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ÖNSÖZ 
 
Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)’ın ilk kez 1965 yılında L.A. Zadeh tarafından ortaya 
konulmasından kısa bir süre sonra, bu mantığa gereksinme, ona karşı olan ilginin hızla 
artmasıyla, kendiliğinden kanıtlanmıştır. Özellikler 1980 li yılların ortalarından itibaren, gerek 
bilimde ve gerekse teknolojide geliştirilerek kullanılmaya başlanılmasıyla, bu iki alanda da, 
farklı düzeylerde inanılmaz gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Böylece, bu yeni 
mantık ile XX.y.y. ın en önemli buluşlarından biriyle karşı karşıya olduğumuzu 
göstermektedir. 
 
Kısa sürede, bir çok gelişmiş ülkede, konuya ilgi duyanların sayısı hızla artmıştır. Ülkemiz de 
konuya yabancı kalmayarak, ortaya çıkmaya başladığı yıllardan itibaren, başlangıçta izlemek 
ve sonra da bu konuyla ilgilenenlerin artmasıyla, akademik boyutta bilimsel ortamlara 
taşınmak suretiyle konu bilim dünyamıza kazandırılmıştır. Gerçi bu konuya ilgi duyanların 
sayısı çok çok sınırlı da olsa, bunun giderek artacağını umuyoruz. Bu çaılşmanın temel 
amaçlarından biri de, buna katkıda bulunmaktır. 
 
Ülkemizde Matematik Bölümü bünyesinde Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik 
Anabilim Dalı kurulduğundan bu yana, bu anabilim dalında çok özgün bilimsel çalışmalar 
yapılmıştır. Modern Mantık ve Soyut Matematik üzerine yoğunlaşan çalışmalar, Bilim Tarihi, 
Bilim Felsefesi, Matematik Tarihi ve Boole Cebiri ile çeşitlendirilerek, 1990 lı yılların 
başlarından itibaren de Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ile ilgilenilmeye başlanmıştır. 
Başlangıçta seminer çalışmaları ile sistemli bir bilimsel ortama girilmiş ve sonra da bu kitabın 
yazarlarının yüksek lisans ve doktora tezlerinin bu alanla ilişkili olarak seçilmesiyle, konu 
anabilim dalının gündeminde uzun yıllar birinci sırayı işgal etmiştir. Bu alandaki çalışmaların 
başarı ile sonuçlanması ve ulaşılan bilgi birikimi, yeni arayışları peşinden getirmiştir. 
Sonuçta, ülkemize henüz çok iyi tanınmayan bu konunun, elemanter anlamda da olsa 
tanıtımına hizmet etmek için böyle bir kitap yayımlamak düşüncesinde birleşilmiştir. Bu 
şekilde, Bulanık Mantık hakkında öz ve temel bilgilere ulaşılacak ve bunun için öncelikle 
Bulanık Kümeleri ve Bulanık Sayıları tanımanın gerekliliği anlaşılacaktır. Ancak bu mantığı 
anlayabilmek ve konuları izleyebilmek için, sınırlı da olsa, Modern Mantık hakkında yeterli 
bilgiye sahip olunmalıdır. 
 
Anabilim Dalı tarafından, bu konuda uzmanlaşan elemnaların katkılarıyla, konuya ilişkin 
içerikleri buna göre düzenlenerek, Bulanık Mantığa Giriş adında lisans düzeyinde bir seçme 
ders ile Bulanık Mantık adında bir yüksek lisans dersi açılarak, bu derslere yazılan 
öğrencilerimize konu, akademik eğitim sürecinde tanıtılmış olmaktadır. Bu süreç halen devam 
etmektedir. 
 
Bulanık Mantığa Giriş adını verdiğimiz bu kitabın temeli, E.Mehmet ÖZKAN ile Salih 
KARANFİL tarafından yapılan doktora tezlerine dayanmaktadır. Bu tezlerin öncesinde, yine 
Salih KARANFİL tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. yüksek lisans tezi bulunmaktadır. 
Bu tezlerin yürütücülüğünü ise, bu kitabın yazarlarından biri olan Yavuz AKSOY yapmıştır. 
Demek ki bu kitabın çıkışında, bu şekilde geçmişe dayananbir ekip çalışması olduğu  
anlaşılmaktadır.   
 
Kitap, hacim olarak biraz zayıf görülse de, içeriği, konuya ilgi duyan kişi için yeterli ön 
bilgileri bulabileceği kadar zengindir. Kitap karıştırılınca, konunun anlaşılması için bazı ön 
bilgilere gereksinme olduğu ve yeterince matematik bilgisini gerektirdiği görülecektir. 
Matematik ve fen konuları ile bazı mühendislik alanlarında artık bilinmesi bir zorunluluk 



haline gelen bu konunu temeli Yapay Zeka ve Olasılık Kuramı ile de ilişkilendirilmektedir. Bu 
açıklamalar da gösteriyor ki artık çağımızın mantığı denilince, XXI.y.y. insanı Bulanık 
Mantığı anlayacaktır. Öyleyse, bilim ve teknik çevrelerinin konu ile en kısa sürede 
ilgilenmeye başlamaları gerekmektedir. İşte bu kitap, başlangıç için, bu hizmeti vermek üzere 
kaleme alınmıştır. 
 
Küçük amam o derece ilginç bilgileri içeren bu kitabımızı, Türk bilim dünyasına sunuyoruz. 
Umudumuz, beklediğimiz hizmeti verebilmesidir. 
 

Sevgi ve saygılarımızla… 
 
   Yavuz AKSOY Dr. E. Mehmet ÖZKAN Dr. Salih KARANFİL 
 




































































































































































































