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Teşekkür

Eamonn Butler ve John O’Sullivan’a ufuk açıcı önerileri 
için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu kitabın hazırlık 
aşamasındaki katkıları için Tom Less, Stve Masty, Sam 
Nguyen ve Xander Stephenson’a minnettarım. Ayrıca bu 
çalışmayı ortaya çıkarmamda beni cesaretlendiren herke-
se ve tabi yayıncıma ve editörüme de teşekkürü bir borç 
bilirim.



Giriş

Doğru muhakeme, tartışmaları kazanmanın temelidir. 
Mantıksal yanılgılar ise argümanların altını oyar. Doğru 
muhakeme ve mantıksal yanılgılar süre giden tutkuların 
kaynağıdırlar ve en azından 2500 yıldır araştırılıyorlar. On-
ların bilgisi, hem başkaları tarafından suistimal edilmesini 
engellemek için hem de başkalarını küçük hilelerle de olsa 
kandırabilmek için çok kullanışlıdır. Sağladıkları cazibe ve 
fayda yine de onları tanımlamanın verdiği zevki hasıraltı 
etmeye izin vermemelidir.

Yanılgıları çok geniş bir çerçevede ele alıyorum. Bu kap-
samda olmalarına izin verilmeyen herhangi bir mantık ya 
da dil hokkabazlığını da yanılgılar çerçevesine alıyorum. 
Yapılan hataların en yaygını, destekleyici argüman diye 
söylenenlerin aslında gerçek argümanı desteklememesi-
dir. Bazen de delillerden türetilen bir tümevarımın aslında 
delilleri desteklememesidir.

Yanılgıların çoğu mantıksal muhakemeyi, bulguların 
doğasını, ilgili sayılabilecek gerekçeleri gerçekten ihmal 
eden insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Diğerleri ise 
hilekar insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Argümanla-
rın ve delillerin ardında yeteri kadar güç yoksa yanılgılar 
argümanı ileri taşıyacak ağırlığı ekleyebilir.

Bu kitap tartışmaları kazanmayı ümit edenler için pratik 
bir rehber olma amacıyla yazıldı. Aynı zamanda yanılgıla-
rın kasten ve kötü niyetle nasıl kullanıldığını da öğretiyor. 
Her yanılgı türünü, onlardan örnekler vererek ve neden 
yanlış olduklarını göstererek açıkladım. Yanılgıların varo-
luşu ya da tarihi üzerine genel bir değerlendirmeden son-
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ra, yanılgıların en verimli şekilde nasıl ve ne zaman aldatı-
cı olacağına dair okura tavsiyeler verdim.

Beş tür ana yanılgı tipini kitabın sonuna koymuş olma-
ma rağmen, yanılgıları alfabetik olarak sıraladım. Mümkün 
olan kısımlarda okuyucuların Latince deyişleri öğrenmek 
zorunda kalmaları karşılarına bazı sorunlar çıkarıyor. Tartı-
şılan kişi, Latince deyimlerle/isimlerle bir şeyi anlatmakla 
suçlandığında, az görülen bir tropik hastalığa yakalanmış 
gibi muamele görüyor. Ek olarak; bu durum suçlayanı hem 
baskıcı hem de bilgili hale getiriyor.

Yanlış insanların elinde bu, bir kitaptan çok bir silahtır 
ve bu nedenle kitap yanlış insanlar akılda tutularak yazıldı. 
Bize insanların nasıl etkili bir şekilde, bazı zamanlarda da 
dürüst olmayarak, tartışacaklarını öğretecek. Nasıl tartı-
şılacağı öğrenilirken, her yanılgıyı uygulama ve cilalama 
sürecinde, okuyucular yanılgıyı nasıl tanımlamaları gerek-
tiğini öğrenecekler ve ona karşı bir bağımlılık geliştirecek. 
Bu yanılgılar açısından işlerliğe sahip bilgiler, siyasetçiler 
ve medya yorumcuları hakkında konuşmak için bir kelime 
dağarcığı sağlar. Belirsiz ikiyüzlülük şüphesini ortadan 
kaldırmak, mantık karşısında önceden işlenen suçların ta-
nımlanması olacak.

Dolayısıyla yanılgıların bilgisi, bize savunmacı olduğu 
kadar saldırgan bir güç de sağlıyor. Size yöneltildiğinde 
bunları engelleme beceriniz başkaları tarafından kullanı-
mı karşısında kendinizi korumanızı sağlar ve yanılgılarla 
olan haşır neşirliğiniz kendi argümanlarınızın önemli kıs-
mı hakkında başarılı ve saldırgan olmanızı sağlar.

Madsen Pirie
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Aşağılayıcı Benzetme

Aşağılayıcı benzetme, insana özgü (ad hominem) argü-
manların oldukça özelleşmiş bir örneğidir. Tartışmacıya 
doğrudan hakaret yerine, onu küçümseyecek ve adını le-
keleyecek bir benzetme kullanılır. Rakibiniz ya da onun bir 
davranışı, izleyenlerden istenmeyen bir cevap gelmesine 
yol açacak bir şeyle karşılaştırılır.

Smith, Ermeni bando liderleri ne kadar gemiler konusunda 
bilgiliyse o kadar bilgisi olmasına rağmen, mavi tura gitme-
mizi öneriyor.

(Belki de bir mavi tura çıkmak için denizcilik konusunda 
çok fazla bilgi sahibi olunmasına gerek yoktur. Kaldı ki, 
Smith her zaman öğrenebilir. Buradaki nokta şu, karşılaş-
tırılmanın yapılma sebebi onu komik duruma düşürmek. 
Hatta sıkı birer denizci olan birçok Ermeni bando lideri de 
var olabilir.)

Yapılan karşılaştırma göz önüne alındığında, benzetme 
geçerli olabilir. Bu onu çok etkili yapabilir, ama az hatalı 
hale getirmez; çünkü amaç yargıları etkilemek için ek ola-
rak tartışılmayan bir varsayım ortaya koymaktır.

Eğer bilim kesinlikleri kabul etmezse, o halde bilim adam-
larının evrenin bilgisi hakkında çalılara doğru koşan bir 
Hotento’dan1 fazla bilgisi yoktur.

(Bu doğru, ancak aşağılayıcı da ve böylelikle dinleyenler 
kesin bilgi ihtimaline daha sempatik olarak yaklaşacak-
lar.)

Bu ince bir yanılgı, çünkü izleyenlerin fotoğraftan çı-
karacakları bağlama dayanıyor. Tezin savunucusu doğru 
olmayan bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor, çünkü dinle-
yenlerin kuracakları bağlantıya dayanıyor. Aşağılayıcı ben-
1  Güneybatı Afrika’da yaşayan yabanıl bir boy
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zetme bir yanılgı, çünkü argümanı desteklemek için ikincil 
materyallere dayanıyor.

Yeni iş arkadaşımı tebrik ederken, onun bu işte okulun ilk 
gününde zırıl zırıl ağlayan bir çocuk kadar tecrübesiz oldu-
ğuna dikkat çekmeme izin verin.

(Tekrar, doğru. Ancak zırıl zırıl ağlayana bakın)

Politikacılar hem aşağılama hem de benzetmelerden 
tat almalarına rağmen, aşağılayıcı benzetme şaşırtıcı şe-
kilde bu alanda çok az kullanılıyor. İyi bir tanesi karşılaş-
tırmada doğruluk payını gerektiriyor ve öbür örgütler tara-
fından aşağılanmaya davetiye çağırıyor.Diğer her şey eşit 
olduğunda, gerçekliğin parçalarını kullanmaktansa doğru 
olmayan karşılaştırmalar yaparak daha kolayca saldırgan-
lık sağlanabilir. Azımız Daniel O’Connel tarafından Sir Ro-
bert Peel’e söylenen anmayı anlayabilir:

…tabuttaki gümüş tabak gibi bir gülümseme

(doğru, güzel bir gülümseyişi var, ancak bu cümle bizi altın-
da soğukluk olan bir şeyleri düşünmeye itiyor.)

Edebiyat ve Tiyatro Eleştirileri aşağılayıcı benzetmenin 
en ümit verici şekilde ortaya çıktığı alanlardır.

Sultanı bekleyen bir bakire gibi,sahnenin etrafında sinirli bir 
şekilde dolanıyor.

(Ve ilk gecenin sonunda ölüyor)

Aşağılayıcı benzetmeler kompozisyonlar oluştururlar. 
Eğer hazırlıksız bir şekilde ortaya çıkarsanız, kendinizi par-
lak sonuçlar meydana getirecek karşılaştırmalar bütünün-
den tamamen uzakta bulmuş olabilirsiniz. Karşınızdaki ra-
kiplerinizi “mutaassıp kadın öğretmen” ya da “adi bir gece 
kulübü sahibi” olarak tanımlamak sizi aşağı sınıflardan 
üstte bir yere koymayacak. Dikkatlice oluşturulmuş aşa-
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ğılayıcı karşılaştırma, öte yandan, bulabildiğiniz en iyi şe-
kilde mevcut durumu alaya almanızı sağlayacaktır: ‘Texas 
bizonu gibi bir konuşma, bir o başta, bir diğer başta, ancak 
ortada çok daha fazla bizon var’

Vurgu

Vurgu yanılgısının etkililiği şu gerçeğe bağlıdır; cümlele-
rin anlamları kelimelere yapılan vurgulara göre değişebilir. 
Belli kelimelere ya da söz dizilerine vurgu yapmak, cümle-
ye niyet edilenden çok daha farklı bir anlam kazandırabilir 
ve deyişin aslında içermediği anlamları ona ekleyebilir.

Sigaranı yak.

(Vurgu olmadan bu sadece basit bir istek ya da davet cüm-
lesi)

Sigaranı yak.

(Masa örtüsünü ya da başka bir şeyi değil, sadece sigarayı 
yak)

Sigaranı yak.

(Sadece senin sigaranı yak)

Sigaranı yak.

(Kulağında tutmak yerine)

Çok küçük bir söz dizisinde dahi olsa, değişik bir vurgu 
cümlenin anlamını önemli ölçüde değiştirebilir.

İnsanların eşit olarak doğduklarını okuduk, ancak bu onla-
ra eşit oy hakkı vermemizi gerektirmez.
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(Gerçekten insanların eşit olarak doğduklarını okumuş 
olabiliriz, ama bu onların sonsuza kadar eşit kalacakları 
anlamına gelmez.)

Çoğu zaman vurgu sözlü bir yanılgı türüdür. Yazarken 
vurgu italik harflerle verilir ve başka bir yerden referans 
olarak kullananlarda bu şekilde yaparlar. Yetkin olmaya-
rak yapılan konuşma vurguları, sonuçta istenmeyen an-
lamlar ortaya çıkarabilir. Yanılgı, burada yapılan vurguyla 
birlikte ortaya çıkan ek anlam sayesinde var olur. Vurgular, 
kabul edilen cümlenin bir parçası değildirler ve argümanı 
desteklemeyecek şekilde gizlice var olurlar.

Genelde vurgu yanılgısı bir yasağı daha bağlayıcı kıl-
mak için kullanılır.

Annem camlara taş atmamamız gerektiğini söyledi. O za-
man bu metal parçaları kullanmamızda bir sorun yok.

(Çocukların yasağı bu şekilde deldiğini gören anne, büyük 
ihtimalle onları kötekle cezalandıracak)

Birçok geleneksel hikayede eski efsaneler içinde vurgu 
yanılgısını kullanan bir çok tarihi karakter şan ve şöhret 
kazanmıştır. Perseus, Medusa’ya bakan herkesin taşa dö-
nüşeceğini biliyordu. Hainler bile bunu kullandı: Samson 
(İsraillilerin güçlü tanrısı, ç.n.) Filistin Kralı tarafından, 
kendisine dokunulmayacağına söz verilmiş olmasına rağ-
men, kör edilmiştir.

Sizin en yaygın olarak kullanabileceğiniz vurgu yanılgı-
sı, karşınızdakinin hiçbir zaman yapmaya niyetlenmediği 
bir vurguya atıf yapmaktır. (“Hiçbir zaman Amerikalılara 
yalan söylemediğini iddia ediyor. Onun özgür olarak yapa-
bileceği her şeyi not altına almanız gerekiyor.) Richelieu 
asılmaktan kurtulmak için en dürüst adamın ortaya su-
nacağı altı gerekçeye ihtiyaç duyuyorsa, vurgu yanılgısını 
kullanan bir adam bunu yarısına düşürebilir.
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Normal şartlarda, genel hoşnutsuzluk yaratacak bir ha-
reketi savunurken de bu taktiği kullanabilirsiniz. Vurgu, 
yaptığınız eylemin daha kabul edilebilir olduğunu gös-
termenize yardımcı olur. (Biliyorum ki uzak ülkelerdeki 
insanlara toplu bir savaş açmamalıyız, ancak İrlandalılar 
çok uzakta değil.)

Kanunları ve kuralları düzenlemeye çalışırken, aklınız-
da tutmalısınız ki, iyi eğitilmiş bir vurgu yanılgısı uygula-
yıcısı sizin düzenlemeleri yaparkenki niyetinizi çok rahat 
suiistimal edebilir. Mesela caddelerde bağırmanın yasak 
olduğunu düzenleyen eski kuraldan, vurguyu caddelere 
yaparak, diğer yerlerde bağırmanın serbest olabileceği so-
nucunu çıkarmak gibi.

Raslantı

Rastlantı vurgusu, istisnai bir durumun ucube bir yönü-
nün genel kuralı reddetmek için yeterli olacağını savunur. 
Mevzusu geçen ucube yön rastlantısal ve bir irade sonucu 
ortaya çıkmamış olabilir ve bir istisna olarak kabul edile-
bilir.

Aldığınız borcu geri ödemek düşüncesini reddetmeliyiz. 
Farz edin ki bir adam size bir silah ödünç verdi ve sonrasın-
da da aklını yitirdi.Bu delirmiş adamın eline geri bir silah 
vermek ne kadar adaletli?

(Plato tarafından kullanılan bu yanılgı, çıldırmanın rast-
lantısal bir olay olmadığı gerçeğini göz ardı etmesinden 
kaynaklanıyor. Bu durum genel konudan bağımsız, ucube 
bir yön sadece ve gerçekten de özel bir durum olarak kabul 
edilmeli.)

Neredeyse her genelleme, rastlantısal durumları kap-
sayacak şekilde eleştirilip kabul edilmeyebilir. Genelleme-
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lerin çoğu, sonuçlar oluşmadan önce faili meteor yağmu-
runa tutmayacak şekilde tersine çevrilebilecek sonuçlar 
hakkındadır. Bu durumu sürdürmek rastlantı hatasını icra 
etmek demektir.

Genel bir cümleye tartışılmayacak evrensellikte, hiçbir 
istisnayı içermezmiş gibi bakmak bir yanılgıdır. Böyle bir 
bakış, hataya hiçbir zaman istenmeyen bir önem ve alay 
kazandırır.Her şey aynı olduğunda, genellemelerin çoğu 
üstü örtülü bir nitelik taşır. Eğer her şey aynı değilse, ca-
niliğin ya da meteorların varlığında, istisnalar genellemeyi 
ortadan kaldırmayacak şekilde var olabilirler.

“Bu ajanla hiçbir zaman karşılaşmadığını söylüyorsun. 
Mesela,bir futbol maçı kalabalığında yanında durmuş ola-
bilir mi?

“Hayır.”

“Nerede buluştunuz ve hangi belgeleri değiş tokuş ettiniz ?”

(Onunla karşılaşmışsa bile, bu bir rastlantı.)

Rastlantı evrensel doğruları arayanlar tarafından düşü-
len bir yanılgıdır. ‘Gerçek’, ‘Adalet’ ve ‘Anlam’ gibi şeylerin 
su götürmez tanımlamalarını yapmaya çabalıyorsanız, di-
ğerlerinin de istisnalar bulmak için en az sizin kadar çaba-
lamasına şaşırmamalısınız.

Platon adaletin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. 
John Stuart Mill,başkalarına zararın ya da ciddi zarar ris-
kinin olmadığı zamanlarda, özgürlüğü meşrulaştırmaya 
çalışırken, kendini “Peki şu durumda ne olur?” gibi eleşti-
rilerin hedefinde buldu. Bu bir meslek kazasıdır. Eğer rast-
lantısal istisnaları önlemek istiyorsanız, evrensel genelle-
meleri engellemelisiniz.

Verilen sözler her zaman yerine getirilmek zorunda değil-
dir. Uluslararası bir casusluk işini üstlenen Avusturyalı bir 


