.”   İddia ileri  süren cümleler veya cümle dizileri  ise, 

yukarıdaki gibi,  bir dizi önerme ve vargıdan oluşur.   Önermelerin doğru olduğunu ve bu doğru 

önermelerin ileri sürülen vargıya götüreceğini savunur.

İddia  (argüman)  öne  sürmenin  belli  başlı  iki  vardır:  tümevarım  (induction)  ve  tümdengelim 

(deduction)   Tümevarımsal  (inductive)  bir  iddia  vargısının  önermeleri  doğrultusunda  “olası” 

olduğunu savunur.   Tümdengelimsel (deductive) bir iddia ise, vargıların önermelerin sonucu olarak 

“kesin” olduğunu savunur.   Dolayısıyla,  tümdengelimsel  bir  iddia,  karar  vermeyi (kesin sonuç) 

hedefler.   Her iki türde de önermeler doğru ya da yanlış   olabilirler fakat mantıksal   geçerlilik 

veya  geçersizlik  ancak  iddialarda  söz  konusudur.   Bu  bağlamda  “safsata”   bir  çıkarsama 

(inference) sorunudur: vargının önermelerden kaynaklanmadığı halde, kaynaklanıyormuş gibi kabul 

ettirilmeye çalışılması, yani, önermelerin vargıya kanıt teşkil ettikleri yanılgısıdır.
Vargısını  kanıtlayan  bir  iddianın  üç  mantıksal  gerekliliği  içermesi  şarttır: 
 

1)      İddianın önermeleri  kendi  içinde tutarlı  olmalıdır.  Yani,  her  birinin “olabilirliği” olmalıdır.  Bu 

koşula“tutarlılık”(consistency) koşulu diyoruz.

2)      Önermelerin  doğruluklarının  ve  tutarlılıklarının  vargıdan  kaynaklanmaması  gerekir.  Yani, 

önermeler  vargıdan  daha  inanılır  olmamalıdır;  önermeler  kabul  ediliyorsa  vargıyı  yadsımanın 

anlamsızlığına düşülmemelidir.   Biraz  daha  açalım:  buradaki  tehlike  vargının  doğru olduğunun 

varsayılmasından dolayı,  önermelerin de doğru olduğu sanısına düşme tehlikesidir.  Oysa,  vargı, 

sorulacak soru bırakmamalıdır.   Bu koşula da “yeterlilik” koşulu diyoruz.
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3)      Vargının  önermelerden  iddianın  savunduğu  biçimde  kaynaklanması  koşulu;  “geçerlilik”  koşulu 

diyoruz.

Bu durumda,   (1) Birinci koşulu ihlal eden iddia “tutarsızlık safsatası” (fallacy of inconsistency) (2) 

İkinci koşulu ihlal eden iddia “yetersizlik safsatası” (petitio principii)   (3)Üçüncü koşulu ihlal eden 

iddia “geçersizlik safsatası” (non sequitur) olarak adlandırılırlar.

Safsataların,  “ad  hominem,”   “ad  miserandum,”  “abusive”  gibi  alt-grupları  da  vardır.   “Ad 

hominem”in harfi  çevirisi:   “adama.”   Bu türde yazar/konuşmacı  argümanını  mantığa değil,  ya 

muhatabının  önyargılarına/çıkarlarına  dayandırır.   “Ad  miserandum”un  karşılığı  (mealen) 

“mutsuzluk  duygularına.”   Bu  türde  de  duygu  sömürüsü  mantığın  yerini  alır.  “Abusive” 

(Aşağılıyıcı) safsata muhatabı aşağılamak esasına dayanır.

Safsata meselesi çok kısaca bu. Şimdi size yine 1983 yılından bir örnek:

Metin:  

 “Cumhuriyet Başsavcısı Çilingiroğlu’nu iki kere ecel yokladı. Böyle vakar umumiyetle insanı daha 

adil, daha hoşgörülü davranmaya sev keder. Ama Çilingiroğlu tam ters yolu seçti. Büyük Türkiye  

Partisinden Doğru Yola katılmaları öne sürerek, partinin kapatılması için bir teşebbüse geçmeye  

çalışıyor.”

Önermeler:

Cumhuriyet Başsavcısı  Çilingiroğlu’nu iki kere ecel yokladı.   .  Ölümle karşılaşan insanlar daha 

adil,  daha  hoşgörülü  olurlar.  .  Çilingiroğlu  tam ters  yolu  seçti.   .  Çilingiroğlu  Büyük  Türkiye 

Partisinden Doğru Yola katılmaları  öne sürerek, partinin kapatılması için bir teşebbüse geçmeye 

çalışıyor.

Vargı:

a) Çilingiroğlu insan değildir. b)Çilingiroğlu’nu ecel yoklamadı.

Değerlendirme:

Geçersizlik  Safsatası  (Non  sequitor  fallacy)  Bu  vargılara,  o  öncüllerden  varılmaz.   Bir  daha 

bakalım:

Önermeler:

Başsavcılar adaleti/hoşgörüyü temsil ederler. .Adaleti/hoşgörüyü temsil edenler ecelle karşılaşınca 

daha adil/hoşgörülü olurlar.  .Başsavcı  Çilingiroğlu adaleti/hoşgörüyü temsil  ettiği  halde partinin 

kapatılması için teşebbüse geçti.

 Vargı:

a)Çilingiroğlu başsavcı değildir. b)Çilingiroğlu adaleti/hoşgörüyü temsil etmez.

Değerlendirme:
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Tutarsızlık safsatası (fallacy of inconsistency)   Önermeler kendi içlerinde tutarsızlar. Şöyle ki,   1) 

Savcılık  iddia  makamıdır,  ‘adil’  kararı  hakim verir,  2)  Savcılık  makamı  onu işgal  eden  şahsın 

hoşgörüsü ya da kişisel eğilimlerini yansıtamaz, 3) İnsan Çilingiroğlu ile Başsavcı Çilingiroğlu iki 

ayrı olgudur, 4) Savcılık makamı ecelden etkilenmez.

  

9 Şubat 2000 Nilüfer Buluk

Alev hanım, bence de haklısınız size cevap yazmak lazımdı ama doğrusu sizin gibi  bir  mantık 

yürütme ve kelam ustasına mantık önermeleriyle pek de uyuşmayacak cevabi mektup göndermekten 

gurupça korktuk sanırım ya da cevap verirsem alınmış gibi olurum endişesini duyduk malum bizde” 

yarası olan........... “diye başlar bir deyim vardır. kendi adıma söyleyecek olursam ben Sevil hanımın 

anlattığı gibi bekleyim arkasından ne gelecek dedim ve haksız bir tepki vermekten korktum.Ama 

madem tepkileri almak istiyorsunuz ben kendimin mantık ilkelerinden bahsettiğiniz mektubunuzla 

ilgili hissettiklerimi söyleyeyim.öncelikle afazik olduğu kadar ,kendine güveni de pek bulunmayan 

bir  toplumuz,aynı  zamanda  hem kuraları  çiğnemeye  çok  hevesli  hem de  her  şey  için  bir  sürü 

kurallar manzumesi koymuş(koyduğu kuralları çiğnemekte bir sakınca görmediği halde kurallara 

sıkı sıkıya bağlı(nasıl olduğunu aklım bir türlü almaz ama öyle işte.) kuralsızlığımızla ilgili yazı 

belki  bir  başka  mektuba  konu  olmalı  ))bir  milletin  fertleriyiz.mektubunuz  tamda  bu 

güvensizliğimizden  vurdu  sanırım  bizi  ve  size  yine  kendimize  duyduğumuz  güvenin  eksikliği 

nedeniyle bir cevap yazamadık hemen. ne de olsa”afazimize bir de mantıksızlık ekleme”şeklindeki 

bir demoklesin kılıcı  başımızın üstünde sallanmaya başlamıştı  bir  kere .üstüne bir de sizden bu 

durumu saptadığınız üyelere özel mektuplar geleceğini öğrenince kendi adıma acaba bir hata ettim 

de karşılığında böyle özel bir mektup alır  mıyım diye çok korktum doğrusu.  hele cümlenizdeki 

“lütfen  alınmasınlar  amaç  akıl  karışıklığını  düzeltmeye  yönelik  “ibaresini  görünce  acaba 

parmağınızın gösterdiği  adres  ben miyim diye iyice  şüphelendim zira  aklım karıştı  düzeltmeye 

çalışıyorum diye guruba bir mektubu göndereli daha bir hafta olmamıştı .işte bu nedenle korkum 

çok arttı  ama neyse ki  sizden böyle  özel  bir  mektup almadım da rahatladım şimdilik.  şimdilik 

diyorum zira her an böyle bir mektubu tarafınızdan alabilirim çünkü okulda mantık ilkelerini sadece 

lise 3. sınıfta okuduğumuz mantık dersinde ki haftada sadece iki saat görerek öğrendik ,zira ben fen 

bölümündeydim.Üniversite eğitimimde fen ağırlıklı oldu zira ben bir diş hekimiyim.Yaşantımın hiç 

bir  döneminde  de  mantık  ilkelerini  ezberleyerek  hayatımda  iyi  söylemler  yapacağımı 

düşünmemiştim.Söylediklerim  benim  taa  yüreğimden  kopup  gelenlerdi.Bu  nedenle  mantık 

ilkeleriyle ilgili mektubunuz beni bir hayli irkiltti. Şöyle ki eminim bu guruba yazı göndermeye   

heveslenip te afazik olduğunu düşünme+yazdıklarının kabul görmeyeceği korkusuyla yazamayan 

bir  çok  kişi  var  kısaca  saçmalarım  korkusunda  olan  .bunlardan  biri  de  bendim  ama  bu 

güvensizliğimi yenip bir kaç yazı gönderdim( biraz evvel bahsettiğim yazımdı: kafa karışıklığı ile 

ilgili  olan).Artık  hiç  yazı  göndermeyip ama yazmaya heveslenir  gibi  olanların  eminim istekleri 

kursaklarında kalmıştır ya yazdıkları mantık ilkelerine uygun değilse diye ve bu yüzden sanırım bir 
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çok tını mehmet beyin ifadesinde muhteşem bir şekilde anlattığı gibi bu ortak müziğe katılmayıp 

kendilerinden  haberdar  olmamızı  engelleyeceklerdir.VE  belkide  bir  süre  sonra  bu  müzik 

çalgıcılarının kendilerinin çaldığı ve dinleyenlerininde sadece kendilerinin olacağı bir müzik haline 

gelecektir.Oysa sanırım belki ben yanlış anladım bu sitenin açılmasının nedeni çok sesli olmasını 

sağlamaktı  tabi  (ibadullah  beydi  sanırım  “kakafoni”  diye  tuhaf  sesleri  niteleyen)  kakafoniyi 

desteklemiyorum asla. ben sadece iyi niyetle her gün yeni bir şey öğrenmeyi kendine ilke edinmiş 

ve bunu bulduğunda değerinin farkında olan ve bildiklerini de iyi niyetli paylaşmak isteyenlerin 

çıkaracağı  müzikten  bahsediyorum .Kaygımda  bunun engellenebilir  olması  kaygısı  sadece.  Her 

neyse yinede mantık ilkeleriyle ilgili verdiğiniz bilgiler çok yararlı olacaktır eminim ,pratiklerse bu 

bilgileri  pekiştirebilir  ama  biliyorumki  ben  ümitsiz  bir  vakayım  mantık  öğrenme  konusunda. 

şimdiye kadar mantığımı bir dizi ilkeler ve kurallarını düşünerek kullanmadım kullanabilseydim 

belki hayatın kurallarını içimde özümser ve daha radikal biri olabilirdim ama ben bir romantiğim ve 

her romantik gibi yüreğimden kopup gelenler dilimde ifade buluyor. saygılar.

 

9 Şubat 2000, Mehmet Akın Yılmaz

 

Herkese selamlar...

Sn.  Alatlı’nın  başlattığı   (ve  lise  mantık  derslerinde  anlamadan  ezberlediğimiz,  öğrenmeden 

unuttuğumuz) “biçimsel mantık ilkeleri” çalışması süredursun; en az bu ilkeler kadar önemli   bir 

diğer  “mantık  kullanım  sektörü”  üzerine  birkaç  söz  söylemek  istedim.  Var  olduklarını  tahmin 

ettiğim, ama henüz   seslerini duyamamış olduğum psikoloji ve/veya psikiyatrı uzmanı üyelerimizin 

de, bu konuda katkılarını bekleyeceğim.

Bu konuyu ele alan pek çok yayın olmakla beraber, konuyu çok derli toplu ele almış bir kitabın 

sıralamasını esas alacağım. (Dr. A.Kadir Özer, “Ben Değeri Tiryakiliği”, Varlık Yyn. 1989 1.basım)

ŞİMDİ, konuyla ilgilenip bu kitabı  alacak olanlar,  bundan sonrasını  okumayabilirler...   Hiç ilgi 

duymayanlar veya “bunları biliyoruz zaten” diyenler,   zaten okumayacaklar.   Geriye hâlâ birkaç 

kişi kaldıysa, onlarla paylaşayım.

Önce, dış dünya ile nasıl ilişki kurduğumuza bakalım . Çevremizde olup bitenleri - algılayıp - onlara 

ilişkin verileri - bir mantık sürecinden   sonra - anlamlandırıyor - ve zihinsel, duygusal, eylemsel   

tepkiler veriyoruz.

Örneğin, bir sokak köpeği (dış dünyadaki olay) - görüyoruz (algılama) -   iri yarı ve ters görünüşlü 

olduğunu   saptayıp (veriler) -   “bu köpek tehlikeli olabilir diye düşünüyoruz (mantık süreci)   - ve 

korkup (duygusal tepki) - kaçıyoruz (eylemsel tepki).

Kendi  adıma,  andığım  kitabı  okuyana  kadar,  duygularımın  “doğuştan  gelen,  karakterimin  bir 

parçası olan”   şeyler olduğunu sanırdım. Ama (kitabın öz bilgisi saydığım)   şu cümle,   hayatımda 
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gerçekten de devrimsel nitelikli bir farkındalığa yol açtı: “Dışımızdaki bir olayın   bizde uyandırdığı 

DUYGU, o OLAYIN bizatihi KENDİSİNDEN değil,   BİZİM o olaya yüklediğimiz ANLAM’dan   

kaynaklanır...”

Ali,  Veli  ve Zeki  yolda yürüyor olsunlar.  Az ilerde irice  bir  köpek duruyor.  Ali  korkarak geri 

döndü,   Veli   gülümseyerek  yürüdü,   Zeki  nötr  bir  yüzle  kenara  çekildi.  Çünkü,  Ali  köpeğe 

“tehlikeli bir hayvan” anlamını yükledi. “Tehlike” kavramı, onda “korku” duygusunu yarattı. Veli 

köpeğe “dost  bir  hayvan” anlamını  yükledi,  “dostluk” kavramı onda “sevgi” duygusunu yarattı. 

Zeki, köpeğe “zararsız olabilir, ama garantisi yok” anlamını yükledi, bu onda “ihtiyat” duygusunu 

yarattı.

Bu  basit  örnekten  sonra,  teoriye  devam  edelim.  “Olayın  bizde  uyandırdığı  duygu,  o  olaya 

yüklediğimiz anlamdan kaynaklanır. Bu anlamı oluşturmak için de, o olayla ilgili,   daha önce bilgi 

arşivimize yüklenmiş ön veriler (bilgiler, duygular, inançlar) kullanılır.

O halde, Ali’nin köpeği tehlikeli sayması için, bu bilgi ya ona birilerince öğretilmiş, veya Ali daha 

önce  başka   bir  köpekten  zarar  görmüş  olsa  gerek...  Veli,  muhtemelen,  köpek  sevgisi  ile 

büyütülmüş;   Zeki ise,   “köpeklerin genelde dost ve zararsız hayvanlar olduğu, ama tanımadığımız 

köpeklere karşı dikkatli olmak gerektiği” biçiminde bir ön bilgiye ve kanaate sahip...

“E,  ne var yani,  böyleyse böyledir” demiş olmalıyım, önce.   Ta ki,  bu basit  işleyişin,   günlük 

tercihlerimden  hayatımın  en  temel  kararlarına  kadar  pek  çok  süreçte  ne  kadar  etkili  olduğunu 

kavrayana dek...

Bu temel bilgiden sonra, sıra, düşünme (mantık oluşturma) sürecimizin,   belli aşamalarda   maruz 

kaldığı “tuzaklar”   nedeniyle nasıl sapmaya uğradığı ve bizi yanlış duygulara, yersiz tepkilere nasıl 

ulaştırdığı konusuna geliyor. Yazar, bunları belli başlıklar altında sıralamış:

 1. FİLTRELEME: Bütüne ilişkin bir sonuca, sadece bir parçaya bakarak ulaşmak.   Dostlarınıza 

güzel bir yemek hazırladınız; ancak, çorbanın tuzu fazla kaçmış.   “Yemek güzeldi ama çorbayı 

tuzlu yapmışım” diyeceğinize, “Ahhh, yemek felaketti,  hele o çorba” ifadesini kullanıyorsanız,   

yemeğin bütününü, sadece çorbanın kötülüğü niteliyorsa, filtreleme yapmış oluyorsunuz.

 2. AŞIRI GENELLEME: Saz çalıyorsunuz, ve serçe parmağınızla çıkarmanız gereken nota,   kökü 

çıkıyor.  Tepkiniz  “bu aleti  asla  çalamayacağım” ise,  bir  anlık  hatayı,  “asla”  ifadesindeki  bütün 

zamanlara genellediniz demektir.   Eşinizle bozuşup ayrıldınız, ve “kadınlarla anlaşmam mümkün 

değil” dediniz. Yine, bir tek kadından yola çıkıp bütün kadınlara genelleme yapıyorsunuz...

 3. ETİKETLEME: Ali, bana bir dizi iyilik yapmıştır. O halde “Ali çok iyi bir insandır”. Ali’nin 

artık bana veya başkasına kötülük yapma imkanı yoktur. Ha, es kaza yapar ise, o zaman da artık 

“Ali kötü insandır”.  İyi, kötü, harika, iğrenç, süper......   Olumlu veya olumsuz, ama mutlaka, bir 

etiket.
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Bu ilk üç aksaklık, genelde iç içe yer alırmış... Ve bu aksaklıkların tiryakisi olup olmadığımız da, şu 

tür sözcükleri sık kullanmamızdan anlaşılırmış: Hep, hiç, her zaman, hiçbir zaman, daima, asla, hiç 

kimse, herkes, kesinlikle, imkansız.....vb.

4.  KUTUPLAŞMIŞ  DÜŞÜNCE:  Ya  benden  yanasın,  ya  ondan  yana...   Ya  seversin,  ya 

terkedersin...   Ya iyisin, ya kötü...   Ya hep, ya hiç!   Ya patria, ya muerte!..

 5.  ZİHİN  OKUMA:  “Hmmm,  e-mail’i  BÜYÜK  HARFLERLE  yazmış.  Demek  beni  cahil 

sanıyor!”...   “Hmmm,  epeyidir  uğramadı.  Demek beni  sevmiyor  artık...”      “Hmm,  randevuya 

gelmediğine göre,  beni  başından savmaya çalışıyor”...   (Şahsen benim pek tiryaki  olduğum bu 

“senaryo” mantığı, sonunda paranoyaya kadar gidebilir. Ama dert değil; çünkü paranoyak olmam, 

takip edilmediğim anlamına gelmiyor ki...)

6.  FACİALAŞTIRMA  (FELAKET  TELLALLIĞI)  “Kayık  su  alıyor”...   Hİİİ,  ÖYLEYSE 

BATACAĞIZ!...  “Sınav  kötü  geçti...”   Hİİ,  SINIFTA KALACAKSIN!...  “Derimdeki  benekler 

artmış...”   EYVAH, CİLT KANSERİ OLDUM!

7. KONTROL YANILGISI: Bu yanılgı, iki yönde de olabiliyor; içten dışa, dıştan içe... “Bu elbiseyi 

çok sevdim, ama giyersem etraf neler der!” şeklinde, dıştan içe; “Bu oğlanın kulağını çeksem iyi 

olacak,  satanistler  gibi  giyiniyor”  şeklinde,  içten dışa;         “Kısa  kollu  giydirmem! Mahallede 

adımı pezoya mı çıkaracan, gappe!” şeklinde ise, hem içten dışa, hem dıştan içe; yani,   bir kontrol 

merakıdır  gidiyor...   Bu kerata alışkanlık daha da ilerlerse, başımıza gelen herşey “başkalarının 

kontrolünde”  olmaya  başlıyor.   “Hoca  kötü  olduğu  için  sınıfta  kaldım...”   “Takımım,  hakem 

yüzünden kaybetti.”   “Ülkemin kalkınmasını  düşman ülkeler  engelliyor...”   “Cami  tuvaletlerini 

dinsizler kirletiyor...”   “Cehaleti şeriatçılar yarattı...”   “Şirketi genel müdür batırdı...” vb...... Yani, 

ben (biz) hiçbirşeyden sorumlu değiliz; her şey başkalarının kontrolünde...

Bir de bunun tam tersi var. “Herşey benim kontrolümde”... “Ben olmazsam tufan!”   versiyonu... Bu 

tipler,   tatilde bile iş yerine gitmekle, hiç yıllık izne çıkmamakla   ünlü. (Lakin bunun asıl   sebebi,   

evdeki  dırdırdan  kaçmak  mıdır,  yoksa  “izne  çıkarsam  işlerin  bensiz  de  yürüdüğü  anlaşılır” 

korkusundan mı, bilinmez...)

8. MELİ - MALI   TİRYAKİLİĞİ: Bu tarz, belirsizliği “asla”   kabul etmez. Her şey açık kurallara 

bağlanmıştır  ve  öyle  ol-malı-dır.   Sevince,  sonuna  kadar  sevmeli...   Hata  yapmamalı...   

Duygularını kontrol etmeli...   Saygıda kusur etmemeli...

 9. DEĞİŞTİRME   TUTKUSU:   “Benimle dost kalmak istiyorsan, daha mantıklı olmalısın... Ya 

değiş, ya biter bu iş...”   “Ya   bu kafayı değiştir, ya da ben zorla değiştiririm, bilesin!”...

 10.  SUÇLAMA  (ve  SUÇLULUK  DUYGUSU  YARATMA):  “Bütün  hata  bende!”...   “Senin 

yüzünden işimi kaybettim!”...      “Yine mi sınıfta kaldın. Üzüntümden ölürsem, senin yüzünden 

olacak ha!”
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11.  FEDAKARLIK  SEFERBERLİĞİ:   “Ömrüm  hizmetçi  gibi  geçti  bu  evde;  şimdi  böyle  mi 

olacaktık!”...   “Başkalarının  işini  bile  bana  yaptırdınız  sayın  müdürüm;  şimdi  nasıl  işten 

çıkarırsınız!”   (Tanrı  bilir,  bu  işlerden  biri  de,  hakkını  arıyanları  dövmek  idi)...      “Hayatım 

boyunca sana ibadet ettim   Tanrı’m, buna mı lâyık gördün beni!”

BİLİYORUM,  ÇOK  UZADI.  (Kitabın  adını  verip,  “isteyen  okusun”  diyebilirdim.  Ama  bende 

kontrol yanılgısı var, n’apiim?) Anlatmak istediğim şu idi: Biçimsel mantık kurgularının   psikolojik 

süreçlerini de gözönünde tutmak gerekiyor galiba. Çünkü sonuç,   biçimin   mevcut bilişsel birikime 

uygulanmasıyla  gerçekleşiyor.   “Ben”den  “biz”e,   “parça”dan  “bütün”e  geçebilmek  için,  bu 

aksaklıkların farkında olmak gerekebilir.

Yukardaki 11 maddeyi ilk okuyuşumda, çoğu bana ters geldi. Hatta “bireyci amerikan kültürüyle 

beynimizi yıkamak istiyorlar” diye epeyi söylendim... Şimdi geldiğim nokta ise, daha insaflı. Özü 

de şu: “Yiğidi öldür, ama hakkını yeme”...

Sonuna kadar okuduysanız, umarım,   zamanınız boşa geçmemiştir. Sevgiler... Akın

 

11 Şubat 2000, Alev Alatlı

Sevgili  Mehmet  Akın  Yılmaz’ın  Çarşamba  günü  gönderdiği  yazı  (9  Şubat)  basıp  saklanacak 

nitelikte bir yazı. “Düşünme (mantık oluşturma) sürecimizin maruz kaldığı tuzakları”n bu çok iyi 

özeti, benim önceki mesajlarımdaki “safsata” tanımlarını çok daha anlaşılabilir kılıyor. Dr. Özer’in 

kitabı da çok iyi bir kitaptı. Bana sorarsanız liselere zorunlu ders kitabı olarak konulmalı. Yazara 

ayrıca teşekkür borçluyuz.

Şimdi...  bu  konunun  grup  üyelerini  benim  anlayamadığım  bir  şekilde  -  tabiri  maruz  görün!  - 

pusturduğunun farkındayım!  Gönül Demez’in küçük çaplı ama yürekli denemesinin dışında Melih 

Arat’ın yazısını kimse eleştirmedi bile. Burada sizlere rağmen bir konuyu sürdürmek/dayatmak da 

istemem, ne ki,  konuyu en az afazi kadar önemsiyorum ve üstüne gitmek zorunda olduğumuzu 

hissediyorum. Ülkemiz düşünce hayatının sığlığının en önemli  nedenlerinden birisinin “safsata” 

tuzaklarına düşüyor olmamız olduğunu görüyorum. Başta öğretmenler olmak üzere, eli kalem tutan 

insanlarımızı  bu  tuzaklara  uyandıramazsak  işimizin  çok  zor  olduğu  kanısındayım.  Bu  telaşım 

nedeniyledir  ki,  konunun üzerine son bir  kez daha gideceğim.  Sizi katılmaya, okuduğunuz her 

makalede, her sütun yazısında, mantık aramaya ikna edemezsem, bir daha ağızımı açmayacağım. 

Söz.

İzleyen egzersizde, Arat’ın yazısını kullanacağım. Hemen ekliyeyim,  Melih Arat’ı tanımıyorum. 

Bütün bildiğim kendisinin sık sık internette yazması ve yazılarını “Araştırmacı, Yazar, Eğitimci, 

Danışman”  diye imzalıyor olması.

 EGZERSİZ:
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Arat’ın  yazısının başlığı  “Büyüyle  Sorun Çözmek”   İzleyen cümleleri  numaralıyorum.  Böylece 

yazarın fikir sıralamasını da izleyebileceğiz.

(1) İlk insanlardan farkımız var mı?   (Göreceğiz. Yazar bizi var yada yoka ikna edecek) (2)Tüm 

çağlarda  olduğu  gibi  Bilgi  Çağı’nda  da  hayatımıza  giren  yeni  teknoloji  ve  olgular  yüzünden 

toplumsal bir halüsinasyon içindeyiz.   (Nasıl yani? Eski çağlarda da mı yeni teknolojiler ve olgular 

yüzünden  mi  toplumsal  halüsinasyon  içindeydiler?  Yoksa,  eski  çağlarda  da,  bilgi  çağında  da 

toplumsal halüsinasyon mu hüküm sürüyor? “Olgu”dan kasıt nedir? Veri mi, olay mı, vakıa mı? 

Gördüğünüz gibi cümle tartışmalı ancak bir “hüküm” cümlesi olduğu için mantıksız diyemeyiz. 

Gene de bakalım.)

Önermeler: 

-  İnsanlar  tüm  çağlarda   hayatlarına  giren  yeni  teknolojiler  ve  olgular  yüzünden  toplumsal 

halüsinasyon içindedirler.   - Bilgi Çağı’nda da hayatımıza giren yeni teknoloji ve olgular yüzünden 

toplumsal bir halüsinasyon içindeyiz Vargı: - İlk insanlardan farkımız var mı?   (cevap istemeyen 

soru: “Yok” demeye getiriyor)

Değerlendirme:   Bu  önermelerden  bu  vargıya  varılmaz.  Parçanın  (biz)  niteliklerini  bütüne 

(insanlık)  malediyor.   Akın’ın  “Aşırı  Genelleme”si.  Benim  non  sequitur  fallacy  (geçersizlik 

safsatası) dediğim durum.

Yazar, bir tanımla devam ediyor.   Ancak, tanım şimdilik bağlantısız. (yazının sonuna kadar da öyle 

gidiyor) (3) Psikiyatrik bir kavram olan halüsinasyon sözcüğü, gerçek dünyadan bağımsız, gerçek 

sanılan görüntü ve sesleri ifade eder.

Devam  ediyoruz,  4.  cümle.  Bu  cümleyi  yukardaki  vargıyı  (1.cümle)  kuvvetlendirmek  için 

kullandığını anlıyoruz.

“İlk  insanlardan  farkımız  var  mı?   /Yok,  ama/   (4)  İlk  insanlarla  Bilgi  Çağı  insanlarını 

özdeşleştirmek size tuhaf gelebilir/ ama/ hala toplumun önemli kesimleri avcı ve toplayıcı insanlar 

gibi yaşıyor.”   Devam ediyoruz.

Önermeler: 

(5) Avcı ve toplayıcı kavimler, insanlığın başlangıcında ormana girer, karınlarını doyurmak için 

avlanır ve avlandıklarını toplayarak kavimleriyle paylaşırlardı.   (6)Ancak ormanda avlanmak basit 

bir şey değildir, türlü tehlikeler vardır.   (7)Yılan ya da akrep sokması, ayı gibi yırtıcı bir hayvanla 

karşılaşmak ya da ormanda yolunu kaybetmek, hava kararmadan kabilenin yanına dönememek gibi 

sıralayabileceğiniz  yüzlerce  tehdit  kaynağı  vardır.  (8)Avcı  ve  toplayıcı  kavimlerin  avlanma 

sırasında  yaşadıkları  bu  tehdit,  kabilelerde  büyücülerin  türemesine  yol  açmıştır.   (9)  Kabilenin 

büyücüsü, avcıları kötü tanrılardan korumak için durmadan büyü yapardı.   (10)Avcı ve toplayıcı 

kavimler,  göçebe kavimlerdi.   (11)Bir  bölgeden başka bir  bölgeye yeni  kaynaklar  bulmak veya 

başka  amaçlarla  göç  ederlerdi.   (12)  Türkler  de  -eğer  yanılıyorsam  tarihçiler  düzeltsinler- 

Anadolu’ya  gelinceye  kadar  göçebe  olarak  tanımlanabilecek  özelliklere  sahiplerdi.   (13)Aslına 
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bakarsanız son bin yılın tamamında da bazı özellikler itibariyle yine de /Türkleri/ göçebe bir kavim 

olarak  tanımlayabiliriz.   Değerlendirme:  -Göçebe  bir  kavim  olan  Türkler,  avcı  ve  toplayıcı 

kavimler sınıfına girerler. - Avcı ve toplayıcı kavimler avlanma sırasındaki tehlikelerden korunmak 

için büyücüye giderler.   Vargı: Türkler, avlanma sırasındaki tehlikelerden korunmak için büyücüye 

giderler.

Non-sequitur  safsata.  Bu  önermelerden  bu  sonuç  çıkmak.   Yazar  da  farkında  olmalı  ki, 

“(14)Aristo’nun Politika isimli eserinde belirttiğine göre, göçebe kavimler inşaat düşmanıdır (15)... 

Tanıdık geliyor mu?. (tanıdık geliyor olması lazım) “ diye bir önerme daha getiriyor. Şöyle:

“ -Aristo’nun Politika isimli eserinde belirttiğine göre, göçebe kavimler inşaat düşmanıdır.

•          Tanıdık geliyor mu? /Türkler inşaat düşmanı olduklarına göre göçebedirler/

•          Göçebe bir kavim olan Türkler, avcı ve toplayıcı kavimler sınıfına girerler.

•          Avcı  ve  toplayıcı  kavimler  avlanma sırasındaki  tehlikelerden korunmak için  büyücüye    

giderler.

Vargı: Türkler, avlanma sırasındaki tehlikelerden korunmak için büyücüye giderler. “

Aristo’nun adının kullanılması onun “iyi adından yararlanmak” anlamında, “ad hominem” safsataya 

yakın düşer.   Dikkat edilirse, yazarın, esas amacı “Türklerin rasyonel olmadığıdır.” Bu vargısına 

çeşitli  önermelerle  varmak istemektedir.  Vargının önermelerden daha inanılır  olduğu durumlara 

“yetersizlik safsatası” diyoruz. Petitio principii - begging for question.

Sonra bir altbaşlık... “Teknolojiyi almak değil, geliştirmek...” Önermeler: (16)   Avcı ve toplayıcı 

kavimlerin bazıları ormanda tarlalık arazi açarak, tarım toplumuna dönüşmüşlerdi.   (18) Ormanda 

yüzlerce  tehdit  dolayısıyla  yüzlerce  tanrıya  ihtiyaç  varken,  tarım  toplumunun  daha  az  tanrıya 

ihtiyacı vardı: Güneş tanrısı, yağmur tanrısı ya da fırtına tanrısı gibi.   (19)Bazı kavimler sonradan 

tek  tanrılı  dinlere  inanmaya  başlamışsa  da,  yağmur  dualarına  bakarak  eski  alışkanlıklarını 

bırakmadıklarını söyleyebiliriz.   Vargı: (17) Tarım toplumundaki tanrı sayısı daha azdır.

Değerlendirme:   Yine bir petitio principii  -  yetersizlik safsatası.   Bu önermelerden bu vargıya 

varılamaz:  ormandaki  tehditlerin sayısının tarladakinden fazla olması,  yağmur duasının ‘yağmur 

tanrısı’na yapıldığı iması, vs.vs., soru celbeden hükümlerdir.

Yazar bir başka argümanla devam ediyor:

Önermeler: 

(20) Bugün tarımla geçinen topluluklara baktığımızda değişik şeyler görürüz. Örneğin, Amerika’da 

toplam tarımsal üretimi, nüfusun yüzde ikisi gerçekleştirir. (22) Bugün Türkiye’de bilgilerim beni 

yanıltmıyorsa  nüfusun yüzde  ikisi  değil,  yarısı  tarımsal  üretimin  toplamını  gerçekleştirir.   (23) 

Amerika’da  tarım  alanında  çalışan  nüfusun  düşüklüğü  ile  Türkiye’deki  tarım  alanında  çalışan 

nüfusun çokluğu konusunda  şöyle  bir  açıklama yapılabilir:  ABD’de  tarımsal  üretim  artık  hava 

koşullarına ya da   insani çabaya değil, teknolojiye diğer bir deyişle akla dayalıdır. (24) Türkiye’de 
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ise tarımsal üretim hala hava koşullarına ve insani çabaya dayalıdır. Tarım alanında işletmecilik 

yapan  birkaç  büyüğüm  yaptığım  bu  çıkarımın  doğruluğunu  onayladılar.  (21)ABD’de  bildiğim 

kadarıyla  yağmur  duasına  artık  çıkılmıyor.   Vargı:  -  ABD’de  yağmur  duasına  çıkılmamasının 

nedeni üretimin teknolojiye dayanmasıdır. - Türkiye’de yağmur duasına çıkılıyor olması üretimin 

insani çabaya dayanıyor olmasıdır.   Ne ki, yazar, bunları söylemiyor! Yani vargı yok   - okurun 

anlayışına bırakılmış, tipik bir kaytarmaca - obskürantizm’den yararlanma gayreti. “Tarım alanında 

işletmecilik yapan birkaç büyüğüm yaptığım bu çıkarımın doğruluğunu onayladılar” cümlesi  de 

yukardaki Aristo atıfı gibi - ad hominem safsata

Yine devam ediyor:

Önerme: (25) İlk çağdan bu yana gündelik hayatımıza akıl ve teknoloji ürünlerini bir şekilde soksak 

da, bunları üretmeyi yaşam biçimimiz haline getirememişiz.   (26) Cep telefonu ya da bilgisayar 

hayatımızda, ancak bu iki teknolojiyi başkaları geliştirmemiş olsaydı hayatımızda olmayacaklardı. 

Vargı????

Derken bir altbaşlık daha: Üçüncü   altbaşlık Üfürükçüyle Problem Çözmek

(27)  Türkiye’de  hala  hazırda  pek  çok  küçük,  orta  ya  da  büyük  ölçekli  şirketin  işleri  kısmete 

bağlıdır.   (28)Tanıdığım  bazı  insanlar,  hala  ilk  çağ  avcı  toplayıcı  insanının  büyücüye,  şamana 

gitmesi gibi hocalara giderek işlerinin, kısmetlerinin açılmasını beklemektedir.   (29) Türkiye’de bu 

kadar  çok  üfürükçü hoca  olmasının,  yatırların  bu  kadar  çok  ziyaret  edeninin  olmasının  sebebi, 

talebin  varlığıdır;  bu  durum  insanların  problemlerini  rasyonel  bir  şekilde  çözememelerinden 

kaynaklanmaktadır. Vargı????

BEN ÇOK SIKILDIM ARTIK GERİSİNİ SİZ GETİRİN!   BİR DE ÖDÜL:  BU YAZIDAKİ   

FİKRİ   KİM BEŞ CÜMLEDE TOPARLARSA -BEN DENEDİM OLUYOR! - ONA İMZALI BİR 

KİTAP YOLLAYACAĞIM.

Geç Gitsin!

 

14 Şubat 2000 Barış Poyrazoğlu

Melih Arat’ın yazısı hakkında Ayşe Hanım’a tamamıyla katılıyorum. Çok bunaltıcı bir durum bu. 

Hoş  Alev Hanım’da  zaten kabul  etmiş  bu  durumu.  Yalnız  Yalçın  Küçük’le  bile  uğraşmış  biri 

olarak bu egzersiz Alev Hanim için çerez gibi  olmalıydı  diye düşünüyorum. Bir  de  bu mantık 

egzersizlerine bir itirazım var. Bir adamın bütün cümlelerini didik didik ederek nereye varabiliriz. 

Yani tamam Melih Arat kötü bir yazı yazmış olabilir. İçinde çok sayıda mantık hatası da olabilir 

ama bütün bunlara rağmen yazıdan bir şeyler anlaşılabilir gibime geliyor. Şahsen yazıdan anladığım 

Teknoloji  ne  kadar  değişirse  değişsin,  yaşam  standartları  ne  kadar  yükselirse  yükselsin,  yine 

bölgesel  ve  kalıtsal(belki)  özellikler  yine de benzer  kalır.  Sonuç itibariyle  bu çıkardığım sonuç 

zorlama olabilir, ancak yazıyı cümle cümle didikleyip sıkıntıdan patlayacağıma biraz da iyi niyetle 
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lafzı  değil  ruhu  anlamaya  çalışmayı  daha  anlamlı  buluyorum.

Saygılarımla

Barış

  

14 Şubat 2000, Aylin

merhaba,

önemli olan egzersize konu olan yazının kötü olması değil neden kötü olduğu. okuduğum maillerde 

ağırlıklı olarak üzerinde durulanın  bu olduğunu görüyorum. kafa karışıklıkları, mantık hataları ve 

aşırı genellemeler kullanıldığında bazı doğruların bizi bazı yanlışlara nasıl götürebileceğine bu yazı 

iyi bir örnek olduğu için egzersiz konusu oldu sanırım. karşımıza çıkan pek çok söylemde bilinçli 

veya bilinçsiz bu tutumun hakim olduğunu düşünüyorum . bir yazıyı mantık kurallarını yöntemli bir 

biçimde kullanarak incelemeyi henüz beceremediğimi itiraf ederek, bunaltıcı da olsa bunu yapmaya 

çalışmanın bile bana çok şey kazandırdığını gördüm. bilgi ve iletişim çağının yükselişe! geçmesiyle 

birlikte  geçersiz,  yetersiz  v.b  safsatalar  enflasyonu  nedeniyle  safsatalar  kuşatması  altında 

yaşıyorken beynimizden içeri akanlara sağlam bir mantık kuralları filtresi koymanın nerdeyse hayati 

bir  önem  taşıdığının  bilincindeyim.  karşıma  çıkanı  mantık  kurallarına  göre  ne  kadar 

inceleyebiliyorum bu egzersiz vesilesiyle bir kez daha görmüş oldum. bunu layıkıyla yapabilmek 

zor ama bunu yapmayıp karşıma çıkana üstünkörü yaklaştığımda gözümden kaçanların ne olduğunu 

asla bilemeyeceğimi anladım ve o gözümden kaçanların yarın başıma dert olacağından fena halde 

şüphelenmekteyim.  kendimi  bu  konuda  yetersiz  gördüğüm  ve  bunu  telafi  etmem  gerektiğini 

bildiğim için yazılanları ilgiyle izliyorum.

egzersiz olarak seçilen yazıya gelince, yazıda önemli fikirler var. alev hanım fikirlerin mantıklı bir 

temele oturtulmamış olduğuna işaret etti.  incelemeler sonucunda yazının bu sebeple iyi bir yazı 

olmadığı  sonucu çıkıyorsa,  bunu söylemekte  neden bir  sakınca  olsun  ki...  bunun yazara  üstten 

bakmak onu hakir görmekle bir ilgisi olmamalı. Burda inceleme konusu olan yazı, yazar degil.

selamlar ve saygılar,

aylin

  

14 Şubat 2000 Alev Alatlı

Aylin’e tamamen katılıyorum. “Mantık” denilen şey değer yargısı değil, ideal değil, ideoloji değil, 

inanç hiç  değildir.   “Mantık” kelimesi  “intak” kelimesinden gelir,  “söyleten” yada   “söylenen” 

anlamında. Bir düşünceyi, inancı, ideolojiyi, olguyu vs. vs. okuyana/dinleyene aktarma yöntemidir. 

Bu  yöntemi  isteyen  alır,  isteyen  almaz  diyemeyiz  çünkü  Aristo’dan  bu  yana  medeni  dünyada 

uluslararası kabul gören münazara/argüman yöntemi budur. Kurallara uymayana uyması gerektiğini 

104



hatırlatmak cebirde yanlış çözülen bir denklemin yanlışlığının nerede olduğuna işaret etmek gibidir. 

Denklemi  yanlış  çözen,  yanlış  çözdüğü  kendisine  söylediğinde  alınırsa,  bir  de  üstelik  hakarete 

uğradığını, aşağılandığını düşünürse vay halimize!   Bu arada Okay’in “Herkes iyi yazmak zorunda 

mi?” mealindeki cümlesine cevabim, “Neden olmasın? Kimin ne eksiği var?”   Hele de kendisine 

“eğitimci”  diyen  birisi  herkesten  daha  dikkatli  olmakla,  “iyi”  yazmakla  yükümlüdür.   Bariş’in 

“yazının ruhunun anlaşılıyor olması” seklindeki savunmasını da yadırgadığımı söyleyeyim. Bu bir 

şiir değil bir makale!   Bir de - itiraf etmeliyim ki bu da benim saplantım! - açıkça söylenmeyen 

beni hep ürkütmüştür. “Gözlerime bakin ne dediğimi anlarsınız” türünden, önermeleri sıralayıp bir 

türlü vargıya gelmeyen sözlerde hep bir kaypaklık, kaçamak sezdiğim için zahir. Selamlar

 

22 Şubat 2000, Alev Alatlı

Tekrar Günaydın!

Bir  süredir  sürdürdüğüm  suskunluğum  elbette  gözlerinizden  kaçmadı.  İşin  doğrusu, 

Demirkasımoğlu’nun  askerden  dönüşü  ile  başlayan,  özde  “Sarı  Paşa”  tanımlaması  üzerinde 

yoğunlaşmakla  birlikte,  Türk Ordusu’nun niteliklerine  dair  hükümlere  sıçrayan,  oradan Türkiye 

Cumhuriyetini  Osmanlı  İmparatorluğu  ve  hatta  öncesiyle  kıyaslama  gayretlerine  kadar  uzanan 

tartışmaların beni niye eksikli hissettirdiğini ve mahzun ettiğini değerlendirmeye çalışıyordum.

Evet, “eksikli” ve “mahzun,” ruh halimi yeterince iyi anlatan iki kelime ve “Ahlak” ile “Adap,” ruh 

halimi sizlerle paylaşmamı dayatıyor. Derin bir nefes alıp, eksiklilik duygumdan başlayayım.

Bu duyguyu tanıyacaksınız: “Siyaset Meydanı”nı ya da benzer bir programı seyrettikten, basında bir 

haber okuduktan ya da politikacıların,  örneğin nükleer santral,  örneğin enflasyon, konularındaki 

konuşmalarını  dinledikten  sonra  insanın  içinde  kalan  duygu.  Argümanların  sonuçsuz,  soruların 

cevapsız,  hükümlerin  havada  kaldığı  duygusu.  Tuhaf  bir  umarsızlık  duygusu.  Umarsız,  çünkü 

meselenin bir de (yıllar yılı susturulmuş insanların doğal karşılanması gereken tepkisi olsa gerek) 

söylenene muhalefet  etmenin “demokratik konuşma hakkını  ihlal”  anlamına geliyor  olması  gibi 

yaygın bir anlayış var. “Vardığın sonuca değil, sonuca varış şekline karşıyım” alışık olduğumuz bir 

murakabe mekanizması değil. Nitekim, hatırlayacaksınız, Arat’ın yazısını sadece ve sadece mantık 

kuralları  çerçevesinde ve bir  egzersiz olarak irdelemeye kalktığımızda bile  bir  kısım arkadaşlar 

yazarı aşağıladığımızı düşünmüşlerdi.

Korkarım, akıl yürütmenin, muhakemenin, bir takım kuralları olduğuna, bu kuralların matematik 

kurallarına benzediğine arkadaşları  ikna edemedim. Nasıl ki, matematik kurallarına uymayan bir 

matematikçi  düşünülemez,  mantık  kurallarına  uymayan  bir  iddia/bir  argüman  sahibi  de 

düşünülemez - bu hususu açıklamakta da yetersiz kaldım, besbelli.

Şimdi önümde iki yol var. Bunlardan bir tanesi, sizleri üzmek ve yabancılaştırmak pahasına da olsa, 

Batılı “Oriyantalistler”in yıllardır bizi suçlarken, daha doğrusu, aşağılarken, kullandıkları ve benim 

ne  demek  istediklerini  anlamak  için  yıllarımı  verdiğim,  “ŞARK  KAFASI”  ya  da  “ŞARK 
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ZİHNİYETİ” denilen ortak niteliğimizin üstüne gitmek. Sizlere adamların bize “önce yapıyor sonra 

düşünüyorsunuz”  ya  da  “size  laf  anlatılmaz  çünkü  önce  hükmünüzü  veriyor  sonra  bahanesini 

buluyorsunuz” (“apologetics” denilen durum) saptamalarının nereden kaynaklandığını  anlatmaya 

çalışmayı  sürdürmek.  Veya  bu  grubun  Türkiye’nin  en  nitelikli  guruplarından  birisi  olduğunun 

bilinci içinde, bırakmak, coşkulu zekaların ürünlerinin keyfini çıkartmak.

Büyük çoğunluğunuzun 2000’li yılların hasadı olacağınızı düşündüğümde zekanın, aklın (dilerseniz 

“metodoloji”nin!) önüne geçmesine gönlüm razı olmuyor. Zaman isteyen, üstelik dikenli, çileli bir 

yol  olmasına  karşın  bu  gurubu  adamların  Romalılar’dan,  Yunan’dan  bu  yana  şiar  edindikleri, 

bıkmadan usanmadan kuşaklar boyu öğrettikleri, naklettikleri, düşünme yöntemleri ile tanıştırayım 

diyorum. İnternetteki “logic, fallacy” sitelerinden gerekirse link alayım, oturalım Türkçeleştirelim 

belki de benim en büyük katkım bu olacaktır diye düşünüyorum. Gelin görün, marifet iltifata tabi. 

Bilemiyorum. Anlayacağınız bir tür yol ayırımdayım ve sanal filan da değil. Bu konuda bugün yarın 

bir karar vereceğim.

Mektubumun  başına  dönelim  -  “mahzun”  olduğumu  söylemiştim.  Mahzunum  çünkü  kabalık, 

indirgemecilik canımı  yakıyor.  Atila,  askeri  “yemekhanelerde bile 60 m2 likler  de dahil  olmak 

üzere her yerde etrafı zincirle çevrili Atatürk köşeleri…”nden bahsettiğinde bunun bendeki karşılığı 

“mabed” filan değil düpedüz “kitsch!”dir. Rüküş, yani. O köşeler Deniz Adanalı ya da Betül Mardin 

gibi  bir “PR!” uzmanlarının elinde geçse neler  yapabileceklerini düşünüyorum. Bir de tabii,  bir 

Rumeli Türk’ü olarak “sarı” olmak ne demektir iyi bilirim. “Schwartzkopf” nitelemesinden daha 

masum değildir, inanın bana. Ha, “sarı” olmanın cinsel çekiciliğinden J bahsedilebilir belki - ama 

sizi temin ederim bunun İsveç’te bir schwartzkopf olmak kadar keyfi yoktur.

Yakında görüşmek üzere, selamlar.

  

24 Şubat 2000, Mehmet Sayım Karacan

merhabalar

alev  hanımın eksikli  ve  mahzun  konulu  mektubunda  grubun  havanda  suyu  döverken  herkesin 

düşüncelerindeki tutarsızlıkların hissiyatlarıyla birleşip bir tür ayrışmaya gittiğini görüp, en azından 

grup üyelerinin “yeterli,  tutarlı,  geçerli  “  düşünmesi  ve düşüncesini  ortaya koyması  için çözüm 

olarak   düşündüğü mantık konulu web sayfalarını Türkçe’ye çevirme önerisi yeterince tartışılmadı 

sanırım!!!!!

Bir arkadaşın da belirttiği gibi konuyu örnek metinler üzerinde incelemek daha öğretici olabilir, 

gerçi onun da açıkları var alev hanımın geçmişte verdiği ödev “Mantık alıştırmaları” sadece birkaç 

kişi tarafından yapıldığı halde (ben de yapmadım) , gruba daha zor bir görev yüklemek başarıyı 

(öğrenmeyi )sağlar mı?

İnsanın  hayatı  değerlendirmede  sübjektif  olduğunu ,  kendi  hissiyatının,  hayattan  algılayabildiği 

şeylerin , hayattan çıkardığı derslerin düşüncesini etkilediğini düşünüyorum..
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İnsan   yapısal mantık kurallarını bilse dahi önermeler arasındaki bütünlüğe kendisi karar verecek, 

önermelerin tutarlılığına kendisi karar verecek, bu önermelerden bu vargının çıkıp çıkmayacağına, 

bu vargının geçerli,  tutarlı,  yeterli  olup olmadığına kendisi karar verecektir,  yani bu adımlardan 

birisinde yanlış yaparsa (ki onun doğrusudur) safsataya düşmüş olacaktır.

alev hanımın” parmağıma değil işaret ettiğime bakın” demesine rağmen grubun parmağı daha fazla 

önemsediğini düşünüyorum ( bu da benim subjektif değerlendirmem)

Artık alev hanımın web adresi yetmeyebilir,  haftalık bir web dergisi   çıkarsak bu webin de bir 

konuşma kutusu(chad) olsa, yazılan yazılar üzerine burada konuşsak   ve de dergide her türlü , telif, 

tercüme ve fikirleri yayınlasak daha öğretici olmaz mı?

grubun yapacağı faaliyetlerde   gönüllü olarak yer alacağım.

en derin sevgi ve saygılarımla

Mehmet sayım karacan

  

3 Mart 2000, Alev Alatlı

Sevgili Grup Üyeleri,

Batı düşünce hayatında sövgü, aşağılama, tehdit vb. içeren iddialar da “safsata” grubuna giriyor. 

Latince’den “Argumentum ad hominem.” İngilizcesi, “Argument Against Man.” Türkçesi, “Küfürlü 

safsata”  olabilir  diye düşünüyorum.  Haftalardır  sayfalarımızı  işgal  eden,  sonunda  da “yeteeer!” 

çığlıklarına  neden  olan  pseudo  “tartışmalar”  da  dönüp  dolaşıp  burada  düğümleniyor.  “İletişim 

adabı”nı  eksikliği,  “doğru  düşünme”  ve  “düşündüğünü doğru  ifade  etme”  becerisi  yoksunluğu. 

Ülkemizinde hiç bir tartışmanın makul bir sonuca varmamasının herhalde ve en az afazi kadar ciddi 

bir nedeni de bu. Bu düşüncemi daha önce de iletmeye çalışmıştım; şimdi, öyle görünüyor ki, ongün 

kadar önce başlatmanın iyi olacağına karar verdiğimiz proje artık daha fazla gecikmemeli!

Konuyla  ilgili  olarak internet  gezilerimde “Safsata  Raportörü” diye bir  site  buldum.  Adamların 

ilgimi çeken tarafları mantık meselesine yaklaşımlarındaki pratiklikleri. Konuyu hiç bilmeyenleri 

ilgilendirebilecek,  hatta  öğrenirken eğlendirebilecek bir  yöntem bulmuş gibi  görünüyorlar.  Ben, 

Site’nin  tanıtım  sayfalarını  İngilizceleri  yeterli  olmayan  arkadaşlar  için  çevirdim,  aşağıda  Site 

adresiyle birlikte sunuyorum.

Bakınca  siz  de  göreceksiniz,  ilk  ağızda  38  “informal  “  safsata  tanımı  yapmışlar.  (“Informal” 

kelimesini burada nasıl çevirirsek daha anlaşılır olur, buna da birlikte karar verelim. Ben “formal” 

yani  biçimsel,  yani  suri  kelimelerinden  farkı  vurgulansın  diye  şimdilik  “avam”  kelimesini 

kullandım ama içime sinmiş değil.)

ŞİMDİ TOP SEVGİLİ CAHİT AKIN’DA!!!

Sevgili Cahit,
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Lütfen işi ele alıp konu ile ilgilenen arkadaşlar arasında bir iş bölümüne gider misin?

Öncelikle  bu  38  informal  safsatayı  Türkçeleştirelim  diyorum.  Türkçeleştirelim  ve  örneklerini 

sunalım. İlgilenen arkadaşlar bir kere bunları bassınlar ve saklasınlar. Sonra gerek grubumuza gelen 

mektuplara  (benimkiler  dahil!)  gerekse  sağda  solda  rastladığımız  metinlere  bu  gözle  bakıp 

çözümlemeyi deneyelim.

Aynı  zamanda  senin/sizin  bulduğunuz  konu  ile  ilgili  (internette  ya  da  başka  yerlerde) 

metinleri/kaynakları  toplamaya  ve  çevirmeye  başlayalım.  WEB’I  ziyaret  edenleri  de 

yüreklendirmek  için  gerekirse  bir  bölüm  daha  açalım  ve  “Haftanın  Safsatası”  yarışmaları 

düzenleyelim. Ve tabii, kütüphanede de mantık kitapları için özel bir yer açalım.

Ancak burada dikkat edilecek husus, Safsata Raportörünün de söylediği gibi, meseleyi - hiç değilse 

sindirilinceye  kadar  -  insanları  “formal”  mantığa  veya  matematiksel  mantığa  boğmadan 

işleyebilmek. Başarabileceğimizi sanıyorum.

Safsata Raportöründeki metinleri gruba ulaştırmanın en kolay yolu üzerinde tereddütteyim - lütfen 

bu konuda da yardım edin. Ben bastım, sakladım ama bunları tekrar yazıp size göndermeyi gözüm 

yemiyor - daha kolay bir yolu olmalı.

Ne yapabileceksek hemen başlayalım olmaz mı?

Selamlar, sevgiler.

 

“THE FALLACY REPORTER” adlı bir sitenin adresi: “http://rampages.onramp.net” (daha olmadı 

“search”den girebilirsiniz herhalde) Site, amacını şöyle açıklıyor:

THE Fallacy Reporter Hakkında

“Bu  proje,  ilgilenenleri  ‘informal  fallacies’/’avam  safsatalar’  konusunda  eğitmeğe  adanmıştır. 

Günümüz  politikacıları,  medya  mensupları,  yazarları  ve  ilgimizi  çeken  diğer  kişiler  tarafından 

kullanılan  “avam  safsatalar”ın  kayıtlarını  tutmayı  amaçlamaktadır.  Bunu  ve  izleyen  sayfaları 

mütalaa  etmeniz  durumda,  sizin  daha iyi  “düşünen,”  düşüncelerini  daha  iyi  “ifade  eden” birisi 

olacağınızı umut ediyoruz. Sayfayı tertipleyen bizlerin ortak kanaatı, kamuoyunun bizim basit fakat 

çok  önemli  olduğunu  düşündüğümüz  bu  konuda  yeterince  eğitilmemiş  olduğu  şeklindedir. 

Amacımız  buradaki  sayfaları  güncel  kaynaklardan  aldığımız  safsata  örnekleriyle  doldurmaktır. 

Bıkkınlık verici teorik örneklerin üzerinde durmayacak, onların yerine basılı metinlerden aldığımız 

örnekleri kullanacağız. Katkılarınızı sevinçle karşılayacağız, onlara ihtiyacımız var!”

“Fallacy” Nedir?

“SAFSATA,  “çıkarsama  kurallarını  ihlal  eden  akıl  yürütme  şekli”  ya  da  “muhatabını  yanlış 

yönlendirdiği halde, onu düşüncesinin doğru olduğuna ikna etmek amacıyla kullanılan bir argüman” 

olarak tanımlanabilir.  “Formal”  ve “informal” olmak üzere  iki  safsata kategorisi  vardır.  Formal 
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safsata,  tümdengelimsel  (deductive)  mantıkta  yapılan  bir  hatadan  dolayı  vargının  önermelerden 

çıkarsanamadığı safsatadır. Formal safsatalar pek ilginç olmadıkları gibi, eğlenceli de değildirler.

Informal  safsatalar, avam  safsatalar,  çoğu  zaman  eğlencelidirler.  Zaman  zaman  anlamsız  hatta 

düzeysiz olmalarına karşın, sonuçları itibariyle hiç olmayacak inançlar ve durumlara götürebilirler. 

En kötüsü, masum muhataplarını hayatta kötü seçimler yapmaya hatta şiddete yönlendirebilirler. 

Safsataların  idraki,  mantık  ve  akıl  yürütme  konularında  önemlidir.  Daha  önemlisi,  safsataların 

idraki,  kişiye  meramını  etkili  ifade  edebilmesi  için  gerekli  beceriyi  kazandırır.  Eğer  bir 

politikacıysanız,  yapacağınız  en  iyi  iş  bu  safsataları  öğrenmek  ve  mümkün  olduğunca  sık 

kullanmaktır.  Ama  eğer  politikacı  değil  de,  politikacıların  muhatabıysanız,  safsataları  kolay 

kandırılmamak  için  kullanmak  durumundasınız.  Avam  safsataların  tamamlanmış  bir  listesi 

olmamakla beraber, günlük hayatta kullanabileceğimiz türleri şöyle sıralamak mümkündür:

Bundan sonra da liste başlıyor.

Fallacy of Accent

Fallacy of “Is” to “Ought”

Fallacy of Accident

Argument from Ignorance

Against the Man Argument

Fallacy of Irrelevant Conclusion

Fallacy of Ambiguity

Fallacy of Irreverent Purpose

Fallacy of Amphiboly

Fallacy of Limited Alternatives

Argument to Authority

Fallacy of Majority Consensus

Falacy of the Beard

Fallacy of Many Questions

Begging the Question

Argument to the People

Black and White Fallacy

Appeal to Personal Interest

Fallacy of Complex Question

Argument to Pity
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Fallacy of Composition

Pragmatic Fallacy

Fallacy of Converse Accident

Fallacy of Previous This

Fallacy of Division

Fallacy of Red Herring

Fallacy of Equivocation

Fallacy of Slanting

Fallacy of False Cause

Slippery Slope

Argument from Force

Fallacy of Special Pleading

Gambler’s Fallacy

Fallacy of Straw Man

Genetic Fallacy

Fallacy of Unqualified Source

Fallacy of Hasty  Generalization

Fallacy of You  Also

6 Mart 2000, Cahit Akın

merhaba,

şehirlerarası taşınma ve yeni çalışma düzenim nedeniyle uzunca bir süredir yanıt yazamadığım için 

özür dilerim. yeni düzenim yoğun katılımıma izin vermeyecek, ama başladığım işi bırakmak adetim 

değil, bu yüzden aşağıdaki koordinasyon taslağını oluşturdum, itiraz yoksa uygulamaya geçirelim:

0. bu projeyle ilgili tüm yazışmaları yukarıdaki konu başlığıyla yapalım.

1.  Alev'in  önerdiği  sitedeki  38  örnekten  hangilerinin  çevirisine  ve  "kişisel  yorumlamasına" 

talipseniz  bu örneklerin  adlarını  bu paragrafın  altına  yazarak LİSTEYE yollayın.  Böylece ilgili 

diğer arkadaşlar işbölümünü izlemiş olurlar. Tüm cevaplar değerlendirildikten sonra, işbölümü son 

kez gözden geçirilecek ve son haline getirilecektir. İşbölümü sürecini 1 hafta ile sınırlayalım.

2.  Fallacy  ile  ilgili  site  taramasını  sürdürmenin  gerektiği  kanısındayım.  Önerilen  site  ilginç  ve 
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yararlı olmasına karşın, kuramsal bilgi ve başka öğretici kaynaklarla desteklenmesi gerekiyor. Site 

taraması yapmaya gönüllü ve hatta hemen yapmaya girişen arkadaşların elde ettikleri sonuçları kısa 

birer  tanıtım  metniyle  birlikte  LİSTEYE  yollamasının  doğru  olacağını  düşünüyorum.  Kaynak 

taraması çalışmasının ilk aşamasını 2 hafta ile sınırlayalım ve sonrasında sürdürerek sonuçları aylık 

periyotlarla değerlendirelim.

3. Fallacy ile ilgili basılı kaynak araştırmasına gönüllü arkadaşlar çalışmaya hemen başlasınlar ve 

elde ettikleri  sonuçları  site yöneticisinin e-mail adresine doğrudan yollasınlar.  Site yöneticisi  bu 

kaynakların dökümünü düzenleyerek sitenin kütüphanesine yerleştirsin. Sonra da sürdürülecek bu 

çalışmanın ilk aşamasını 2 hafta ile sınırlayalım.

4. Yukarıdaki çalışma sona erdirildikten sonra:

a)  çevirileri  (eğer  başka  bir  gönüllü  yoksa)  benim  kişisel  adresime  (mailto:cahitakn@p...) 

yollayalım, ben bu çevirileri arşivleyeyim. bu çalışmayı 2 hafta ile sınırlayalım.

b)  arşiv  çalışması  sona  erdiğinde  gönüllülerden  oluşacak  bir  ekiple  metinler  kümesini  redakte 

edelim ve web tasarımına geçelim. bu çalışmayı 2 hafta ile sınırlayalım.

c) sitenin ilk hali tamamlandığında işletmeye açalım ve (2) nolu maddede elde edilecek sonuçlardan 

hareketle yeni işbölümlerine gidelim ve yeni çeviriler için de (a) ve (b) maddelerindeki prosedürü 

izleyelim.

d) Yukarıdaki plan çerçevesinde, sitemizin yapım çalışması 1 ay sürecektir (2 hafta çeviri + 2 hafta 

arşivleme  ve  tasarım).  Bu  makul  bir  süredir.  Site  güncelleştirme  çalışmaları  da  aynı  prosedür 

uyarınca aylık periyotlarla gerçekleştirilecektir.

 e) tüm çalışmaların bir "dergi yayıncılığı" duyarlılığı içerisinde sürdürülmesine özen gösterelim, bu 

proje bir vesiledir, altından kalkamazsak dergi falan bizim için masaldır.

f)  tüm  yazışmaların  ve  çeviri  metinlerinin  e-mail  düzeni  içerisinde  ve  Türkçe  karakterlerle 

sürdürülmesine özen gösterelim,  bu olanaktan  yoksun arkadaşlar  bu  öneriyi  dikkate  almasınlar, 

ASCII metin oluştursunlar.

9. yazışmalarda cevabi metinlerimizin gereksiz alıntılardan temizlenmesine özen gösterelim. lutfen 

sadece gerekli  ve  ilgili  bilgiyi  ve  mesajı  mektubumuza yerleştirelim.  (nasıl  yapacağım diyenler 

varsa:  cevabi  mektubunuzda silmek istediğiniz metni  fare  ya  da klavye ile  seçip Delete  tuşuna 

basınız)

eksiklerim, yanlışlarım, "safsata"larım (!) varsa lutfen müdahale ediniz.

sevgiler 

cahit
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11 Mayıs 2000, Alev Alatlı

Sevgili Herkes,

Şekilde  açık  seçik  görüldüğü  gibi,  fena  halde  fire  vermiş  bulunuyorum  -  safsata  sayfalarının 

üzerinden gi-de-mi-yo-rum!!!  SOS!!!  Lütfen, birisi şu sayfalara meramımızı anlatan bir ön-yazı 

kaleme  alsın.  Site  ziyaretçileri  de  neyin  içine  girdiklerini  anlasınlar.  Sonra,  yine  birisi  "red 

herring"e, efendime söyleyeyim, "beard"e en iyi ne diyeceksek, karar versin de diyelim. Sonra da, 

tekrar kalkınalım da, güncel safsata örnekleri sergilemeye  başlayalım.  "Haftanın Safsatası" gibi bir 

sütun  açmamız  da  gerekecek. O  sayfa  öyle  yarım  kaldıkça,  vallahi  uykularım  kaçıyor.  Hadi, 

lütfen:)))).

 12 Mayıs 2000, Mehmet Sayım Karacan

sevgili grupdaşlar

safsata  projesine  devri  zamanında  katkım  olmadı.  gecen  hafta  çıktılarını  aldım  üzerine 

düşünüyordum,  dün  alev  hanim  uykularım  kaçıyor(  gerçi  o  da  10  senedir  milletin  uykusunu 

kaçırıyor,  ne  güzel  tutunduğumuz bazı  doğrular  varken,  sayelerinde  bunlar  hep  elimizde  kaldı. 

Simdi de rahat uyuyabilmek için ortaya koyduğu geniş spektrumlu doğrulardan seçip de durumu 

kurtaracağız) diye mektup yazınca  yaptığım redaksiyonu gönderme gereğini duydum.

Yaptığım şeyleri su baslıklar halinde topladım.

1- Tercüme olan tanımların bazılarını Türkçe kullanımda daha iyi anlaşılır hale getirmek.

2- Yeni Örnekler koymak.

3- Belirli bir sayfa formatı oluşturmak.

4- Verilen isimlerin bazılarını değiştirmek(burada gruptan gelen önerilere ya da kendi sesime kulak 

verdim)

5- Hepsinin Latince karşılıkları olmadığından , Latince karşılık kısmını sildim.

Bundan sonra Yapılmasını önerdiklerim.

1- projeye yeni safsata türleri ilave etmek.

 2- Örneklere ilaveler yapmak, güncel kullanıma metin örnekleri bulmak

3- Sözle yapılan safsatalara bir de davranışla yapılan safsataları eklemek

4- Mevcut safsatalar içindeki akrabalıkları veya aynılıkları ayıklamak.

5- safsataların örneklerle daha iyi anlaşıldığından daha fazla örnek koymak önemli, bir de kendi 

safsatanı bul yarışması yapabiliriz.

sevgi ve saygılarımla

Mehmet Sayım Karacan
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13 Ekim 2000, Hakan Erdil

"Ben boşuna demiyorum enseyi karartmayın, diye. Dünya kötüye gitmez,   Türkiye de gitmez. Hele 

globalleşme  sürecinin  başladığı  bir  evrede..."  (Çetin  Altan/Sabah;  13.10.2000)

Yukarıdaki  alıntının bir  ÖZELLEŞTİRME SAFSATASI olduğundan emin değilim.Ama burnum 

safsata kokusu aldı.

Şayet  Çetin  Altan,  dünyanın  kötüye  gitmeyeceği  kanısından/gerçeğinden/öngörüsünden  (hangisi 

olduğu da ayrı  bir  tartışma..)  Türkiye'nin de kötüye gitmeyeceği  sonucunu çıkararak yazmış  sa 

kesin olarak bir safsata var ortada..

Yani yukarıda kastedileni,

1)  “Dünya  kötüye  gitmez.O  halde  Türkiye  de  kötüye  gitmez”  olarak  mı  anlayacağız,  yoksa,

2)  “Dünya  kötüye  gitmez  ve  Türkiye  de  kötüye  gitmez”  olarak  mı  anlayacağız?

Eğer nasıl anlayacağımızdan emin olamıyorsak (burada vermediğim yazının tümünü tarayıp, neyin 

kastedildiğine dair lehte veya aleyhte bulguları değerlendirdikten sonra - böylelikle safsata alanında 

metin okuma konusuna ışık tutuyor ve safsatayı kesinleştirmeden önce yapılacak bağlam analizine 

de  gönderme  yapıyorum-)))  -  yine  de  bir  belirsizlik  söz  konusuysa,  sanırım  bir  başka  (çok 

anlamlılık?)  safsataya  girer  bu  örnek.

Bu safsata adayının yorgun koordinatörümüze ilaç gibi gelmesi dileğiyle..

 

14 Ekim 2000, Alev Alatlı

Hakan bey,

"Safsata"  da  aynen  böyle  durumlarda  yani  yazarın  niyetini/meramını  anlamak  için  satir  arası 

okunmak  durumunda  kalınan  durumlarda  işlev  kazanır.  Hüküm  bildiren/ahkâm  kesen 

argümanlarda  okur  "...yazının  tümünü  tarayıp,  neyin  kastedildiğine  dair  lehte  veya  aleyhte 

bulguları değerlendir..."mekle yükümlü değildir.  Ülkemiz basının bu obskürantist tavrı, safsataya 

davet  çıkartır  -  bana  sorarsanız,  bilerek  ve  isteyerek.  Bu  nedenle  derim  ki,  siz

haklisiniz.  Sayın  Altan'in  ahkâmı  nereden  bakarsanız  bakiniz,  safsatadır.

Selamlar.

 

13 Ekim 2000, Hakan Erdil

"Bu bankaları bu duruma düşürenler, bu kez yaptıklarının hesabını vermeli. Bu kez de bu kadar 

sansasyonun  altı  boş  çıkarsa  bu  toplum  cinnete  gider."

Necati Doğru/Sabah;13.10.2000)
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GENELLEŞTİRME kokan safsata...

Önce  kendi  düşüncemi  söyliyim  :  Hiç  sanmıyorum...36  yaşındayım  ve  bir  tümevarımı  haklı 

çıkarmaya  yetecek  adette  yolsuzluk  haberi  okudum,  ama  toplumsal  cinnet  geçirdiğimize  tanık 

olmadım.-)) 

Safsatatörler ve koordinatör iş başına!!!

Sevgiyle..

Hakan

 

14 Ekim 2000, Alev Alatlı

Hakan bey!!!

Safsata kurallarını bir düşünsenize lütfen!  "Safsata" sizin ne düşündüğünüzü değil, düşündüğünüzü 

nasıl  ifade  ettiğinizi  irdeler.  Meseleye  açıklık  getirmek için  gelin  sizin  düşüncenizi  ifade  ediş 

biçiminizi irdeleyelim.

"Hiç sanmıyorum." diye başlamışsınız. Yani, iddianız su:  "Bu kez de bu  kadar sansasyonun altı 

boş çıkarsa bu toplum cinnete gitmez."  Peki bu iddianızı  hangi önermelerle destekliyorsunuz?  "36 

yaşındayım  ve  bir  tümevarımı  haklı  çıkarmaya  yetecek  adette  yolsuzluk  haberi  okudum,  ama 

toplumsal  cinnet  geçirdiğimize  tanık  olmadım.-))"

Yeniden kelimelendirelim: "36 yıllık şoförüm ve hızın kazaya neden olmadığı tümevarımını hakli 

çıkarmaya yetecek kadar hızlı araba kullanan insan gördüm ama toplumumuzun trafik kazasında 

hayatini kaybettiğine tanık olmadım."

Beğenmediniz, değil mi?!   İnanın bu daha başlangıç!  Yukarıdaki masum satırlarınızdan daha neler 

neler  çıkar!  (Buna  "36  yaşında"  olduğunuzu  belirtmiş  olmanız  dahil  -  neden  çünkü  "36"

yasa gizlice yüklediğiniz sıfatlar:  deneyim, bilgelik, yaşanmışlık,  dikkat vs. vs.  Ha, yükleyemez 

misiniz?  Yüklersiniz  elbette.  Haksiz  misiniz?  Hakli  da  olabilirsiniz  ama  önermeleriniz  açık 

olmalıdır.  "...tümevarımı  haklı  çıkarmaya  yetecek  adette  yolsuzluk  haberi  okudum..."  demeniz 

yetmez de, söyle olur meselâ;

1) Yolsuzluk haberlerinin yolsuzlukları birebir yansıttığını kabul edebiliriz.

2)  Yolsuzluk  konusunda  tümevarmayi  haklı  çıkarmak  için  ....  sayıda  yolsuzluk  haberi  okumak 

gereklidir. veya

2A)Yolsuzluk  konusunda  tümevarmayi  hakli  çıkarmak  için  36  yaşına  kadar  okunan  yolsuzluk 

haberleri yeterlidir.

3) Ben .... yolsuzluk haberi okudum.veya 

3A) Ben 36 yaşındayım.
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Vargı:

Ben tüme varım hususunda otoriteyim.

Devam edelim:

1)Ben tümevarim hususunda otoriteyim.

2)Ben toplumsal cinnet olayına tanık olmadım.

Vargı:

-Öyleyse Türkiye toplumsal cinnet geçirmez.

Sevgili Hakan,  Safsata Projesi ile yapılmak istenen bu kadar basit dostum. Sizin önceki yazılarınızı 

da izlemiş olduğum için açıklıyorum, lütfen koyunun altında buzağı aramayın.  Ne kaba düşünceden 

yanayız,  ne düşüncenin fuzzy olduğundan bihaberiz,  ne de yorumdan kaçıyoruz.  Anlaşılmasına 

çalıştığımız su: ne kadar yaratıcı, ne kadar ayrıcalıklı, ince, muhalif, vs vs fikirleriniz olursa olsun, 

bunları nakletmeye/iletmeye kalkıştığınızda uyulması gereken kurallar vardır.  Bunlara da en geç 

Romalılardan bu yana "safsata" deniyor ve insanların düşüncelerini ifade tarzlarını denetlemeleri 

için  "araç"  olarak  kullanılıyor.

Umarım muradımı anlatabilmişimdir. Selâmlar.

 

Meraklısına Safsatayla ilgili web adresleri

http://www.summit.org

http://rampages.onramp.net/~alaska/reporter/

http://www.primenet.com/~byoder/fallazoo.htm

http://www.dissension.com/logic/logic.html

http://www.smouse.demon.co.uk/logargnew/logargs.htm

http://www.intrepidsoftware.com/fallacy/toc.htm

http://www.unbelief.com/secchurch/philosophy/fallacies.htm

http://www.wdv.com/Writings/Stories/TheRules/fallacy.html

http://www.anarcho-capitalist.com/bill/anarchism/Fallacies.html

http://www.drury.edu/faculty/Ess/Logic/Informal/Overview.html

http://www.aros.net/~wenglund/Logic101a.htm

http://www.nku.edu/~garns/165/ppt3_2.html

http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/ctac/toc.htm

http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/socsci/philosophy/logic/fallacy.htm
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