SEMBOLİK MANTIĞIN KOLLUK İSTİHBARATINDA
BİLGİSAYARLI KULLANIMI
Öz
Bu makalede önermeler mantığı temelinde sembolik yöntemlerin kolluk birimlerince istihbaratta
kullanılabileceği önerilmiştir. Yöntem olarak formel sembolik mantık ve önermeler mantığı dili ele
alınmıştır. Bu model temelinde mantıksal çıkarım kuralları doğrultusunda gelen bilgilerin
birbirleriyle tutarlı olup olmadığının kontrolünün otomatik teorem kanıtlama programlarıyla
yapılabileceği, verilmiş bilgilerden yeni istihbarat bilgilerinin otomatik olarak türetilebileceği ve
böylece gerçekleşebilecek muhtemel suçların önlenebileceği vurgulanmıştır. Biçimsel sistemlerden ve
sembolik mantıktan bu açıdan yararlanılmasının ulusal güvenliğe katkı sağlayacağı öne sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sembolik mantık, istihbarat, kolluk gücü, güvenlik, mantıksal analiz, otomatik
teorem kanıtlama.

GİRİŞ
Mantık, en genel anlamıyla doğru düşünme bilimi olarak tanımlanabilir.1 Mantığın
tarihsel geçmişi antik çağlara kadar uzanmakla beraber, düşünce kanunları ilk
olarak Aristoteles tarafından ortaya konmuştur. Bu yüzden Aristoteles, mantığın
kurucusu sayılır. Mantığın günlük hayatta kullanımı örtülü biçimde olmuştur.
İnsanlar, konuşmalarında, tartışmalarda ve öne sürdüğü argümanlarda dolaylı
olarak mantık ilkelerine başvurur. Elbette mantık doğal dille yapılabilir. Ancak
bilimde doğal dil yetersiz kalır. Bunun sebeplerinden biri, doğal dilin anlam
bulanıklıkları içermesidir. Örneğin, ‘kısa’, ‘soğuk’, ‘güzel’, ‘eğlenceli’ gibi öznel
kavramların nasıl yorumlanacağı kişiye göre değişebilir. İkinci sebep ise doğal
dilde çok anlamlı kelimelerin var olmasıdır. Örneğin, “Size bir öneri sundum”
cümlesinde ‘öneri’ kelimesi ‘teklif’ ya da ‘tavsiye’ olarak iki farklı şekilde
yorumlanabilir. Bütün bunlardan dolayı bilimde doğal dil yerine sembolik dil
kullanılır. Sembolik dil, tamamen biçimsel kurallardan oluşturulmuş yapay dildir.
Esasen mantık 19’uncu yüzyıla kadar dolaylı olarak bilimde, matematikte ve
geometride kullanılmıştır. Ancak 19’uncu yüzyılda Gottlob Frege ve George Boole
gibi isimler mantığı sembolik hale getirmiştir. Frege mantık için sadece sembolik
dil oluşturma yoluna gitmemiş, düşünce kanunlarının denetlenmesi için de
sembolik bir sistem ortaya koymuştur.2
Mantığın en temel yapı taşı önerme dediğimiz nesnelerdir. Önerme, doğru ya da
yanlış değeri alabilen ve yargı bildiren cümlelere denir. Örneğin, “Ankara, İç
Anadolu bölgesindedir” ya da “Ankara Türkiye'nin en kalabalık şehridir” cümleleri
birer önermedir. Öte yandan soru cümleleri, emir kipi kullanan cümleler, duygu ve
şaşkınlık ifadeleri önerme olmazlar. Bir önermenin doğru veya yanlış olduğu
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Mantığın konusu ve çalışma alanıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yıldırım (2019).
Bkz. Frege (1879).

hakikate bakılarak tespit edilir. Örneğin “Ankara İç Anadolu bölgesindedir”
önermesi doğru iken “Ankara Türkiye’nin en kalabalık şehridir” önermesi yanlıştır.
Gerçek dünyayı ilgilendiren ve gözleme dayalı olan önermeler olanaklı
önermelerdir, yani bu tip önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığı deneye ve
gözleme dayalıdır. Öte yandan matematiğin, mantığın ve geometrinin önermeleri
doğruluğu ya da yanlışlığı zorunlu olan önermelerdir. Örneğin, “2+2=4”
önermesinin doğru olduğunu tespit etmek için herhangi bir gözleme ihtiyaç
duyulmaz. Benzer şekilde, “iki noktadan düz bir doğru geçer” önermesinin doğru
olduğunu anlamak için herhangi bir gözlem ya da deney gerekmez. Bu tip
önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığı sadece akılla belirlenir.
Önermelere bazı mantıksal eklemlerin dahil edilmesiyle daha karmaşık yapıdaki
önermeler elde edilir. Örneğin, “Ali bugün hasta ve okula gelmedi” dediğimizde
‘ve’ bağlacı kullanarak iki önermeden bir bileşke önerme elde etmiş oluruz. Bu
önerme bize Ali’nin bugün hem hasta olduğunu hem de Ali’nin okula gelmediğini
bildirmektedir. Bir başka örnek olarak, “Ali okula gitti veya Ali evde” önermesinde
‘veya’ bağlacı kullanarak bir bileşke önerme elde edilmiştir. Benzer şeklilde, “Ali
okula gittiyse Ali evde değildir” önermesi ‘ise’ ekleminin kullanıldığı bir başka
bileşke önermeye örnektir.
Sembolik mantığın birçok kullanım alanı mevcuttur. En başta matematik ve
bilgisayar bilimleri, sembolik mantığı doğrudan kullanan bilimlerdir. Elbette
sembolik mantığın sosyal hayatta da kullanımları vardır. Konumuz gereği
çalışmada biz, mantığın güvenlik ve kolluk istihbaratındaki kullanımından
bahsedeceğiz.
1. KOLLUK İSTİHBARATINDA ANALİTİK YAKLAŞIMLAR
Bir kolluk kuvveti yöneticisinin en önemli akılsal niteliklerinden biri hiç şüphesiz
analitik düşünce yöntemlerini etkili şekilde kullanabilmesidir. Bu da sağlam bir
mantık bilgisine sahip olmakla mümkündür. Devlet güvenliğinin en önemli
birimlerinden biri olan istihbarat, bir araç olarak güvenlik kuvvetleri tarafından
suçla mücadelede doğrudan başvurulan bir faaliyettir. İstihbarattan alınan bilgiler,
yani önermeler, bir bilgi havuzunda toplandıktan sonra bu bilgilerin
kıymetlendirmesi, yorumlanması ve teknik analizi yapılır. Teknik analiz kısmında
mantık ilkeleri dolaylı ya da doğrudan kullanılmak zorundadır. Mantıksal
süzgeçten geçmemiş bir bilgi havuzunun çelişkili olması muhtemeldir. Bu yüzden
teknik analiz yapılmadan önce bu bilgi havuzunun tutarlı olup olmadığı kontrol
edilip, mantıksal neticeleri incelenmelidir. Bu işlemler, biçimsel bir sistem içinde
sembolik mantığın uygulanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin yapıldığı
modelde bazı aşamalar gerçekleştirilmelidir.
İstihbaratta bilginin analizi için literatürde bilinen yaygın tekniklerden biri, çatışan
hipotezlerin analizi (analysis of competing hypotheses) tekniğidir. Amerikan

istihbaratçısı Richards J. Heuer, Jr. (1999) tarafından geliştirilen bu teknik, çatışan
bilgiler üzerinde bir kıyaslama yaparak, her bir hipotezi destekleyici ve çürütücü
argümanlar oluşturarak istihbarat bilgilerinin etkili şekilde yorumlanmasını sağlar.
Bu yöntemde takip edilen adımlar şu şekildedir:
1. Olası hipotezleri belirlemek. Farklı bakış açılarına sahip analizcileri bir araya
getirip olasılıklar üzerinde beyin fırtınası yapmak.
2. Her bir hipotezi destekleyen ve çürüten önemli deliller ve argümanlar listesi
hazırlamak.
3. Hipotezleri ve delilleri içeren bir matris hazırlamak. Delillerin ve argümanların
“teşhisini” yapmak; en çok hangi maddelerin hipotezlere yardımcı olduğuna dair
belirlemelerde bulunmak.
4. Matrisi yenilemek. Hipotezleri tekrar gözden geçirmek ve teşhis değeri olmayan
delilleri ve argümanları matristen silmek.
5. Her hipotezin olabilirliğine dair yaklaşık sonuç çıkarmak. Hipotezin
olabilirliğini kanıtlamak yerine çürütmeyi denemek.
6. Çıkarılan sonucun önemli delillerle ne kadar uyumlu olduğunu analiz etmek. Bu
delillerin yanlış, yanıltıcı ya da farklı şekilde yorumlandığı durumda analiz edilen
sonucun neticelerini göz önünde bulundurmak.
7. Sonuçları bildirmek. Sadece en iyi hipotezi değil, tüm hipotezlerin olabilirliğini
tartışmak.
8. Beklenenden farklı bir duruma götürecek öngörülerin kilometre taşlarını
belirlemek.
Valtorta ve diğerleri (2005), Bayesyen yaklaşımlarını Heuer'in yöntemine
uygulayarak yeni bir çözüm geliştirmişlerdir. Benzer şekilde, Karvetski ve diğerleri
(2013), yine Bayesyen yöntemlerini çatışan hipotezlerin analizinde kullanmıştır.
Aslında istihbarat bilgilerinin analitik bir analize tabi tutulması için düzenli hale
getirilmesi yeni bir yöntem değildir. Daha önce Biermann ve diğerleri (2004) bir
çeşit bilgisayarlı enformasyon füzyonunun mümkün olduğunu savunmuştur. 3
İstihbaratta mantıksal yaklaşımlar daha önce Norveç ekolünün geliştirdiği ve
Audun Jøsang tarafından öne sürülen öznel mantık (subjective logic) adı verilen
sistemler kullanılarak çalışılmıştır.4 Öznel mantık, belirsiz durumların var olduğu
koşullarda, bilgiyi kıymetlendirme ve olasılıksal temelde bilgiyi analiz etme
üzerine kurulu bir mantıksal sistemdir. Amerikan Askeri Araştırma
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Ayrıca bkz. Biermann (2009).
Bkz. Jøsang (2016), Pope ve Jøsang (2005), Kaplan ve diğerleri (2013).

Laboratuvarı'nın (US Army Research Lab) beraberinde desteklediği bu sistemin,
istihbarat analizini daha etkili şekilde yürütmek için kullanılması amaçlanmıştır.5
Öte yandan, elimize geçen istihbarat bilgilerinin ağırlıklarının ve kıymetinin aynı
olduğu ideal durumlar da mevcut olabilir. Böyle bir durumda öznel mantık
kullanılmasına gerek yoktur. Bunun için önermeler mantığını kullanarak, gelen
bilgilerin sadece ve sadece biçimsel zemindeki analizinin yapılması mümkündür.
Ayrıca öznel mantık olasılıksal sistem üzerine kurulu olduğu için, çıkarılan
sonuçlar olasılıksal olmak zorundadır. Öte yandan, verilen istihbarat bilgilerinin
doğru olduğu varsayıldığında, bu varsayımlardan önermeler mantığının
kullanıldığı analizlerde çıkarılan sonuçlar da doğru olmak zorundadır. Mantıksal
analizin amacı, doğru kabul edilen varsayımlardan doğru neticeleri bulmaktır.
Olasılıksal ve belirsiz durumların olduğu bir zeminden ziyade, biz bu çalışmamızda
ideal şartların olduğu hallerde kullanılabilecek bir mantıksal yaklaşımı göz önünde
bulunduracağız ve gelen bilgilerin doğru olduğunu varsaydıktan sonraki aşamada
analizler yapacağız. Önerdiğimiz modele örnek vermek için bazı tanımlar
vereceğiz. Daha sonra örnek bir modelde yer alması gereken işlem aşamalarından
bahsedeceğiz.
Önermeleri p, r, s, t gibi değişkenlerle gösterelim. Örneğin, “Katil zanlısı A
binasından saat 15:00’te çıktı” gibi bir önerme verildiğinde ve bu önermeyi doğru
varsaydığımızda, bunu sembolik olarak p ile gösterebiliriz. Önermeler mantığında
kullanılan mantıksal bağlaçlar ‘ve’, ‘veya’, ‘ise’, ‘değil’ ve ‘ancak ve ancak’ olarak
bilinir ve bunlar sırasıyla ∧, ∨, →, ¬, ↔ sembolleriyle gösterilir. Temel
önermelere bu gibi bağlaçlar uygulayarak bileşke önermeler elde ederiz. Yani, eğer
p ve q birer önermeyse, ¬𝑝 , 𝑝 ∧ 𝑞 , 𝑝 ∨ 𝑞 , 𝑝 → 𝑞 , 𝑝 ↔ 𝑞 ifadeleri de birer
önermedir. Her bir önerme değişkeni bir önermeyi ifade eder. Örneğin, “katil
zanlısı A binasından saat 15:00’da çıktı” önermesine p dersek, “katil zanlısının
ortağı B oteline varmıştır” önermesine q dersek, “Eğer katil zanlısı A binasından
saat 15:00’da çıkmışsa katil zanlısının ortağı B oteline varmıştır” önermesini
sembolik olarak 𝑝 → 𝑞 şeklinde ifade ederiz. Benzer şekilde, ¬𝑝 önermesi p
önermesinin değillemesini (negation) gösterir ve “Katil zanlısı A binasından saat
15:00’da çıkmamıştır” şekilde okunur.
Bileşke önermelerin doğruluk değerleri aşağıdaki tablolara göre belirlenir. Doğru
olmayı ‘D’ harfiyle, yanlış olmayı ‘Y’ harfiyle gösterelim. Doğruluk tablolarındaki
her bir satır, o sütunda belirtilen önermenin alabileceği olası değeri gösterir.
Tablo 1. Mantıksal değilleme tablosu
p

¬p

Y

Tablo 2. Mantıksal ‘veya’ eklemi tablosu
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Daha fazla bilgi için bkz. Oslo Üniversitesi (2015).

q p ∨q
D D
Y
D
D
D
Y
Y
D
Tablo 3. Mantıksal ‘ve’ eklemi
tablosu
Y
Y
p q p ∧q
D D
D
D Y
Y
Y D
Y
Y Y
Y
p
D
D
Y
Y

Tablo 4. Koşul eklemi
Y tablosu
p
D
D
Y
Y

q
D
Y
D
Y

p →Yq
D
Y
D
D

Eğer elimizde 𝑝 → 𝑞 biçiminde bir önerme D
varsa, bu önermenin zıttı (converse)
𝑞 → 𝑝 şeklinde olur, tersi (inverse) ¬𝑝 → ¬𝑞 olur, devriği (contrapositive)
¬𝑞 → ¬𝑝 olarak ifade edilir. Bu biçimlerin bazılarını daha sonra kullanacağız.
𝑝 ↔ 𝑞 önermesi çift-koşullu (biconditional) olarak adlandırılır ve bu önerme
((𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑞 → 𝑝)) olarak tanımlanır. O zaman 𝑝 ↔ 𝑞 önermesinin doğruluk
tablosu aşağıdaki gibi belirlenir.
Tablo 5. Çift koşul eklemi tablosu
p
D
D
Y
Y

q
D
Y
D
Y

p ↔q
D
Y
Y
D

Bir bileşik önermede n tane değişken sembolü varsa, bu bileşik önermenin
doğruluk tablosunda alabileceği 2! tane olası değeri olur. Görüleceği gibi, örneğin,
𝑝 ∨ 𝑞 önermesinin doğruluk tablosunda p ve q’nun ayrı ayrı alabileceği olası
değerlere karşılık 𝑝 ∨ 𝑞 önermesinin değeri bulunur. Benzer şekilde, 𝑝 → (𝑞 ∧ 𝑟)
önermesinde üç tane farklı değişken olduğu için, bu önermenin alabileceği 2! = 8
tane olası değer vardır.

Doğruluk tablosundaki satırlar ele alındığında, her satırda doğru olan önermelere
totoloji (tautology) denir. Örneğin, 𝑝 ∨ ¬𝑝 bir totolojidir. Her satırda yanlış olan
önermelere çelişki (contradiction) denir. Örnek olarak, 𝑝 ∧ ¬𝑝 bir çelişkidir. Bunun
dışında kalan, yani ne çelişki ne de totoloji olan önermelere olumsal (contingency)
denir. Totoloji olan önermelerin değillemesi çelişki, çelişkili önermelerin
değillemesi totolojidir. Bununla beraber olumsal önermelerin değillemesi yine
olumsaldır.
Makalemizde önerme kavramının dışında ayrıca `küme' kavramını da kullanacağız.
Herhangi nesnelerden oluşan topluluğa küme diyoruz. Kümenin elemanlarını
göstermenin bir yolu, { } şeklindeki parantezlerin içinde belirtmektir (örn.
{1,2,3}). Bu çalışmamızda kümelerle ilgili sadece birleşim işlemini kullanacağız.
Bir A kümesi ile bir B kümesinin birleşimi bize A’daki ve B’deki elemanların
tümünü içeren kümeyi verir ve bu küme 𝐴 ∪ 𝐵 olarak gösterilir. Örneğin,
𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} ve 𝐵 = {1,2,3} olarak tanımlanırsa, 𝐴 ∪ 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 1,2,3} olarak
belirlenir. Bir kümenin elemanlarının hangi sırayla yazıldığının önemi yoktur.
Ancak her eleman sadece bir kez yazılır.
Şimdi S bir önermeler kümesi olsun. S’deki önermelerin tümümün doğruluk
tablosu ele alındığında, eğer S’deki her önermenin doğru (D) olduğu ortak bir satır
varsa S kümesine tutarlı denir; aksi halde S’ye tutarsız denir. Bir örnek olarak
𝑆 = {¬𝑝, 𝑝 ∨ 𝑞} kümesini ele alalım. Buna göre S’deki önermelerin doğruluk
tablosu aşağıdaki gibidir. S kümesinde toplamda iki tane değişken bulunmaktadır;
bunlar p ve q önerme değişkenleridir. O zaman S kümesi için hazırlayacağımız
doğruluk tablosunda dört satır olmalıdır.
Tablo 6. S kümesinin doğruluk tablosu
p
D
D
Y
Y

q
D
Y
D
Y

¬p
Y
Y
D
D

p ∨q
D
D
D
Y
D

D
Görüldüğü gibi, doğruluk tablosunun en az Ybir satırında (üçüncü satırda) S
kümesindeki tüm önermeler D (doğru) değerini almaktadır. Bu yüzden S kümesi
tutarlıdır.
Tanım. p ve q iki önerme olsun. Eğer 𝑝 → 𝑞 totoloji ise p ve q önermelerine denk
denir ve bu ilişki 𝑝 ≡ 𝑞 şeklinde gösterilir.
𝑝 → 𝑞 ifadesinin dengi ¬𝑝 ∨ 𝑞 önermesidir. 𝑝 → 𝑞 önermesi aynı zamanda
kendisinin devrik biçimi olan ¬𝑞 → ¬𝑝 önermesine denktir. Ayrıca De Morgan
Kanunu bize aşağıdaki denklikleri verir:

¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q
¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q
Mantık ilkelerinin yanında aşağıdaki önermelerin de birer totoloji olduklarını
söyleyelim. Okur, bu önermelerin totoloji olduklarını doğruluk tablosu yazarak
kolayca doğrulayabilir.
(i) p → (p ∨ q)
(ii) (p ∧ q) → p
(iii) p → (q → (p ∧ q))
(iv) [p ∧ (p → q)] → q

(v) [¬q ∧ (p → q)] → ¬p
(vi) [(p → q) ∧ (q → r)] → (p → r)
(vii) [(p ∨ q) ∧ ¬p] → q
(viii) [(p ∨ q) ∧ (¬p ∨ r)] → (q ∨ r)

(ix) (¬q → ¬p) → (p → q)
Önermeler mantığının tamlık teoremi gereği, 𝑝 → 𝑞 demek aslında p önermesinden
q türetilir, çıkarılır yani kanıtlanabilir demektir. Yani önermeler mantığında (ve
dahi bu makalede ele almadığımız ancak oldukça kullanışlı olan niceleme
mantığında) mantıksal gerektirme ile kanıtlama aynı şeylerdir. O zaman yukarıda
verilen totolojiler aslında birer çıkarım kuralı olarak da görülebilir. Esasen bütün
bu çıkarım kuralları tek bir kurala indirgenebilir. Bu kural, yukarıda madde (iv)'te
belirtilen
p
p →q
_____
O halde, q
biçimindeki modus ponens türetimidir. Örneğin, “şifrenizi bilirseniz hesabınıza
girersiniz” ve “şifrenizi biliyorsunuz” önermelerinden mantıksal olarak “hesabınıza
girersiniz” önermesi çıkmaktadır. Modus ponens kuralı şu şekilde yorumlanır: Eğer
𝑝 → 𝑞 ve p önermeleri doğruysa, o halde q doğrudur. Tamlık teoremi gereği bu
kuralı şu şekilde de yorumlayabiliriz: 𝑝 ∧ (𝑝 → 𝑞) önermesi q önermesini kanıtlar.
2. ÖNERMELER MANTIĞININ İSTİHBARATA UYGULANMASI
Önceki bölümde verilen bilgiler ışığında, tek bir istihbarat bilgisini aslında bir
önerme olarak ele alabiliriz. Elbette her bilgi, diğerine göre daha güvenilir, daha
sağlam veya daha öncelikli olabilir. Ancak konunun kolayca anlaşılması

bakımından tüm gelen istihbarat bilgilerinin ağırlığının, öneminin ya da
sağlamlığının eşit olduğunu varsayalım. Buna göre, her bir istihbarat önermesi bir
bilgi havuzunda toplanır. Bir bilgi havuzu aslında bir önermeler kümesi olarak
görülebilir. Bu önermeler kümesine T diyelim. T’de toplam n tane değişken
olduğunu düşünelim. Doğruluk tablosu yöntemini takip ettiğimizde, n değeri
arttıkça T ile ilgili bir bilgi öne sürmek n’ye bağlı olarak üssel biçimde artarak
zaman alır. Literatürde çözümleyici çizelge olarak bilinen yöntem ise kısmen daha
az zaman almaktadır. Ancak her durumda zaten, insandan ziyade, bilgisayarların
bize sunduğu otomatik teorem kanıtlama programlarından faydalanılmalıdır. Bu
çalışmada bahsedilen tüm işlemler Prolog, veya LISP gibi bilgi tabanlı
programlama dilleriyle ve otomatik teorem kanıtlama programlarıyla
yapılabilmektedir.
Sembolik mantığın istihbaratta kullanımı için öncelikle bazı adımların takip
edilmesi gerekmektedir (bkz. Şekil 1). Sunduğumuz model dört aşamadan
oluşmaktadır: (a) sembolleştirme, (b) tutarlılık kontrolü, (c) sorgulama/çıkarımsal
kapsam, (d) bağımsız önerme tespiti.
2.1 Sembolleştirme
Herhangi bir bilgiyi analitik olarak işlemek için öncelikle bilginin formel bir dile
dökülmesi gerekmektedir. Doğal dilde verilen bir önermeyi sembolik dile çevirmek
için önce önermede geçen mantıksal eklemleri ve bağlaçları (‘ve’, ‘veya’, ‘değil’,
‘ise’, ‘ancak ve ancak’) tespit etmeliyiz. Önermenin biçimini ve yapısını
belirledikten sonra temel önermeleri birer değişkenle gösterip verilen cümlenin
sembolik mantıktaki karşılığını elde ederiz. Bunu elimizdeki her önerme için
yaptığımızda artık sembolik önermelerden oluşan bir bilgi havuzu, yani bir
önermeler kümesi elde etmiş oluruz. Örneğin aşağıdaki önermeler birer istihbarat
bilgisi olarak elimize geçmiş olsun.
(i) Şüpheli otelden saat 15:30’da ayrılmasına rağmen arabaya binmedi.
(ii) Eğer şüpheli arabaya binmemişse, şüpheli duraklar sokağından yürümüştür.
(iii) Eğer şüpheli duraklar sokağından yürümemişse, ya otelden saat 15:30’da
ayrılmamıştır ya da arabaya binmemiştir.
Burada önermeleri önce günlük dilden ‘mantıkçaya’ çevirmeliyiz. Mantıkçadan
kastımız, doğal dilde yazılmış olan ancak sembolik dile çevirmeden önceki yapısal
biçimdir. Sembolik dile çevirmek kolay olsun amacıyla, cümledeki mantıksal
eklemlerin isimleri değiştirilir ve gerekli parantezleme düzenlemeleri yapılır. Buna
göre, (i) önermesini mantıkçada “Şüpheli otelden saat 15:30’da ayrılmıştır ve
şüpheli arabaya binmiştir değil” haline dönüşür. ‘Rağmen’ demek aslında
mantıksal ‘ve’ anlamındadır. O zaman bu önerme, ‘ve’ bağlacının kullanıldığı bir
bileşke önermedir. Buradaki temel önermeler, “şüpheli otelden saat 15:30’da
ayrılmıştır” ve “şüpheli arabaya binmiştir” olarak belirlenir. Bu iki temel önermeye
sırasıyla p ve q dersek, (i) önermesinin sembolik karşılığı 𝑝 ∧ ¬𝑞 olur.

Şimdi önerme (ii)’ye bakalım. Bu bir koşullu önermedir ve yine iki temel
önermeden meydana gelir. İlk temel önerme “Şüpheli arabaya binmiştir”, ikinci
temel önerme “şüpheli duraklar sokağından yürümüştür” şeklinde belirlenir.
Önerme (ii)’nin mantıkçası “Şüpheli arabaya binmiştir ise şüpheli duraklar
sokağından yürümüştür” olur. Zaten ilk temel önermeye p demiştik. İkinci temel
önermeye r diyelim. O zaman önerme (ii), 𝑝 → 𝑟 biçiminde olur. Son olarak
önerme (iii)’e bakalım. Öncekine benzer şekilde bu önerme de koşullu bir
önermedir. Mantıkçası, “(Şüpheli duraklar sokağından yürümüştür değil) ise
((şüpheli otelden saat 15:30’da ayrılmıştır değil) veya (şüpheli arabaya binmiştir
değil))” şeklinde yazılabilir. Buradaki ana eklem ‘ise’ eklemidir. Sonrasında
parantez içinde mantıksal ‘veya’ eklemi vardır. Temel önermelere verdiğimiz
değişkenler doğrultusunda önerme (iii)’ü sembolik olarak ¬𝑟 → (¬𝑝 ∨
¬𝑞)  şeklinde yazarız. Demek ki yukarıda verilen önermelerin sembolik karşılıkları
(i) 𝑝 ∧ ¬𝑞
(ii) 𝑝 → 𝑟
(iii) ¬𝑟 → (¬𝑝 ∨ ¬𝑞)
şeklinde olur. Bu üç önermeyi içeren kümeye, yani bilgi havuzumuza, T diyelim.
Artık T kümesiyle ilgili analitik tespitler yapabiliriz. T kümesindeki önermeler
birbiriyle tutarlı mı? T kümesinden başka hangi bilgiler mantıksal olarak çıkar?
T’deki bilgilere başka ne eklenirse T’nin tutarlılığı korunur veya bozulur? Bu gibi
sorulara T’nin mantıksal analizini yaparak cevap bulabiliriz.
2.2. Tutarlılık Kontrolü
Önermeleri sembolleştirdikten sonra artık elimizde bir önerme kümesi olacaktır.
Bu kümeye, daha önce belirttiğimiz gibi, T diyelim. İlk aşama olarak T kümesinin,
yani elimize geçen istihbarat bilgilerinden oluşan bilgi havuzunun tutarlı olup
olmadığını kontrol etmeliyiz. Bilgi havuzumuzun tutarlı olması demek, elimize
geçen bilgilerin birbiriyle çelişmemesi demektir. Doğruluk tablosu yöntemiyle ya
da çözümleyici çizelge yöntemiyle T nin tutarlılık kontrolünü yapabiliriz. Yukarıda
verdiğimiz örnekten devam edip elde ettiğimiz T kümesinin tutarlı olup olmadığını
bulalım. T kümesinde toplam üç tane önerme değişkeni yer almaktadır. Bunlar p, q
ve r önermeleridir. T’deki önermelerin doğruluk tablosu aşağıdaki gibi oluşturulur.
Tablo 7. T kümesinin doğruluk tablosu
p
D
D
D
D
Y
Y
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D
D
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Tablo 7’de görüldüğü üzere, T’deki tüm önermelerin doğru (D) değerini aldığı en
az bir satır var olduğundan dolayı T kümesi tutarlıdır. Önceden de belirttiğimiz
gibi, n değişken sayısını belirtmek üzere, büyük n değerleri için bütün bu işlemler
bilgisayarlar tarafından yapılabilir. Eğer T kümesi tutarsızsa, bu bilgi havuzu
güvenilir değildir. Eğer T tutarlıysa, bir sonraki aşamada çıkarımsal kapsam
(deductive closure) dediğimiz küme hesaplanıp sorgulama yapılabilir.
2.3. Çıkarımsal Kapsam ve Sorgulama
T bir önermeler kümesi olsun. T’nin çıkarımsal kapsamı (deductive closure) T’den
mantıksal olarak türetilen tüm önermeler kümesidir. Yukarıdaki örneğimizde
𝑝 ∧ ¬𝑞 ve 𝑝 → 𝑟 önermelerinden r önermesinin doğru olması gerektiği çıkarılır.
Demek ki yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin duraklar sokağından
yürüdüğü gerçeğini bulmuş oluruz. T’nin çıkarımsal kapsamı aslında T’deki
bilgilerden mantıksal olarak başka hangi bilgilerin türetilebileceğini verir. Bu da
bize, elimize ulaşan istihbarat bilgilerinden hangi mantıksal sonuçların çıktığını
gösterir.
Çıkarımsal kapsamla beraber herhangi bir önermenin, verilen bilgi havuzundan
türetilip türetilemeyeceğini sorgulayabiliriz. Bunun için takip edilebilecek bir
yöntem model kontrolü olarak bilinen yöntemdir. T herhangi bir bilgi havuzu
olsun. Şimdi herhangi bir q önermesinin T’den mantıksal olarak türetilip
türetilemeyeceğini sorgulamak isteyelim.
Tanım. 𝑇 = {𝑝! , 𝑝! , … , 𝑝! } bir önermeler kümesi ve q herhangi bir önerme olsun.
Eğer (𝑝! ∧ ⋯ ∧ 𝑝! ) → 𝑞 önermesi bir totoloji ise, T kümesi q önermesi için bir
modeldir denir. Bu durum 𝑇 ⊨ 𝑞 ifadesiyle gösterilir. Tamlık teoremi gereği, eğer
𝑇 ⊨ 𝑞 ise, T kümesinden q önermesi mantıksal olarak kanıtlanır demek olur.
Demek ki bir q önermesinin elimizdeki bir T bilgi havuzundan mantıksal olarak
türetilip türetilemeyeceğini bulmak için 𝑇 ⊨ 𝑞 olup olmadığını buluruz. Bu işlem
yine önermeler mantığını kullanan otomatik teorem kanıtlama programları
tarafından yapılabilmektedir.
2.4. Bağımsız Önermelerin Tespiti
Elde edilen bir bilgi havuzu varsa, suçla ilgili çeşitli teoriler üretmek için bu bilgi
havuzuna başka hangi bilgilerin eklenebileceği sorulabilir. Bunlar, suçla ilgili öne
sürülen olası teoriler ve durum ihtimal değerlendirmeleri için yapılır. Örneğin, (i)
bir şüphelinin A binasına girdiği, (ii) bu binada bir X kişisiyle görüştüğü, (iii)
şüphelinin otelde konakladığı, (iv) konaklayan her misafire bir oda anahtarı

verildiği bilgileri elimize geçmiş olsun. Bu bilgi havuzuna “şüpheliye herhangi bir
anahtar verilmemiştir” önermesi eklenirse bilgi havuzu çelişkili hale gelir. Çünkü
bu bilgi, bilgi havuzumuzdaki diğer önermelerle çelişmiş olur. Ancak “şüpheli Y
kişisiyle görüşmüştür” önermesi ya da değillemesi aynı bilgi havuzuna eklenirse
iki durumda da herhangi bir çelişki ortaya çıkmaz. Bu tip bir önermeye ‘bağımsız
önerme’ diyoruz.
Tanım. T bir önermeler kümesi ve p herhangi bir önerme olsun. Eğer 𝑇 ∪ {𝑝} ve
𝑇 ∪ {¬𝑝} kümeleri tutarlıysa, p önermesi T’den bağımsız olur.

Şekil 1. Önerilen modeldeki işlem sırası şeması
Bağımsız önermelerin tespiti, bilgi havuzunun tutarlılığını koruyacak önermeleri
bulmamızı sağlamaktadır. Buna göre eğer bir p önermesi verilen bilgi havuzundan
bağımsız ise, p önermesi de ¬𝑝 önermesi de bilgi havuzuyla tutarlıdır. Bunun
anlamı, p nin ya da ¬𝑝 nin bilgi havuzuna herhangi bir ek bilgi getirmemesidir.
Yani ne p ne de ¬𝑝 bu durumda bilgi havuzunun bir mantıksal sonucu değildir. Bu
yüzden bağımsız bir önerme, bir grup istihbarat bilgisine eklendiğinde bu sadece
istihbarat bilgilerine ek bir varsayım olarak katılır. Yani bağımsız önermelerin
tespiti, suçla ilgili tutarlı teorileri bulmamızı sağlamaktadır. Bu işlemi tersten
düşünmek de mümkündür. Bir p önermesinin elimizdeki bilgi havuzundan
bağımsız olması demek, bilgi havuzumuzun p önermesini türetmek için yetersiz
olması demektir. Eğer bilgi havuzumuz, p ya da ¬𝑝 önermelerinden birini
mantıksal olarak türetebiliyorsa zaten bu önermeler bilgi havuzundan bağımsız
olamaz.
SONUÇ
Bu çalışmada sembolik mantığın istihbarat üzerine uygulamasından ve otomatik
teorem kanıtlama programlarını kullanarak, otomatik bir biçimde hataya yer
vermeden teknik analiz yapılabileceğinden bahsedilmiştir. Önerilen modelde,
elimize ulaşan istihbarat bilgilerinin önce doğruluğu varsayılarak, elimize geçen
bilgi havuzundaki önermelri sembolik mantıkla ifade ederek, üzerinde mantıksal
analiz yapılmasının etkisi ve önemi anlatılmıştır. Bu sayede kabul edilen
varsayımlardan doğru neticelerin ne şekilde bulunabileceğinden ve ne tür mantıksal
analizlerin yapılabileceğinden bahsedilmiştir. Bu sistemde şu işlemlerin yapılması

vurgulanmıştır: (a) sembolleştirme, (b) tutarlılık kontrolü, (c) sorgulama/çıkarımsal
kapsam, (d) bağımsız önermelerin tespiti.
Günümüzde birçok işlemin otomasyonlaştırıldığı bu çağda, güvenlik ve istihbarat
birimlerince uygulanan istihbarat teknik analizlerin de bilgisayarlı sistemler
tarafından yapılabilmesi mümkündür. Sembolik mantığın istihbaratta teknik
analize uygulanmasıyla beraber, varsayılan istihbarat bilgilerinden daha kesin,
daha hızlı ve hatasız bilgiler elde edilme imkanı oluşturulmuş olacaktır. Önerilen
modeldeki aşamaların mantık zemininde bir teknik analiz için gerekli koşullar
olduğu düşünülmektedir.
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