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ÖNSÖZ
Klasik Mantık dersinde, Aristoteles ile başlayıp günümüze kadar gerçekleşen katkıları
da dikkate alarak; ortaya konan çalışmalar örneklerle ele alınacaktır.
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YAZAR NOTU
Klasik Mantık dersinde incelenecek bazı başlıklar şunlardır:
1.Terimler
2.Terimlerde Kullanma ve Anma
3. Terimlerin Nesnelerle Olan İlişkisi
4. Önermeler ve mantıktaki yeri
5. Ayrık ve Bileşik İfadeler
6. Önermelerde Dağıtıcılık
7. Çıkarımlar, Doğrudan Çıkarımlar ve Denetlenme Yöntemleri
8. Dolaylı Çıkarımlar ve Denetlenme Yöntemleri
9. Zincirleme Kıyaslar
10. Zincirleme Kıyasların Denetlenmesi
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11. Kıyaslar ve Denetleme Yöntemleri
12. Çoklu Öncüllü Kıyaslar ve Denetleme Yöntemleri
13. Formel Yanlışlıklar
14. Formel Olmayan Yanlışlıklar
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1.KLASİK MANTIĞA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İlk bölüm giriş yazısına ayrılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Klasik mantığın önemi ve başlıca özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Giriş

Kazanım
Klasik mantığın önemi ve
temel kavramları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
 Klasik mantık
 Temel terimler
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1.1. Klasik Mantığın Önemi Ve Başlıca Özellikleri
Bu derste ‘‘Klasik Mantık’’ başlığı altında toplanabilecek (Aristoteles ile başlayıp
günümüze kadar işlenerek gelmiş olan) çalışmalar ele alınmıştır. Gerçi, klasik mantıkla ilgili
çalışmalar günümüzdeki modern mantık çalışmaları yanında ikinci plana düşmüş durumdadır.
Ama bu durum, klasik mantığın önemsiz olduğunu göstermediği gibi, klasik mantıkla modern
mantık arasında herhangi bir karşıtlık bulunduğu anlamına da gelmemektedir.
Klasik mantık ile modern mantık arasındaki fark, bunların büyük ölçüde, farklı bir
sembolik dil kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan da aralarında bir karşıtlığın
olduğu söylenemez. Hatta tam aksine, günlük konuşma dili ile olan yakın ilişkisi dolayısıyla
klasik mantık, modern mantığın hazırlayıcısı niteliğindedir. Yani, klasik mantık ile modern
mantık birbirini ancak tamamlar.
Bu kitabın konusunu oluşturan klasik mantığın günlük dil ile olan ilişkileri ve modern
mantığın tamamlayıcısı durumunda olması dolayısıyla kitabın başlığı Temel Mantık olarak
seçilmiştir.
‘‘Mantık’’ sadece bir bilim dalının adı olarak değil, günlük hayattaki akıl
yürütmelerimizle ilgili olarak da kullanılabilen bir kavramdır. Fakat gerek klasik gerekse
modern mantık, bir bilim olarak, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle doğrudan konu
edilmez. Bu bakımdan, ‘‘mantıklı düşünüş’’, ‘‘mantıklı görüş’’ gibi deyimlerde geçen mantık
kelimesini, bir bilimin adı olarak kullanılan mantık kelimesinden ayrı düşünmek gerekir. Bir
bilimin adı olarak kullanılan mantık, birtakım kuralların, yani mantık kurallarının incelenmesi
ve tespitiyle ilgilidir. Günlük hayatta kullanılan mantık kelimesi ise, nitelediği eylemlerin bu
kurallarla olan uygunluğuna işaret eder. Bu bakımdan da aralarında ancak dolaylı bir ilişki
bulunabilir. Şimdi kısaca bu dolaylı ilişkinin özelliklerini ele alalım. Böylece bilimsel bir
disiplin olarak mantığın sağlayabileceği yararlar üzerinde durmak ve mantık öğreniminin ne
gibi pratik amaçlara hizmet edebileceğini de görmeye çalışalım.
Pek çok kimsenin mantık okumadığı halde mantıklı düşünebildiğini, bu sebeple de bir
kurallar sistemi olarak mantık bilimini öğrenmenin bir işe yaramayacağı ileri sürülebilir.
Böyle bir olumsuz düşünce, ancak bir ölçüde doğru olarak kabul edilebilir. Çünkü pek çok
kimsenin birbiriyle anlaşamayıp birbirlerini mantıksızlıkla suçladığı ve neticede uzlaşmasız
tartışmaların ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bu durumda herkesin mantıklı düşünebildiğini
söylemek güçleşir. Şüphesiz bazı tartışmaların temelinde öfke, menfaat çatışması, sinirlilik
hali gibi gerekçeler bulunabilir. Fakat bazı tartışmaların da, doğrudan doğruya kişilerin doğru
dürüst düşünememesinden kaynaklandığına hepimiz şahit olmuşuzdur. İşte böyle bir tartışma
karşısında, bir görüşün veya düşüncenin neresinde yanlış bulunduğunu sezgisel bir yolla
gözden geçirmek yerine meseleyi sistemli ve mantıklı bir şekilde ele alabilmek pek çok yarar
sağlar.
Bu noktada, mantık bilen ve uygulamaları konusunda da bir deneyimi olan kimselerin
karşısındakini ikna edebileceğini, yanlış bir bakış açısını benimsetebileceğini de gözden uzak
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tutmamak gerekir. Böyle bir tehlike karşısında mantık bilmenin önemi kendiliğinden ortaya
çıkacaktır.
Mantık kurallarını bilmenin yararları, bu kuralları gramer kurallarına benzeterek
açıklanabilir: Konuşmasını bilen herkesin gramer kurallarının bilincine sahip olması
beklenemez. Fakat mesela bir insan eğer yazar olmak arzusundaysa, bu takdirde gramer
kurallarını bir kenara bırakamaz. Böyle bir kişi için gramer kurallarının bilinmesi temel bir
zorunluluktur.
Gramer kurallarını bilen herkesin iyi bir yazar olması beklenemeyeceği gibi, mantık
kurallarını öğrenmiş bir kimsenin bir probleme hemen bir çözüm getirebilmesi de
beklenemez. Fakat buna rağmen, tıpkı gramer kuralları misalinde olduğu gibi, mantık
kurallarını öğrenmek gereklidir. Başka bir benzetmeyle, yetenekli bir sporcu, aynı oranda
yetenekli olmayan bir kişiye nazaran daha az çalışmakla daha üstün bir başarı gösterebilir.
Fakat eğer bu yetenekli kişi daha çok çalışırsa, başarısı eskiye göre daha da artıracaktır.
Mantık kurallarını bilen bir kişi için de buna benzer bir durum söz konusudur. Nitekim bir
antrenör sporcularına mesela nasıl topa vurulacağını, nasıl boks yapılacağını gösterir. Fakat
aynı antrenörden ders alan sporcular, ancak kendi yetenekleri ölçüsünde başarılı olurlar.
Kısaca, mantık kurallarını ve bu kuralları nasıl uygulayacağını bilen birisinin bunları
bilmeyen birisi karşısında fikri üstünlük sağlama imkânı daha çoktur. Nitekim Antikçağ’da
Sofistler, mantık kurallarını bilen birisinin bunları bilmeyen birisini nasıl kandırabileceğini,
kişinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde mantığın nasıl kullanılabileceğini para karşılığı
öğretmişlerdir.
Fakat mantığın günlük hayattaki uygulamaları, yukarıda da işaret edildiği gibi, bir
bilim olarak mantığın konusu değildir; aralarında ancak dolaylı bir ilişki kurulabilir. Mantığın
asıl uygulaması, başta bilgisayarlar olmak üzere yapay zekâ gibi alanlarda karşımıza
çıkmaktadır. Nasıl ki matematik fiziğe, kimyaya vb. bilimlere uygulanıyorsa, mantık da söz
konusu alanlara uygulanmakta, başta matematik olmak üzere konuşma dilinin ve insan
düşüncesinin anlaşılmasında kullanılabilmektedir.
Nitekim mantık çalışmaları çeşitli felsefe problemlerine; modern mantık çalışmaları,
bilgisayarlardaki girift elektrik devrelerinin projelendirilmesine; yine modern mantık çalışmaları çeşitli matematiksel konulara; bazı mantık çalışmaları (mesela kuantum fiziği
dolayısıyla ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak çok değerli mantığın kullanılması gibi)
çeşitli bilimsel çalışmalarda; değerler mantığı gibi araştırma alanlarına; ayrıca yukarıda da
belirtildiği gibi, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizde kullanılıp bu gibi alanlara
uygulanabilmektedir.
Bu kitapta öncelikle klasik mantığın temel kavramlarının aktarılmasına çalışılmıştır.
Ayrıca, ele alınan bu konuların, klasik mantık anlayışı çerçevesinde, felsefe problemleriyle
olan ilgilerinden de söz edilmiştir. İkinci olarak, klasik mantığın özelliklerinden birisi olması
dolayısıyla, mantığın günlük hayattaki akıl yürütmeleriyle olan (dolaylı) bağıntısı (verilen
örnekler vasıtasıyla) kurulmaya çalışılmıştır. Üçüncü olarak da, gerek konular işlenirken,
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gerekse bahar dönemindeki işlenecek konularla, modern mantık derslerine hazırlık yapılmaya
çalışılmıştır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mantığın çeşitli problemlerle ilgisinin olduğu, gündelik akıl yürütmelerde karşımıza
çıkabileceği ve mantığın uygulama alanlarının neler olabileceği öğretilmiştir.
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1.Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Klasik Mantık ile Modern Mantık arasında bir karşıtlık olduğu söylenemez.
b) Günlük dil olan ilişkisi dolayısıyla klasik mantık, günlük yaşamla ilgi içindedir.
c) Bilim olarak mantığın, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle doğrudan bir ilişkisi
yoktur.
d) Pek çok kimsenin mantık okumadığı halde mantıklı düşünebildiğinden mantık
bilimini öğrenmek hiç bir işe yaramayacaktır.
e) Sofistler mantığın nasıl kullanılabileceğini para karşılığı öğretmişlerdir.

2) Aşağıdakilerden hangisi mantığın uygulama alanlarından birisi değildir?
a) Matematik
b) Felsefe
c) Bilgisayar bilimleri
d) Evrenin oluşumu
e) Elektronik devreler

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Günlük hayatta “mantıklı olmak” ifadesi sadece sanatsal kaygılarla kullanılır.
b) Günlük dil aracılığıyla yapılan akıl yürütmelerin anlaşılmasında klasik mantık,
modern mantığın hazırlayıcısı niteliğindedir.
c) Mantık, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizi konu edinebilir.
d) Pek çok kimse mantık okumadığı halde mantıklı düşünebilir.
e) Sofistler mantığın nasıl kullanılabileceğini para karşılığı öğretmişlerdir.
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4) Aşağıdakilerden hangisi bir bilim olarak mantığın özelliklerini yansıtmaz?
a) Bir bilim olarak mantığın teknolojik çeşitli uygulama alanı vardır.
b) Bir bilim olarak mantığın amacı hakikati aramaktır.
c) Bir bilim olarak mantık akıl yürütme kurallarını araştırır.
d) Bir bilim olarak mantık düşüncemizin işleyişinin en güvenilir tasvirini verir.
e) Bir bilim olarak mantık, yapay bir dildir.

5) “Mantık” denilince akla gelen özelliklerden hangisi bilim olarak mantığı
tanımlar?
a) Mantık doğru karar verme aracıdır.
b) Mantık doğru seçim yapma aracıdır.
c) Mantık insanları tanıma aracıdır.
d) Mantık yapay bir dil değildir.
e) Mantık içeriksiz bir dil kurmaktır.

6) “Klasik mantık” ve “modern mantık” adıyla bilinen çalışmalar arasında
a) hiçbir ilişki yoktur.
b) süreklilik ilişkisi vardır.
c) bir çelişki vardır.
d) uzlaşmaz iki alandır.
e) bağımsız iki alandır.

7) “Klasik mantık” deyimi kurucu olarak aşağıdaki isimlerden kimi hatırlatır?
a) Platon
b) Herakleitos
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c) Aristoteles
d) Russell
e) Frege

8) “Modern mantık” çalışmalarını “klasik mantık” çalışmalarıyla kıyaslandığını
aşağıdaki özelliklerden hangisi ile uyuşur?
a) Modern mantık, klasik mantığın devamıdır.
b) Modern mantık ile klasik mantık arasında bir uyuşmazlık vardır.
c) Modern mantık, klasik mantığın bir evrimidir.
d) Modern mantık, klasik mantıktan ayrı bir dil kullanır.
e) Modern mantığın kurucuları aynı zamanda klasik mantığı geliştiren matematikçilerdir.

9) Modern mantığın klasik mantığa göre üstünlüğünün gerekçesi nedir?
a) Bilgisayar uygulamalarının olmasıdır.
b) Matematik ile olan ilişkisidir.
c) Konuşma diliyle olan ilişkisidir.
d) Kullanılan dilin getirdiği üstünlüktür.
e) Aklımızın işleyişini açıklamasıdır.

10) Klasik mantığın uygulama alanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Kuantum fiziği
b) Rölativist fizik
c) Konuşma dili
d) Biyoloji
e) Bilgisayar dili
18

Cevaplar
1)D, 2)D, 3)A, 4)B, 5)E, 6)B,7)C,8)D,9)D,10)C

2. TERİMLER

19

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
“Terim” kavramının tanımı verilecek ve sahip özellikler incelenecektir. Terimlerin
türleri örneklerle anlatılacaktır. Bu derste somut ve soyut terimler; genel ve tekil terimler, özel
adlar gösterilerek, kolektif ve genel terimler, mutlak terimler ve bağıl terimler, olumlu ve
olumsuz terimler, yokluk bildiren terimler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Terim nedir?
2) Terim çeşitleri nelerdir?
3) Terimlerin dil ve düşünce arasındaki ilişkideki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Terimler

Kazanım
Terim çeşitlerini örneklerle,
problematik olarak
anlatmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuma
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Anahtar Kavramlar
 Terimler
 Terim çeşitleri
 Terimlerin aralarındaki ilişkiler
 Terimlerin görevleri
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Giriş
Günlük konuşma dili, düşüncelerimizi aktarmak için kullandığımız bir araçtır. Dilin
böyle bir görevi yerine getirmesi, anlamlı sembollerden kurulmuş olmasından, yani bir içeriğe
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Terimler bu sayede nesnelere varlık kazandırır, bizim
için anlamlı varlıklar olmalarını sağlarlar.
Dil içinde anlam taşıyan en küçük birimler terimlerdir*. Terimler her türlü maddi ve
manevi nesneleri, tek tek olayları ve olguları ifade etmeye yararlar. Bu özellik, terimlerin iki
yönlü görevleri olduğunu göstermektedir: Her türlü olguya/nesneye işaret etmek ve (işaret
ettiği olgularla/nesnelerle ilgili) bir anlam taşımak. Terimlerin bu özellikleri kaplam ve içlem
adıyla anılır.
Terimleri başka bir açıdan daha incelemek mümkündür: Farklı nesnelere işaret
ettikleri ve bu nesnelerin farklı özelliklerini dile getirdikleri için farklı terimlerden söz edilebilir. Terimler arasında ne gibi farkların olduğu ve bu farklı terimlerin ne gibi özellikler
taşıdığı da yine (aşağıda I.1’den itibaren) ayrı bir inceleme konusu yapılacaktır.
Terimlerin bu özelliklerinin bir mantık problemi olarak ele alınıp incelenmesi hiç de
sebepsiz değildir: Mantık kelimesi anlamı bakımından, Batı dillerinde olduğu gibi, dil ve
düşüncenin beraberce göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Gerçi mantık deyiminin bu
anlamda kullanılması Aristoteles’ten yaklaşık 500 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Aristoteles,
bugün mantık adını verdiğimiz çalışmalarını organon (alet) adıyla anmıştır. Fakat verilen isim
ne olursa olsun, Aristoteles de dili, düşünceyi aktarma aracı olarak görmüş* ve terimlerin
incelenmesine mantık çalışmaları içinde yer vermiştir.
Gerçekten de bir dil olmadan iletişim kuramayız ve düşüncelerimizi ifade edemeyiz.
Bu durumda, sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi ve düşüncelerimizin (yani, akıl
yürütmelerimizin) tabi olduğu kuralların (yani, mantık kurallarının) incelenebilmesi için dilin
bazı özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü akıl yürütmelerimizi dilin bazı
özellikleri kullanarak gerçekleştiririz. Öte yandan, olgular hakkında sahip olabildiğimiz
bilgilerin bir değerlendirmesi yapılmak istenirse, yine dilin özelliklerinin incelenmesi gerekir.
Çünkü olguları da yine dilin özellikleri kullanılarak biçimler, onlara varlık kazandırırız.
Dolayısıyla her iki durumda da dilin bazı özelliklerinin mantık açısından incelenmesi
kaçınılmaz olmaktadır.

*

*

Terimler geleneksel olarak iki gruba ayrılırlar: İlki, ki, o, bu, ve, ise gibi zamir, sıfat, bağlaç türünden
sinkategorematik (yani, tek başına anlam taşımayan) kelimelerin oluşturduğu guruptur. Bu bölümün
konusunu oluşturan ikinci gurup ise, «kalem», «ağaç», «iyilik», «ruh», «hürriyet» gibi kategorematik (yani,
tek başına anlam taşıyan) kelimelerden oluşur. Bu kavramları Türkçe kullanılan deyimlerle karşılamak
istersek, «sinkategorematik ifade» yerine, «laf türü ifade» diyebiliriz. Çünkü, «laf» kelimesi «boş laf»
deyiminde olduğu gibi «anlamsız bir ifade» karşılığı olarak kullanılabilmektedir. «Kategorematik terim»
yerine «sözcük» terimini kullanabiliriz. Çünkü söz, anlamı olan bir birimdir. Her iki ifade için ortak bir deyim
olarak «kelime» terimi kullanılabilir.
Aristoteles’in dil ve düşüncenin terimlerine olan ilgisi hakkındaki görüşleri için bkz. Atademir, 1974 ve Öner,
1970.
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Dil ile ilgili bir incelemede ise, yukarıda işaret edilen özellikleri dolayısıyla terimlerin
ayrı bir yere sahip olacakları açıktır. Nitekim terimlerle ilgili incelemelere sadece klasik
mantık içinde değil, aşağıda yer yer işaret edileceği gibi, modern mantık içinde de yer
verilmektedir. Hatta günümüzde terimlerin, mantık dışında, semiotik başlığı altında (bu
konuda bkz. Batuhan, H. Grünberg, T. 1970) ayrıca ele alındığı görülmektedir.

2.1. Somut ve Soyut Terimler
Bir terim herhangi türden tek bir nesneye işaret ediyor, yani tek bir nesneyi
adlandırıyorsa, somut terim adını alır. Soyut terimler ise, herhangi bir nesne (veya nesnelere)
atfedilen nitelikleri ifade etmeye yararlar. Mill’in bu konudaki çok kullanılan tanımıyla (Mill,
1879, s.29): Somut bir terim*, bir nesnenin yerini tutar; soyut bir terim ise, böyle bir nesneye
ait bir niteliği (attribute) temsil eder. Mill’in verdiği örnekle (age. s.29): Beyaz, bir ya da
özellikle birden çok nesnelerin adıdır; beyazlık ise, bu nesnelere ait niteliğin adıdır. Bu
durumda beyaz terimi somut, beyazlık terimi ise soyuttur. İnsan, bazı nesnelerin adıdır;
insanlık ise bu nesnelere ait niteliğin adıdır. O halde, insan somut, insanlık soyut bir terimdir.
Veya aynı konuda Keynes’in verdiği örnekle (Keynes, 1887, s.15): Üçgen, üç kenarla
sınırlandırılmış bütün şekillerin adı olup, somut bir terimdir. Üçgenlik (triangularity) ise, bir
şeklin kendisinin değil de, söz konusu şeklin sahip olduğu niteliklerin adı durumunda olduğu
için soyut bir terimdir. Keynes’in tanımıyla (age. s.14-15), bir nesneye bu nesnenin sahip
olduğu nitelikler (qualities) dikkate alınarak; veya bir nesneler sınıfına bu sınıftaki nesnelerin
ortak olarak sahip oldukları nitelikler (ya da nitelikler sınıfı) dikkate alınarak verilmiş bir
isim, somut terim durumundadır. Nesnelere ait niteliklere verilmiş isimler ise soyut terim
durumundadırlar.
Bu açıklamalar, somut terimlerin sadece duyu organlarımızla algıladığımız nesnelere
değil, zihnimizle kavrayabileceğimiz nesnelere de uygulandığını göstermektedir. Eğer somut
terimlerin içeriği bu şekilde düşünülmeseydi karışıklıklar ortaya çıkardı. Mesela, zihnimizde
tasarladığımız geometrik şekillere işaret eden terimler soyut terim olarak kabul edilseydi, bu
şekillere ait nitelikleri geometrik şekillerin kendisinden ayırt etme imkânı ortadan kalkardı.
Hâlbuki zihnimizde tasarladığımız ve herhangi bir şekilde (mesela kâğıt üzerine çizerek) ifade
edip bir ad verdiğimiz (mesela üçgen dediğimiz) bir geometrik şekil ve bu geometrik şekle ait
nitelikler arasında fark vardır. Kâğıda çizdiğimiz ve adına üçgen dediğimiz şekil, zihnimizde
tasarladığımız (mesela doğruların kesişmesinden meydana gelmesi; ikizkenar, eşkenar
olabilmesi; iç açılarının toplamının 180 derece olabilmesi vb.) niteliklerin bir örneğidir. Bu
bakımdan, belli bir şeklin adı olan üçgen teriminin bu şekle ait nitelikleri ifade eden üçgenlik
terimiyle aynı özellikleri taşıması beklenemez. Diğer bir deyişle, herhangi bir türden, nesneye
işaret eden ve onları adlandıran terimleri somut terim, bu nesneye ait nitelikleri ifade eden
terimi ise soyut terim olarak kabul etmek gerekir. Venn’in ifadesiyle (Venn, 1889, s.188),
somut bir terimin herhangi bir nesneye işaret etmeye, soyut bir terimin ise bir nesnenin
niteliğine işaret etmeye yaradığını kabul etmek gerekir.

*

Mill, «terim» yerine «isim» deyimini kullanmaktadır.
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2.2. Genel ve Tekil Terimler, Özel Adlar
Genel terimler, aynı türden olan nesnelerin ortak özelliklerini ifade etmeye yararlar.
Tekil terimler ise, söz konusu ortak özellikleri taşıyan tek tek nesnelere işaret ederler. Özel
adlar ise, belli bir nesneyi diğerlerinden ayırt etmeye yararlar. Diğerlerinde olduğu gibi, bu
gruptaki terimler de tek bir kelime veya bileşik bir kelime durumunda bulunabilirler.
Mesela, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı gibi bir ifade, bir genel terim
durumundadır. Çünkü belli özelliklere sahip nesnelerin (burada kişilerin) ortak özelliklerini
dile getirmektedir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dersek, bu terim sadece belli
bir şahsa uygulanabilir olduğu için, tekildir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiki
Cumhurbaşkanı dersek, bu terim bir özel ad durumunda olacaktır. Venn’in tanımıyla (age,
s.173): ‘‘Genel terim, aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini dile getiren terimdir. Tekil
terim ise, ortak özelliğe sahip nesnelere işaret eden terimdir.’’ Mesela, gezegen terimi, güneş
sistemi içinde yer alan ve güneşin etrafında düzenli olarak dolanan belli türden nesnelere
işaret ettiği için bir genel terimdir. Eğer belli bir gezegenden söz edilmek istenirse, mesela
güneşe en yakın gezegen denirse, bu terim bir tekil terim durumunda olur.
Her üç terim de algılanabilen veya tasarlanabilen nesnelere işaret etmek için
kullanılabilir. Mesela iyilik, adalet, insanlık, masa vb. gibi terimler, birtakım nesnelerin ortak
özelliklerini dile getirdikleri için, genel terim durumundadırlar. İyi, adil, (belli bir) masa,
Anka kuşu, sinekli bakkal gibi terimler tek bir nesneye işaret ettikleri için tekil terimdirler.
Buraya kadar yapılmış açıklamalar, soyut terimlerin aynı zamanda bir genel terim
olabileceğini de göstermektedir. Mesela iyilik bir genel terim olduğu kadar bir niteliğin adı
olarak da kullanılabileceği için, aynı zamanda bir soyut terimdir. Bir terimin hangi gruba
girdiği günlük dilin özellikleri gereği ilk bakışta belirlenemeye-bilir. Hatta aynı bir terim,
kullanıma göre, farklı guruba birden de girebilir. Mesela fizik terimi belli bir disipline, yani
fizik bilimine işaret etmek amacıyla kullanıldığında bir somut terim özelliği taşır. Fakat aynı
terim, bir çalışma biçimini diğer çalışma biçimlerinden ayırmak, yani bir çalışma biçimini
fizik bilimi olarak adlandırılmasını sağlayacak niteliklerin adı olarak da kullanılabilir: mesela
fizik demek deney ve gözlem demektir veya bu bir fizik çalışmasıdır denildiğinde, fizik terimi
bir soyut terim özelliği taşır. Yine aynı terim, bugünkü fizik dersi gibi bir ifadede tek ve belli
bir hâdiseyi adlandıracak şekilde kullanıldığı için tekil terim durumundadır. Söz konusu
terimi bir genel terim olarak da kullanmak mümkündür. Mesela, Newton, Einstein,
Heisenberg gibi bilim adamlarının yaptığı fizik çalışmaları denildiğinde, fizik terimi, bazı
bilim adamlarının yaptığı çeşitli çalışmaların ortak özelliklerini dile getirdiği için, genel terim
özelliği taşımaktadır.
Günümüzde terimler arasındaki çeşitli ilişkilerin incelenmesi hem mantığın hem de
felsefenin bir konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki konudaki çalışmalara öncülük
eden düşünürlerden birisi B. Russell olmuştur. Russell, terimler arası ilişkileri mantık-
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matematik açısından Principia Mathematica’da (bkz. Russell-Whitehead, 1935) incelemiştir.
Russell, aynı problemle felsefe açısından tasvirler teorisi çerçevesinde uğraşmıştır*.

2.3. Kolektif ve Genel Terimler
Kolektif terimler, bir gurubu başka guruplardan ayırmaya yararlar. Bu özellikleri
dolayısıyla genel terimlerden ayrılırlar. Mesela, nesne terimi, rastgele bir bütünlüğe işaret
eden bir genel terimdir. Hâlbuki canlı nesne terimi, belli tür nesneleri diğerlerinden ayırdığı
için bir kolektif terimdir.

2.4. Mutlak Terimler ve Bağıl Terimler
Bir terimin işaret ettiği nesne, başka bir nesne olmadan düşünülemiyorsa, bu nesnelere
işaret eden terimlere bağıl terim (izafi terim) denilir. Mesela baba teriminin bir kişiye işaret
edebilmesi için, başka bir nesnenin, yani o kişinin çocuğunun olması gerekmektedir.
Bu durumda mutlak terim, başka bir nesnenin varlığına ihtiyaç göstermeden bir
nesneye işaret edebilen terimdir. Jevons’un verdiği örnekle (Jevons, 1965, s.25): Su, gaz, ağaç
gibi terimler mutlak terimlerdir. Ancak yine Jevons’un belirttiği gibi, bir terim tam manasıyla
mutlak sayılamaz. Çünkü önünde sonunda başka nesnelerin varlığına ihtiyaç gösterecektir
(age, s.26): Su, kendisini meydana getiren elementler; ağaç, toprak sayesinde vardır.
Fakat kimi mantıkçılara göre bazı terimler mutlak terim durumunda olabilir. Mesela
Eaton’a göre (1931, s.315): Özel adlar, beyaz gibi bir niteliği ifadede kullanılan terimler
mutlak terim durumundadırlar. Fakat bu örnekteki terimlerin de tam anlamıyla bir mutlak terim sayılmaması gerekir. Çünkü algılanabilir her nesne önünde sonunda, doğrudan veya
dolaylı bir şekilde başka bir nesnenin varlığına ihtiyaç gösterir. Nitekim beyaz terimiyle işaret
edilmek istenen nesne, başka renklerin ve çeşitli fiziksel nesnelerin varlığına ihtiyaç gösterir.
Bir terimin mutlak terim durumunda olabilmesi, bu terimin duyu organlarımızla
algılayamadığımız, sadece tasarlayarak kavrayabildiğimiz nesnelere işaret etmesiyle mümkün
olabilir. Mesela kültür, hürriyet gibi tasarlayarak kavrayabildiğimiz nesnelere işaret eden
terimlerin birer mutlak terim olmasından söz edilebilir. Nitekim bu terimlerle işaret edilen
nesnelerin varlığı başka nesnelerin varlığına ihtiyaç göstermez.
J. S. Mill bağıl olmayı, terimlerin anlam bağı açısından ele almıştır (age, s.45-47). Bir
nesnenin başka bir nesneye bağlı olması, iki nesne arasında birtakım olayların gözlenmiş
olmasına bağlıdır. Gözlem yoluyla nesneler arasında kurulan bağ, bu nesnelere işaret eden
terimlerin anlamları içinde yer alır. Mesela ağaç teriminin hem belli bir nesneye işaret ettiğini,
hem de toprakta yetişen bir bitki olduğunu bu terimin anlamı gereği biliriz.
Terimlerin neleri varsaydığı, diğer bir deyişle, terimlerin işaret etmek durumunda
olduğu nesnelerle terimlerin anlamları arasındaki ilişki problemi (bu konuda, mesela bkz.
*

Bu konuda bkz. Russell, 1961 ve 1964. Gerek Russell’ın, gerekse diğer düşünürlerin terimler arası ilişkileri
ele alan çalışmaları için bkz. Ural, 1982.
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Denkel, 1981) günümüz düşünürlerinin de üzerinde durduğu önemli problemlerden birisidir.
Bu problem, Russell’ın, meşhur yalancı paradoksu* ve diğer paradokslar (bu paradokslarla
ilgili olarak bkz. Grünberg, 1962, s.38-57) için ileri sürdüğü çözümler dolayısıyla güncel hale
gelmiştir.
Bağıl terimlerin Quine’nın yaptığı biçimde (Quine, 1974, s.137 vd.) niceleme mantığı
aracılığıyla incelenmesi, bu terimlerin günümüz mantığıyla olan ilgisini gösteren başka bir
örnek olarak düşünülebilir.

2.5. Olumlu ve Olumsuz Terimler, Yokluk Bildiren Terimler
Olumlu terimler, işaret ettikleri nesnelerde bir niteliğin varlığını bildirirler: Cesur,
madeni, mutlu, kuvvetli gibi. Olumsuz terimler ise, tersine, birtakım niteliklerin
bulunmadığını bildirirler: Mutsuz, madeni değil, zayıf, iyi değil, korkak veya kuvvetsiz gibi.
Yani kısaca olumsuz terimler, -siz, -suz gibi takılarla veya olmayan, değil gibi ifadelerle
meydana getirilebilmektedir.
Yukarıdaki türden takılarla meydana getirilen her terim, şüphesiz anlamca olumsuz
değildir: şekilsiz, sessiz gibi. Hatta bu gibi terimlerin olumlu bir anlamı da olabilir: ölümsüz,
kusursuz, eksiksiz gibi.
Bu durumda, aldığı takılar gereği olumsuz görünüşte olsa da, olumlu bir terimin, bir
nesnenin veya niteliğin mevcudiyetini bildirmeye yaradığını söylemek gerekir. Olumsuz bir
terim ise, bir niteliğin bulunmadığını ifade eder. Böyle bir terim, olumlu terimlere değil veya
olmayan takısının ilavesiyle meydana getirilebilir. Mesela; cesaretli olmayan, beyaz değil
gibi.
Birbirlerine göre olumlu ve olumsuz durumda olan terimler, çelişik, karşıt ve zıtlık
bildiren terim guruplarını meydana getirirler.
Biri diğerinin olumsuzu durumunda olan iki terim arasında ortak bir terim yoksa
(Latta-Macbeath, 1941, s.31), bu iki terim çelişiktir (contradictory). Söz konusu iki terim
arasında ortak bir terim varsa, bu gibi terim çiftleri, Karşıt (contrary) terimleri oluştururlar.
Mesela az ve çok terimleri karşıttır; çünkü eşit terimi aralarında ortak bir terimdir. Hâlbuki az
*

Bu paradoksa göre: Bir A şehrinde doğmuş bir insan, «A şehrinde doğmuş herkes yalancıdır» derse, bu kişi
de A şehrinde doğmuş olduğu için yalan söylemektedir. Fakat, bu kişi yalan söylüyorsa, yukarıdaki sözünün
de yalan (yani, yanlış) olması gerekir. Bu durumda, A şehrinde doğmuş olan kişilerin doğru söylemesi
gerekir. Eğer A şehrinde doğmuş kişiler doğru söylüyorlarsa, «A şehrinde doğmuş herkes yalancıdır»
sözünün de doğru olması gerekir. Bu ise, A şehrinde doğmuş herkesin yalancı olmasını gerektirir. Bu
durumda tekrar başa dönülmüş olur. Böylece de söz konusu kişinin yalan mı, doğru mu söylediği
belirlenemez ve paradoksal bir durum ortaya çıkar. Russell bu gibi paradoksları (diğer tür paradokslar için
mesela bkz. Reichenbach, 1939, s.68-77), «tipler teorisi» yardımıyla açıklamak istemiştir (Russell-Whitehead,
1935, s.60-66 ve Russell, 1964, s.59-103). Daha sonraları aynı problemlerin çözümü için «sentaktik
kategoriler» (Ajdukiewicz, 1978, s.118 -140) ve diğer çeşitli görüşler (bu görüşler için mesela bkz. Haack,
1980, s.135-152) ileri sürülmüştür.
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ve az olmayan (veya az değil) terimleri arasında ortak bir terim yoktur ve bu iki terim
çelişiktir. Bu durumda, beyaz ve siyah, mutlu ve mutsuz, sıcak ve soğuk, gece ve gündüz gibi
terimler karşıt terimler guruplarını oluştururlar. Karşıt terimler aynı bir nesneye atfedilebilirler. Mesela bir kalem beyaz ve siyah, bir demir sıcak ve soğuk, bir insan mutlu ve mutsuz
olabilir. Ayrıca, aynı bir nesne, olumsuz terim çiftlerinin dışında sayısız niteliklere (yani,
ortak terimlere) sahip olabilir: Bir kalem beyaz, siyah veya başka renklerde olabileceği gibi,
uzun, kısa, ağaçtan, madeni vs. olabilir. Bu husus, karşıt iki terimin aynı nesne için beraberce
doğru olabileceğini göstermektedir. Fakat bu durum çelişik terimler için söz konusu olmaz.
Mesela kalem ve kalem olmayan terimleri aynı nesne için kullanılamaz.
Zıt (opposite) terim çiftleriyle ilgili olarak, psikolojik özelliklerimizden söz etmek
mümkündür. Mesela, iyi ve kötü gibi iki terim, bir düşünce, bir görüş, bir değer yargısı, bir
inanç veya bir beğeni ifade etmede kullanılabilir. Karşıt terimlerde olduğu gibi, zıt terimler
arasında da ortak terimler bulunabilir.
Çelişik terimlerin diğer terimlerden farklı olan yönü, bu terim çiftlerinin, (De
Morgan’ın kullandığı deyimle): Konuşma Evreni’ni ikiye ayırmasıdır. Yani, beyaz ve beyaz
olmayan, kalem ve kalem olmayan gibi çelişik terimlerden olumlu olanları, bir nesne veya bir
niteliğin mevcudiyetini bildirirken, olumsuz (yani, çelişik) terimler ise olumlu terimle sözü
edilenin dışında kalan her şeyi (söz edebileceğimiz -yani, konuşma evrenini oluşturan- her
şeyi) kapsamak durumundadır.
Kalem değil gibi bir terim dolayısıyla kalem dışında kalan akla gelebilecek her şeyi
düşünmek mümkündür. Fakat olumsuz terimlerin kapsamının bu kadar geniş olması, bazı
güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Mesela bir nesneyle ilgili olarak kullanılacak kalem
değil ifadesinden bu nesne hakkında bir bilgi elde etmek söz konusu değildir. Böyle bir
belirsizlik karşısında bazı mantıkçılar, olumsuz terimlerle işaret edilmesi söz konusu
olabilecek nesneleri sınırlandırmışlardır. Bu görüşe göre, mesela beyaz olmayan terimi,
konuşma evreni içindeki mümkün her nesneye değil, sadece renklere işaret etme
durumundadır. Bu suretle, beyaz değil, o halde yeşil, mavi veya başka bir renktir şeklinde bir
çıkarım sözkonusu olur. Fakat genel olarak mantıkçılar, olumsuz terimlerin her türlü nesneye
işaret edebileceği görüşündedirler (Keynes, 1887, s.43-44).
İki çelişik ifadeyle ilgili güçlükler, terimlerin içerikleri göz önüne alınmadığında
ortadan kalkmaktadır. Çünkü bu durumda çelişik iki terimin sadece formları yönünden
dikkate alınması söz konusudur. Yani, Z bir terim ise, çelişiği Z değil veya Z olmayandır. Günümüz mantığında da, değilleme temel bir mantıksal kavram olup, değillenmiş bir ifade
diğerinin çelişiği olarak kabul edilir.
Olumlu ve olumsuz terimlerinin, üçüncü halin imkânsızlığı ilkesiyle olan ilgileri (bu
konuda mesela bkz. Russell, 1961, s.274 vd.), ve bu terim çifti hakkında yapılan diğer
tartışmalar (bu konuda mesela bkz. Geach, 1972, s.74-88) dolayısıyla, günümüz mantığı
içinde de önemli bir yer tutmaktadırlar.
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Olumlu ve olumsuz terimler yokluk bildiren terimlerden ayrılırlar. Yokluk bildiren
terimler yapı olarak olumlu olabilirler. Fakat bir nesnede normal olarak bulunması gereken bir
özelliğin mevcut olmadığını ifade ettikleri için anlamca olumsuzdurlar: Mesela, kör, sağır gibi
terimler bu guruba girerler.

2.6. Terimlerin Çokanlamlılığı
Terimlerde çokanlamlılık, bir terimin birden çok anlama gelebilmesidir. Mesela, gül
kelimesi, bir çiçek adı, bir emir, bir insan adı olabilir. Aristoteles’in Kategoriler isimli
eserinin hemen başında tanımladığı gibi, çeşitli nesneler ortak bir isime sahipseler, bu
nesneler homonimdir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, bu tür nesnelere işaret eden terimler,
çokanlamlı terimleri meydana getirirler. Yine Aristoteles’in De Interpretatione (Türkçeye,
Önermeler adı altında çevrilmiş) eserinin hemen başında belirttiği gibi, terimler
düşüncelerimizi aktarmaya yararlar. Düşüncelerimizi aktarmada kullandığımız bu araçlar,
Aristoteles’in başka bir eserinde (De Sophisticis Elenchis’in* hemen başlarında) belirttiği gibi,
nesnelerin yerlerini tutarlar; konuşurken, sözünü ettiğimiz nesneyi bulup getirmek yerine, o
nesneyi adlandıran kelime vasıtasıyla düşüncemizi aktarırız. Kelimelerdeki kusurlar, bozukluklar bilerek veya bilmeyerek birtakım hataların yapılmasına yol açarlar. Bu bakımdan
gerek doğru düşünebilmek, gerek başkasının düşüncelerini doğru olarak anlayabilmek ve
gerekse düşüncelerimizi başkalarına doğru olarak aktarabilmek için, terimlerin bu gibi
özelliklerinin bilinmesi ve dikkate alınması gerekir.

*

Aristoteles’in bu eserleri, H. R. Atademir tarafından Organon adı altında Türkçeye çevrilmiştir. (Kaynakçada
bkz. Aristoteles 1963-1967).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önermenin yapıtaşı olan terim kavramının tanımı yapılarak, özellikleri ve türleri
örneklerle öğretilmiş, düşüncede oynadığı rol üzerinde durulmuş ve mantık tarihindeki yerine
işaret edilmiştir.
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2.Bölüm Soruları
1) Dil içinde kendi başına anlam taşıyan en küçük birimler aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çıkarımlar
b) Önermeler
c) Terimler
d) Cümleler
e) Kıyaslar

2) Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
a) Adaletsiz
b) Egemenlik
c) Zarafet
d) Kibar
e) Nezaketsiz

3) Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
a) Düşüncesiz
b) Uzay
c) Sonsuzluk
d) Havasızlık
e) Siyahlık
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4) Aşağıdakilerden hangisi soyut terimdir?
a) Medeniyet
b) İnsan
c) Müze
d) Zanaatkâr
e) Kültür

5) Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
a) İyi
b) Güzel
c) Sefil
d) Tatlı
e) Kibarlık

6) Aşağıdakilerden hangisi bağıl terimdir?
a) Anne
b) Oturmak
c) Okumak
d) Uzay
e) Deniz

7) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz (yokluk bildiren) terimdir?
a) Akılsız
b) Kusursuz
c) Eksiksiz
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d) Ölümsüz
e) Sonsuz
8) Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı terimdir?
a) Koş
b) Kap
c) Çalış
d) Oku
e) Sev

9) Aşağıdaki terimlerden hangisi mutlak terimdir?
a) Çocuk
b) Kalem
c) Oku
d) Mekân
e) Yüzgeç

10) Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi çelişiktir?
a) Canlı/cansız
b) Cisim/ruh
c) Duygulu /duygusuz
d)

İnsan/insan olmayan

e) Hareketli/sakin
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Cevaplar
1)C, 2)D, 3)B, 4)A, 5)E, 6)A, 7)A, 8)B, 9)D, 10)D
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3. TERİMLERDE KULLANMA VE ANMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Terimlerde kullanma ve anma arasındaki fark örneklerle öğretilecek ve gündelik
konuşma dilinden örnekler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Terimlerde kullanma ve anma arasındaki fark nedir? Aralarındaki ayrıma dikkat etmemek
ne gibi sorunlara sebep olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Terimlerde kullanma ve
anma

Kazanım

Terimlerde kullanma ve
anma arasındaki fark
örneklerle öğrenilmesi,
konuşma dilinden verilen
örneklerle günlük
kullanımının açıklanması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Alıştırma
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Anahtar Kavramlar


Terim



Kullanma



Anma
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Giriş
Bir terimin kullanılması ve anılmasını birbirinden ayırmanın gerekli olduğu G.
Frege’nin (1848-1925) katkısıyla günümüz mantıkçılarının dikkatini çekmiştir. Bu durum, her
terimin biri diğerinden bağımsız kullanma ve anma isimli birbirinden mutlaka ayrılması
gereken farklı iki özellik taşımasına dayanmaktadır.
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3.1. Terimlerde Kullanma Ve Anma Arasındaki Fark
Bir terim, herhangi bir nesneye işaret etmek amacıyla kullanılabildiği gibi, aynı
terimin kendisi de bir obje olarak ele alınabilir. Bu durumda birinci amaç çerçevesinde bir
terim kullanılmış, ikincisinde ise aynı terim anılmış olur. Mesela,
Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanıdır.
ifadesinde Atatürk, bir kişiye işaret etmek amacıyla kullanılmıştır. Hâlbuki
‘Atatürk’, ‘Ata’ ve ‘Türk’ kelimelerinden oluşmuştur.
veya,
‘Atatürk’ yedi harfli bir kelimedir.
şeklindeki ifadelerde aynı terim herhangi bir nesneye işaret etme durumunda olmayıp,
terimin kendisinden söz edilmekte, yani anılmaktadır.
Bir terimin kullanılması ve anılması arasındaki ayrımı ifade etmenin yolu, anılan
terimi tırnak içinde yazmakla olur. Aksi takdirde birtakım güçlükler doğabilir. Mesela,
949 - 948 = 1
eşitliğindeki sonucun Türkçedeki okunuşunu yazarsak, eşitlik,
949 - 948 = Bir
şeklini alır. Her iki eşitlikten yararlanarak tırnak işareti de kullanmazsak,
1 = Bir
yazabiliriz. Bir, üç harfli bir kelime durumunda bulunduğuna göre, yukarıdaki eşitlik
yerini,
949 - 948 = Üç harfli bir kelimedir.
gibi anlamsız bir sonuca bırakır. Hâlbuki bir terimin anılması ve kullanılmasının aynı
şeyler olmadığı dikkate alınır ve bu da tırnak işaretleriyle gösterilirse, yukarıdaki gibi bir
sonuca ulaşılamaz. Çünkü ancak,
‘Bir’, üç harfli bir kelimedir.
diye yazabiliriz. Ayrıca, bir terimin kullanılması ve anılması aynı şey olmadığına göre;
yani:
bir  ‘bir’
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olacağına göre,
1  ‘bir’
olması gerekir. Dolayısıyla da 949 - 948 gibi bir çıkarmanın üç harfli bir kelimeye eşit
olması söz konusu olamaz.
Bir terimin anıldığının belirtilmesi, günlük kullanımda önemsenmeyebilir. Fakat bazı
uzun ifadelerde bu hususun belirtilmesi kaçınılmazdır. Mesela,
Yanlış altı harflik bir terimdir ifadesi yanlıştır ifadesi doğru bir ifadedir yanlıştır
ifadesi doğrudur, gibi daha da uzatılması mümkün olan bir cümle, ancak aşağıdaki parantezler
sayesinde bir anlam kazanabilir ve doğruluğuna karar verilebilir.
“““ ‘““ ““ ‘“ “ ‘Yanlış’ altı harflik bir terimdir.” ifadesi yanlıştır’” ifadesi doğru bir
ifadedir”” yanlıştır”‘“ ifadesi doğrudur””” doğrudur.
Burada kullanılan her tırnak işareti, bir üst-dil’e (meta-dil) işaret etmektedir. Bu
durumda, yukarıdaki ifadede altı basamaklı bir dil söz konusudur. Böyle bir ifadenin anlamlı
olabilmesi için bu basamakların belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise tırnak işaretleri
kullanmaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Terimlerde kullanma ve anma arasındaki fark ile terimlerin çokanlamlılığı örneklerle
öğretilmiştir.
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3. BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘köpek’ terimi -doğru olarak- anılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

‘Köpeği’ günde iki kere dışarı çıkarıyorum.
Ayşe ‘köpeğini’ asla evde yalnız bırakmaz.
‘Köpek’ büyük ünlü uyumuna uyar.
Ölen köpeğim çok sevimliydi.
Mehmet köpeğini her şeyden çok seviyor.

2)

Aşağıdaki

cümlelerden

hangisinde

‘şemsiye’

terimi

yanlış

olarak

kullanılmamıştır?
a) Çıkarken şemsiyeni almayı unutma
b) Çıkarken “şemsiyeni” almayı unutma
c) “Şemsiye” yedi harfli bir kelimedir
d) “Şemsiye” bizi yağmurdan korur
e) Şemsiye siyah harflerle yazılmıştır

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘şemsiye’ terimi kullanma özelliği açısından
doğru kullanılmıştır?
a) Çıkarken şemsiyeni almayı unutma
b) Şemsiye siyah harflerle yazılmıştır
c) “Şemsiye” yedi harfli bir kelimedir
d) “Şemsiye” bizi yağmurdan koruma aracının adıdır
e) “Şemsiyeni” aldın mı?
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4) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi anma açısından yanlıştır?
a) ‘1’  ‘bir’
b) 1 = 1
c) Bir = Bir
d) 1 = bir

e) ‘1’ = ‘bir’

5) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi anma açısından doğrudur?
a) Bir = üç harfli bir kelimedir
b) 1 = 𝑏𝑖𝑟

c) Bir = ′üç ℎ𝑎𝑟𝑓𝑙𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑟′
d) ‘1’  ‘bir’
e) 1  bir

6) ‘‘‘ “Bütün mantıkçılar akıllıdır” önermesi üç harflidir’’’ önermesi,

a) kullanma açından doğrudur
b) anma açısından doğrudur
c) anma açısından yanlıştır
d) kullanma açısından yanlıştır
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e) kullanma ve anma açısından ne doğrudur ne de yanlıştır

7) “Bir üç harflidir” önermesi
a) Anma açısından doğrudur
b) kullanma açsından doğrudur
c) kullanma açısından yanlıştır
d) anma açısından yanlıştır
e) kullanma ve anma açsından doğrudur

8) ‘’’ “insan” beş harflidir ‘’’ önermesinde “insan” terimi
a) doğru olarak anılmıştır
b) doğru olarak kullanılmıştır
c) yanlış olarak anılmıştır
d) yanlış olarak kullanılmıştır
e) hem kullanılmış hem de anılmıştır
9) ‘1’  ‘bir’
a) kullanma açısından doğrudur
b) anma açısından yanlıştır
c) anma açısından doğrudur
d) kullanma açısından yanlıştır
e) kullanma ve anma açsından yanlıştır
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Cevaplar
1)C, 2)A, 3)A,4)E,5)D,6)B,7)D,8)A,9)C

OKUMA PARÇASI
TERİMLERİN NESNELERLE OLAN İLİŞKİSİ VE TERİMLERİN
ANLAMI: KAPLAM VE İÇLEM
İçlem ve kaplam, klasik mantık içinde son derece önemli bir yer tutmuş, değişik
biçimlerde günümüze kadar önemini korumuştur.
İçlem ve kaplam, terimlerin işaret etme ve anlam taşıma özelliklerinin ele alınmasıdır.
Her terim, hem nesnelere işaret eder, hem de bu nesnelerle ilgili olarak bir bilgi taşır.
Sözgelimi, masa terimi hem birtakım nesnelere işaret eder, hem de bu kelimeyi bilen birisinin
zihninde bu nesneyle ilgili bazı bilgilerin hatırlanmasına yol açar. İşte terimlerin işaret etmek
veya herhangi türden nesne (veya nesnelere) uygulanma özelliğini dile getirmek için kaplam
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(şümul, extension); terimlerin bir anlam taşıma özelliklerini dile getirmek için ise içlem
(tazam-mun, intension veya comprehension) ifadeleri kullanılır.
İçlem ve kaplam probleminin felsefe içindeki yeri iki ayrı dönemde ele alınabilir.
Birinci dönem Aristoteles’in, ikinci dönem ise büyük ölçüde Frege’nin çalışmalarıyla
başlamıştır. Burada sadece içlem ve kaplam kavramlarının birinci dönem içindeki yeri ana
hatlarıyla belirlenmeye çalışılacaktır. İkinci dönem, ilkine göre değişik bir anlayış üzerine
kurulduğu için ele alınmayacaktır.
İçlem ve kaplam kavramları ilk defa Port-Royal mantıkçıları tarafından özel terimlerle
anılmış ve tanımları verilmiştir. Fakat bu kavramlarla ilgili problemlerin ilk ortaya çıkması
Aristoteles sayesinde olmuştur. Aristoteles’in kategoriler ve cevher konusundaki görüşleri,
söz konusu kavramlarla ilgili problemlerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. İçlem ve kaplam
kavramları, Aristoteles’ten sonra da, özellikle cevher kavramıyla olan ilişkisini sürdürmüştür.
Bu bakımdan içlem ve kaplam kavramlarının felsefe içindeki yeri, cevher problemiyle
paralellik gösterir. Şimdi Aristoteles’ten başlayarak, cevher problemi ve bu problemin içlem
ve kaplam problemiyle olan ilgisi üzerinde duralım.
Aristoteles’in kategorilerle ilgili görüşleri yeterince açık olmadığı için (Kneale, 1975,
s.25) farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bazı düşünürler, Aristoteles’in kategorilerini
Grekçenin özelliklerinden hareket ederek açıklamak istemişlerdir (mesela, bkz. Aster, 1972,
s.100). Ayrıca, Aristoteles’in kategorilerinin fiziksel nesneleri mi, yoksa dile ait bir
sınıflamayı mı kapsadığı felsefe tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Ancak bütün bu
gibi belirsizliklere rağmen, genellikle kabul edildiği gibi, Aristoteles’in kategorilerle ilgili
açıklamaları fiziksel nesnelerin sınıflandırmasından ayrı düşünülmemelidir. (Mesela, bkz.
Kneale, 1975, s.25-33; Dumitriu, 1977, cilt I, s.152-159; PrantI, 1972, cilt I, s.208-210). Bu
kabulden hareket ederek, kategorilerin fiziksel nesnelerle ne gibi ilgisi olabileceği üzerinde
durmak suretiyle, kategorilerin özelliklerini ortaya koymaya çalışalım.
Herhangi bir fiziksel nesne hakkında duyu organlarımıza dayanarak birbirinden farklı
özellikte (yani, o nesnenin rengi, kokusu, uzunluğu vs. ile ilgili) bilgiler ortaya koymak
mümkündür. Belli bir nesneyle ilgili olarak ortaya konulabilecek bu gibi bilgileri sınırlamak
imkânı yoktur. Çünkü elimdeki kalemle ilgili olarak değişik zaman ve yerlerde, o nesnenin
geçmişini ve tabi olduğu şartlardaki değişiklikleri de dikkate almak suretiyle ortaya
konulabilecek bilgilerin hepsi de birbirinden farklı olup, sayıca sonsuzdur. Fakat sayıca
sonsuz olmakla birlikte, bütün bu bilgiler arasında bir sınıflandırma yapmak mümkündür.
Diğer bir ifadeyle, bütün bu bilgileri, Aristoteles’in terminolojisiyle söylersek, 10 kategori
içinde toplamak mümkündür.
Bu kategoriler: Nicelik (Kemiyet), Nitelik (Keyfiyet), Görelik (İzafet veya Nispet veya
Bağıntı veya Rölasyon), Zaman, Yer (Mahal), Durum (Vaz’ı), Sahip-olma (Mülk veya
İyelik), Etki (Fiil veya Aksiyon veya Edim), Edilgi (İnfial veya Passion) ve Cevher’dir.
Dikkat edilirse ilk dokuz kategori fiziksel nesnelerin doğrudan veya dolaylı yolla
algılanabilen özelliklerini ifade etmektedir. Mesela, Emrecan’ın kitabı (görelik), elli sayfa
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(nicelik) olup, hafiftir (nitelik) ve şimdi (zaman) elimde (yer) açık olarak (durum) dış kabıyla
birlikte (sahip olma) dir ve benim tarafımdan okunmaktadır (edilgi). Yani, bu kategoriler
sayesinde, fiziksel bir nesne hakkında duyu organlarımıza dayanarak ortaya konulabilecek
sonsuz sayıdaki bilgilerin bir sınıflandırmasını yapmak imkân dâhiline girmiş olmaktadır.
Bu dokuz kategorinin diğer bir niteliği, fiziksel nesnelerin değişebilen özelliklerini
ifade etmesidir. Mesela elimdeki kalemi yeşile boyarsam, rengi (niteliği) ve bir miktar da
ağırlığı (niceliği) değişse de kalem aynı kalem olmaya devam edecektir. Bir insan zaman
içinde yaşlanacak, boyu, kilosu, yaptığı iş değişecek, ama o insan aynı kişi olarak kalacaktır.
Bu durumda söz konusu dokuz kategorinin, fiziksel nesnelerin değişebilen, gelip-geçici, yani
arızi (ilineksel) özelliklerini ifade etmeye yaradığı ortaya çıkmış olmaktadır.
Bu sonuç, fiziksel nesnelerin görünüşlerindeki değişikliklere rağmen değişmeden
kalan ve onlara görünüşlerini temin eden bir özelliğinden söz etmenin gerekliliğine de işaret
etmektedir. Aksi takdirde, mesela bir insanın şişmanlaması, yaşlanması vb. değişikliklerden
sonra, o kişinin ayrı bir şahıs olarak değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir deyişle, bahçedeki
ağaç çiçek açsa da, yapraklarını dökse de ve sonra tekrar yeni çiçek ve yaprak açsa da yine
aynı ağaçtır; bir insan görünüşündeki bütün değişikliklere rağmen yine aynı insandır.
Aristoteles, nesnelerin görünüşlerindeki değişikliklere rağmen değişmeden kalan yönüne
cevher (substance) veya öz (essence)* demektedir. Bu durumda cevher, nesnelerin
görünüşlerindeki değişikliklere rağmen değişmeden kalmakta ve “nesnelere görünüşlerini,
yani bizim algıladığımız özelliklerini kazandırmaya yaramaktadır: Kalemi kalem, insanı insan
yapan, her fiziksel nesneye sahip olduğu görünüşünü kazandıran ve bu görünüşünü
sürdürmesini sağlayan, nesnelerin görünüşlerindeki değişikliklere rağmen değişmeden kalan
ve algı objesi olmayan bir sübstansa (yani, taşıyıcıya) ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, fiziksel
nesnelerden söz edebilmek için gerekli olan 10 kategori ortaya çıkmış olmaktadır.
Fakat fiziksel nesneler hakkında sahip olabileceğimiz bütün bilgiler göz önüne
getirilirse, yukarıda yapılan açıklamaların eksik olduğu görülür. Çünkü herhangi bir fiziksel
nesne hakkında ortaya konulabilecek bilgiler, sadece o nesneden elde edilebilecek verilerle
sınırlı değildir. İkinci olarak, o nesnenin içinde yer aldığı türün dikkate alınmasıyla sahip
olunabilecek bilgilerden söz etmek gerekir. Yani, hakkında bilgi sahibi olmak istediğimiz
nesneyi gözlemenin dışında, o nesneyle bazı ortak özelliklere sahip diğer nesnelerin de
dikkate alınması gerekir. Esasen, ortak özelliklere sahip nesnelerle ilgili (yani, genel nitelikte)
bir bilgi ortada yoksa tek bir nesneyi gözlemekle elde edilecek bilgiler o nesneyi tanımak
bakımından da yeterli olamazlar. Mesela, eğer bir canlı kavramına sahip değilsek,
gözlediğimiz nesnenin canlı bir nesne olduğunu da ileri süremeyiz. Diğer bir deyişle, tek bir
nesnenin incelenmesi, o nesnenin diğer örneklerini kapsayan genel bir bilgi ortada yoksa bir
anlam taşımayacaktır. Aristoteles’in ifade ettiği gibi, tekilin bilinebilmesi için tümelin
bilinmesi gerekir (Metaphysica 1003a 10-15).

*

«Cevher» ve «öz» arasındaki ilişki, Bochenski’nin de belirttiği gibi,1951, s.34), karmaşık ve özel bir
araştırma konusu olacak değerdedir.
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Tek tek nesnelerle ilgili olarak başvurmak zorunda olduğumuz genel kavramların da
(diğer bir deyişle, tümelin de) Aristoteles’e göre bir cevheri vardır. Bu suretle ortaya çıkan iki
tür cevheri Aristoteles, birinci ve ikinci cevher olarak adlandırmıştır (Categoriae, 5,2a 11-19).
İşte bu ayrım dolayısıyla ortaya çıkan problemler hem felsefenin temel bir problemi olmuş,
hem de içlem ve kaplam probleminin arka planını oluşturmuştur.
Bu ayrım felsefenin temel problemlerine adeta yataklık etmiştir alır; çünkü birinci ve
ikinci cevherler içinde yaşadığımız fiziksel nesnelerin mahiyeti problemiyle, yani felsefenin
varlık (ontoloji) problemiyle yakından ilgilidir. İki cevher ayrımı aynı zamanda içlem ve
kaplam problemiyle de sıkı bir ilişki içindedir. Çünkü herhangi bir nesneye ait birinci
cevherin, bu nesneye işaret eden terimin kaplamıyla; aynı nesnenin ikinci cevheri, söz konusu
nesneye işaret eden terimin içlemiyle ilişkilidir. Diğer bir deyişle, aşağıda sözü edilecek olan
felsefi sistemler içinde birinci ve ikinci cevher’in tanımı ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi,
aynı zamanda bir terimin içlemi ve kaplamı arasındaki ilişkinin ele alınması anlamına
gelmektedir. Nitekim bu husus Aristoteles’in görüşlerini sistematik hale getirmiş olan
Porfiryors’un (Porphyrios, MS 232-304) yaptığı sınıflamada açık olarak görünmektedir.
Porfiryors’a göre (1948, s.35): Öz (sübstans veya cevher) ün kendisi bir cinstir; onun
altında cisim; cismin altında canlı cisim; canlı cismin altında hayvan; hayvanın altında akıllı
hayvan; akıllı hayvanın altında insan; insanın altında da Sokrat ve Eflatun ve tek tek insanlar
bulunmaktadır, öz bu terimlerin hepsinin en umumisidir ve yalnız cinstir; insan en hususi
nevidir ve yalnız nevidir. Porfiryors’un bu konudaki görüşleri daha sonra meşhur Porfiryors
Ağacı adı altında şu şekilde şemalaştırılmıştır:
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(Şekil 1)
Aristoteles öğretisinin bir özeti olarak nitelenen (Bochenski, 1956, s.155) bu şema, bir
terimin içlem ve kaplamının ne olduğunu ve (yukarıda sözü edilen) cevherle ilişkisini de
ortaya koymak durumundadır: Alttan yukarı doğru çıkıldığında bir terimin içlemi, ters yönde
kaplamı elde edilir. Çünkü bir terimin içlemi, bu terimin ait olduğu cins; kaplamı ise, bu
terimin altında yer alan tür (nev’i) veya tek tek nesneler olacaktır. Mesela, insan teriminin
kaplamı, Ahmet, Ayşe gibi bütün tek tek insanlardır. İçlemi ise, Porfiryors ağacına göre, akıllı
olmak, hayvan cinsini oluşturmak şeklinde olan ve bir üst basamakta yer alan diğer cinsler
tarafından belirlenecektir. Bu şema aynı zamanda, içlem ve kaplam arasında bir ters orantının
bulunabileceğini de göstermektedir. Çünkü mesela canlı cisim in içlemi cisim e göre daha
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geniştir. Zira en azından canlı-olma özelliğine sahiptir. Hâlbuki kaplamca daha dardır. Zira
cisim, canlı ve cansız nesnelere işaret etme durumundadır. Neticede, şema içindeki her terim
bir altındaki terimi kaplamı olarak almakta; bir üst terim ise o terimin içlemini
oluşturmaktadır.
Bu durumda içlem ve kaplam kavramlarının, bu kavramlarla ilgili belli bir terim henüz
kullanılmamış ve bir tanım verilmemiş bile olsa, Porfiryors ağacı içinde yer aldığını,
Bochenski’nin deyişiyle (1971, s.302), farz-etmek mümkündür. Gerçi, yukarıda da işaret
edildiği gibi, içlem ve kaplam kavramları ilk kez Port Royal mantığı çerçevesinde Latince
comprehension ve extension terimlerinin kullanılmasıyla mantık literatürüne girmiş ve ilk
tanımları yine bu mantıkçılar tarafından 18. yüzyılda verilmiştir (Mz. Firsch, 1969, s.87). Bu
mantıkçılar, içlem ve kaplam kavramlarını Porfiryors ağacına uygun bir şekilde, bir terimin
cinsi ve türü açısından tanımlamışlardır (Firsch, 1969, s.8). Bu bakımdan, Porfiryors ağacını
sadece cevher problemine değil, aynı zamanda içlem ve kaplamla ilgili problemlere
getirilmek istenen bir çözüm olarak da nitelemek mümkündür. İçlem ve kaplam problemiyle
olan bu dolaylı ilgisi dolayısıyla şimdi tekrar cevher probleminin gelişimi üzerinde duralım.
Porfiryors, Aristoteles’in ayrıntısına inmediği cevher’ in mahiyeti ve beş tümel
kavramla (cins, tür, ayrım, hassa ve araz) ilgili problemleri sadece sistematik hale getirmiş,
fakat ayrıntılı olarak incelememiştir. Gerekçe olarak, beş tümel kavramın mahiyeti sorusunun
derin ve karmaşık bir araştırmayı gerektirdiğini göstermiştir (Porfiryors, 1945, s.29-30).
Gerek Aristoteles’in, gerekse Porfiryors’un ayrıntılı olarak incelemediği cevher ve
tümeller problemleri Türk-İslâm düşünürlerince ele alınmış ve son derece önemli çözümler
ileri sürülmüştür. Bu çözümlerin önemi, bizatihi değerinden ve aşağıda da işaret edileceği
gibi, sonraki düşünürler üzerine olan etkilerinden ileri gelmektedir.
Şimdi, Türk-İslâm felsefesi içinde cevher kavramıyla ilgili olan görüşleri iki Türk
düşünürü vasıtasıyla (konumuz çerçevesinde) kısaca ele almaya çalışalım.
Farabi’nin (870-950) mantık çalışmaları üzerine yapılan araştırmalar, onun
Aristoteles’in mantık çalışmalarını yorumladığını, Aristoteles’in mantık anlayışını paylaştığını ve Aristoteles mantığına çok büyük ölçüde sadık kaldığını göstermektedir (Keklik,
1970). Fakat bu iki düşünür arasında mantık problemleri ve konularının işlenişindeki
paralelliğe karşılık, temelde bir anlayış farkı vardır. Çünkü Farabi, öncelikle İslamiyet’in ve
ayrıca hem Hıristiyanlığın, hem de Museviliğin getirdiği felsefi ve kültürel problemlerle yüz
yüzedir. Ayrıca, Aristoteles zamanında tartışılmış olan felsefe problemlerinden bazılarının
Farabi döneminde güncelliğini kaybetmesi söz konusudur (Türker-Küyel, 1969, s.68 vd.). Bu
bakımdan, aralarındaki bütün benzerliğe ve Farabi’nin, Aristoteles’in mantık çalışmalarını
yaşatmış olmasına rağmen, bu mantığı sadece Aristoteles’in göz önüne aldığı problemlere
uygulaması söz konusu olamaz. Yani Farabi, aralarındaki bütün yakınlığa rağmen,
Aristoteles’in mantığını farklı problemlere uygulamıştır. Mantık anlayışları bakımından
farklılık, diğer Türk düşünürü İbn Sina’da (979-1037) daha açık olarak görülür. İbn Sina,
Aristoteles’in mantığını farklı problemlere uygulamakla kalmamış, mantığı onun anlayışına
karşı bir şekilde yorumlamış ve hatta Stoacılardan da bazı öğeler almıştır (Rescher, 1963,
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s.16). Yani, netice olarak İslâm dünyasında mantığın, Aristoteles’in anladığı şekilde bir
mantık olmaktan çıktığını ve farklı problemlere uygulandığını söylemek (Rescher, 1963, s.16)
gerekmektedir. Bu farklı problemlerden birisi, bu dönemde cevher kavramına kazandırılmış
olan yeni yorumlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Türk-İslâm mantıkçılarının Aristoteles’ten ayrı bir felsefe anlayışına sahip olmalarının
bir sebebi, bu düşünürlerin Müslüman olmaları dolayısıyla Allah inancına sahip
bulunmalarıdır. Bu sayede, felsefenin temel problemlerinden olagelmiş cevher kavramına ayrı
bir yorum ve derinlik kazandırılabilmiştir. Nitekim bu husus, büyük ölçüde Aristotelesçi olan
Farabi’de bile kendini açık olarak göstermektedir: Gerçi, Farabi de Aristoteles gibi ferdi ve
külli olmak üzere iki cevher kabul etmektedir. Fakat bu iki düşünür arasında temelde ve
önemli bir ayrılık da bulunmaktadır: Aristoteles’ten farklı olarak Farabi için asıl, mükemmel
ve her şeyin aslı durumundaki cevher (daha sonraları Descartes, Spinoza gibi bazı Yeniçağ filozoflarında da görüleceği gibi) Allah’tır. Allah, Vâcib-ul Vücûd’dur. Diğer bütün cisimler ise
Mümkün-ül Vücûd’ dur (Türker-Küyel, 1969, s.86).
Bu kavramların bir yönüyle teolojik olduğu görülmektedir. Fakat bu durumu normal
kabul etmek gerekir. Çünkü cevher kavramı bir yönüyle zaten ister istemez Tanrı kavramının
ele alınmasını gerektirmektedir (bkz. Keklik, 1967, s.27 vd.). Nitekim iki kavram arasında
ilişki kurulması Ortaçağ Hıristiyanlık dünyasında (Keklik, 1967, s.45) ve Descartes gibi,
Spinoza gibi Yeniçağ filozoflarında da (Keklik, 1967, s.29) görülecektir. Yani, cevher
problemi çeşitli dönemlerde teolojik ve aynı zamanda felsefi bir problem olarak gelişmiştir.
Teolojik yönü de olsa, Türk-İslâm tefekküründe cevher konusunda ortaya çıkan
görüşler yalnızca felsefe açısından değil, mantık açısından da önemli yenilikleri beraberinde
getirmiştir: Aristoteles’e göre madde (hyle) ve form (görünüş veya şekil) bir arada
düşünülmüşken, Farabi ve İbn Sina’da bu iki öğe farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Bir
nesnenin mahiyeti (cevheri veya özü), o nesnenin algılanan varlığından hem Farabi hem de
İbn Sina felsefesinde ayrı kabul edilmiştir (Rescher, 1963, s.40-42). Neticede Aristoteles’in
(yukarıda işaret edildiği gibi) özelliklerini ve aralarındaki ilişkiyi tam olarak tanımlamayıp I.
ve II. cevher olarak isimlendirdiği iki cevheri, Türk-İslâm düşünürleri hüviyet ve mahiyet gibi
iki aynı deyimle karşılamış ve konuyu sistemli bir şekilde incelemişlerdir (Bu hususta bkz.
Keklik, 1967, s.31-34).
Bu konuda getirilen yenilikler bakımından İbn Sina’nın ayrı bir yeri vardır. Çünkü İbn
Sina, ikinci cevherin birinci cevheri belirlediğini (Kaya, 1984) ileri sürmüştür. Bu görüş,
içlem ve kaplam arasındaki ilişki bakımından da son derece önemlidir. Çünkü bu sayede
içlemin kaplamı belirlediği ileri sürülmüş olmaktadır.
İki cevher arasındaki ilişki problemi Ortaçağ’da tümeller problemi başlığı altında
devam etmiştir. Bu tartışmada; Aristoteles geleneğine bağlı olanlar, yani birinci ve ikinci
cevherlerin nesnelerde bir arada bulunduğu görüşünü savunanlar konseptüalistler; İbn Sina
anlayışına uygun bir görüşü, yani ikinci cevhere (mahiyete, başka bir deyişle, tümel
kavramlara) öncelik verip bu gibi kav-ramların ayrı bir varlığı olduğunu kabul edenler kavram
realistleri; tümel kavramların ve dolayısıyla cevherlerin, dil ile ifade edilmenin ötesinde bir
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varlığı olmadığını söyleyenlerse nominalistler adıyla bilinirler. Bu üç görüş, Ortaçağ’ın
meşhur tümeller tartışmasını meydana getirmiştir. Bu tartışmalar, dolaylı da olsa, içlem ve
kaplam problemiyle ilgi içindedir.
Ortaçağ mantıkçıları bir terimin manası demek olan intentio kavramı* üzerinde
durmuşlardır. Bu mantıkçılara göre terimler için bir ilk anlam (intentio prima) ve bir de ikinci
anlam (intentio secunda) söz konusudur. İlk anlam deyimi, kalem, ağaç, tahta vs. gibi fiziksel
nesneleri işaret eden terimlere, ikinci anlam deyimi ise, tümel, cins, tür, nitelik vs. gibi sadece
dil ile ifade edebildiğimiz terimlere işaret etmek ve böylece bu terimler arasındaki ayrımı
ifade edebilmek amacıyla kullanılmıştır (Moody, 1953; Dumitriu, 1977, cilt II, s.53). intentio
kavramının farklı karakterdeki terimler arasında bir ayrım yapmak amacıyla kullanılmış
olması dolayısıyla bir anlam problemi söz konusu olsa bile, tam anlamıyla bir içlem problemi
sözkonusu değildir.
Bir terimin içlemi ve kaplamı ayrımıyla biraz daha yakından ilgili olabilecek başka bir
kavram çifti ise, suppositio ve significatiodur. Bu kavramlar, terimlerin tek başlarına anlam
taşıma özellikleri ve bir önerme içinde bulundukları yerlere göre anlam kazanma özelliklerini,
ayrıca terimlerin birbirleriyle ve nesnelerle olan ilişkilerini sözkonusu kavramlarla ifade
edebilmek amacıyla kullanılmışlardır (Moody, 1953, s.18; Dumitriu, 1977, cilt II, s.130-141).
Fakat bu konudaki incelemeler de tam manasıyla bir terimin içlem ve kaplamının araştırılması
anlamına gelmemektedir. Bir terimin içlem ve kaplamının araştırılmasıyla bir terimin
suppositio’su ve significatio’sunun araştırılması arasında ancak dolaylı bir ilişkiden söz edilebilir (Kneale, 1975, s.318). Bir terimin suppositio ve significatio’sunun incelenmesi,
günümüz terminolojisiyle söylersek, bu terimin semantik ve sentaktik yönden ele alınması
(Moody, 1953, s.22) olarak nitelenmektedir.
Ortaçağ’dan sonra Yeniçağ’da da cevher problemi ve terimin içlemi ve kaplamı
problemi üzerinde durulmuştur. Bu dönemde her iki problem de orijinal bir tarzda ele
alınmıştır: Cevher problemi Aristoteles’in anlayışından farklı bir şekilde yorumlanmış, ayrıca
Port-Royal mantıkçıları tarafından (yukarıda işaret edildiği gibi) içlem ve kaplam
kavramlarının ilk defa açık bir tanımı verilmiştir.
Descartes (1596-1650), Aristoteles’in tek cevheri yerine iki gurup cevher kabul
etmiştir: Tanrı, yer kaplayan cisimleri idare eden, sonsuz (res infinita) ve asil cevherdir. Diğer
iki cevher ise sonlu ve birbirinden bağımsızdır. Bunlar: Düşünme gibi zihni faaliyetlerimizi
meydana getiren cevher (res cogitans) ve yerkaplayan fiziksel nesneleri meydana getiren
cevher (rex extensa) dir. Spinoza (1632-1677) cevherlerin sayısını bire indirmiştir: Tek ve asıl
cevher Tanrı’dır. Tanrı dışında kalan, yani sonsuz sayıda yükleme sahip olabilen tabiat, hiçbir
cevhere sahip değildir. Her şeyi Tanrı cevheri içinde idrak eden zihin, sonsuz sayıdaki
yüklemden sadece iki tanesini, şuuru (cogitatio) ve yer kaplamayı (extensio) bilebilir (Marias,
1967, s.232). Spinoza’nın tek cevherine karşılık, onunla aynı ekole mensup olan Leibniz
(1646-1716), sonsuz sayıda cevher kabul etmiştir. Her türlü nesne, kendi dışından hiçbir etki
*

«Intentio» kavramı İbn Sina’nın ele aldığı «mânâ» kavramının Latincedeki karşılığıdır (bkz. Kneale, 1963,
s.229).
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almayan, hareket ilkesini içinde taşıyan, birbirinden farklı birer monat, yani birer cevherdir.
Cevher problemini bu üç düşünürden farklı şekilde ele alan düşünür ise Locke (1632-1704)
dur. Locke için, diğer duyumcu düşünürlerle birlikte, bir cevherin varlığı sözkonusu değildir.
Bu durumda rasyonalist nitelikteki ilk üç düşünür için bir terimin içleminin
kaplamından önce gelmesi gerekir. Çünkü bir terimin içlemi doğuştan sahip olunan fikirler
sayesinde belirlenir. Hâlbuki duyumcu bir filozof için bir terimin anlamının belirlenmesinde
bu terimin işaret ettiği nesnenin duyu organlarımızla algıladığımız özellikleri temele konulur.
İçlem ve kaplam probleminin açıkça ele alınışı, Port-Royal mantıkçıları dışında, yakın
zamanlarda başta J. S. Mill (1806-1873) olmak üzere J. N. Keynes (1852-1940), J. Venn
(1834-1923), W. Jevons (1835-1882) gibi düşünürler sayesinde olmuştur. Bir terimin içlem ve
kaplamı arasındaki ilişkinin günümüzde bir felsefe ve aynı zamanda mantık problemi halini
almasında, G. Frege’nin çalışmaları bir dönüm noktası durumundadır (Bu konuda mesela bkz.
Ural, 1982). Fakat Frege’nin çalışmaları farklı bir anlayışla yapıldığı için burada
incelenmeyecektir.
Günlük yaşayışta kullanılan terimlerin ne gibi anlamlara gelebileceği (içlemi) ve ne
gibi nesnelere işaret edebileceği üzerinde düşünmeye genellikle gerek duyulmaz. Fakat ortaya
çıkabilecek güçlükler dolayısıyla bazen, terimlerin ne anlamda kullanıldığının tespitine lüzum
duyulabilir. Karşılaşılan güçlük, sezgisel yolla çözüm aramak yerine, terimlerin buraya kadar
işaret edilmiş özellikleri göz önüne almakla çözülebilir veya en azından sorunun nereden
kaynaklandığı tespit edilebilir. Tarafların sorunun nerede olduğu konusunda anlaşmaları,
çözüm konusunda uzlaşmasalar bile, birbirlerinin görüşlerine saygı duymalarına sebep
olabilir.
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4. ÖNERMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste önermenin tanımı yapılacak, mantıksal akıl yürütme işlemindeki yeri ve
önemi anlatılacaktır.

57

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Önerme nedir?
2)

Önerme çeşitleri nelerdir?

3)

Önermelerin akılyürütme işlemindeki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Önermeler

Kazanım
“Önerme Nedir?” sorusuna
doğru cevap verebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar


Önerme



Doğruluk değeri



Doğru



Yanlış



Nitelik/Nicelik

Giriş
Önermeler (proposition), yargılarımızı dile getiren cümlelerdir. Her önermenin bir
cümle olmasına karşılık, her cümle (sentence) bir önerme değildir. Mesela kaleminizi alın!,
hava güneşli mi? gibi ifadeler birer cümledir. Fakat bu gibi (emir, soru, dilek vs. bildiren)
cümleler bir önerme değildir. Çünkü önermeler, bir yargı dile getirirler.
Her önermenin bir yargı dile getirmesine karşılık her yargı (judgement) da bir önerme
olmayabilir. Çünkü bir ifadenin bir önerme sayılabilmesi için, bir özne ve bir yüklem ve bu
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iki terimi birbirine bağlayan bir bağlaçtan meydana gelmiş olması gerekir. Bu durumda, iyi!,
güzel! gibi ifadeler bir yargı dile getirmekle birlikte önerme sayılmazlar. Bir yargının önerme
sayılabilmesi için doğruluk değeri taşıması gerekir. Doğruluk değeri ise, bir özne ve bir
yüklem arasında ilişki kurmak suretiyle bir yargıyı dile getiren cümleler için sözkonusu
olabilir. Yani kısaca, bir önerme, doğru veya yanlış değeri alabilen cümledir. Bu özellikleri
dolayısıyla da mantığın konusunu oluştururlar.
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4.1. Önerme Nedir?

Önermeler (proposition), yargılarımızı dile getiren cümlelerdir. Her önermenin bir
cümle olmasına karşılık, her cümle (sentence) bir önerme değildir. Mesela kaleminizi alın!,
hava güneşli mi? gibi ifadeler birer cümledir. Fakat bu gibi (emir, soru, dilek vs. bildiren)
cümleler bir önerme değildir. Çünkü önermeler, bir yargı dile getirirler.
Her önermenin bir yargı dile getirmesine karşılık her yargı (judgement) da bir önerme
olmayabilir. Çünkü bir ifadenin bir önerme sayılabilmesi için, bir özne ve bir yüklem ve bu
iki terimi birbirine bağlayan bir bağlaçtan meydana gelmiş olması gerekir. Bu durumda, iyi!,
güzel! gibi ifadeler bir yargı dile getirmekle birlikte önerme sayılmazlar. Bir yargının önerme
sayılabilmesi için doğruluk değeri taşıması gerekir. Doğruluk değeri ise, bir özne ve bir
yüklem arasında ilişki kurmak suretiyle bir yargıyı dile getiren cümleler için sözkonusu
olabilir. Yani kısaca, bir önerme, doğru veya yanlış değeri alabilen cümledir. Bu özellikleri
dolayısıyla da mantığın konusunu oluştururlar.
Bir önermenin doğruluğunun tespiti mantığın konusu içine girmez. Bir önermenin
doğruluğu gözlem, deney, hesap veya başka bir ya da birden çok yöntemle tespit edilebilir.
Mesela, kitap açıktır gibi bir önermenin doğruluğu, yapılacak gözlemle, yani kitabın açık
veya kapalı olmasıyla; iyilik kaybolmaz gibi bir önermenin doğruluğunun tespiti şahsi
tecrübelerle; iki kere iki dört eder gibi bir önermenin doğruluğunun tespiti birtakım matematik
işlemler sayesinde mümkün olabilir. Bu bakımdan, bir önermenin doğruluğunun tespitinde
mantıkçının herhangi bir rol oynaması sözkonusu olamaz.
Mantıkçının görevi, bir veya birden çok önerme ile bir veya birden çok önerme
arasında çıkarım ilişkisi kurulmasına ilişkin kuralları ortaya koymaktır. Dikkat edilirse bu
kurallar, mantıksal bir özellik taşımak durumundadırlar. Dolayısıyla da burada mantıksal
özellikte bir çıkarım işlemi sözkonusu olacaktır. Kısaca, doğruluğu herhangi bir yolla tespit
edilebilecek bir veya birden çok önermeden hareketle artık mantıkça doğru olması gereken
önerme veya önermelere ulaşmak, mantığın temel konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunun için çıkarım kurallarına, mantıksal çıkarım kurallarına ihtiyaç vardır. Bir bilim olarak
mantık bunun kurallarını bize bildirir.
Aşağıdaki bölümde klasik mantık açısından birden çok önerme arasından mantıkça
ilişki kurulmasına olanak sağlayan çıkarım kurallarının neler olduğu ele alınacaktır. Fakat
daha önce, önermelerin mantık açısından çeşitlerinin ve özelliklerinin neler olduğu üzerinde
durulacaktır. Zira bir önerme, sahip olduğu (mantıksal) özellikler çerçevesinde yeni önermelerin elde edilmesine imkân verebilir. Dolayısıyla da sonraki adımda önermeler arasındaki
eşdeğerlik ilişkisini kurmamıza olanak veren (mantıksal) kuralları ortaya koymak mümkün
olur.
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Önermeler günümüzde de ayrı bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Önermelerin mahiyeti nedir? sorusu, üzerinde durulan başlıca problemler arasında yer
almaktadır1
Önermelerin mahiyeti dışında mantık açısından önemli olan diğer bir özelliği, aşağıda
ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı gibi, önerme çeşitlerinin neler olduğunun tespitidir. Önerme
çeşitleri, çıkarım kurallarının uygulanmasında son derece önemli bir yer tutar.
Klasik mantık açısından önermeler dörde ayrılırlar: tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel
olumlu ve tikel olumsuz. Yüklem, öznenin tamamına ilişkin bilgi veriyorsa tümel, bir kısmına
ilişkin bilgi veriyorsa tikeldir. “Bütün A’lar B’dir” ve “hiçbir A, B değildir” gibi önermeler
tümeldir; ama “bazı A’lar B’dir” ve “bazı A’lar B değildir” gibi önermeler ise tikeldir. Dikkat
edilirse tümellik ve tikellik hem olumlu hem de olumsuz olma özelliği taşıyabilmektedir.
Bu durumda sözkonusu dört tür önermeyi nitelik ve nicelik açısından niteleyip
ayırmak mümkün, hatta gereklidir. Nitelik, bir önermenin olumlu/olumsuz özelliğine, nicelik
ise tümellik/tikellik özelliğine işaret etmektedir. Bu özellikler, bundan sonraki bölümde ele
alınacağı gibi, önermeler arasındaki mantıksal ilişkinin tanımlanmasında son derece
önemlidir. Mantıksal ilişkinin bu çerçevede düşünülmesi, mantıksal düşüncenin özelliklerinin
ortaya konulması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü önermelerin nitelik ve nicelikleri,
mantıksal bir çıkarımın, önermelerin içeriklerinin bir kenara bırakılarak tanımlanmasına
olanak vermektedir.
Önermelerin doğru ve yanlış değeri alması, onları mantığın konusu haline
getirilmesinin de çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çünkü bir düşünce veya bir fikir, ancak bir
önerme aracılığıyla ifade edildiği takdirde mantıkça bir değer taşıyabilir. Düşüncelerimizi,
yargılarımızı, kanaatlerimizi çeşitli yollarla ifade edebiliriz. Jestler, mimikler, vücut dili,
kültürel davranış biçimleri hep birer ifade aracıdır. Bu araçlarla duygularımızı, kanaat ve
düşüncelerimizi aktarırız. Bütün bu araçlar ve onların ilişkili olduğu arka plandaki duygu,
düşünce, kanaat vs.ler mantığın konusu olarak ele alınamazlar; yani bir denetlemeye tabi
tutulamazlar. Önermelerin mantık açısından önemi ve değeri bu noktada ortaya çıkar. Çünkü
önermeler, doğruluk değeri alabilen yargıları ifade ederler.

Önermelerin yapısıyla ilgili olarak, meselâ bkz. Mill, 1879, s. 122 vd. Bradley, 1883, s. 1 vd., Cohen-Nagel,
1972, s. 27 vd.; önermelerin, çeşitli türden yargılarımızı ifade ettiğimiz cümle, ifade (statement) gibi muhtelif
birimlerle olan ilişkisi konusunda meselâ bkz. Haack, 1980, s. 74 vd.; önermeler ve olgular arasındaki ilişki ve
doğruluğun ne demek olduğu konusunda meselâ bkz. Frege (özellikle) 1879, 1892a, 1892b, 1893 ve 1903, 1960,
1966, Ramsey, 1931, s. 37 vd., Carnap (özellikle 1967), Russell (özellikle 1961), Tarski (öncelikle 1949).

1
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önermenin tanımı yapılarak, önerme-cümle ayrımı örneklerle anlatılmış ve mantıktaki
yeri işaret edilmiştir.
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4. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dört basit temel önerme çeşidinden biri değildir?
a) Tümel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Assertorik olumlu
d) Tikel olumlu
e) Tümel olumsuz

2) Aşağıdaki önermelerden hangisi tikel olumsuz bir önermedir?
a) Hiçbir papağan konuşmaz.
b) Bazı kuşlar uçmaz.
c) Tüm hayvanlar nefes alır.
d) Bazı balıklar karada yaşar.
e) Kimi insanlar yalan söyler.

3) Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
a) Sanat nedir?
b) Aristoteles bir filozoftur.
c) Aristoteles’in mantık çalışmaları metafizik öğretisinin temelinde yer alır.
d) Kıyas öğretisi Aristoteles tarafından ortaya konulmuştur.
e) Bugün yağmur yağacak.
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4)Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?
a) Ne iyi ettin de geldin!
b) Keyfin nasıl?
c) Tebrikler!
d) Güzel filimmiş!
e) Bazı kalemler tahtadan yapılmıştır.

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yargı dile getirir fakat bir önerme
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Çok güzel!
Kardeşim nerede?
Kalem masanın üzerindedir
Uykun mu geldi?
Eski model bilgisayarımı satıyorum

6) Aşağıdakilerden hangisi “bazı çiçekler papatyadır” önermesinin mantıksal
özelliği nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

7)
a)
b)
c)
d)
e)

Nitelikçe olumsuz
Nicelikçe tümel
Nitelikçe belirsiz
Nitelikçe olumlu
Nicelikçe belirsiz

Aşağıdakilerden hangi ifade mantıkça bir doğruluk değeri taşır?
Sizde misafir mi var?
Keşke önce benimle konuşsaydın.
Çabuk gel!
Evde hep kitap okurum.
İnsan bir hatır sorar!
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8) “Bazı insanlar şarkı söylemez” önermesinin mantıksal özelliği hangisidir?
a) Tikel olumsuz
b) Tikel olumlu
c) Tümel olumlu
d) Tümel olumsuz
e) Hiçbirisi

a)
b)
c)
d)
e)

9) “Özne ve yüklemden oluşan her önermenin bir doğruluk değeri vardır”
ifadesi
Doğrudur
Belirsizdir
Yanlıştır
Bazen doğrudur
Bilmek mümkün değildir

a)
b)
c)
d)
e)

10) Aşağıdakilerden hangisi önermelerin mantıksal özelliklerini tanımlar?
Tümel olmaları
Tikel olmaları
Olumlu olmaları
Olumsuz olmaları
Hepsi

Cevaplar
1)C,2)B,3)A,4)E,5)A,6)D,7)D,8)A,9)A,10)E
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5. ÖNERME ÇEŞİTLERİ VE KARŞITLIK KARESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste örneklerle önermelerin mantıksal özellikleri üzerinde durulacaktır. Daha
sonra kategorik önermelerin tanımı, yapısı, türleri ele alınacak ve sembolleştirme esasları
üzerinde durulacaktır. Kategorik önermelerin türleri arasındaki ilişkiler karşıtlık karesi
üzerinden öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Önerme çeşitleri nelerdir?
2) Kategorik önermeler hangileridir ve nasıl sembolleştirilirler?
3) Karşıtlık karesi nedir, mantık açısından ne gibi önemi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Önerme Çeşitleri, kategorik
önermeler ve karşıtlık karesi

Bu derste kategorik
önermeler tanımı, yapısı,
türleri ele alınacaktır. Basit
olmayan önermelerin neler
olduğu üzerinde
durulacaktır. Kategorik
önermelerin türleri
arasındaki ilişkiler ele
alınacak, bu amaçla karşıtlık
karesi kullanılacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Alıştırma
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Anahtar Kavramlar
 Önerme
 Kategorik önerme
 Basit ve karmaşık önermeler
 Karşıtlık Karesi
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Giriş
Basit kategorik önermeler, mantık açısından bakıldığında, akıl yürütme işleminin
başlangıcını oluşturan birimlerdir. Daha önce de işaret edildiği gibi, bir doğruluk değeri
taşıdıkları için, aralarındaki ilişki mantıkça denetlenebilir olmak özelliği taşımaktadır.
Önermelerin doğruluğu değil, aralarındaki (mantıksal) ilişki mantığın konusunu oluşturur.
Bütün bu süreçler, önermelerin sembolleştirilmesi ve sonuçta yapay bir dil oluşturulmasıyla
gerçekleşmektedir.
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5.1. Basit Kategorik Önermeler

Basit kategorik önermeler; sadece özne, yüklem ve bağlaçtan meydana gelirler. Bu
önermeler, özne ve yüklem arasındaki ilişkiye göre, tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel
olumlu ve tikel olumsuz olmak üzere dörde ayrılırlar.

Kategorik olmayan basit önermeler, modal önermelerdir. Bu önermelerde özne ve
yüklem arasındaki ilişki değil, önermenin bütünüyle ilgili (modal) bir özellik söz konusudur.
Basit önerme görünümünde olmakla birlikte, özne konumundaki terim sayısı birden
fazla olan ve bir bağıntı bildiren önermeleri de ayrıca dikkate almak gerekir. “Kalem masanın
üzerindedir” gibi bir önermede özne, iki nesne (kalem ve masa) arasında bir ilişki dile getirse
de, tek bir özne olarak yorumlanabilir. Fakat böyle bir önerme. Basit bir önerme olarak
düşünülse bile, ayrı bir başlık altında ele almak gerekir. Bir önerme (bu son örnekte olduğu
gibi) ikili, üçlü, dörtlü vs. bir bağıntı da bildirebilir. Bağıntı bildiren önermelerin mantıksal
özelliklerini daha yakından görebilmek için modern mantık çalışmalarını beklemek
gerekmektedir.

5.2 Basit Kategorik Önerme Çeşitleri

Şimdi tekrar kategorik önermelere dönelim ve klasik mantık açısından kategorik
önermelerinin ne şekilde ele alındıkları özellikleri üzerinde duralım.
Kategorik önermeler, özne ve yüklemin arasındaki nitel ve nicel ilişkiye bağlı olarak
dörde ayrılırlar. İçinde tümel nitelikte olanlarda yüklem, öznenin tamamıyla ilgili (olumlu
veya olumsuz) bir bilgi ortaya koyar. Mesela bütün çimenler yeşildir gibi bir önermede çimen
terimiyle işaret edilen nesnelerin tamamının, yüklem durumundaki yeşil terimiyle ifade edilen
özelliğe sahip olduğu dile getirilmiştir. Bu sebeple de bu gibi önermeler, (öznenin
tamamından söz edildiği için) tümel ve (özne ve yüklem arasında bir ilişkinin mevcudiyeti
bildirildiği için) olumludur. Fakat hiçbir çimen siyah değildir gibi bir önermede öznenin
tamamıyla ilgili bir bilgi ortaya konulduğu için tümel, özne ve yüklem arasında bir bağın
olmadığı dile getirildiği için de önerme olumsuzdur.
Özne ve yüklem arasında kısmi bir bağ kurulmuşsa, bu gibi önermeler tikel bir özellik
taşırlar. Tikel önermeler de olumlu veya olumsuz olabilirler. Mesela bazı gözlükler madenidir
şeklindeki bir önerme tikel ve olumlu önermelere; bazı televizyonlar renkli değildir gibi bir
önerme ise tikel ve olumsuz önermelere birer örnektir.
Bir de Ali çalışkandır şeklinde öznesi özel bir ad olan önermelerden söz edilebilir. Bu
gibi önermelerin de tümel olarak nitelendirilmesi gerekir. Çünkü bu önermelerde yüklem,
diğer tümel önermelerde olduğu gibi, öznenin tamamını kapsamaktadır.
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Bu durumda kategorik önermeler niceliklerine göre tümel ve tikel, niteliklerine göre
ise olumlu ve olumsuz olmak üzere dörde ayrılmış olmaktadır. Bu dört önerme arasındaki
ilişki şematik olarak şöyle ifade edilebilir:

Bu dört önerme geleneksel olarak: SaP (Bütün S’ler P’dir), SeP (Hiçbir S, P değildir),
SıP (Bazı S’ler P’dir) ve SoP (Bazı S’ler P değildir) şeklinde veya kısaca A, E, I, O
sembolleriyle ifade edilirler2.
Tümel olumlu önermelerin kendilerine has bir özelliği vardır. Tümel olumlu bir
önerme, olgularla ilgili bir bilgi dile getirse de, öznesiyle işaret ettiği nesnelerin mevcut olması her zaman sözkonusu olmayabilir. Yani tümel olumlu bir önermenin doğru veya yanlış
olması, tikel önermelerin aksine, özneyle işaret edilen nesnenin mevcudiyetini
gerektirmeyebilir. Mesela, Newton’un üç numaralı tanımına (veya aksiyomuna) göre
(Newton, 1974, cilt I, s. 2): Hareket halinde ve dışarıdan bir kuvvet etkisi altında olmayan cisimler bu hareketlerini; yine dışarıdan bir kuvvet etkisi altında olmayan ve durmakta olan
cisimler bu durağan hallerini korurlar şeklinde tasvir edilen olguların mevcudiyeti hiç de
gerekli değildir. Nitekim kendisine hiçbir kuvvetin tesir etmeyeceği (süratli hareket halinde
veya durağan halde bulunan) bir cisim sadece tasavvurda vardır.
Hâlbuki bazı kırk kanatlı atlar şarkı söyler gibi tikel bir önermenin doğruluğundan
(veya yanlışlığından) söz edilmesi için, bu gibi önermelerin öznesiyle işaret edilen en az bir
nesnenin mevcut olması gerekir. Nitekim dışarıdan kendisine hiçbir kuvvetin tesir etmeyeceği

Bu sembolleştirmede kullanılan A ve I harfleri Affirmo (yani, «evetliyorum» anlamındaki) E ve O harfleri ise
Nego (yani, «hayırlıyorum» anlamındaki Latince kelimelerden gelmektedir. «S» sembolü «subjekt» (yani,
«özne» anlamındaki), «P» sembolü ise «predicate» (yani, «yüklem» anlamındaki) yine Latince kökenli
kelimelerin ilk harfleridir.
2
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bazı cisimler, hareketlerini korurlar gibi bir önermenin doğruluğundan söz edilebilmesi için,
sözü edilen türden en az bir nesnenin mevcudiyetine ihtiyaç duyulacağı açıktır.

5.2 Karşıtlık Karesi

Sözkonusu dört basit kategorik önermenin mantık açısından birbirleriyle olan ilişkileri,
karşıtlık karesi (opposition square) adı verilen şemayla aşağıdaki şekilde ifade edilir.

Karşıt (contrary) önermelerin (A ve E) özelliği, beraberce yanlış olabilmeleri, fakat
beraberce doğru olamamalarıdır. Mesela bütün kazaklar iki kolludur gibi tümel olumlu bir
önerme doğruysa, bu önermenin karşıtı olan hiçbir kazak iki kollu değildir gibi tümel olumsuz
bir önerme yanlış olacaktır. Fakat hem bütün gözlükler madenidir gibi bir önermenin, hem de
hiçbir gözlük madeni değildir gibi diğerinin karşıtı olan bir önermenin beraberce yanlış
olması mümkündür.
Alt-karşıt (sub-contrary) önermelerin (yani, I ve O) özelliği ise, beraberce doğru
olabilmeleri, fakat beraberce yanlış olamamalarıdır. Nitekim bazı gözlükler madenidir gibi
tikel olumlu bir önermeyle bu önermenin alt-karşıtı olan bazı gözlükler madeni değildir gibi
tikel olumsuz bir önerme beraberce doğru olabilir. Ne var ki, alt-karşıt iki önerme, beraberce
yanlış olamaz. Mesela, bazı üçgenler ikizkenardır ve bazı üçgenler ikizkenar değildir gibi
birisi tikel olumlu, diğeri tikel olumsuz iki önermenin birlikte yanlış olamayacağı açıkça
ortadadır.
Alt-karşıt önermelerde olumlu önermenin yanlış olduğu biliniyorsa, doğru olması
gereken olumsuz önermeden üçüncü ve yeni bir önerme türetilmemelidir. Mesela, bazı
çiçekler şarkı söyler (tekil olumlu) önermesi yanlıştır. Dolayısıyla alt-karşıtı olan bazı çiçekler
şarkı söylemez önermesinin yanlış olmaması gerekir. Nitekim bu önerme doğrudur. Fakat
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böyle bir önermeden, o halde şarkı söyleyen bazı çiçekler vardır gibi bir önermeye geçilemez.
Tikel olumsuz bir önermeden ne gibi önermelere geçilebileceği III. Bölüm ’de ele alınacaktır.
Çelişik önermelere (contradictory) (yani, A ve O ile E ve I ya) gelince: Bu önerme
çiftlerinden birisi doğruysa diğeri mutlaka yanlıştır. Mesela, bütün insanlar solunum yapar
gibi tümel olumlu bir önerme doğruysa, bu önermenin çelişiği olan bazı insanlar solunum
yapmaz şeklindeki tikel olumsuz önerme yanlış olur. Eğer tümel olumlu önerme yanlış olursa,
bu sefer bu önermenin çelişiği tikel olumsuz önermenin doğru olması gerekir. Mesela, bütün
insanlar şairdir önermesinin yanlış olmasına karşılık, bazı insanlar şair değildir önermesi
doğrudur.
Aynı durum diğer çelişik önermeler (yani, E ve I türü önermeler) için de geçerlidir.
Nitekim bazı çiçekler güzel kokuludur gibi tikel olumlu bir önerme doğruysa, hiçbir çiçek
güzel kokulu değildir tümel olumsuz önermesi yanlıştır.
Altık (sub-altern) önermelerden tümel olanı (yani, A ya da E) doğruysa, tikel olanı
(yani, I ya da O) da mutlaka doğrudur. Mesela, bütün canlılar solunum yapar önermesi
doğruysa, bu önermenin altığı olan bazı canlılar solunum yapar şeklindeki tikel olumlu
önerme de doğrudur. Aynı şekilde, hiçbir kaplumbağa hızlı koşamaz gibi tümel olumsuz bir
önerme doğruysa, bu önermenin altığı durumundaki bazı kaplumbağalar hızlı koşamaz gibi
bir önerme de doğrudur.
Fakat eğer altık durumunda olan tikel önermeler doğruysa, bu önermelerin tümeli
önerme doğru olmayabilir. Mesela, bazı kalemler madenidir önermesinin doğru olması, bütün
kalemler madenidir önermesinin doğru olmasını gerektirmez. Buna karşılık, eğer tikel
önermeler yanlışsa bu önermelerin tümeli önerme de mutlaka yanlıştır. Mesela, bazı insanlar
kanatlıdır şeklindeki yanlış tikel olumlu bir önermenin tümeli bütün insanlar kanatlıdır
şeklindeki önerme de mutlaka yanlıştır.
Eğer tümel bir önerme yanlışsa, bu önermenin altığı önerme belirsizdir; yani, bazen
doğru, bazen yanlış olur. Mesela, bütün balinalar gözlük kullanır şeklindeki tümel olumlu bir
önerme ve onun altığı bazı balinalar gözlük kullanır şeklindeki tikel olumlu önerme yanlıştır.
Fakat bütün bardaklar camdan yapılmıştır tümel olumlu önermenin yanlış olmasına karşılık,
bu önermenin altığı olan bazı bardaklar camdan yapılmıştır önermesi doğrudur. Bu sebeple,
tümel olumlu bir önermenin yanlış olması halinde, altığı durumundaki önermenin doğruluk
değeri hakkında bir şey söylenemez.
Kategorik önermeler arasında karşıtlık karesi yardımıyla tanımlanan yukarıda bir
kısmına işaret edilmiş ilişkileri bir tablo halinde ifade etmek mümkündür:
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Tablo 1
A Doğru ise (D) Y

D

Y

A Yanlış ise (Y) B

B

D

E Doğru ise Y

(D) Y

D

E Yanlış ise B

(Y) D

B
(İki grup birbiriyle simetrik)

I

Doğru ise

B

Y (D)

B

I

Yanlış ise

Y

D (Y)

D

O Doğru ise

Y

B

B

(D)

O Yanlış ise

D

Y

D

(Y)

(D: Doğru, Y: Yanlış, B: Belirsiz anlamında)
Bu tablo sayesinde, basit kategorik önermeler arasındaki yukarıda sözü edilmiş olan
ilişkiler, doğruluk değeri açısından ifade edilmiş olmaktadır.

5.3 Basit-olmayan (bileşik) Önermeler

Basit olmayan kategorik önermeler, karmaşık veya bileşik önermeler adı altında
anılırlar. Bu gibi ifadelerde eklemlerle birbirlerine bağlanan birden çok önerme söz
konusudur. Dolaysıyla da bu gibi ifadelerde birden çok önerme bir arada bulunur. Bu
önermeler farklı eklemlerin kullanılmasıyla düşüncelerimizi daha ayrıntılı ifade edebilmemize
olanak verirler. Karmaşık ifadeler arasında en fazla kullanılanları, hipotetik, ayrık
(disjunctive) ve bileşik (conjunctive) olarak adlandırılır 3 . Hipotetik ifadeler “ise” eklemi,
ayrık ifadeler “veya” eklemi, bileşik ifadeler ise “ve” eklemi kullanılarak oluşturulur. Elbette
bu eklemleri birlikte kullanmak da mümkündür. Mesela “eğer A ve B, C ise, hem C hem D
hem de F, A veya ~B veya F’dir” şeklinde bir ifade, farklı eklemelerin bir araya getirilmesiyle
oluşmuştur. Böyle bir ifadede ana eklemin hangisi olduğu, diğer ifadelerin birbirleriyle nasıl
ilişkilendirildiği, mantıkta parantezler kullanılarak ifade edilir. Konuşma sırasında ise
sözkonusu ayrımın yapılması vurgularla, yazı dilinde ise parantezlerle ifade edilmeye çalışılır.

3

Bu sınıflandırma çeşitli mantıkçılar tarafından değişik şekillerde (mesela bkz. Keynes, s. 52) yapılabildiği
gibi, farklı bir terminoloji de (mesela bkz. Öner, s. 57-75) kullanılabilmektedir.
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Bu yöntemlerin yanlış anlamalara açık olduğu ortadadır. Hâlbuki mantık, yapay bir dil olarak,
belirsizlik ve çokanlamlılıklardan arındırılmış bir yapıdadır.
Dilin kullanımı açısından da günlük konuşmalarımız bu belirsizliklere açıktır. Mesela
hipotetik bir ifade, iki önermenin birbirine şart eklemiyle bağlanmasıyla meydana gelirler. Bu
bağıntı, eğer a, b ise a, c’dir (mesela, eğer bütün canlılar nefes alıyorsa, bütün canlıların
solunum organı vardır) şeklinde olabileceği gibi, eğer a, b ise c, d’dir (mesela, eğer arabayı
hızlı kullanırsan, otobüsle giderim) şeklinde de olabilir.
Bazı mantıkçılar, aralarında açık ve kesin bir tanım vermek zor olsa da, hipotetik
ifadeleri şartlı ifadelerden ayırmışlardır. Keynes’e göre hipotetik ifadeler, iki doğruluk değeri
arasında bağ kurmak durumundadır (age, s. 164). Yani, a, b ise c, d’dir ifadesinde c, d’dir gibi
bir önermenin doğruluğu a, b’dir gibi bir önermenin doğruluğuna bağlı olarak sağlanıyorsa,
bu ifade hipotetiktir. Mesela, bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşitse, dik açılı bir
üçgenin iki dar açısı birbirine eşittir ifadesi bu duruma bir örnektir.
Yine Keynes, şartlı ifadeleri, bir olgunun diğerini belirlemesi olarak tanımlamıştır
(age, s. 161). Yani, eğer a, b ise c, d’dir gibi bir ifadede c, d’dir önermesinin doğru olabilmesi
için a, b’dir önermesinin bir olguyu dile getirmesi gerekir. Mesela, bu bir canlıysa, bu
nesnenin nefes alması gerekir gibi bir ifadede nefes alma olgusunun mevcut olmasının şartı,
(ilk olgunun yani) canlı olma olgusunun var olmasıyla sağlanabilir. Bu sebeple, yukarıdaki
gibi bir ifade, şartlı ifade özelliği taşır.
Günümüzde önermeler mantığı açısından, hipotetik ve şartlı ifadeler arasında bir
ayrım yapmak gereği yoktur. Çünkü p ile q gibi iki önerme sadece p ise q şeklinde, yani
herhangi bir önermenin ise eklemiyle birbirine bağlanması olarak düşünülmektedir4*.
Klasik mantığın önermelere bu bakışı, modern mantıkla arasındaki önemli bir farka
işaret eder. Modern mantık, önermeleri özne ve yüklem arasındaki ilişkinin eklemleri dikkate
alınarak tanımlanmasına göre değil, p, q, r gibi sembollerle ifade edilen birimler olarak
tanımlar. Eklemlerin farklı tanımı ve niceleme mantığı, modern mantığın sağladığı diğer
olanaklar arasında bulunur. Bu olanaklar, özellikle kullanılan sembolik dil vasıtasıyla
sağlanmaktadır. Sembolleştirilme, bu iki mantık arasındaki farkı da karakterize etmektedir.
İki veya daha fazla önermeyi birbirine bağlamada sıkça kullandığımız diğer eklemler
‘ve’ ya da ‘veya’ eklemleridir. Bu eklemleri kullanarak, a, b’dir veya a, c’dir (mesela, kalem
burada veya çantamdadır) şeklindeki ayrık ifadeler; ya da a, b’dir ve a, c’dir (mesela, altın
değerli ve sarı renklidir) şeklindeki bileşik ifadeler elde edilir.

4
Fakat bu tanım için de bazı güçlükler söz konusudur. Nitekim, «p ise q» ifadesinin doğruluk tablosu yardımıyla
Russell-Whitehead tarafından verilen tanımı C. I. Lewis tarafından eleştirilmiştir (Bu eleştirinin diğer bir
özelliği, yukarıda işaret edilen modal önermelerin ele alınmasına yol açmasıdır), «ise» eklemiyle ilgili
tartışmalar günümüzde de sürmektedir (Mesela bkz. Anderson, A. R.; Belnap, N. D., 1975).
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Önermeler arasında yapılabilecek bu gibi işlemleri de modern mantık vasıtasıyla ifade
edilirken önermelerin içeriği hiç dikkate alınmaz, sadece önermeleri birbirine bağlayan
eklemlerin (önerme eklemleri) tanımı üzerinden hareket edilir. Hâlbuki klasik mantıkta,
yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, bağ kurulan önermeler arasındaki olgusal ilişki
dikkate alınır.
Klasik mantık içinde gerek hipotetik ifadelerin, gerek ayrık ve bileşik ifadelerin hem
modalitelerinden hem de bu ifadelerin karşıtı, çelişiği ve altığı durumundaki modal ifadelerden söz etmek mümkündür. Bu husus, çeşitli problemlerin ayrıntılı bir şekilde
incelenmesini de beraberinde getireceği için, üzerinde durulmayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önermelerin çeşitleri klasik mantık açısından ve ayrıca modern mantıkla olan ilgileri
açısından ele alınmıştır. Daha sonra kategorik önermelerin nicelik ve nitelik açısından sahip
oldukları özellikler ele alınarak aralarındaki ilişki karşıtlık karesi yardımıyla açıklanmıştır. Bu
ilişkilere gündelik dilden örnekler verilmiştir.
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5. Bölüm Sorular
1) Aşağıdaki önermelerden hangisi birlikte doğru olamaz?
a) SaP ile SeP
b) SoP ile SıP
c) SaP ile SıP
d) SeP ile SoP
e) SıP ile SaP
2) Aşağıdakilerden hangileri bileşik önerme değildir?
a) Yağmur yağarsa sokaklar ıslanır
b) Konuşursan gecikirsin
c) Gecikirsen kimseyi bulamazsın
d) Yemeğe veya kahve içmeye gidelim
e) Hava çok güzel

3) Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?
a) Nasılsın?
b) Kalem masanın üzerindedir.
c) Yemek hazırsa çocukları çağıralım.
d) Hava güneşlidir.
e) Yarın hava kötü olacak

4) “Hiçbir kalem kırmızı değildir” önermesi doğruysa "Bazı kalemler
kırmızıdır” önermesinin doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
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c) Belirsiz
d) Altık
e) Alt karşıt

5) ‘Bazı günler yağmur yağar’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

6) Tümel olumlu bir önermenin çelişiği hangisinin altığıdır?
a) Tikel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Tümel olumlu
d) Tümel olumsuz
e) Mümkün olumlu

7) ‘Hiçbir balık yüzmez’ önermesinin karşıtının çelişiği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bazı balıklar yüzmez.
b) Bazı balıklar yüzer.
c) Hiçbir balık yüzmez.
d) Tüm balıklar yüzer.
e) Tüm balıklar yüzmez.
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8) ‘Hiçbir insan uçmaz’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c)

SeP

d) SıP
e) SuP

9) SıP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

10) SoP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) PoS
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Cevaplar
1)A, 2)E, 3)C, 4) B,5)D,6)D,7)A,8)C,9)A,10)C
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6. ÖNERMELERDE DAĞITICILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
“Dağıtıcılık” kavramı tanımlanarak, çıkarımdaki önemi ve önermelerdeki işlevi
örneklerle ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)“Dağıtıcılık” nedir ve ne tür işlevleri vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Dağıtıcılık

Kazanım
Önermelerde dağıtıcılık,
çıkarımlardaki yeri ve önemi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma

89

Anahtar Kavramlar


Dağıtıcılık



Diyagramlar



Dağıtıcılığın diyagramlarla gösterilmesi
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Giriş
Dağıtıcılık kavramı, kategorik önermelerdeki terimler (yani, özne ve yüklem)
arasındaki ilişkinin (kapsama ilişkisinin) açıklanmasında kullanılır.
Kategorik bir önermede terimlerden birisi diğerini tam olarak kapsamak
durumundaysa, kapsanan terim kapsayana göre tam olarak dağıtılmıştır denilir. Aksi durumunda tam olarak dağıtılmamıştır. Mesela, bütün kartallar kuştur önermesinde özne
durumundaki kartal terimi, yüklem durumundaki kuş terimine göre tam olarak dağıtılmıştır.
Fakat buna karşılık kuş terimi kartal terimine göre tam olarak dağıtılmamıştır. Nitekim bütün
kartalların kuş olmasına karşılık, bütün kuşlar kartaldır diyemeyiz.
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6.1. Önerme Çeşitlerine Göre Dağıtıcılık

Bazı tümel önermelerde özne ve yüklem birbirine göre tam olarak dağıtılmış olabilir.
Mesela, bütün çift sayılar ikiye bölünür veya bütün siyahlar karadır önermelerinde özne ve
yüklem birbirine göre tam olarak dağıtılmıştır. Nitekim bütün ikiye bölünen sayılar çifttir
veya bütün karalar siyahtır da diyebiliriz. Tümel önermeler arasındaki bu farkı, ilk guruptaki
önermelerin sentetik, ikinci olarak sözü edilen önermelerin ise analitik olduğunu söylemekle
ifade etmek mümkündür.
Tümel olumsuz önermelerde ise özne ve yüklem birbirine göre tam olarak
dağıtılmıştır; yani, bu tür önermelerde her iki terim de birbirini kapsamaktadır. Nitekim hiçbir
kartal suda yaşamaz denilebildiği gibi, hiçbir suda yaşayan (nesne) kartal değildir de
denilebilir.
Tikel olumlu önermelerde özne ve yüklem birbirine göre dağıtılmamıştır. Mesela, bazı
gözlükler renklidir gibi bir önermede özne yükleme göre dağıtılmamıştır; çünkü yüklem,
özneyle işaret edilen nesnelerin ancak bir kısmını kapsamaktadır. Aynı tür önermede yüklem
de özneye göre tam olarak dağıtılmamıştır; çünkü renkli olan nesnelerin (bu örnekte,
camların) ancak bir kısmı gözlük (camı) olma durumundadırlar.
Tikel olumsuz önermelerde özne yükleme göre dağıtılmamışken, yüklem özneye göre
dağıtılmıştır. Çünkü bazı kalemler siyah yazmaz gibi bir önermede, siyah yazma özelliği
ancak bazı kalemlere ait olduğu için, özne dağıtılmamıştır. Fakat böyle bir önermede
yüklemin tamamının, yani siyah yazmayan bütün nesnelerin göz önüne alınması söz
konusudur. Bu sebeple, yüklem özneye göre dağıtılmıştır.
Bu tür önermelerden ayrı olarak bir de öznesi özel ad olan önermelerden söz edilebilir.
Bu tip önermelerde, yüklem öznenin tamamıyla ilgili bilgi vermek durumunda olduğu için,
tam olarak dağıtıldığı kabul edilir. Mesela, ‘‘Sinan çalışkandır’’ gibi bir önermede, çalışkan
olmak Sinan isimli şahsın tamamını ilgilendirdiği için, özne üzerine tam olarak dağıtılmıştır.
Bu sebeple de öznesi özel ad olan bu gibi önermeler, tümel önermeler sınıfına girerler.
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Bu dört tür önermede özne ve yüklem arasındaki ilişkiyi şematik olarak göstermek
gerekirse:
Özne

Yüklem
Dağıtılmamış

A

Dağıtılmış

Dağıtılmış

E
I
O

(Analitik önermeler
hariç)

Dağıtılmamış

Dağıtılmamış
Dağıtılmış

6.2 Önermelerde Dağıtıcılığın Diyagramlarla Gösterilmesi

Önermelerin özne ve yüklemleri arasındaki bu ilişkiler, L. Euler (1707-1738)
şemalarıyla da ifade edilebilir.
Bir önermede öznenin işaret etmek durumunda olduğu nesneler bir S dairesiyle,
yüklemin işaret etmek durumunda olduğu nesneler ise P dairesiyle gösterilirse, bu iki daire
arasında aşağıdaki beş şık sözkonusu olabilir:
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Bu şıklara uyan kategorik önermeler ise şunlar olacaktır:
A: 1, 2
E: 5
I:

1, 2, 3, 4

O: 3, 4, 5
Dikkat edilirse, her önerme için geçerli olan şema, aynı zamanda hangi terimin
dağıtıldığını, hangisinin dağıtılmadığını da göstermektedir. Mesela, II. şemada S dairesinin P
dairesi içinde yer almış olması, S’nin P’ye göre dağıtıldığını, yani P’nin S’yi tam olarak
kapsadığını; fakat bütün P’lerin S’ye ait olmadığını, bu durumda P’nin S’ye göre
dağıtılmadığını göstermektedir.
Euler diyagramlarından sonra J. Venn (1834-1923), özne ve yüklem arasındaki ilişkiyi
daha az şekil kullanarak ifade edebilmiştir. Bu yeni diyagramlarının diğer bir özelliği, aynı
zamanda geçerli kıyasların tespitinde de kullanılan yöntemlerden birisi olmasıdır.
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Venn diyagramlarıyla kategorik önermeleri gösterirken dayanılan prensip, tümel
önermeler için ilgili bölgenin taranması; tikel önermeler için ise, ilgili bölgeye çarpı
konulmasıdır. Yani:

Tümel olumlu önermeleri gösteren diyagramdaki taralı alan, (bütün S’ler P olduğuna
göre) S’ye ait olup da P’ye ait olmayan hiçbir nesnenin bulunmadığını, yani bu bölgenin boş
olduğunu bildirmektedir.
Tümel olumsuz önermeleri gösteren diyagramda S ve P dairelerinin kesişim
bölgelerindeki alanın taralı olması, S ve P arasında ortak hiçbir nesnenin (veya elemanın)
bulunmadığını, yani bu bölgenin boş olduğunu ifade etmektedir.
Tikel olumlu önermeleri temsil eden diyagramda kesişim bölgesindeki çarpı, S ve P
daireleriyle temsil edilen nesneler (yani, özne ve yüklem) arasında en az bir elemanın ortak
olduğunu anlatmaktadır.
Tikel olumsuz önermeleri ifade eden IV. diyagram, P olmayan nesnelerden en az bir
tanesinin S dairesiyle temsil edilen nesneler arasında yer aldığını; diğer bir ifadeyle, S ile
temsil edilen nesnelerden en az bir tanesinin P olmayan nesneler arasında bulunduğunu
söylemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
“Dağıtıcılık” kavramı ele alınmış, önermelerdeki işlevi örneklerle ve uygulamalı
olarak açıklanmış, ayrıca Euler ve Venn şemaları kullanılarak dağıtıcılık görsel olarak da izah
edilmiştir.
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6. BÖLÜM SORULAR
1) Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
a) Bütün kâğıtlar beyazdır.
b) Hiçbir kâğıt beyaz değildir.
c) Bazı kâğıtlar beyaz değildir.
d) Bazı kâğıtlar beyazdır.
e) Bütün beyazlar kâğıttır.

2) Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
a) Bütün kâğıtlar beyazdır.
b) Hiçbir kâğıt beyaz değildir.
c) Bazı kâğıtlar beyaz değildir.
d) Bazı kalemler beyazdır.
e) Bütün beyazlar kâğıttır.

3) Aşağıdaki önermelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı çocuklar süt içmez.
b) Bazı dondurmalar beyazdır.
c) Bazı kalemler kırmızı yazmaz.
d) Bazı kuşlar uçar.
e) Hiçbir hayvan fotosentez yapmaz.

4) “Hiçbir kedi siyah değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir
dağıtıcılık ilişkisi vardır?
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a) Özne dağıtılmamıştır.
b) Yüklem dağıtılmamıştır.
c) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır.
d) Özne ve yüklem dağıtılmıştır.
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır.

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı öğrenciler çalışkandır.
b) Tüm öğrenciler çalışkandır.
c) Bazı kalemler beyaz değildir.
d) Bir kısım öğrenciler okula gelmedi.
e) Suyun bir kısmını içti.

6) “Hiçbir kedi siyah değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir
dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmamıştır.
b) Yüklem dağıtılmamıştır.
c) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır.
d) Özne ve yüklem dağıtılmıştır.
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır.

7) “Bazı kalemler kırmızıdır” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir
dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmıştır.
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b) Yüklem dağıtılmıştır.
c) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır.
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır.
e) Özne dağıtılmamıştır, yüklem dağıtılmıştır.

8) “Hiçbir kalem beyaz değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir
dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne ve yüklem dağıtılmıştır.
b) Özne dağıtılmamıştır.
c) Yüklem dağıtılmamıştır.
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır.
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır.

9) “Hiçbir kalem beyaz değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir
dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmamıştır
b) Özne ve yüklem dağıtılmıştır
c) Yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır

10) Aşağıdaki önermelerden hangisinde sadece özne yükleme tam olarak
dağıtılmıştır?
a) Bazı kalemler beyazdır.
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b) Bazı dondurmalar beyaz değildir.
c) Bütün romanlar biyografiktir.
d) Hiçbir memeli uçmaz.
e) Bazı memeliler yüzer.

Cevaplar
1)D, 2)D, 3)E, 4)D,5)B, 6)D, 7)D, 8)A, 9)B, 10)C
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OKUMA PARÇASI
MODAL ÖNERMELER
Modal önermeler, Antikçağ’da Aristoteles, çeşitli mantık okulları (özellikle StoaMegara okulu) ve diğer bazı mantıkçılar tarafından (bu konuda mesela bkz. Bochenski, 1951)
ele alınmış ve günümüze kadar işlenegelmiştir.
Kategorik önermelerin bir önermenin nicelik ve nitelik yönünden taşıdığı özelliklere
dayanarak tanımlanmalarına karşılık, modal önermeler, önermelerin bütünü dikkate alınarak
tanımlanırlar.
Aristoteles geleneği çerçevesinde modal önermeler, assertorik, zorunlu ve mümkün
olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Bu durumda Q gibi kategorik bir önermenin modalitesinden
söz etmek, Q önermesinin assertorik olduğunu veya Q önermesinin mümkün olduğunu veya
Q önermesinin zorunlu olduğunu, yani bir Q önermesinin taşıdığı (modal) özelliği ifade
etmek anlamına gelir.
Assertorik türden modal önermeler, öznesi ve yüklemi arasında basit bir bağın
kurulduğu önermelerdir. Mesela, S, P’dir şeklindeki bir önermede, ‘S’ gibi bir öznenin T’ gibi
bir özellik taşıdığı ifade edilir. Böyle bir önermede, S ile P arasında gerçekleşeceği umulan
(contingent) bir bağ kurulmuştur.
Assertorik türden önermelerin doğrulanması kadar yanlışlanması da imkân
dâhilindedir. Diğer bir deyişle, birbirinin tersi iki assertorik önermenin gerçekleşmesi bir
çelişki yaratmaz. Mesela, insanlar iyidir veya felsefe öğrenmek yararlıdır gibi assertorik
önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olabilir.
Zorunlu (apodiktik) önermeler, her zaman ve her şart altında doğru olmayı ifade
ederler. Matematik gibi formel bilimlere ait (mesela, iki kere iki dört eder şeklindeki)
önermeler; belli dönemlerde belli toplumlarda geçerli olan ahlak vb. tür yargıları ifade eden
önermeler bu gruba girerler. Bu gruba giren bir önermenin ve tersi olan önermenin beraberce
doğru olması, ait oldukları sistemin çelişik olması anlamına gelir.
Mümkün önermeler, olasılık durumunu dile getiren önermelerdir. Bir olasılık durumu,
yarın kar yağması muhtemeldir şeklinde açık olarak ifade edildiği gibi, bütün cisimler düşer
önermesinde olduğu şekilde örtük olarak da ifade edilmiş olabilir. Bu durumda, fizik, kimya,
biyoloji gibi deneysel bilimler de dâhil olmak üzere ampirik bilgi taşıyan bütün önermeler bu
gruba girerler. Çünkü bu gibi önermelerin doğruluğu ancak belirli şartlarda ve belirli bir
olasılık derecesinde mümkün olabilir. Mesela, yarın güneş doğacaktır önermesinin hiçbir zaman bir zorunluluk ifade ettiği söylenemez. Çünkü pek çok sebepten dolayı, yarın güneş
doğmayabilir.
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Modal önermeleri, kategorik önermelerde olduğu gibi, nicelik ve niteliklerine göre
ayırmak mümkündür. Mesela:

Assertorik
Önermeler

Tümel

(Doğruluk, iyilikle uyuşur).

Tikel

(Nehirler, genellikle denize dökülürler).

Tümel

(Bir üçgenin iç açılarının toplamı yüz seksen
derecedir).

Tikel

(Bazı üçgenler ikizkenardır; Balık olarak bilinen bazı
canlılar denizde yaşamak zorundadır).

Tümel

(Bütün kuşlar uçabilir).

Tikel

(Bazı balıklar karada yaşayabilir).

Zorunlu Önermeler

Mümkün Önermeler

Bu önermelerin olumsuzlarından da söz etmek şüphesiz mümkündür.
Modal önermeler arasında, yine kategorik önermelerde olduğu gibi, karşıtlık karesi
yardımıyla aşağıda belirtilen türden ilişkiler kurulabilir. (Bu konuda bkz. W. ve M. Kneale,
s.86).

Assertorik bir önerme ise, hem P-mümkündür hem de P-zorunlu değildir önermelerini
kapsar.
Bu tablodaki modal önermeler arasında da bu önermelerin doğruluk değerleri dikkate
alınarak birtakım ilişkiler kurulabilir. Mesela karşıt iki modal önerme, kategorik önermelerde
olduğu gibi, beraberce doğru olamaz. Bir örnek olarak, eşkenar bir üçgenin üç açısının eşit
olması zorunludur gibi bir önermeyle, bu önermenin karşıtı durumunda olan eşkenar bir
üçgenin üç açısının birbirine eşit olması mümkün değildir gibi bir önerme beraberce doğru
102

olamaz. Fakat karşıt iki modal önermeden birisi yanlışsa, diğeri de yanlış olabilir. Yine bir
örnek olarak, bütün üçgenlerin ikizkenar olması zorunludur önermesi ve bu önermenin karşıtı
olan hiçbir üçgenin ikizkenar olması mümkün değildir önermesi birlikte yanlış olabilir.
Fakat bu benzerliğe rağmen, modal önermeler arasındaki ilişki, kategorik önermeler
arasındaki ilişkinin tam bir benzeri değildir. Çünkü dikkat edilirse, yukarıdaki karşıtlık
karesinde tikel modal önermelere yer verilmemiştir.
Ayrıca, kategorik önermeleri ve modal önermeleri mahiyetçe farklı iki ayrı önerme tipi
olarak değerlendirmek gerekir. Mesela, bütün insanlar konuşur gibi bir önermeyle bütün
üçgenlerin iç açılarının toplamı yüz seksen derecedir gibi bir önerme, tümel olumlu oldukları
için, kategorik önermeler açısından aynı değere sahiptirler. Fakat bu iki önermeye modal
önermeler açısından bakılırsa, farklı özellikler taşıdığı görülür. Çünkü ilk önerme mümkün bir
önerme olmasına karşılık ikinci önerme zorunlu bir önerme durumundadır.
Aristoteles, mantığı fiziksel nesnelerle ilgi içinde (yani, ontolojik içerikli olarak)
düşünmüştür 5 . Bu özelliğin modal önermelere daha uygun düştüğünü söylemek gerekir.
Çünkü bütün insanların konuşması mümkündür şeklindeki modal bir önerme, insanların
konuşmasını gözlemenin ötesinde, bu eylemin niçin mümkün olduğunu da ilave gözlemlerle
bilmemizi gerektirecektir. Bu durum, iki önerme türünün arasındaki mahiyet farkını gösteren
diğer bir örnektir.
Modal mantık ilkin Antikçağ’da Aristoteles ve diğer mantıkçılar tarafından ele
alınmış, daha sonraları ise bazı Ortaçağ mantıkçıları, ayrıca Farabi, İbn Sina ve Kant gibi
düşünürler tarafından işlenmiştir6. Yakın zamanlarda ise, modal önermelerin, bilgi teorisinin
ve metafiziğinin konusunu oluşturabileceği (mesela bkz. Bradley, s. 181-221) ileri
sürülmüştür. Fakat C. I. Lewis’le başlayan çalışmalar (1918 ve bazı düzeltmelerle LewisLangford, 1932) sayesinde modal mantık formel hale getirilmiş durumdadır7.
İşte günümüzde bu çalışmalar sayesinde, aralarındaki mahiyet farkına rağmen,
kategorik önermeleri ve modal önermeleri formel mantık çerçevesinde ele almak mümkün
olabilmektedir. Fakat kendilerine özgü kurallar söz-konusu olduğu için, burada modal
mantıkla ilgili çalışmalar üzerinde durulmayacaktır.

5
6
7

Bu konuda mesela bkz. Atademir, H. R.
Bu konuda mesela bkz. Öner, N., s. 76-106.
Günümüzde modal önermelerle ilgili olarak yapılan çalışmaların neler olduğu konusunda mesela bkz. W. ve
M. Kneale, s. 545-568; Dumitriu, cilt IV, s. 145-181; Haack, s. 170-203. Modal önermelerin bazı
özellikleriyle ilgili olarak mesela bkz. Zinov’ev, s. 187-209. Modal önermelerin ihtiva ettikleri felsefi
problemler konusunda mesela bkz. Lambert, K. ve Leblanc, H.; modal mantığın formel hale getirilmesiyle
ilgili olarak mesela bkz. Hughes ve Cresswell.
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7. ÇIKARIMLAR VE DOĞRUDAN ÇIKARIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çıkarımlar konusuna giriş yapılarak, “Doğrudan Çıkarım”lar ele alınacaktır. Kaç türlü
doğrudan çıkarım olduğu, nasıl yapıldığı ve geçerli çıkarımların nasıl tespit edildiği ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mantıksal çıkarım nedir?
2) Çıkarım çeşitleri nelerdir?
3) Geçerli doğrudan çıkarımlar nasıl tespit edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Çıkarımlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

“Çıkarım” kavramının ve
doğrudan çıkarımların
Okuma ve Alıştırma
tanımlanması, geçerli
doğrudan çıkarımların tespiti
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Anahtar Kavramlar


Çıkarım



Doğudan çıkarım



Doğrudan çıkarımların tespiti ve denetlenmesi
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Giriş
Mantık açısından bakıldığında çıkarım, verilen bir veya birden çok önermeden bir
veya daha çok yeni önerme elde etmektir. Bu işlemin doğruluğu, mantık kurallarına uygun
olarak gerçekleştirilmesiyle sağlanır. Klasik mantık açısından çıkarımlar iki gurup altında
toplanırlar: Doğrudan çıkarım ve dolaylı çıkarım.
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7.1 Çıkarım Nedir?
Çıkarım, verilen bir veya birden çok önermeden bir veya daha çok yeni önerme elde
etmektir. Aristotelesçi gelenek içinde çıkarımlar iki gurup altında toplanırlar: Doğrudan
çıkarım ve dolaylı çıkarım. Doğrudan çıkarım, tek bir önermeye dayanarak yapılan
çıkarımdır. Dolaylı çıkarımda ise birden çok önerme söz konusudur. Dolaylı çıkarımda eğer
iki önermeden bir sonuç elde edilmesi söz konusuysa, bu çıkarım kıyas (sillojizm) adını alır.
Eğer ikiden çok önerme söz konusuysa, bu durumda bir zincirleme kıyastan (veya zincirleme
çıkarımdan) söz etmek gerekir. Bu ana sınıflandırma dışında, ileride yer yer işaret edileceği
gibi, eksik öncüllerden oluşan veya karmaşık ifadelerin oluşturduğu öncüllerden oluşan
çıkarımlardan da söz edilebilir. Ayrıca bu tür çıkarımlar kategorik önermelerle yapılabildiği
gibi, kategorik olmayan önermelerle de (bu önermelerin özellikleri) dikkate alınarak
yapılabilir. Bu bölümde, doğrudan çıkarımların hangi kurallar yardımıyla yapıldığı
incelenecektir. Bu incelemede sadece kategorik önermeler dikkate alınacaktır.

7.2 Doğrudan çıkarım nedir?

Doğrudan çıkarım, tek bir önermeden bu önermeye eşdeğer olan ikinci bir önerme
elde etmektir. Bu çıkarımda, (diğer bütün çıkarımlarda olduğu gibi) verilen önerme doğruysa,
(mantıksal) çıkarım yoluyla elde edilen sonuç önermesinin de doğru olması gerekir.
Doğrudan çıkarımlar, döndürme (conversion) ve tersine döndürme (obversion) isimli
kurallar vasıtasıyla yapılır.

7.3 Döndürme Yoluyla Doğrudan Çıkarım

Döndürme, kategorik bir önermenin özne ve yükleminin yerlerinin değiştirilmesiyle
elde edilir. Fakat bu işlem basit bir yer değiştirme değildir. Çünkü ilk önermede dağıtılmamış
olan bir terimin, döndürme yoluyla elde edilen önermede de dağıtılmamış durumda bulunması
gerekir. Ayrıca, asıl önermenin niteliği de (yani, olumlu ve olumsuz olma özelliği de)
değişmeden kalmalıdır. Bu özellikleri korumak suretiyle yapılan çıkarımlar şematik olarak,
SaP ––––––––

PıS

SeP ––––––––

PeS

SıP ––––––––

PıS

SoP ––––––––

Döndürmesi olmaz
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şeklinde ifade edilebilir. Bu çıkarımlara birer örnek vermek gerekirse:
Bütün kuşlar hayvandır (yani, SaP) önermesinin döndürmesi, bazı hayvanlar kuştur
(yani, PıS) önermesi olur.
Hiçbir balık kuş değildir (yani, SeP önermesi) döndürülürse, hiçbir kuş balık değildir
(yani, PeS önermesi) elde edilir.
Bazı evler tahtadan yapılmıştır gibi bir önerme (yani, SıP gibi bir önerme)
döndürülürse, bazı tahtadan yapılmış (nesneler) evdir gibi bir önerme elde edildiği
düşünülebilir. Fakat SoP gibi bir önermenin döndürmesi olmamaktadır. Çünkü dikkat edilirse,
ilk önermede dağıtılmış olan terim (yani, yüklem), ikinci önermede dağıtılmamış haldedir. Bu
durum saçma birtakım sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Mesela, bazı insanlar
mantıkçı değildir önermesi döndürülürse, bazı mantıkçılar insan değildir şeklinde bir önerme
elde edilir. Bu önerme, doğruluk değeri açısından düşünüldüğünde, ilkinden farklıdır. Hâlbuki
geçerli bir çıkarımda (öncül konumundaki) ilk önerme (veya önermeleri) ile sonuç önermesi
arasında bir uygunluğun bulunması gerekir. Dolayasıyla bu durumda, sadece ilk üç önermede
yukarıda sözü edilen dağıtıcılık özelliği korunmuş olmaktadır.
Bu döndürmelerden E ve I, basit döndürme adını alır. Bu önermelerde basit döndürme
neticesinde elde edilen önermenin niceliği değişmeden kalmaktadır. A’nın döndürülmesi ise
arızi (ilineksel) döndürme adını alır. Burada sınırlı bir döndürme söz konusudur. Bu
döndürmede SaP ’den PıS ’ye geçişte nicelik açısından bir değişme olmuş, yani ilk önerme
tümel iken, ikinci önerme tikel hale gelmiştir. Ayrıca, arızi döndürme yoluyla A’dan I’ya
geçilmekle beraber, I’dan A’ya geçilememektedir. Hâlbuki yine döndürme yoluyla SeP’den
PeS’ye ve döndürme yoluyla tekrar SeP’ye; aynı şekilde SıP’den PıS’ye ve tekrar SıP’ye
geçilebilmektedir.

7.4 Ters Döndürme Yoluyla Doğrudan Çıkarım

Doğrudan çıkarımın diğer temel şekli tersine döndürme’dir. Bu döndürmenin
dayandığı prensip, her olumlu önermenin, bu önermeye eşdeğer olumsuz bir önerme olarak;
her olumsuz önermenin de yine bu önermeye eşdeğer olumlu bir önerme olarak ifade
edilebileceğidir. Bu durumda tersine döndürme, olumlu bir önermeyi eşdeğeri durumundaki
olumsuz bir önerme haline; olumsuz bir önermeyi de eşdeğeri olumlu önerme haline
getirmektir.
Böyle bir eşdeğerliğin kurulabilmesinin (yani, tersine döndürmenin) kurallarından
birisi, özne ve yüklemin yerinin değişmemesidir. İkinci kural, önermenin niteliğinin
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değiştirilmesidir. Yani, olumlu bir önerme olumsuz, olumsuz bir önerme ise olumlu hale
getirilmelidir. Üçüncü kural, yüklemin değillenmesidir8. Sembolik olarak gösterirsek:
SaP

SeP

SeP

SaP

SıP

SoP

SoP

SıP

şeklinde bir tablo elde edilir. Bu tablodaki çıkarımlara birer örnek vermek gerekirse:
Bütün insanlar yanılır gibi bir önermenin tersine döndürmesi: Hiçbir insan yanılır
olmayan değildir veya kısaca, hiçbir insan yanılmaz değildir önermesi olur.
Hiçbir insan kusursuz değildir önermesinin tersine döndürme yoluyla elde edilecek
eşdeğeri önerme:
Bütün insanlar kusursuz olmayandır9 şeklinde olacaktır.
Bazı insanlar eğitilmiştir önermesinin tersine döndürmesi: Bazı insanlar eğitilmiş
olmayan değildir önermesi olur10.
Bazı kuşlar göç etmezler gibi tikel olumsuz bir önermenin tersine, döndürmesi: Bazı
kuşlar göç eder olmayandır (veya günlük söyleme uygun hale getirmek istenirse: Bazı kuşlar
göç etmeyen kuşlardandır) denilebilir.
Tersine döndürmenin temelinde üçüncü halin imkânsızlığı (yani, S ya P’dir, ya da Pdeğildir) kuralı bulunmaktadır. Çünkü bütün S’Ier P’dir gibi bir önermede P, S’yi içeriyorsa,
P’nin çelişiği ifadenin S’yi içermesi sözkonusu değildir. Mesela, bütün kartallar kuştur önermesi gereği bütün kartalların kuşlar sınıfı içine girdiği düşünülürse (yani, kuşlar sınıfı
kartallar sınıfını içeriyorsa), kuşlar sınıfı içine girmeyen nesneler (mesela, taşlar) sınıfı,
kartallar sınıfının da dışında kalacaktır. Önerme olumsuz olsa da, yine aynı durum söz
konusudur. SeP önermesinde olduğu gibi S, P’nin dışındaysa, aynı S, P’nin çelişiği terimin
8

9

10

‘E’ ve ‘O’ sembolleriyle gösterilen olumsuz önermeler Türkçede ‘değildir’ kelimesiyle ifade edilmektedir:
«Hiçbir S, P değildir» ve «bazı S’ler P değildir» gibi. Fakat bir de () sembolüyle gösterilen değilleme
işaretinin dile getirilmesi söz konusudur. Bu ikinci sembolü diğer olumsuzluk ifadelerinden ayırmak için
‘olmayan’ kelimesini kullanıyoruz. Bu durumda, mesela SeP gibi bir ifade, «hiçbir S, P olmayan değildir»
şeklinde, veya SoP gibi bir ifade, «bazı S olmayanlar, P olmayan değildir», veya SaP gibi bir ifade, «bütün
S olmayanlar P’dir» şeklinde yazılıp okunabilecektir. Bu durumda () sembolü «olmayan» kelimesiyle
karşılanmakta ve ait olduğu terimden hemen sonra okunmaktadır.
Dikkat edilirse bu ikinci önermede (ilk örneğin ikinci önermesinde de olduğu gibi) günlük kullanıma aykırı
bir söyleyiş bulunmaktadır. Nitekim günlük konuşmada «kusursuz olmayan» yerine, «kusurlu» deyimini
kullanırız. Bu gibi örneklerde günlük kullanıma uygun olmayan ifadeleri kullanmaktaki amaç, eşdeğerliği
kurallara uygun bir şekilde ifade edebilmek içindir.
Burada da günlük kullanıma aykırı bir durum vardır. Nitekim günlük konuşmada «eğitilmiş olmayan
değildir» yerine, iki olumsuz ifade birbirini götüreceği için, doğrudan doğruya «eğitilmiştir» deriz. Veya
«eğitilmiş olmayan» yerine, «eğitilmemiş» diyebiliriz. Bu durumda ikinci önerme, «... eğitilmemiş değildir»
şeklini alır. Fakat mantık açısından, () işaretini ifade edebilmek için «olmayan» terimi kullanılabilir.
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kapsamı içinde yer alır. Mesela, hiçbir insan dört ayaklı değildir önermesinde özne (yani S),
yüklemin (yani P’nin) kapsamı dışındadır. Bu durumda S, P’nin çelişiği terimin, yani dört
ayaklı olmayan (canlılar) teriminin işaret ettiği sınıf içinde yer alır. Bu durumda, SaP gibi bir
ifade göz önüne alınırsa, bu ifade S’ler P dışında yer almayandır anlamına da gelebilecek;
diğer bir deyişle, S’ler P olmayan değildir demek mümkün olacaktır.
Verilen bir önermeye döndürme ve tersine döndürme kuralarını uygulayarak elde
edilen önermelere tekrar bu iki temel kuralı uygulamakla doğrudan çıkarım yapmak ve yeni
önermeler elde etmek mümkündür. Mesela, SaP gibi bir önermeyi önce tersine döndürmek,
sonra döndürmek suretiyle yeni bir önerme elde etmek mümkündür:
TD.
SaP

D.
SeP

PeS

Bu sembolik işlemleri günlük dile aktarmak suretiyle bu üç eşdeğer önermeyi
aşağıdaki gibi ifade etmek mümkün olur:
Bütün balıklar suda yüzer önermesinin tersine döndürmesi: Hiçbir balık suda yüzer
olmayan değildir (bu önermeyi şüphesiz, hiçbir balık suda yüzmez değildir şeklinde de ifade
etmek mümkündür) olur. Bu ikinci önermenin döndürmesi ise: Hiçbir suda yüzer olmayan
(hayvan) balık değildir olacaktır. (Bu son ifadeyi günlük konuşmada suda yüzmeyen hiçbir
hayvan, balık değildir şeklinde dile getirebiliriz).

Benzeri durum diğer kategorik önermeler için de söz konusudur. Dört kategorik
önermeyle ilgili eşdeğerlikleri aşağıdaki tabloda gösterebiliriz11:
1) Orijinal önerme

SaP

SeP

SıP

SoP

2) I. Önermenin TD.’si

SeP

SaP

SoP

SıP

3) I.

D.’si

PıS

PeS

PıS

X

4)III.

TD.’si

PoS PaS

PoS

X

5) II.

D.’si

PıS

X

PıS

6)V.

TD.’si

PaS PoS

X

PoS

11

PeS

Her satırda, yapılan işlemleri tek bir deyimle karşılamak yerine, bu işlemleri dile getiren ifadeler
kullanılmıştır. Bunun sebebi, (yabancı dilde de çeşitli yazarların bu konuda farklı deyimler kullanmış olduğu
dikkate alınırsa (mesela bkz. Mellone, s. 97 ve McCall, s. 114 vd.) yerleşmiş bir terminolojinin olmamasıdır.
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7) Çift devirme

SıP

X

X

8)VII.önermenin TD.’si SıP SoP

X

X

SoP

Bu tablonun 7. satırındaki SoP önermesi, 6. satırdaki PaS önermesinin ilkin
döndürmesi (yani, SıP), sonra da bu ifadenin tersine döndürmesiyle (yani, SoP) elde edilir.
Yine, 7. satırdaki SıP önermesi ise, 4. satırdaki önermenin döndürmesiyle elde edilebilir. Bu
eşdeğerlikler, konuşma dilinden verilecek örneklerle şu şekilde ifade edilebilir:
1)

Bütün aslanlar cesurdur: SaP

2)

Hiçbir aslan cesur olmayan değildir:
SeP’
(yani, hiçbir aslan korkak değildir).

3)

Bazı cesur hayvanlar aslandır: PıS
(yani, cesur hayvanlardan bazıları
aslandır).

4)

Bazı cesur (hayvanlar) aslan olmayan
değildir: PoS

5)

Hiçbir cesur olmayan (hayvan) aslan
değildir: Pe S
(yani bir hayvan cesur değilse, aslan
değildir).

6) 

Bütün cesur olmayan (hayvanlar)
aslan olmayandır: P’aS

7)

Bazı aslan olmayan (hayvanlar) cesur
değildir: So P

8)

Bazı aslan olmayan (hayvanlar) cesur
olmayan (hayvanlardan)dır: SıP

Bu örnekler formel yolla elde edilmiş eşdeğer önermelerin günlük dil vasıtasıyla ifade
edilmeleri halinde eşdeğerliklerin anlam bakımından da korunduğunu göstermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğrudan Çıkarımlar ele alınmış, döndürme ve ters döndürme işlemleri örneklerle
uygulamalı olarak işlenmiştir.
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7. Bölüm Sorular

1) SeP önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) S’ıP
b) SaP’
c) SeP’
d) S’oP
e) P’ıS

2) "Hiçbir kuş, uçar-olmayan (uçamaz) değildir" önermesi klasik mantıkta nasıl
sembolize edilir?
a) S’aP
b) SeP’
c) Pas
d) Sep
e) Pos

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi SaP önermesinin önce döndürülmesi ve sonra da
ters döndürmesi yoluyla elde edilmiştir?
a) SaP – SeP
b) PaS – S’eP
c) PıS - PoS’
d) SıP - P’oS’
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e) PıS - P’ıS’

4) “Bütün öğrenciler çalışkandır” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bazı öğrenciler çalışkandır.
b) Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.
c) Bütün çalışkanlar öğrenci değildir.
d) Bazı çalışkanlar öğrencidir.
e) Hiçbir öğrenci çalışkan-olmayan değildir.

5) “Bazı hayvanlar memelidir” önermesinin döndürmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bazı hayvanlar memeli değildir.
b) Bazı memeliler hayvan değildir.
c) Tüm hayvanlar memelidir.
d) Bazı memeliler hayvandır.
e) Hiçbir memeli hayvan değildir.

6) “Bütün şemsiyeler siyahtır” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bazı şemsiyeler siyahtır.
b) Hiçbir şemsiye siyah-olmayan değildir.
c) Hiçbir şemsiye siyah değildir.
d) Bütün şemsiyeler siyah değildir.
e) Bazı siyahlar şemsiyedir.
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7) “Bütün kelebekler dans eder” önermesinin döndürmesinin ters döndürmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı kelebekler dans etmez.
b) Hiçbir kelebek dans etmez.
c) Bazı kelebekler dans eder.
d) Bazı dans eden (hayvanlar) kelebek olmayan değildir.
e) Bazı dans etmeyen (hayvanlar) kelebek olmayandır.

8) “Hiçbir mantıkçı tembel değildir” önermesinin ters döndürmesinin
döndürmesi aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a) Bazı tembeller mantıkçı değildir
b) Bazı tembel olmayan (insanlar) mantıkçıdır
c) Bazı tembel (insanlar) mantıkçı değildir
d) Bazı mantıkçılar tembel olmayandır
e) Hiçbir tembel mantıkçı değildir

9) “Bütün balinalar yüzme bilir” önermesinin ters döndürmesinin döndürmesi
aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a) Hiçbir yüzme bilmeyen hayvan balina değildir.
b) Hiçbir yüzme bilen hayvan balina değildir.
c) Bütün yüzme bilen hayvanlar balinadır.
d) Bazı yüzme bilen hayvanlar balina değidir.
e) Bazı yüzme bilmeyen hayvanlar balina değidir.
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10) “Bazı kuşlar şarkı söyler” önermesinin ters döndürmesinin döndürmesi
aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
I) Bazı şarkı söyleyen (hayvanlar) kuştur – Bazı kuşlar şarkı söylemez
II) Bazı kuşlar şarkı söyler olmayan değildir - Yoktur
kuştur.

III) Bazı kuşlar şarkı söyler olmayan değildir – Bazı şarkı söyler olmayan (hayvanlar)
IV) Hiçbir şarkı söyleyen (hayvan) kuş olmayandır – Yoktur
V) Bazı kuşlar şarkı söylemez – Bazı şarkı söyleyen (hayvanlar) kuş değildir

a) I ve II
b) II ve V
c) sadece II
d) sadece V
e) III ve V

CEVAPLAR
1)B, 2)B, 3)C, 4)E,5)D,6)B,7)D, 8)B, 9)A, 10)C
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8. DOLAYLI ÇIKARIMLAR

121

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Dolaylı Çıkarım
8.2. Kıyas Nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Dolaylı çıkarım nedir?
Kıyas nedir?
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Anahtar Kavramlar




Kıyas,
Çıkarım,
Dolaylı Çıkarım
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Giriş
Dolaylı çıkarımın tanımı yapılarak türleri anlatılacaktır. “Kıyas”ın tanımı ve özellikleri
verilerek yapısı örneklerle incelenecektir.
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8.1. Dolaylı Çıkarımlar: Kıyaslar
Dolaylı çıkarımın özelliği, birden çok önermenin öncül olarak kullanılmasıdır.
Dolaylı olmayan (veya doğrudan) bir çıkarım, daha önce incelendiği gibi, bir tek
öncülden hareketle yapılır.
Dolaylı bir çıkarım eğer iki öncül ve bir sonuç önermesinden meydana gelmişse, bu
çıkarıma basit kıyas veya kısaca kıyas adı verilir. Bu tür çıkarım, diğer bütün dolaylı
çıkarımların temelini oluşturması bakımından, mantık içinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir.
Öte yandan bir kıyas şüphesiz iki öncülle sınırlı değildir.
Bir kıyasta eğer ikiden çok öncül varsa, böyle bir durumda zincirleme kıyas söz
konusu olur. Gerek basit ve gerekse zincirleme kıyasların öncül ve sonuç önermeleri
kategorik önermelerden meydana gelebileceği gibi, öncül ve sonucu bileşik önermelerden
meydana gelmiş kıyaslardan da söz edilebilir. Bu bölümde farklı öncüllerden meydana gelen
kıyaslar üzerinde durulacaktır.
Ayrıca öncülünü ve sonucunu modal önermelerin oluşturduğu kıyaslar da vardır. Bu
tür önerme ve kıyaslar geniş bir incelemeyi gerektirdiği için ele alınmayacaktır.

8.2 Basit Kıyaslar
Kıyas (sillojizm / syllogism), öncül adı verilen birden çok önermeyle, sonuç adı
verilen bir önerme arasında mantıkça geçerli bir ilişki kurulmasını sağlayan çıkarım
kurallarıdır. Mantıkçı, aralarında ilişki kurulan ve kıyası meydana getiren önermelerin
doğruluğuyla ilgilenmek durumunda değildir; mantıkçının görevi, doğruluğu herhangi bir
yolla gösterilebilecek önermeler arasında bağ kurulabilmesini temin eden kuralları tespit ve
uygulamaktır. İşte bu kurallar, kıyas kuralları adıyla bilinir.
Bir çıkarımın kıyas özelliği taşıyabilmesi için şu özelliklerin bulunması gerekir:
Basit kategorik bir kıyasta (kısaca, bir kıyasta) yalnızca üç terim bulunmalıdır. Bu
terimler, küçük terim, büyük terim ve orta terim adını alır ve sırasıyla S, P ve M
harfleriyle gösterilirler. Bu terimlerde n orta terim, sonuçta geçmemelidir. Fakat buna
karşılık, hem ilk hem de ikinci öncülde bir kere geçmelidir. Büyük terim ve orta terimden
oluşan birinci önerme, büyük önerme, küçük terim ve orta terimden oluşan önerme küçük
önerme, küçük ve büyük terimden oluşan önerme ise sonuç önermesi adını alır. Terimlerin
yeri sonuç önermesinde aynı olup; küçük terim özneyi, büyük terim yüklemi meydana getirir.
Bir örnek vermek gerekirse:
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Bütün kuşlar sevimlidir.
Bütün serçeler kuştur.
Bütün serçeler sevimlidir.
şeklindeki bir kıyasta, sonuçta geçmeyen terim kuş olup, orta terimi meydana getirir.
Bu durumda, büyük öncüldeki sevimli terimi büyük terimin, küçük öncüldeki serçe terimi ise
küçük terimin yerini tutar.
Sadece sonuç önermesindeki terimlerin yerlerinin sabit olması gerektiği dikkate
alınırsa, farklı kıyaslardan söz edilebileceği ortaya çıkar. Nitekim küçük, orta ve büyük
terimlerin öncüllerdeki yerleri,
M P

P

M

M P

P

S

M

S

M

M S

M S

S

P

S

P

S

S

P

M

P

şeklinde dört ayrı kıyas kalıbından söz edilebilmesine imkân verir. Ayrıca, her önermede
özne ve yüklem arasında nicelik ve nitelik ile olumlu ve olumsuz olmaları açısından
kurulacak her ilişki, her kalıp içinde birbirinden farklı kıyasların yapılabilmesine imkân
hazırlar. Bu durumda, her bir önermede özne ve yüklem arasında (a, e, ı, o vasıtasıyla) dört
ayrı ilişki kurmak mümkün olduğuna göre, her kalıptaki üç önerme arasında toplam olarak 43
= 64 çeşit kıyas teşkil etmek mümkün olur. Dört ayrı kalıp olduğuna göre toplam kıyas sayısı
64  4 = 256’ya çıkar. Bu 256 kıyastan sadece 24 tanesi geçerli bir çıkarım (yani, geçerli bir
kıyas) yapılmasına izin verir. Bu 24 geçerli kıyas Orta Çağ mantıkçıları tarafından, harfleri bir
anlam taşıyan uydurma isimlerle adlandırılmışlardır. Her dört kalıptaki geçerli kıyasların
uydurma isimleri şunlardır:
Barbara, Barbari, Celarent, Celaront, Darii, Ferio,
Cesare, Cesaro, Camestres, Camestrop, Festino, Baroco,
Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison,
Bramantip, Camenes, Camenop, Dimaris, Fesapo, Fresison.
Bu kıyaslardan italik olanlar zayıf, geriye kalan 19 tanesi kuvvetli kıyas
durumundadır.
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Geçerli kıyasları gösteren bu uydurma isimlerdeki sesli harfler (A, E, I, O), sırasıyla
birinci ve ikinci öncül ile sonuç önermesinin özne ve yüklemi arasındaki ilişkiyi ifade
etmektedir12. Bu durumda mesela Ferio, birinci kalıptan olduğuna göre,
MeP
SıM
SoP
şeklindeki geçerli bir kıyası ifade etmektedir.
Yani, geçerli bir kıyastan söz etmek istenildiğinde onun adını belirtmek yeterli
olacaktır. Ancak bu isimleri ezberlemek ve hangi ismin hangi kalıba ait olduğunu
hatırlamak güç olabileceği için, mesela Bramantip’in;
PM
MS
SP
şeklindeki dördüncü kalıptan olduğunu bildirmek de gerekir. Ayrıca burada olduğu gibi her
önermeyi bir satıra yazmak yerine, tasarruf sağlamak amacıyla, her kalıbı bir satır üzerine
yazmak da mümkündür. Şöyle ki: Sonuç önermeleri, hep SP şeklinde olduğu için atılabilir.
Ayrıca, büyük terimler hep I. öncülde, küçük terimler hep II. öncülde olduğuna göre bu
terimler yerine kıyasın kaçıncı kalıptan olduğunu gösteren rakam yazılır. Yani;
M P yerine M 1
ve
S M yerine 1 M yazılır.
SP sonuç önermesi hep aynı olduğuna göre ayrıca yazmaya gerek olmayacaktır.
Böylece, birinci kalıp için,
M11M ve diğer kalıplar için, 2M2M; M3M3; 4MM4 şeklinde bir ifade elde edilir. Bu
durumda mesela I. kalıptan Barbara,
Ma1
1aM
A

12

Bu gibi kelimelere, «hafızaya yardım eden, hatırlamayı kolaylaştıran terimler» (yani, «mnemonic» terimler) denilir.
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şeklinde düşünülerek, bu kalıp Ma11aMa biçiminde ifade edilebilir. Böylece, mesela II.
kalıptan Cesare’yi yazmak için, 2M2M şeklindeki ifadede rakamlarla orta terim arasına
Cesare’deki ilk iki sesli harfi, en sona da son sesli harfi yazarsak, 2eM2aMe ifadesine ulaşmış
oluruz. Bu suretle, geçerli bir kalıptan söz etmek istenildiğinde yerine göre tek satır halindeki
bir yazımı, yerine göre de alt alta yazılan bir ifade tarzını kullanabiliriz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dolaylı çıkarımın tanımı ve türleri anlatılarak, “Kıyas”ın yapısı örneklerle
incelenmiştir.
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8. Bölüm Sorular
1) Dolaylı çıkarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dolaylı çıkarımlarda birden çok önerme öncül olarak kullanılır.
b) Dolaylı bir çıkarım eğer iki öncül ve bir sonuç önermesinden meydana gelmişse,
bu çıkarıma basit kıyas veya kısaca kıyas adı verilir.
c) Bir kıyasta eğer ikiden çok öncül varsa, böyle bir durumda zincirleme kıyas söz
konusu olur.
d) Öncülünü ve sonucunu modal önermelerin oluşturduğu kıyaslar da vardır.
e) zincirleme kıyas bir dolaylı çıkarım türü değildir.

2) Kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Kıyas, öncül adı verilen birden çok önermeyle, sonuç adı verilen bir önerme
arasında mantıkça geçerli bir ilişki kurulmasını sağlayan çıkarım biçimidir.
b)
Geçerli kıyasların sayısı sonsuzdur.
c)
Basit kategorik bir kıyasta yalnızca üç terim bulunmalıdır.
d)
Orta terim, sonuçta geçmemelidir.
e)
Terimlerin yeri sonuç önermesinde aynı olup, küçük terim özneyi, büyük terim
yüklemi meydana getirir.
3)

Kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Orta terim hem ilk hem de ikinci öncülde bir kere geçmelidir.
II. Büyük terim ve orta terimden oluşan birinci önermedir.
III. Küçük terim ve orta terimden oluşan önerme küçük önermedir
IV. Küçük ve büyük terimden oluşan önerme ise sonuçtur.
a)
b)
c)
d)
e)

I, III ve IV
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV
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4)

Kaç tane geçerli kıyas vardır?

a)
b)
c)
d)
e)

8
12
18
24
36

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Kaç tane kuvvetli kıyas vardır?
11
13
15
17
19

6)

Ferio kıyasının gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)
MeP
SıM
SoP

b)
MeS
MıP
PoS
c)
MeS
PıM
PoS
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d)
MeS
PıM
SoP
e)
PeS
MıM
SoP
7)
Dördüncü kalıptan Felapton’nun kısaltılmış olarak ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
4eMMa4ı
b)
4eMMo4a
c)
4aMMo4e
d)
4oMMe4a
e)
4eMMa4

8)
Bir çıkarımın basit kategorik kıyas adını alabilmesi için aşağıdaki
kurallardan hangilerinin gerçekleşmiş olması gerekir?
a)
İki öncül ve iki sonuçtan oluşmalıdır.
b)
Orta terim sonuçta da geçmelidir.
c)
Birinci öncülün büyük terim ve orta terimden oluşması gerekir
d)
İkinci öncülün orta terim ve büyük öncülden oluşması gerekir.
e)
Küçük terimin sonuç önermesinde yer almaması gerekir.
9)
I.
II.
III.
a)
b)
c)
d)
e)

Kıyas ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Büyük terim P ile gösterilir.
Küçük terim S ile gösterilir.
Orta terim M ile gösterilir.
I
I, II
II, III
I, III
I. II. III
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10)

Aşağıdaki kıyasta orta terim hangisidir?

Bütün tavşanlar beyazdır.
Bütün tavşanlar havuç yer.
Bütün beyazlar havuç yer.
a)
b)
c)
d)
e)

Bütün
Tavşan
Beyaz
Hiç birisi
Havuç

CEVAPLAR
1) E 2) B 3) E 4) D 5) E 6) A 7) E 8) C 9) E 10) B
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OKUMA PARÇASI:

Geçerli Kıyaslar Arasındaki İlişkiler
Geçerli kıyasların sayısının 24 tane olduğu bilinmektedir. Fakat bu geçerli kıyaslar
arasında bir geçiş, daha doğrusu bir indirgeme ilişkisi vardır. Bu durum, düşüncemizin işleyişi
açısından ilginç bir duruma işaret etmektedir. Çünkü her şeyden önce, iki öncülden hareketle
ancak 24 adet geçerli bir akıl yürütme yapabilmekteyiz ve bunların arasında da bir indirgeme
ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla düşüncemiz, yani mantıklı akıl yürütme işlemi, sınırlı bir
takım formlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Geçerli kıyaslardan birini diğerine
dönüştürmek, geçerli bir kıyasın başka bir kıyastan türetilebileceğini göstermektedir.
Dönüştürmenin nasıl yapılacağı A, E, I, O dışında yine bazı şifre harflerle temsil
edilir: P harfi, solundaki terimin arızi (peraccidance), S harfi yine solundaki terimin basit
(simple) döndürmesinin yapılacağını, M harfi ise bu kıyastaki öncüllerin yerlerinin
değiştirilmesi (mutatio praemissarum) gerektiğini ifade etmektedir. Mesela II. kalıptan
Cesare’deki S harfi, kendinden önce gelen (birinci öncüle ait) ‘E’nin basit döndürmesinin
yapılacağını göstermektedir. Yani:
Cesare,

PeM

(Dön.)

MeP

SaM

SaM

-----

-----

SeP

SeP
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şeklinde yeni bir kıyas elde edilir. Bu yeni kıyas I. kalıptan Celarent’dir ve bu ikinci kıyas da
geçerlidir. Bir kıyas, günlük konuşma diliyle ifade edilmiş olsa da, şifre harfler yardımıyla
eşdeğeri kıyası bulmak mümkündür. Mesela:
Bazı kargalar siyahtır
Her karga bir kuştur
Bazı kuşlar siyahtır
şeklindeki bir kıyasın da eşdeğerini (yukarıdaki kuralları kullanarak) yazmak mümkündür.
Bunun için, verilen kıyası önce sembolik hâle getirmek gerekir: Bu kıyasta öncüllerde geçen
fakat sonuç önermesinde geçmeyen terim, yani karga terimi, orta terimdir. Büyük öncüldeki
diğer terim, yani siyah terimi ise büyük terim olur. Bu durumda, küçük öncüldeki kuş terimi
küçük terim olacaktır. Neticede yukarıdaki kıyasın kalıbı olarak,

MP
MS
SP
yazılır. Birinci öncül tikel olumlu, ikinci öncül tümel olumlu, sonuç önermesi ise tikel olumlu
olduğuna göre, bu özelliklere uygun sembolleri öncül ve sonuç önermelerinde yerlerine
yazarsak, yukarıdaki kalıp,
MıP
MaS
SıP
şeklini alır. Bu kıyasın, III. kalıba uyduğu görülmektedir. III. kalıpta sesli harfleri IAI
şeklinde olan kıyas ise, Disamis’tir. Günlük konuşma diliyle ifade edilmiş kıyasın sembolik
karşılığı bu şekilde tespit edildikten sonra, Disamis’teki şifre harflere göre eşdeğeri kıyası
yazmak mümkün olabilir. Şöyle ki: Disamis’teki ‘M’ harfi öncüllerin yerinin değiştirilmesi
gerektiğini; ilk ‘S’ harfi solundaki terimin, yani birinci öncülün; ikinci ‘S’ harf ise yine
solundaki terimin, yani sonuç önermesinin basit döndürmelerinin yapılması gerektiğini
söylemektedir. Bu kuralları uygulamakla:
MıP

MaS

MaS

MıP

MaS
D

PıM

136

SıP

SıP

D

PıS

şeklinde, ilkine eşdeğer bir kıyas elde edilir. Fakat geleneksel olarak büyük öncülün P ve M,
küçük öncülün S ve M sembollerinden meydana gelmesi, sonuç önermesinin ise S P şeklinde
ifade edilmesi gerektiğinden, elde edilen kıyası,
MaP
SıM
SıP
şeklinde yazmak gerekir. Bu durumda, çıkış noktasını oluşturan kıyas ,
Her karga bir kuştur
Bazı siyah (renkli hayvanlar) kargadır
Bazı siyah (renkli hayvanlar) kuştur
şeklini almış olur.
Geçerli kıyaslara bilindiği gibi uyduruk isimler verilmiş, fakat bu isimlerin her birinin şifre
harf değeri taşıdığı görülmektedir. Bu şifre harflerin, A,E,I,O dışında S,P,M olduğu yukarıda
belirtildi. Bunların dışında bir de her geçerli kıyasın baş harfi de yine şifre değeri
taşımaktadır. Nitekim baş harfleri B,C,D,E olan kıyaslar da birbirlerine
dönüştürülebilmektedir. Bu dönüşüm, doğrudan çıkarım kuralları olan “döndürme” ve “ters
döndürme” işlemleri kullanılarak yapılabilmektedir. Bu durum, bir akıl yürütme işleminin
kendi içinde tutarlı bir bütünlük oluşturduğunu göstermektedir.
Birbirine indirgenebilen kıyasları tablo halinde aşağıdaki şekilde gösterebiliriz
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Bu indirgeme işleminde orta terimin diğer terimlerle olan ilişkisini dikkate almak yerinde
olacaktır. Kıyas çeşitleri büyük ve küçük terimin orta terimle olan ilişkisine bağlı olarak
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, sonuç önermesinde küçük ve büyük terimler arasındaki
ilişki, bu terimlerin öncüllerde orta terimle olan ilişkisine bağlı olarak kurulmaktadır. Bu
durumda geçerli kıyasların sayısının 24 olması, küçük ve büyük terimlerin orta terimle olan
ilişkisinin neticesi olarak yorumlanabilir. Kıyaslar arasındaki indirgeme ise bu ilişkilerin
birbirlerinden bağımsız olmadıklarının bir göstergesidir. İndirgenen kıyasların sayısının dörtle
sınırlanmış olması ise büyük terim ve küçük terimlerle orta terim arasında 4 temel ilişkiden
söz edilebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla geçerli kıyaslar arasındaki ilişkilerin de
mantıkça tutarlı bir çerçevede açıklanabileceği anlaşılmaktadır.
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9. Kıyasların Geçerliliklerinin Denetlenmesi: Venn Diyagramları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kıyasların Geçerliliklerinin Denetlenmesi nasıl yapılır, mantık için önemi nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Kıyasların geçerliliklerinin denetlenmesinde kullanılan yöntemler
Geçerli kıyasların tespiti niçin gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kıyasların geçerliliklerinin Kıyasların geçerliliklerinin Okuma
denetlenmesi- I
mantıkça
denetlenebilir
olduğunun anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar





Kıyas,
Geçerlilik,
Denetleme Yöntemleri
Venn Diyagramları
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Giriş
Kıyasların geçerliliğinin denetleme yöntemleri işlenecektir.
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9.1. Kıyasların Geçerlilik Koşulları
Bir kıyasın geçerli olabilmesinin koşulları şu şekilde ifade edilebilir:

Öncüllerden en az bir tanesi olumlu olmalıdır. Diğer bir deyişle, bir kıyasta iki
olumsuz öncül bulunmamalıdır.

Öncüllerinin birisi olumsuz olan bir kıyasta sonuç önermesi de olumsuz
olmalıdır. Bu kuralın tersi de doğrudur. Yani olumsuz bir sonuç önermesi olan kıyasın
öncüllerinden birisinin de olumsuz olması gerekir.

Bir kıyasta öncüllerden birisi mutlaka tümel olmalıdır. Yani, bir kıyasta iki
tikel öncül bulunamaz.

Bir kıyasın öncüllerinden birisi tikelse sonuç da tikel durumda olmalıdır. Bu
kuralın tersi doğru değildir. Yani, sonuç önermesi tikel olan bir kıyasın öncüllerinin de tikel
olması gerekmez. Nitekim Barbari’de sonuç tikel, öncüller tümeldir.

olamaz.


Öncüllerinin her ikisi de olumlu olan bir kıyasın sonuç önermesi olumsuz
Orta terim en az bir kere dağıtılmış olmalıdır.


Öncüllerde dağıtılmamış bir hâlde bulunan bir terim sonuç önermesinde
dağıtılmış hâlde olmamalıdır.
Bu kurallar*, kıyas formundaki bir çıkarımın geçerli olabilmesinin şartlarını ifade
etmektedir. Diğer bir ifadeyle, öncül durumundaki önermelerle sonuç durumundaki bir
önerme arasında geçerli bir bağın kurulabilmesi ancak yukarıdaki şartların yerine gelmesiyle
sağlanabilir.
Bir kıyasın geçerliliğinin tespitinde kullanılabilecek diğer bir yol, Orta Çağ
mantıkçılarının geçerli kıyaslara vermiş oldukları (yukarıda belirtilmiş olan) isimleri gözönüne almak olabilir. Yani, verilen bir kıyas , önce sembolik hâle getirilir; eğer söz konusu
isimler arasında bir karşılık bulunabilirse, bu kıyasın geçerli olduğu söylenebilir.
Fakat bu yolun hayli zahmetli olduğu açıktır. Nitekim mantıkçılar, geçerli kıyasları
mekanik bir tarzda tespit edebilmenin yollarını bulmuşlardır. Bunlardan birisi Venn
diyagramlarıdır.

*

Bu kuralların ispatı konusunda bkz. Yıldırım (1967, s. 69 vd.).
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9.2. Venn Diyagramları

Venn diyagramlarıyla bir kıyasın geçerliliğinin tespitinde her önerme için (dağıtıcılık
konusu işlenirken belirtilmiş olan) işaretlemeler kullanılır. Bu işaretlemelerin, bir kıyasta üç
terim bulunduğuna göre, kesişen üç daire göz önüne alınarak yapılması gerekecektir. Bu
daireler ve birbirlerine göre sahip oldukları etki alanları şöyle ifade edilir:

Bu şemada gösterilen bölgelerde, verilen kıyasın öncüllerinin özelliklerine göre
gerekli işaretlemeler yapılır. Öncüllerin gerektirdiği işaretlemeler yapıldıktan sonra sonuç
önermesi için bir işaretleme yapmak gerekiyorsa, bu çıkarım geçersizdir; aksi hâlde
geçerlidir. Bu durumu bir örnek üzerinde adım adım görelim:
MaP
SaM
SaP
gibi bir kıyasta önce M ve P terimlerinden oluşan I. öncülü dikkate alalım. Venn
diyagramlarına göre bu iki terim arasındaki tümellik ilişkisi gereği,

şeklinde bir tarama yapmak gerekir. Aynı kurallara göre II. öncülle ilgili olarak,
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yine bir tarama yapılmalıdır. Neticede her iki öncülü birlikte dikkate alırsak, şemamız:

şeklini alır. Yukarıdaki kıyasın geçerli olduğunu söyleyebilmek için, sonuç önermesinin
gerektirdiği işaretlemenin zaten yapılmış olması gerekir: Yani, SaP önermesi gereği S P M
ve S P M bölgelerinin taranmış olması gerekir. Yukarıdaki son şekle baktığımızda bu
bölgelerin, öncüllerle ilgili işaretlemelerin yapılması sonucunda zaten taranmış olduğu
görülmektedir. O hâlde bu çıkarım geçerlidir.
Günlük konuşma dili kullanılarak yapılan bir kıyas tarzı çıkarımın geçerliliğini
denetleyebilmek için önce onu sembolik formunu bulmak gerekmektedir. Daha sonra,
kullanılacak yöntemin gerektirdiği işlemler adım adım uygulanmalıdır.
Mesela,
Hiçbir tembel doğru söylemez
Bazı saatler tembeldir
Bazı saatler doğru söylemez
şeklindeki bir kıyasın geçerliliğini denetleyelim. Bunun için önce kıyası sembolik hâle
getirelim. Böylece kıyas,

MeP
SıM
SoP
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şeklini alır. Şimdi artık bu kıyasa Venn diyagramlarını uygulayabiliriz:

M
Görüldüğü gibi, bu kıyas da geçerlidir. Çünkü birinci öncül gereği S P M ve SPM bölgesi
taranır; ikinci öncül için S ve M dairelerinin kesiştiği bölgeye, yani S P M bölgesine çarpı
koymak gerekmektedir. Bu bölge dikkat edilirse boş olan S P bölgesine aittir ve dolayısıyla
çarpı işaretimiz, aynı zamanda SoP sonuç önermesinin gerektirdiği işlemi de gerçekleştirmiş
olmaktadır. Sonuç, kıyas geçerlidir.
Yine Venn diyagramlarıyla,
Bütün kuşlar uçar
Bütün kartallar uçar
Bütün kartallar kuştur
şeklindeki kıyası denetleyelim. Dikkat edilirse bu kıyas geçerli gibi durmaktadır. Çünkü gerek
öncüller gerek sonuç önermesi gözlemlerle uygunluk içindedir. Fakat görünüşe aldanmamak
ve denetlemek gerekir. Bunun için önce kıyasımızı sembolik hâle getirmek gerekecektir,
PaM
SaM
SaP
elde edilir. Şimdi de öncüllerin gerektirdiği işaretlemeyi yapalım:

M
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Dikkat edilirse bu kıyasın sonuç önermesi için yeni bir işlem yapılması gerekmektedir. Çünkü
SaP sonuç önermesi S P M ve S P M bölgelerinin taranmış olmasını gerektirmektedir.
Hâlbuki öncüllerin gerektirdiği taramalar neticesinde sadece S P M bölgesinin tarandığı, S P
M bölgesinin ise boş kaldığı görülmektedir. Bu durumda yukarıdaki kıyasın, ilk bakışta
geçerli bir kıyas izlenimi vermiş olmasına rağmen, geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim
yukarıdaki kıyasın kalıbını koruyup sadece terimlerini değiştirirsek, mesela:
Bütün kediler hayvandır
Bütün kuşlar hayvandır
Bütün kuşlar kedidir
şeklinde geçersizliği hemen anlaşılan bir kıyas elde edilir. İşte mantığın görevlerinden birisi,
dış görünüşü bakımından geçerli gibi duran akıl yürütmelerin geçerli olmadığını; daha genel
bir deyişle, bir çıkarımın geçerli olup olmadığını göstermektedir. Bu sayede de bilerek veya
bilmeyerek yapılabilecek yanlış çıkarımlardan korunmak mümkün olabilir.
Bir kıyas , günlük konuşma dili içinde verilirse, yine aynı yöntemle geçerliliğini
denetlemek mümkündür. Bunun için, verilen kıyası önce sembolik haâle getirmek gerekir.
Mesela,
Hiçbir tembel doğru söylemez
Bazı saatler tembeldir
Bazı saatler doğru söylemez
şeklindeki bir kıyas , önce sembolik hâle getirilmelidir. Böylece kıyas,
MeP
SıM
SoP
şeklini alır. Şimdi bu kıyasa Venn diyagramlarını uygulayabiliriz:

M
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Görüldüğü gibi, bu kıyas da geçerlidir. Çünkü birinci öncül gereği S P M ve SPM
bölgesi taranır; ikinci öncül için S ve M dairelerinin kesiştiği bölgeye, yani S P M bölgesine
çarpı koymak gerekmektedir. Boş olan S P M bölgesine konulacak çarpı işareti, aynı zamanda
sonuç önermesinin gerektirdiği işlemi de gerçekleştirmiş olmaktadır.
Çünkü S P M bölgesine konulmuş olan bu çarpı işareti, zaten S P bölgesi içinde de yer
almaktadır. SoP sonuç önermesi de bu bölgeye bir çarpı işaretinin konulmasını gerektirdiğine
göre, bu çıkarım geçerlidir.
Venn diyagramları yardımıyla zayıf kıyaslar dışında kalan bütün kıyasların geçerlilikleri
gösterilebilir. Zayıf kıyasların geçerlilikleri Venn diyagramları veya başka herhangi bir yolla
gösterilememektedir

150

Bu bölümde ne öğrendik?
Bu bölümde basit kategorik kıyasların sembolleştirilmesini, geçerli kıyasların ne gibi
özellikler taşıdığını, bir kıyasın kısa yolla nasıl ifade edilebileceğini, bir kıyasın geçerli
olabilmesinin koşulunu ve nasıl denetlenebileceğini öğrendik.
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9. BÖLÜM SORULARI

1) Aşağıdaki gibi bir kıyasın geçerli olabilmesi için,
Bütün kuşlar sevimlidir.
Bazı kuşlar serçedir
Sonuç önermesi şu kıyas kalıplarından hangisine uygun olmalıdır?

a)
b)
c)
d)
e)

Ma3Mı3ı
2aM2aMa
Ma3Ma3a
4aMMı4ı
Ma11aMa

2) Aşağıdaki Venn diyagramlarından hangisi Ma11ıMo kıyasının gösterimidir?
a)

b)
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c)

d)

e)

3) 2aM2aMa kıyasının Venn diyagramıyla denetlenmesinin sonucunda öncüllerin
konumu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
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b)

c)

d)

e)

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kıyas kalıbıdır?
M22M
3M3M
3MM3
M3M3
M33M
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(5,6,7,8,9,10 numaralı sorular için aşağıdaki şekli kullanınız)

5) 4aMMe4e Kıyasının geçerli olabilmesi için sonuç önermesinin (yukarıdaki şekilde
numaralanmış) hangi bölgenin taranmış olması gerekir?
a) 4,5
b) 5,6
c) 2,5
d) 1,4
e) 5,7

6) 2eM2ıMo kıyasının geçerli olabilmesi için sonuç önermesinin (yukarıdaki şekilde
numaralanmış) hangi bölgeye yıldız konulmuş olması gerekir?
a) 4
b) 2
c) 3
d) 5
e) 7

7) Me3Mı3o kıyasının geçerli olabilmesi için sonuç önermesinin (yukarıdaki şekilde
numaralanmış) hangi bölgeye yıldız konulmuş olması gerekir?
a) 2
b) 6
c) 4
d) 3
e) 8
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8) 4eMMı4o kıyasının geçerli olabilmesi için ikinci öncülün gerektirdiği yıldızın
(yukarıdaki şekilde numaralanmış) hangi bölgeye konulmuş olması gerekir?
a) 5
b) 8
c) 7
d) 4
e) 6

9) 4ıMMa4ı kıyasının geçerli olabilmesi için birinci öncülün gerektirdiği yıldızın
(yukarıdaki şekilde numaralanmış) hangi bölgeye konulmuş olması gerekir?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 2
e) 1

10) 2eM2aMe kıyasının geçerli olabilmesi için birinci öncülün gerektirdiği taramanın
(yukarıdaki şekilde numaralanmış) hangi bölgede yapılmış olması gerekir?
a) 3,6
b) 2,7
c) 2,5
d) 1,4
e) 5,6

Cevaplar
1)A, 2)C, 3)E, 4)D, 5)C, 6)A, 7)C, 8)D, 9)B, 10)E
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10. Kıyasların Geçerliliklerinin Denetlenmesi: Antilogistik Yöntem
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kıyasların Geçerliliklerinin Denetlenmesinde Yeni Bir Yöntem: Antilogistik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
olabilir?

Kıyasların geçerliliklerinin denetlenmesinde kullanılan yöntemlerin dayanağı ne

160

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kıyasların geçerliliklerinin Kıyasların geçerliliklerinin Okuma ve araştırma
denetlenmesi ı
denetlenmesinde kullanılan
farklı
yöntemlerin
öğrenilmesi
ve
mantık
açısından
öneminin
kavranılması
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Anahtar Kavramlar




Kıyas,
Geçerlilik,
Antilogistik denetleme Yöntemleri
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Giriş
Kıyasların geçerliliğinin denetleme yöntemi işlenecektir.
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10.1. Antilogistik Yöntem
.
Kıyasların geçerliliklerinin tespitiyle ilgili olarak kullanılan diğer bir yöntem
antilogism adını alır13. Antilogism ile zayıf kıyaslar dışında ve ayrıca Me3Me3o, Ma3Ma3ı,
4eMMa4o ve 4aMMa4ı geçerli kıyaslar dışında kalan 15 kıyasın geçerliliğini mekanik bir
şekilde göstermek mümkündür. Bu yöntem yeni bir notasyona ihtiyaç göstermektedir. Şöyle
ki;
SaP

yerine

SP = O

SeP

SP = O

SıP

SP  O

SoP

SP  O

yazılır14.
Verilecek olan herhangi bir kıyasın antilogistik yöntemle geçerliliğini göstermek için
önce yukarıdaki eşitliklere göre notasyon değişimi yapılır. İkinci adımda verilen kıyasın
sonucu değillenerek ‘anti’si bulunur. Elde edilen (antilogistik) kıyasta aşağıdaki kuralların
gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır:
1-Antilogistik bir kıyasta, iki eşitlik (yani iki tümel) ve bir eşitsizlik (yani bir tekil
önerme) bulunmalıdır.
2-Eşitliklerde bir keresinde olumlu bir keresinde olumsuz olarak geçen bir ORTAK
terim olmalıdır.
3-Ortak terim dışında kalan diğer terimler eşitsizlikte aynen geçmelidir.
Eğer bu kurallar yerine gelmişse, çıkarım geçerlidir. Bir örnek olarak:
PeM
SıM

Bu yöntemin kuralları ilk defa C. Ladd-Franklin tarafından formüle edilmiştir (Mind, 1928). Fakat açık olarak ifade etmemiş
olsa da Aristoteles ve daha sonraki mantıkçılar bu yöntemin kurallarının farkındaydılar (Mourant, s. 152; Kneale, s. 278).
14
Bir ifade bu yeni notasyonda, yani Boole sınıflar cebri notasyonunda yazıldığında: SaP ifadesi (ya da S P = O ifadesi) «S’ye
ait olup da P’ye ait olmayan nesneler bir boş küme meydana getirirler» şeklinde yorumlanmış olmaktadır. Yani, «bütün
insanlar ölümlüdür» gibi bir ifade, aynı zamanda «insanlar sınıfına ait olup da ölümlüler sınıfına ait olmayan bir eleman
yoktur» anlamına gelmektedir. SP = O ifadesi, S ve P kümelerinin ortak hiçbir elemanının olmadığını dile getirmektedir. SP 
O ifadesi, S ve P terimlerinin işaret ettiği kümenin boş olmadığını, yani ortak elemanlarının olduğunu belirtmektedir. S P 
O ifadesi ise, S’ye ait olup P’ye ait olmayan nesnelerin meydana getirdiği kümenin boş olmadığını ifade etmektedir.
13
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SoP
şeklindeki kıyası göz önüne alalım. İlk yapılacak olan, bu kıyası yeni notasyona çevirmek ve
sonucu değillemek suretiyle antilogistiğini bulmaktır. Yani:
PM = O
SM  O

PM = O
ifadesinin antilojistiği

SM  O

SP  O

olur.

SP = O

Bu ikinci ifadede bir eşitsizlik iki eşitlik bulunduğu için ilk kural yerine gelmiştir.
İkinci kural da yerine gelmiştir, çünkü eşitliklerde geçen ortak terim, yani P, bir kere olumlu
bir kere de olumsuz durumdadır. Keza üçüncü kural da yerine geldiği için, bu kıyas
geçerlidir. Eğer aşağıdaki gibi bir kıyas verilirse:
MıP

MP  O

Olup,
bunun

MP  O

antilogistiği

SeM

kıyasının
yeni
notasyondaki
karşılığı

SoP

SM = O

SM = O.

SP  O

SP = O
olacaktır

Bu son ifadede ilk kural yerine gelmiş olmakla birlikte ikinci kural gerçekleşmemiştir. Çünkü
eşitliklerde geçen ortak terimler (yani S) her ikisinde de olumlu durumdadır. Bu sebeple kıyas
geçersizdir
Fakat aşağıdaki gibi bir kıyas, ilk bakışta geçerli gibi görünebilir:
PaM
SıM

SoP

PM O
kıyasının
eşdeğeri

SM  O

SP  O

PM= O
antilogistiği

SM  O.

SP = O
Olur.
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Bu kıyasın, eşitliklerde geçen ortak teriminin (yani, P’nin) bir kere olumlu bir kere olumsuz
geçmesine dayanarak kıyasın geçerli olduğu düşünülebilir. Fakat üçüncü kural gereği,
eşitsizlikte geçen terimlerin (yani S ve M) eşitlikte geçen terimlerle aynı değeri taşıması
gerekir. Hâlbuki ilk öncüldeki orta terim (M) olumsuz, eşitsizlikteki orta terim ise olumlu
hâldedir. Üçüncü kural gerçekleşmediği, yani eşitsizlikte geçen terimlerle eşitlikte geçen
terimler aynı değerde olmadıkları için, yukarıdaki kıyas geçersizdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kıyasların geçerliliğini tespiti için Antilogism yönteminin kuralları ve kullanımı
öğretilmiştir.
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10. BÖLÜM SORULARI
1) Ma11ıMı şeklinde verilen bir kıyasın antilogistiğinin sonuç önermesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) SP ≠ 0

b) MP = 0

c) SP = 0

d) S P = O
e) S P ≠ 0

2) 4aMMe4e şeklinde verilen
aşağıdakilerden hangisidir?

bir

kıyasın

antilogistiğinin

sonuç

önermesi

a) SP ≠ 0

b) MP = 0

c) SP = 0

d) S P = O
e) S P ≠ 0

3) Mı3Ma3ı şeklinde verilen bir kıyasın antilogistik karşılığının ikinci önermesi ile sonuç
önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) MP = 0 ile SP = 0

b) MS = 0 ile MP = 0

c) PM  0 ile SP = 0
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d) M S = 0 ile SP = 0

e) P M  0 ile SM  0

4)2eM2oMo kıyası geçerli mi, antilogistik yöntemle denetleyiniz. Geçersiz ise hangi
kurallara uymadığını bulunuz.
a) Geçerli
b) Geçersiz çünkü iki eşitlik yok
c)Geçersiz çünkü eşitliklerdeki ortak terim bir kere olumlu bir kere olumsuz değil
d) Geçersiz çünkü iki eşitsizlik var
e)Geçersiz çünkü eşitsizlikteki terimler eşitliklerde aynen geçmiyor

4) Antilogistiği alınmış bir kıyasın geçerli olabilmesi için bulunması gereken aşağıdaki
kurallardan hangisi yanlıştır
I)iki eşitlik bir eşitsizlik olmalıdır.
II)Eşitliklerde bir keresinde olumlu bir keresinde olumsuz olarak geçen bir ORTAK terim
olmalıdır.
III)Ortak terim dışında kalan diğer terimler eşitsizlikte aynen geçmemelidir.
a) I ve II
b) II ve III
c) I
d) III
e) I ve III

6) Mı3Ma3? Kıyasının geçerli olabilmesi için, “?” işaretiyle belirtilen sonuç önermesinin
yerine, antilogistik ifadede aşağıdakilerden hangi önerme gelmelidir?
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a) SP = 0
b) S P = 0
c) S P  0
d) S P  0
e) hiçbirisi

7) 4aMM?4e Kıyasının geçerli olabilmesi için, “?” işaretiyle belirtilen ikinci öncülün
yerine, antilogistik ifadede aşağıdakilerden hangi önerme gelmelidir?
a) MS = 0
b) M S  0
c) MS  0
d) M S = 0
e) Hiçbirisi

8) M?11ıMı Kıyasının geçerli olabilmesi için, “?” işaretiyle belirtilen birinci öncülün
yerine, antilogistik ifadede aşağıdakilerden hangi önerme gelmelidir?

a) M P 0
b) M P = 0
c) M P = 0
d) MP  0
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e) hiçbirisi

9) Mı3M?3ı Kıyasının geçerli olabilmesi için, “?” işaretiyle belirtilen ikinci önermenin
yerine, antilogistik ifadede aşağıdakilerden hangi önerme gelmelidir?

a) MP = 0
b) M P = 0
c) M P  0
d) MP  0
e) hiçbirisi
10)Ma11ıMı
şeklinde
verilen
ikinci önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

bir

kıyasın

antilogistiğinin

a) SM ≠ 0

b) MP = 0
c) SP ≠ 0

d) S P = O
e) S P ≠ 0
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CEVAPLAR
1)C, 2)A,3)D,4)E,5)D,6)A,7)A,8)B,9)E,10)A

11. Çoklu Öncüllü Kıyaslar
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Zincirleme Kıyas
2. Çoklu Öncüllü Kıyas
3. Şartlı Kıyaslar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çıkarım eğer ikiden fazla öncüle sahipse bu çıkarımın doğruluğu nasıl denetlenecektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çıkarımlar I

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İkiden
çok
öncülden
meydana gelen kıyasların
tanıtılması, zincirleme kıyas, Okuma
eksik önermeli kıyas ve
şartlı kıyaslar ile ilgili
temele bilgiler. Böylece
basit kategorik kıyas dışında
kalan çıkarımların tanımı ve
denetlenmesi öğrenmek
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Anahtar Kavramlar





Çoklu-öncüllü Kıyas,
Zincirleme Kıyas,
Eksik Önermeli Kıyas
Şartlı Kıyas
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Giriş
Zincirleme kıyas, eksik önermeli kıyas, şartlı kıyas türleri örneklerle işlenecektir.
Böylece iki öncüllü basit kıyaslar dışında kalan akıl yürütme işlemleri tanımlanmış ve
denetleme yöntemleri de gösterilmiş olacaktır.
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11.1. Çoklu-öncüllü Kıyasların Özellikleri
Bir çıkarım şüphesiz iki öncülden ibaret olamaz. İkiden çok öncülden meydana gelen
kıyaslar da farklı türden olabilirler. Öncül olarak kullanılan basit kategorik önermelerin sayısı
ikiden fazla olan çıkarımlara zincirleme kıyas (polysyllogism) adı verilir. Öncüllerinin
düzenlenişine ve bu öncüllerdeki önermelerin taşıdıkları özelliklere göre farklı zincirleme
kıyaslardan söz edilir. Öncüller bazı durumlarda tam olarak ifade edilmemiş olabilirler; yani
eksik öncüllü kıyaslar sözkonusu olabilir. Bunların dışında bazı çıkarımların öncülleri basit
olmayan ifadelerden oluşabilir. Bu durumda kıyas, kullanılan ekleme göre farklı bir özellik
taşıyacaktır.
Önermeler konusu işlenirken ifade edildiği gibi, farklı eklemler kullanılarak birden
çok önermeden oluşan ifadeler elde etmek mümkün olmaktadır. Hatırlanacağı gibi basit bir
önerme, tek bir özne ve yüklem ile bir bağlaçtan oluşmaktadır. Özne ve yüklem birden fazla
olduğunda, kullanılan ekleme göre farklı isimde karmaşık ifadeler elde edilebilmektedir. Bu
tür ifadelerin oluşturduğu öncüller, farklı isimlerle anılan (aşağıda ele alacağımız)
çıkarımların elde edilmesine olanak vermektedir.

11.1.1 Zincirleme Kıyaslar

Prosyllogism adını alan zincirleme kıyas , bir kıyasın öncülünün ikinci bir kıyas
tarafından kullanılması hâlidir. Episyllogism isimli zincirleme kıyas ise bir kıyasın,
kendinden önceki kıyasın sonucunun öncül olarak kullanılmasından meydana gelir. Mesela;
Bütün B’ler A’dır,
ve ayrıca

C’ler B’dir.

O hâlde

C’ler A’dır. Bir Prosyllogism’dir

aynı zamanda

D’ler C’dir.

O hâlde

D’ler A’dır. Bir Episyllogism’dir.

Diğer bir zincirleme kıyas , epicheirema adını alır. Bu kıyasta öncüllerden birisi veya
her ikisi nedensel önerme durumundadır. Mesela;
Bütün balıklar suda yaşarlar, çünkü solungaçları vardır.
Bütün palamutlar balıktır.
O hâlde, bütün palamutlar suda yaşarlar.
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Bir de (kelime karşılığı yığın olan) sorites isimli zincirleme kıyaslar vardır. Bu
kıyaslar, Aristotelesçi ve Gocleniancı olmak üzere ikiye ayrılırlar. İlkinin formu şöyledir:
Bütün A’lar B’dir
B’ler C’dir
C’ler D’dir
D’ler E’dir
A’lar E’dir.
Bu tür kıyaslarda sadece tek olumsuz öncül olabilir; bu öncül, son öncül durumunda
olmalıdır. Bu durumda sonuç, olumsuz olmalıdır. Yine bu kıyaslarda tek tikel öncül olabilir;
bu öncülün ilk öncül olması gerekir. Böyle bir kıyasın sonucu da tikel olmalıdır.
Aristotelesçi kıyaslarda ileriye doğru (progressive) bir gidiş varken, Gocleniancı
kıyaslarda geriye doğru (regressive) bir gidiş söz konusudur. Bu kıyasın formu ise şöyledir:
Bütün D’ler E’dir
C’ler D’dir
B’ler C’dir
A’lar B’dir
A’lar E’dir
Bu kıyasta da tek olumsuz öncül olabilir; bu öncül ilk öncül olmalıdır. Bulunabilecek
tek tikel terim, son öncülü meydana getirir.
Dikkat edilirse, sorites adı verilen bu kıyaslar, yukarıda ele alınmış olan zincirleme
kıyasların sonuç önermelerinin kaldırılması ve bazı öncüllerinin daha açık (yani, tek bir
önerme hâlinde) ifade edilmiş şeklidir.
Günlük konuşma dilinde yapılan çıkarımlarda kullanılan öncüller örtük, bir görüşü
kısaca aktaracak şekilde ve çok anlamlı olarak kullanılabilirler. Böyle bir durumda, ileri
sürülen görüşün, diğer bir deyişle yapılan çıkarımın denetlenmesi istenirse yukarıdaki sorites
adı verilen forma uygun hâle getirmek gerekir. Örnek olarak, aşağıdaki önermelerden uygun
bir çıkarım elde etmeye çalışalım15:
I.
Hiçbir vitamin ihtiva eder olmayan sebze yararlı değildir (Yani, vitamin ihtiva
etmeyen sebze, yararlı değildir).

15

Bu konuda benzer örnekler için bkz. Caroll, L. (1958), s. 112 vd.
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II.

Bütün yenebilen sebzeler ve ayrıca bütün yeşil sebzeler yararlıdır.

III.

Bütün vitamin ihtiva eden sebzeler güneşte yetişir.

IV.

Bütün güneşte yetişen sebzeler yeşil olup vitamin ihtiva eder.

V.

Bazı yeşil sebzeler yenebilir.

VI.

Bütün yararlı sebzeler güneşte yetişir.

VII.

Hiçbir yararlı olmayan sebze vitamin ihtiva etmez.

Bu durumda yapılması gereken ilk şey, bu önermeleri sembolik hâle getirmek ve bu
arada bileşik önermeleri de basit önermeler hâlinde yazmaktır. Önermeleri sembolik hâle
getirmek için her terimi bir sembolle karşılamak ve önermelerin nicelik-nitelik yönünden
özelliklerini ifade etmek gerekir. Bu amaçla ilkin yukarıdaki önermelerde geçen her terimi bir
sembolle karşılayalım:
P: Yararlı sebze
Q: Vitamin ihtiva eder (sebze)
R: Yenebilir (sebze)
S: Güneşte yetişen sebze
T: Yeşil sebze
Bu sembollerle, yukarıdaki önermeleri ifade edelim:
I.

QeP

II.

RaP; TaP

III.

QaS

IV.

SaT; SaQ

V.

TıR

VI.

PaS

VII.

PeQ

Şimdi, bu önermelerden olumsuz olanları döndürme ve tersine döndürme yoluyla
olumlu hâle getirmenin mümkün olacağını düşünerek, Aristotelesçi çıkarım kalıbına göre
tekil önermeyle başlayalım:
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O hâlde

1.

TıR

V. önerme

2.

RaP

II. Önermenin bileşeni

3.

PaQ

I. önermenin Dön. ve Ter. Dön.

4.

QaP

VII. önermenin Dön. ve Ter. Dön.

5.

PaS

VI

6.

SaQ

IV. önermenin bileşeni

7.

QaS

III

8.

SaT

IV. önermenin bileşeni

9.

TaP

II. önermenin bileşeni

10.

TıP

Bu çıkarımda, daha önceki bir adımda çıkarımı kesmek ve bir sonuç elde etmek
mümkün olduğu gibi öncülleri daha başka şekilde düzenlemek de mümkündür. Böylece
yukarıdakinden farklı sonuçlar elde edilebilir.

11.2. Eksik Öncülü Kıyas
Eksik önermeli kıyasta (enthymeme) öncüllerden biri veya birkaçı ya hiç ifade
edilmemiş, ya diğerlerinin içine sıkıştırılmış ya da sonuç önermesi ifade edilmemiştir. Bu tür
kıyaslara günlük hayatta çok sık rastlanabilir.
Eğer büyük öncül eksik bırakılmışsa, bu kıyas birinci seviyeden; küçük öncül eksikse
ikinci seviyeden; sonuç eksik bırakılmışsa üçüncü seviyeden eksik önermeli kıyas
durumundadır.
Mesela, bütün tembeller gibi o da mutsuzdur ifadesi birinci seviyeden eksik önermeli
bir kıyastır. Çünkü bu ifade, tembellik mutsuzluktur gibi bir (ilk) öncülü varsaymaktadır. Eğer
ifade tembellik mutsuzluk olduğu için o da mutsuzdur şeklinde olsaydı ikinci seviyeden eksik
önermeli kıyas söz konusu olurdu. Üçüncü olarak, tembellik mutsuzluktur ve o da tembeldir
şeklinde sonuç önermesi belirtilmeyen, bu sebeple de üçüncü seviyeden olan eksik önermeli
bir çıkarımdan söz edilebilir.

11.3. Şartlı Öncüllü Kıyaslar
Şartlı öncüllü (hipotetik) kıyaslar, yukarıda ele alınan kıyaslardan farklı olarak, basit
olmayan (karmaşık önermelerden oluşan) öncüllerden meydana gelirler. Şartlı kıyasların
özelliği, “ise” eklemi kullanılarak oluşturulmasıdır.
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Önermeler konusu işlenirken ifade edildiği gibi, birden çok önermeden oluşan ifadeler
çeşitli eklemlerin kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. Basit bir önerme, tek bir özne ve yüklem
ile bir bağlaçtan oluşmaktadır. Özne ve yüklem birden fazla olduğunda, kullanılan ekleme
göre farklı isimde karmaşık ifadeler elde edilebilmektedir.
Bu gibi bileşik/karmaşık ifadeler, iki veya daha fazla kategorik önermenin birbirine
çoğunlukla ‘ise’, ‘ve’, ‘veya’ gibi eklemlerle bağlanmasıyla meydana getirilir. Bu tür
karmaşık ifadeler bir çıkarımda öncül olarak kullanıldıklarında, ortaya çıkan kıyaslar,
kullanılan ekleme göre şartlı (hipotetik) kıyaslar, ayrık öncüllü kıyaslar, bileşik öncüllü
kıyaslar ve dilemma başlığı altında ele alınırlar. Bu bölümde şartlı kıyasları, sonraki
bölümde diğerleri ele alınacaktır
Şartlı kıyaslarda ilk öncül ‘ise’ eklemiyle birbirine bağlanmıştır. İkinci öncülün ise ilk
öncülün bileşenlerini tasdik etmesi veya değillemesi söz konusudur. Sonuç ifadesi ise ikinci
öncüle bağlı olarak ilk öncülün bileşenlerini tasdik eder veya değiller. Bu özellikler
çerçevesinde aşağıdaki hipotetik kıyaslardan söz edilebilir:
Eğer A, B ise A, C’dir

Eğer A, B ise C, D’dir

A, B’dir

veya

A, C’dir

A, B’dir

veya

C, D’dir

Eğer A, B değilse A, C değildir
A, B değildir
A, C değildir
Bir örnek vermek gerekirse:

Eğer bugün pazarsa, tatildir
Bugün pazardır
Bugün tatildir
Bu türden kıyasların teknik adı Modus Ponens ’dir (Modus: Kip, tarz; Ponens:
Koymak, var olduğunu tasdik etmek anlamındadır). Yani, ikinci öncül, ilk öncülün ilk
bileşenini tasdik etmektedir.
İkinci geçerli tip kıyasta ikinci öncül, ilk öncülün ikinci bileşenini değiller; sonuç ilk
öncülün ilk bileşeninin değillenmesidir.
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Eğer A, B ise A, C’dir

Eğer A, B ise C, D’dir

A, C değildir

veya

A, B değildir

C, D değildir

veya

A, B değildir

Eğer A, B değilse A, C değildir
A’nın C olmadığı doğru değildir
A’nın B olmadığı doğru değildir
Bu tür kıyasa bir örnek verirsek:
Eğer bugün pazarsa, tatildir
Bugün tatil değildir
Bugün pazar değildir
Bu kıyasın teknik adı ise Modus Tollens’dir. (Tollere: Uzaklaştırmak, değillemek,
olumsuz olduğunu bildirmek anlamındadır).
Bu iki şık dışında kalan ve ise eklemini kullanarak yapılan bir çıkarım geçersizdir.
Yani:
Eğer A, B ise C,
D’dir

Eğer A, B ise C, D’dir
C, D’dir

ve

A, B’dir

A, B değildir

geçersizdir.

C, D değildir

Birer örnek verirsek:
Bugün pazarsa, tatildir
Bugün pazar değildir
Bugün tatil değildir

Bugün pazarsa, tatildir
ve

Bugün tatildir
Bugün pazardır

Verilen örnekler, son iki kalıbın geçersizliğini göstermektedir. Bu iki kalıbın geçersiz
olmasının sebebi, ilk öncülün bileşenlerinden ikincisinin birincisini mutlak olarak
gerektirmemesidir.
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Bu esaslara uygun olarak bir de karmaşık hipotetik kıyaslardan söz edilebilir. Bu
kıyaslarda öncüllerin bileşenlerinin sayısı daha fazladır. Mesela:
Eğer A, B ise C, D’dir veya F, G’dir
C’nin D olduğu ve F’nin F olduğu yanlıştır
A’nın B olduğu yanlıştır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
“Çoklu-öncüllü kıyaslar” başlığı altında zincirleme kıyas, eksik önermeli kıyas, şartlı
kıyas (hipotetik kıyas) türleri örneklerle işlenmiştir.

185

11. BÖLÜM SORULARI

1) Aşağıdaki kıyasta son öncül ne olmalıdır?
Bütün D’ler E’dir
C’ler D’dir
B’ler C’dir
?
A’lar E’dir
a) Bütün B’ler E’dir
b)

“

C’ler E’dir

c)

“

E’ler A’dır

d) “

E’ler B’dir

“

A’lar B’dir

e)

2) Aşağıdaki kıyasta sonuç ifadesi ne olmalıdır?
Bütün A’lar B’dir
B’ler C’dir
C’ler D’dir
D’ler E’dir
?
a) Bütün E’ler B’dir
b)
“ A’lar E’dir.
c)
“ D’ler B’dir
d)
“ D’ler A’dır
e)
“ B’ler E’dir

3) “Bütün tembeller gibi o da mutsuzdur” ifadesi aşağıdaki çıkarımlardan hangisidir?
a) Zincirleme kıyas
b) Modus ponens
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c) Modus tollens
d) Şartlı kıyas
e) Eksik önermeli kıyas

4) Aşağıdaki kıyas aşağıdaki şartlı kıyas türlerinden hangisine örnektir?
Ders çalışırsa bilgisayar oynayabilir.
Bilgisayar oynamadı.
Ders çalışmadı.
a)
b)
c)
d)
e)

Modus Ponens
Modus Tollens
Eksik öncüllü kıyas
Aristotelesçi kıyas
Gocleniancı kıyas

5) “Çok çalışırsan başarılı olursun” birinci öncülünün Modus Ponense göre ikinci
öncülü ve sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) “başarılı oldum” ile “çok çalıştım”
b) “başarılı olamadım” ile “çok çalışmadım”
c) “başarılı oldum” ile “çok çalıştım”
d) “çok çalıştım” ile “başarılı oldum”
e) “çok çalıştım” ile “başarılı olamadım”

6)Yağmur yağarsa yerler ıslanır
Yağmur yağmadı
_______________________
Yerler ıslanmadı
Şeklindeki kıyas aşağıdakilerden hangisidir?
a) Modus Ponens
b) Modus Tollens
c) Zincirleme kıyas
d) Eksik öncüllü kıyas
e) Hiçbirisi
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7) Bahar gelirse kuşlar öter
Bahar gelmedi
___________________
Kuşlar ötmüyor
Şeklindeki kıyas aşağıdakilerden hangisidir?
a)Modus Tollens
b)Zincirleme Kıyas
c)Modus Ponens
d)Eksik öncüllü kıyas
e)Hiçbirisi
8) “Eğer (A ve B veya C ve E) ise (B veya C, D veya E’dir)”
öncülüne göre ikinci öncül ve sonuç, Modus Ponense göre ne olmalıdır?
a) (A ve B veya C ve E’ dir). O halde (B veya C, D veya E’dir)
b) (A ve B veya C ve E’ değildir). O halde (B veya C, D veya E’dir)
c) (A ve B veya C ve E’ dir). O halde (B veya C, D veya E’değildir)
d) (A ve B veya C ve E’ değildir). O halde (B veya C, D veya E’değildir)
e) Hiçbirisi
9) “Eğer (A ve B veya C ve E) ise (B veya C, D veya E’dir)”
öncülüne göre ikinci öncül ve sonuç, Modus Tollense göre ne olmalıdır?
a) (A ve B veya C ve E’ dir) O halde (B veya C, D veya E’dir)
b) (A ve B veya C ve E’ değildir) O halde (B veya C, D veya E’dir)
c) (A ve B veya C ve E’ dir) O halde (B veya C, D veya E’değildir)
d) (A ve B veya C ve E’ değildir) Ohalde (B veya C, D veya E’değildir)
e) (B veya C, D veya E’değildir) o halde (A ve B veya C ve E’ değildir)
……………………….
(A ve B ve C veya E, F’dir)
__________________________
(B veya C, E ve F’dir)
Şeklindeki şartlı bir çıkarımda birinci öncül Modus Ponense göre
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
10)

a) (A ve B ve C veya E, F) ise (B veya C, E ve F’değildir)
b) (A ve B ve C veya E, F) ise (B veya C, E ve F’dir)
c) (A ve B ve C veya E, F değil) ise (B veya C, E ve F’değildir)
d) (A ve B ve C veya E, F değil) ise (B veya C, E ve F’dir)
e) Hiçbirisi
CEVAPLAR

1)E,2)B,3)E,4)B, 5)D,6)E,7)E, 8)A, 9)E, 10)B
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12. Çoklu Öncüllü Kıyaslar: Ayrık Öncüllü, Bileşik Öncüllü kıyaslar,
Dilemmalar.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Ayrık Öncüllü Kıyaslar
12.2 Bileşik Öncüllü Kıyaslar
12.3 Dilemmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ayrık öncüllü kıyas nedir?
2. Bileşik öncüllü kıyaslar hangileridir?
3. Dilemmaları araştırınız.
4. Bu türden kıyasların yeri ve önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Çıkarımlar I

Çoklu-öncüllü
kıyas
çeşitlerinden olan ayrık
öncüllü ve bileşik öncüllü Okuma
kıyaslar ile dilemmalar
hakkında temel bilgiler.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar




Ayrık öncüllü Kıyas,
Bileşik Öncüllü Kıyas,
Dilemma
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Giriş
Çoklu-öncüllü kıyaslardan olan ayrık öncüllü ve bileşik öncüllü kıyaslar ile
dilemmaları neler oldukları örneklerle işlenecektir.
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12.1. Ayrık Öncüllü Kıyas
Çok-öncüllü kıyaslardan olan ayrık öncüllü ve bileşik öncüllü kıyaslar, şartlı kıyaslar
gibi çoklu öncüllü kıyasları oluştururlar.
Bu kıyaslarda ilk öncülü meydana getiren önermeler ‘veya’ eklemiyle birbirlerine
bağlanmışlardır. İkinci öncül, ilk öncülün bileşenlerini değiller veya tasdik eder. Bu durumda,
iki grup kıyas ortaya çıkar: İlk grupta, ikinci öncül ilk öncülün bileşenlerinden birisini tasdik
eder. Sonuç, olumsuzdur. (Teknik adıyla modus ponendo tollens (kısaca MPT), yani, tasdik
etmek suretiyle değillemek). İkinci grupta, ikinci öncül ilk öncülün bileşenlerinden birisini
değiller. Bu kıyasta sonuç olumludur. (Teknik adıyla modus tollendo ponens (kısaca MTP),
yani, değillemek suretiyle tasdik etmek). Birinci grup (modus ponendo tollens):
A, ya B ya da C’dir
A, B’dir (veya C’dir)
A, C değildir (veya B değildir)
veya
Ya A, B’dir ya da C, D’dir
A, B’dir (veya C, D’dir)
C, D değildir (veya A, B değildir)
veya
A veya B, C’dir
A, C’dir (veya B, C’dir)
B, C değildir (veya A, C değildir)
veya
A, B’dir veya C değildir
A, B’dir
A’nın C olmadığı doğru değildir

Aynı kalıpta birinci öncülün bileşenleri arasında daha değişik bağlar kurmak suretiyle
başka tip öncüller bulunabilir.
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İkinci grup(modus tollendo ponens):
A, ya B ya da C’dir
A, C değildir (veya A, B değildir)
A, B’dir (veya A, C’dir)
veya
Ya A, B’dir ya da C, D’dir
C, D değildir (veya A, B değildir)
A, B’dir (veya C, D’dir)
veya
A veya B, C’dir
A, C değildir (veya B, C değildir)
B, C’dir (veya A, C’dir)
veya
A, ya B’dir ya da C değildir.
A, B değildir.
A’nın C olmadığı doğru değildir.
Görüldüğü gibi burada da birinci öncülde farklı bileşenlerden oluşan bir ifade teşkil
etmek mümkündür. Önemli olan, eğer MTP veya MPT tarzında bir çıkarım sözkonusu ise, bu
birinci öncülün ana ekleminin “veya” olmasıdır.
Bu ikinci grup çıkarımlarda birinci öncüllerin bileşenleri arasında iki ayrı nitelikte
ilişkiden söz edilebileceğine dikkat etmek gerekir. Bir örnekle:
Masa lambam ya yanmaktadır ya da sönmüştür.
Masa lambam yanmamaktadır.
Masa lambam sönük durumdadır.
şeklindeki bir çıkarımın doğru (gibi) olduğu görülmektedir. Fakat aynı kalıba başka bir örnek
verirsek:
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Kalemim ya cebimde ya da masamdadır
Kalemim cebimde değildir
Kalemim masamdadır
fakat böyle bir çıkarımdaki sonuç yanlış olabilir. Çünkü kalemim çantamda da olabilir. Bu
belirsizlik birinci öncülün yeteri kadar açık olarak ifade edilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Eğer birinci öncül ya A, B’dir ya da C, D’dir, her ikisi birden olamaz ve üçüncü bir şık söz
konusu değildir şeklinde verilmişse bir belirsizlik de söz konusu olmaz. Dolayısıyla sorun,
kullanılan çıkarım kalıbından değil, konuşma dilinde ki belirsizlikten kaynaklanmaktadır.

12.2 Bileşik Öncüllü Kıyas

Bu tür çıkarımlarda birinci öncül “ve” eklemi kullanmak suretiyle oluşturulur. Sonuç, bu
bileşenlerden herhangi birisinin tasdik edilmesidir. Dikkat edilirse bu çıkarımda ikinci
öncülden söz edilmemiştir. Çünkü bileşik öncüllü bir çıkarımda ilk öncülü oluşturan “ve”
eklemi, daha önce eklemlerden söz edilirken de açıklandığı gibi, birlikteliği ifade etmektedir.
Dolayısıyla da birinci öncül, her iki bileşenin birlikte doğru olmasını talep etmektedir. Bu
sebeple sonuç önermesi olarak ilk öncülün herhangi bir bileşeni alınabilmektedir. Sembolik
olarak gösterirsek:
A ve B
--------A
B

Konuşma dilinden bir örnek vermek istersek:
Yarın sinemaya ve maça gideceğim
---------------------------------------------Sinemaya gittim
Maça gittim
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12.3. Dilemma
Dilemma (ikilem), günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle yakından ilgili olan bir
çıkarım türüdür. Dilemmalar, farklı eklemlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir tür
zincirleme kıyaslardır. Dillemma olarak bilinen çıkarımlar, hipotetik bir öncül, bu öncülün
bileşenlerini tasdik eden veya değilleyen ikinci bir öncül ve öncüller arasındaki bağıntıya göre
olumlu veya olumsuz bir sonuç ifadesinden meydana gelir.
İlk öncülün ilk bileşenlerinin ilk terimleri tasdik edilirse yapıcı (constructive)
dilemma, yine ilk öncülün ikinci bileşenleri değillendiğinde yıkıcı (destructive) dilemma
söz konusu olur. Eğer sonuç ifadesi birinci öncülün tek bir teriminden oluşmuşsa (yani,
kategorik bir önerme hâlindeyse) basit bir dilemma, yine sonuç ifadesi ilk öncülün birden çok
teriminden oluşmuşsa karmaşık bir dilemma söz konusu olur. Bu dilemmalara birer örnek
verelim:
I. Basit Yapıcı Dilemma
Eğer A ise B’dir ve eğer C ise B’dir.
Ya A ya da C’dir.
B’dir.

Mesela:
Eğer çalışırsan sınıfı geçersin ve eğer
kopya çekersen sınıfı geçersin.
Ya çalışacaksın, ya da kopya çekeceksin.
Sınıfı geçersin.
II. Basit Yıkıcı Dilemma
Eğer A ise B’dir ve eğer A
ise C’dir.
Ne B, ne de C’dir.
A değildir.
Bu tür dilemmaya bir örnek verirsek:
Eğer iyi bir arkadaşsan ona yardım edersin
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ve eğer iyi bir arkadaşsan onun bu hâline üzülürsün.
Ne ona yardım ediyorsun ne de onun bu
hâline üzülüyorsun
İyi bir arkadaş değilsin.
III. Karmaşık Yapıcı Dilemma
Eğer A ise B’dir ve eğer C ise D’dir.
Hem A hem de C’dir.
Hem B hem de D’dir.
Bir örnekle:
Eğer kitap okursan bir şeyler öğrenirsin
ve eğer sabır gösterirsen başarılı olursun.
Hem kitap okuyorsun hem de sabır
gösteriyorsun.
Hem bir şeyler öğrenirsin hem de başarılı
olursun.
IV. Karmaşık Yıkıcı Dilemma
Eğer A ise B’dir ve eğer C
ise D’dir.
Ne B ne de D’dir.
Ne A ne de C’dir.
Bu dilemmaya bir örnek verirsek:
Eğer bir insan akıllıysa az konuşur ve eğer
bir insan bilgiliyse alçakgönüllüdür.
Bir insan çok konuşuyorsa ve alçakgönüllü
değilse,
Bu insan ne akıllı, ne de bilgilidir.
Dilemmalarda ilginç olan yön, aşağıda gösterileceği gibi, öncüllerde yapılacak
değişikliklerle ilkiyle aynı güçte olan, fakat farklı sonuçlar elde etmemize imkân veren yeni
dilemmaların kurulabilmesidir. Dilemmalar bu özellikleri dolayısıyla iyi konuşma ve ikna
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etme sanatının değişmez aracısı olmuşlardır. Mantık içinde ayrıcalıklı bir yerleri olmamakla
birlikte dilemmalar, tartışmada son derece etkili bir silah olarak kullanılırlar.
Bir dilemma ile karşımıza çıkan birisinin sözlerinde bir tutarsızlık, geçersizlik aramak
boşunadır. Çünkü öncüllerle sonuç arasında mantık açısından bir boşluk, eksiklik veya
tutarsızlık yoktur. Yapılabilecek olan, kullanılan dilemmanın özelliğine göre, öncüllerde
yapılacak değişikliklerle aynı güçte bir dilemmayla karşılık vermektir. Bu, üç yolla
yapılabilir:
I. Seçenekleri Kabul Etmemekle
Birinci öncülün ilk ve ikinci bileşeninin ikinci terimi, ilk terimi kesin ve tüketici olarak
gerektirmeyebilir. Böylece bu ikinci terimi değilleme imkânı doğar. Neticede, birinci öncülün
ilk kısmında ve ikinci öncülde bir değişiklik yapmadan ilkinden farklı (çelişik olmayabilen)
bir sonuca ulaşmak mümkün olur. Yani:
D’dir

Eğer A ise B’dir ve eğer C ise
A veya C’dir
B veya D’dir

şeklindeki bir dilemma yerine,
Eğer A ise X’dir ve eğer C
ise Y’dir.
A veya C’dir.
X veya Y’dir.
denilebilir.
Mesela:
Eğer bilgi varsa bilinen objeler vardır ve
eğer bilinç varsa düşünme eylemi vardır.
Bilginin olduğunu
olduğunu biliyoruz.

veya

bilincimizin

Bilinen objelerin mevcut olduğunu veya
düşünme eyleminin olduğunu biliyoruz.
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şeklindeki çıkarımda birinci öncülün bileşenlerinin ikinci terimlerini değiştirmek ve
yeni bir sonuca ulaşmak mümkündür. Yani;
Eğer bilgi varsa objelerin henüz bilinmeyen
yönleri vardır ve eğer bilinç varsa bilincin
mevcudiyetin inanma söz konusudur.
Bilginin olduğunu
olduğunu biliyoruz.

veya

bilincimizin

Objelerin henüz bilinmeyen yönleri
olduğuna veya bilincin mevcudiyetine inanma söz
konusudur.
Bu örnekte olduğu gibi, farklı sonuçlara ulaşılabilmesinin temelinde öncüllerin
bileşenleri arasında kurulan bağın kesin ve mutlak olmaması, başka imkânlara açık olması
yatmaktadır. Bu özellik dolayısıyla, yukarıdaki türden bir dilemmaya karşı çıkabilmek için,
bileşenler arasında başka seçenekler aramak gerekir. Aşağıdaki örnek, iki kişinin (iyimser ve
kötümser bir insanın) öncülleri işine geldiği gibi nasıl değiştirebileceğini göstermektedir.
Kötümser bir insan şöyle düşünebilir:
Eğer insanların istekleri yerine gelmiyorsa mutsuzdurlar ve eğer
içlerinde taşıdıkları bir istek de kalmamışsa mutluluğa karşı da
kayıtsızdırlar.
İnsanların ya istekleri yerine gelmiyordur ya da içlerinde
taşıdıkları bir istek kalmamıştır.
İnsanlar ya mutsuzdurlar ya da mutluluğa karşı kayıtsızdırlar.

Böyle bir dilemma karşısında iyimser bir insan şöyle düşünebilir:
Eğer insanların istekleri yerine gelmiyorsa mutluluğa karşı kayıtsız
olmaları gerekmez ve eğer içlerinde taşıdıkları bir istek kalmamışsa,
mutsuzluğa karşı da kayıtsızdırlar.
İnsanların ya istekleri yerine gelmiyordur, ya da içlerinde taşıdıkları
bir istek kalmamıştır.
İnsanlar ya mutluluğa karşı kayıtsız değildir, ya da mutsuzluğa karşı
kayıtsızdır.
Bakış açısı dolayısıyla öncüllerin nasıl seçildiği konusunda diğer bir örnek
şöyledir: Bir iyimser şöyle düşünebilir:
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Çalışırsam para kazanırım ve eğer tembellik edersem hoşça vakit geçiririm.
Çalışmak ya da tembellik etmek durumundayım. O hâlde ya para
kazanmam ya da hoşça vakit geçirmem söz konusudur.
Bir kötümserin düşüncesi ile şöyle olabilir:
Eğer çalışırsam hoşça vakit geçiremem ve eğer tembellik edersem para
kazanamam. Çalışmak ya da tembellik etmek durumundayım. O hâlde ya
parasız olmak ya da hoşça vakit geçirmemek durumundayım.

II. Seçeneklerden Kaçmakla
Bu durum, ikinci öncüldeki ifadenin bütün şıkları kapsamaması hâlinde kullanılır. Böylece
birinci öncülün ilk terimlerini değiştirmek mümkün olur. Yani:
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Eğer A ise B’dir ve eğer C ise
D’dir.
A veya C’dir.
B veya D’dir.
Eğer X ise B’dir ve eğer Y ise
D’dir.
X veya Y’dir.
B veya D’dir.

şeklinde bir dilemmayla karşılık verilebilir. Bir örnekle,
Eğer akla inanırsam safsataya karşı çıkarım ve eğer
bilime inanırsam yanlış düşünceye karşı çıkarım.
Akla veya bilime inanıyorum.
Safsataya veya yanlış düşünceye karşı çıkarım.
Aynı sonuca şu şekilde de varılabilir:
Eğer deneye, gözleme ve tecrübeye inanıyorsam
safsataya karşı çıkarım ve eğer mantığa inanırsam
yanlış düşünceye karşı çıkarım.
Deneye, gözleme, tecrübeye veya mantığa
inanıyorum.
Safsataya veya yanlış düşünceye karşı çıkarım.

III. Delillendirerek Çürütme Yoluyla
Burada karşıdakine aynı silahlarla mukabele etmek söz konusudur. Sonuçta ilkinin zıttı bir yargı
ortaya çıkar. Bunun için ilk öncülün birinci ve ikinci bileşenlerinin ikinci terimleri değillenir ve
yerleri değiştirilir. İkinci öncül aynen alınır. Sonuç ilkinin zıttı olur. Yani:
Eğer A ise B’dir, ve eğer C ise D’dir.
Ya A ya da C’dir.
B veya D’dir.
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dilemması yerine,
Eğer A ise D ’dir, ve eğer C ise B ’dir.
Ya A ya da C’dir.
Ne D ne de B’di.r
şeklinde bir dilemma kullanılabilir.
Bu tür bir dilemmaya verilen örneklerden birisi, politikaya girmemesi konusunda çocuğuna öğüt
veren anne ve oğlu arasındaki konuşmadır. Anne, oğluna şöyle söyler:
Eğer doğru hareket edersen herkesi kendine düşman
edersin ve eğer yanlış hareket edersen Allah’ın sana
gücenmesine sebep olursun.
Ya doğru ya da yanlış hareket etmek zorundasın.
Her iki hâlde de gücenmeye sebep olursun
Çocuk ise şöyle cevap verir:
Eğer doğru hareket edersem Allah’ı hoşnut ederim
ve eğer yanlış hareket edersem herkes beni sever.
Ya doğru ya da yanlış hareket etmek zorundayım.
Her iki hâlde de sevilirim.
Dikkat edilirse, her iki taraf da kendi açısından haklı bir durumda bulunmaktadır. Nitekim aynı
durum aşağıdaki örnekte de görülebilir. Bir timsah, kaçırdığı çocuğun annesine, nasıl davranacağını
tahmin edebildiği takdirde çocuğunu bırakacağını bildirir. Anne şu cevabı verir:
Çocuğumu yiyeceksin. Bu durumda, eğer çocuğumu yemeyi düşünüyorsan, tahminim doğru çıktığı
için verdiğin söz gereği çocuğumu iade etmelisin. Eğer çocuğumu yemeyeceksen, zaten geri vermek
durumundasın.
Timsah da karşı bir dilemmayla cevap verir:
Eğer çocuğu yiyeceksem tahminin doğrudur, çocuğu yiyeceğim için geri alamazsın. Eğer
yemeyeceksem, tahminin yanlış olduğu için çocuğunu yine geri alamazsın.
Görüldüğü gibi bu örnekte de her iki taraf kendini aynı kuvvette savunabilmekte, bir tarafın diğerine
üstünlüğü olmamaktadır. Eğer aşağıdaki örnekte olduğu gibi yeni bir imkân düşünülemezse bu tür
dilemmayla bir tarafın diğerini haksız çıkarması söz konusu değildir.
Protogoras, Eulathus isimli öğrenciyle karşısındakini ikna etme, tartışmada üstün gelme sanatını
öğretmek konusunda ders vermek amacıyla anlaşır. Eulathus, ders ücretinin yarısını peşin, diğer
yarısını girdiği ilk tartışmayı kazanırsa ödeyecektir. Fakat aradan uzun zaman geçmesine karşılık
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hiçbir haber çıkmaması üzerine Protogoras öğrencisini dava eder ve mahkemede şöyle bir görüş ileri
sürer:
Eğer davayı kazanırsam mahkemenin verdiği bu karar gereği paramı almam gerekir, eğer davayı ben
kaybedersem öğrencim ilk davasını kazanmış olacağına göre, yaptığımız anlaşma gereği paramı
vermesi gerekir. Davayı kazansam da kaybetsem de paramın verilmesi gerekir.
Bunun üzerine Eulathus şu dilemmayla karşılık verir:
Eğer davayı kazanırsam mahkemenin kararı gereği para ödememem gerekir, eğer davayı
kaybedersem ilk davamı da kaybetmiş olacağıma göre, hocamla yaptığımız anlaşma gereği parayı
ödememem gerekir. Davayı kazansam da kaybetsem de parayı ödememem gerekir. Bu durumda
Protogoras davayı kaybettiğini kabul edip, yaptıkları anlaşma gereği, yeni bir dava açıp parasını
alması gerekir.
Günlük hayatta da çeşitli dilemmalarla karşılaşmak mümkündür (Latta-Macbeath, 1941, s. 206-210).
Mesela:
Bir insan bekârsa, ona bakacak kimsesi olmadığı için mutsuzdur; eğer bu insan evlenirse, evlendiği
kişiye bakmak zorunda olacağı için yine mutsuzdur. Bir insan bekâr da olsa evlense de mutsuzdur.
Diğer bir dilemma:
Bir yönetici şöyle düşünmektedir:
Eğer daha önce söylediklerimin doğru çıkmadığını görürsem ve buna rağmen görüşlerimi
değiştirmezsem, haksızlık yapmış olurum; eğer görüşlerimi değiştirirsem tutarsız davranmış olurum.
Görüşlerimi ya değiştireceğim ya da görüşlerimde ısrar edeceğim. Bu durumda ya haksızlık
yapacağım ya da tutarsız davranmış olacağım.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ayrık öncüllü ve bileşik öncüllü kıyasların tanımı yapılarak örneklerle anlatıldı. Dilemma’nın tanımı
yapılarak türleri örneklerle işlendi.
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12. Bölüm Soruları

1)

Kadıköy veya Mecidiyeköy'e gideceğim.
Mecidiyeköy'e gittim.
____________________________
Kadıköy'e gitmedim.
Yukarıdaki kıyas aşağıdaki kıyas türlerinden hangisine örnektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Modus Ponens
Modus Tollens
Modus Tollendo Ponens
Dilemma
Modus Ponendo Tollens

2)Sinemaya veya maça gideceğim
…………………………
_________________________
Maça gittim
Şeklindeki bir çıkarımda ikinci öncül ne olmalıdır?
a) Sinemaya gittim
b) Sinemaya gitmedim
c) Maça gittim
d) Maça veya sinamaya gitmedim
e) Hiçbirisi
3)(Eğer A ve B, C ise, E, F’dir) veya (A ve B ve F, E’dir)
Öncülünde Modus Ponende Tollens’e göre ikinci öncül ve sonuç ne olmalıdır?
a) (Eğer A ve B, C ise, E, F’dir) ile (A ve B ve F, E’dir)
b) (Eğer A ve B, C ise, E, F’değildir) ile (A ve B ve F, E’dir)
c) (Eğer A ve B, C ise, E, F’dir) veya (A ve B ve F, E’değildir)
d) (Eğer A ve B, C ise, E, F’değildir) veya (A ve B ve F, E’değildir)
f) Hiçbirisi
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4)(Eğer A veya B, Cise E, F’dir) veya (E ise D’dir)
Öncülünde Modus Tollendo Ponens’e göre ikinci öncül ve sonuç ne olmalıdır?
a) (Eğer A veya B, Cise E, F’değildir) ile (E ise D’dir)
b) (Eğer A veya B, Cise E, F’dir) ile (E ise D’değildir)
c) (Eğer A veya B, Cise E, F’değildir) ile (E ise D’değilldir)
d) (Eğer A veya B, Cise E, F’dir) ile (E ise D’dir)
e) hiçbirisi

5)(A ise B veya C’dir) ve (D veya E’dir)
Bileşik öncüllü bir çıkarımda sonuç ne olmalıdır?
I) (D veya E’dir)
II) (D veya E’değildir)
III) (A ise B veya C’değildir)
IV) (A ise B veya C’dir)
V) Hiçbirisi
a) I ve V
b) Sadece II
c) Sadece IV
d) I ve IV birlikte
e) III ve IV birlikte

5) Modus Tollendo Ponens’in tanımına göre:
a)ikinci öncül, ilk öncülün sadece ilk bileşenini değiller
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b)ikinci öncül, ilk öncülün sadece ilk bileşenini olumlar.
c)ikinci öncül, ilk öncülün herhangi bir bileşenini değiller
d)ikinci öncül, ilk öncülün sadece ikinci bileşenini değiller
e) ikinci öncül, ilk öncülün hiçbir bileşenini değillemez

6) Modus Ponende Tollens’in tanımına göre.
a)ikinci öncül, ilk öncülün sadece ilk bileşenini değiller
b)ikinci öncül, ilk öncülün sadece ilk bileşenini olumlar
c)ikinci öncül, ilk öncülün herhangi bir bileşenini olumlar
d)ikinci öncül, ilk öncülün sadece ikinci bileşenini değiller
e) ikinci öncül, ilk öncülün hiçbir bileşenini olumlamaz

7) “Modus Tollendo Ponens’e göre bir çıkarımda sonuç önermesi ilk öncülün herhangi
bir bileşenini olumlarsa, ikinci öncül ilk öncülün……” ifadesinde boş boırakılan yere
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) …diğer bileşenini değiller
b) …diğer bileşenini olumlar
c)….herhangi bir bileşenini değiller
d)….herhangi bir bileşenini olumlar
e)….her iki bileşenini de değiller
9)Basit yıkıcı dilemmada ikinci öncül birinci öncülün hem ilk bileşenini hem de ikinci
bileşenini değiller. Sonuç, birinci öncülünün ilk bileşeninin değillenmesidir.
Bu durumda aşağıda ikinci öncül ve sonuç önermesi verilen bir (basit yıkıcı)
dilemmada, ilk öncül ne olmalıdır?
………………………….
Ne A, ne de B’dir
___________________
C değildir
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a)
b)
c)
d)
e)

Eğer C değilse A’dır ve eğer C ise B değildir
Eğer C değilse A değildir ve eğer C değilse B değildir
Eğer C değilse A’dir ve eğer C değilse B’dir
Eğer C ise A değildir ve eğer C değilse B’dir
Eğer C ise A’dır ve eğer C ise B’dir

10) Dilemma ile ilgili aşağıda belirten ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Dilemma (ikilem), günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle yakından ilgili olan bir
çıkarım türüdür.
II) Dilemma, bileşik hipotetik bir öncül, bu öncülün bileşenlerini tasdik eden veya
değilleyen ikinci bir öncül ve öncüller arasındaki bağıntıya göre olumlu veya olumsuz bir
sonuç ifadesinden meydana gelir.
III) İlk öncülün ilk bileşenlerinin ilk terimleri tasdik edilirse yapıcı (constructive)
dilemma, yine ilk öncülün ikinci bileşenleri değillendiğinde yıkıcı (destructive) bir dilemma
söz konusu olur.
a)
b)
c)
d)
e)

I
I, II
I, III
II, III
I, II, III

CEVAPLAR
1)E,2)B,3)C,4)A, 5)D,6)C,7)C,8)A,9)E,10)E
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13. YANLIŞLIK: FORMEL YANLIŞLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bir Mantık Kavramı Olarak “Yanlışlık”: Giriş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.

Yanlışlık nedir?
Bir mantık kavramı olarak yanlışlık nasıl tanımlanmalıdır?
Ne tür yanlışlıklardan söz edilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yanlışlık I

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bir mantık kavramı olarak
“yanlışlık” nedir?
Okuma
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Anahtar Kavramlar




Mantık,
Yanlışlık,
Demagoji
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Giriş
Yanlışlık kavramının mantık tarihi içerisindeki yeri ve yanlışlık çeşitleri örneklerle
işlenecektir.
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13.1. Bir Mantık Kavramı Olarak Yanlışlık
“Yanlışlık” kavramı Antik Çağ’dan bu yana mantıkçıların ilgisini çekmiştir. Mantık,
düşünceyi doğru yönetebilmenin ve denetleyebilmenin kurallarını veren bir bilimdir. Fakat
bazen bilerek veya bilmeden, isteyerek veya istemeden yanlış yapılabilmekte, yani mantık
kurallarının dışına çıkılabilmektedir. İsteyerek ve bilerek yapılan yanlışlar yerine ve türüne
göre: demagoji, mugalata, sofizm gibi isimlerle anılmaktadırlar. Hangi amaçla yapılırsa
yapılsın yanlışlığın ne olduğunu ve nerede yapıldığını tespit etmek ve göstermek veya
yanlıştan korunmak için, mantık kurallarının bilinmesi yeterli değildir. Diğer bir ifadeyle
doğru düşünmek başka, yanlışlığı tespit etmek ve ondan korunmak başkadır. Nasıl ki bir
organın hastalığının tanımlanması veya teşhisi o organın sağlıklı halinden hareketle
sağlanamazsa, bir akıl yürütmedeki yanlışlığın tespitinde de benzeri bir durum söz konusudur.
“Yanlış” kavramıyla “yanlışlık” kavramını da birbirinden ayırmak gerekir. “Yanlış
nedir?” sorusu felsefi bir problemdir (Mesela bkz. Brochard. V. 1943 ve Hamblin. C. L. 1970)
ve konumuz dışında kalmaktadır. Bu durumda yanlış, hatalı, kusurlu, eksik bilgi veya inancın
ne olduğu ve nasıl oluştuğu mantığın ilgi alanına giren bir problem değildir.
Bir mantık konusu olarak “yanlışlık”, geçerli gibi görünen fakat aslında geçerli
olmayan bir ispat, bir akıl yürütme, kısaca bir çıkarım biçimidir. Yani bir yargının yanlış olup
olmadığı deney veya gözlemle tespit edilebilir olmasına karşın, bir çıkarımdaki yanlışlığın
tespiti ancak mantık bilimi çerçevesinde olabilir.
Konuyu sistemli olarak ilk ele alan Aristoteles , iki tür yanlışlıktan söz etmiştir: Dil ile
(in dictone) yani dildeki çokanlamlılıkla vs. ilgili olan yanlışlık ve dil dışında kalan (extra
dictionem) yani ispatın kendisinden kaynaklanan yanlışlık. Daha sonraki yazarlar probleme
bakış açılarına bağlı olarak yanlışlık türlerini ikili veya üçlü gruplar hâlinde ele almışlardır.
Biz de “yanlışlık” problemini iki başlık altında ele alacağız: I) Formel (veya Mantıksal)
Yanlışlık ve II) Formel-olmayan Yanlışlık.

13.1.1 Formel Yanlışlık
Akıl yürütmenin ya da ispatın kendisiyle doğrudan doğruya ilgili olan ve bu safhadaki
bir hata, dolayısıyla ortaya çıkan yanlışlığa formel yanlışlık denir. Böyle bir hata mantık
kurallarına uyulmamış olmaktan kaynaklanır.
Bir bilim olarak mantık , içeriksiz, yani formel bir dildir. Böyle bir dil sayesinde bir
çıkarımın geçerli olup olmadığına matematik işlemi yapar gibi karar vermek mümkündür.
Çünkü kullanılan dilin (mesela günlük dilin) mantık açısından yapısı ve işleyişi uygun bir
formel sistem vasıtasıyla ifade edilebilir. Dolayısıyla da bir çıkarımın mantık açısından
doğruluğu tamamen sembolik bir dil kullanarak denetlenebilir. Sembolik bir dil yani formel
sistem, bir akıl yürütme işleminin içerikten bağımsız olarak ifadesine imkân vermesinden
ötürü büyük öneme sahiptir.
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Mesela, “bazı fizikçiler filozof değildir” dedikten sonra “o hâlde bazı filozoflar fizikçi
değildir” şeklinde bir çıkarım pekâlâ yapılabilir. Böyle bir çıkarımın verdiği bilgi bakımından,
yani içeriği yönünden günlük realiteye aykırı gelen bir yanı yoktur. Fakat bu tür bir çıkarım
mantıkça doğru değildir. Nitekim başka bir örnekte, mesela “bazı insanlar mantıkçı değildir”
dedikten sonra, yine aynı kalıba uygun olarak özne ve yüklemin yerini değiştirmek suretiyle
“bazı mantıkçılar insan değildir” şeklinde realiteye uymayan ve dolayısıyla da anlamsız olan
bir sonuç elde ederiz. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mesela “bütün kuşlar uçar”
ve “bütün kartallar uçar” şeklindeki iki öncülden “bütün kartallar kuştur” şeklinde bir sonuç
elde edilebilir. Fakat bu kıyasta öncüller ve sonuç doğru olmakla birlikte kıyas mantık
açısından geçerli değildir. Nitekim bu kıyasla aynı özellikleri taşıyan “her inek süt verir” ve
“her anne süt verir” gibi iki öncülden “her anne inektir” gibi mantık kurallarına hiçbir şekilde
uymayan bir sonuç çıkarmak gerekir. Şüphesiz her seferinde bu tür karşıt örnek bularak bir
çıkarımın geçerliliğine karar vermek sağlıklı ve güvenlikli bir yöntem değildir. Çıkarımın
geçerli olup olmadığını ancak formel bir sistem kendiliğinden (otomatik bir biçimde)
denetleyebilir.
Son iki örnek, günlük dili kullanarak yapılan çıkarımlarda hiç farkına varmadan hata
yapmanın son derece kolay olduğunu göstermektedir. Yapılacak böyle bir hatayı mantık
kurallarına başvurmaksızın herhangi bir yolla (mesela deney veya gözlem yoluyla) tespit
etmenin mümkün olmayabildiği de yine yukarıdaki örneklerden anlaşılmaktadır. Çünkü
öncüller ve sonucun gözlemlere aykırı gelen bir tarafı olmayabilmektedir.
Fakat öte yandan, geçerli bir çıkarımın kabul edilebilir, emin (–sound–) sonuç
verebilmesi için çıkarım kurallarının mevcudiyeti de tek başına yeterli değildir. Mesela
“bütün nadir şeyler değerlidir” ve “bütün topal kargalar nadirdir” gibi iki öncülden, çıkarım
kurallarına (bu örnekte kıyas kurallarına) uygun olarak elde edilebilecek sonucun “bütün
topal kargalar değerlidir” şeklinde olması gerekir. Ancak bu sonucun, kıyas mantık
kurallarına uygun olsa bile, kabul edilebilir olmadığı açıktır. Bu durum ilk öncülün doğru
olmamasından (yani nadir olan bazı şeylerin her zaman değerli olmamasından)
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çıkarım geçerli bir kalıpta olsa bile, eğer öncüllerden birisi
yanlışsa sonucun kabul edilebilir olması beklenemez.
Bu durumda bir çıkarım neticesinde elde edilmiş sonucun doğru ve kabul edilebilir
olması için:
1)

Çıkarımın mantık kurallarına uygun yapılmış olması ve ayrıca,

2)
Öncüllerin de doğru (yani realiteyi isabetli yansıtan bir biçimde) verilmiş
olması gerekir.
Öncüllerin doğruluklarının tayini ise şüphesiz mantığın konusu dışında kalan bir
husustur. Formel yanlışlıktan korunmanın tek yolu çıkarım kurallarının bilinmesidir. İki
öncülden oluşan bir çıkarımın “kıyas ” olarak nitelenebilmesi için her şeyden önce aşağıdaki
şartların sağlanması gerekir (bu konuda daha geniş bilgi için bkz. s.81’deki “Kıyas” konusu):
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a)

Basit bir kıyas iki öncül ve bir sonuç önermesinden oluşur.

b)

Öncüllerde ortak bir terimin bulunması gerekir.

c)
Bu ortak terim sonuç ifadesinde geçmemelidir. Bir çıkarım bu şartları
sağlıyorsa kıyas olarak nitelenebilir.
Bir kıyasın geçerli olabilmesi için ise şu şartların yerine gelmiş olması gereklidir:
1)

Öncüllerden en az biri olumlu olmalıdır.

2)

Eğer öncüllerden birisi olumsuz ise sonuç ifadesi olumlu olamaz.

3)

Geçerli bir kıyasta öncüllerden birisi mutlaka tümel olmalıdır.

4)

Eğer öncüllerden birisi tikel ise, sonuç da tikel olmalıdır.

5)

Öncülleri olumlu olan bir kıyasta sonuç olumsuz olamaz.

6)
Orta terimin öncüllerde en az bir kere dağıtılmış olması ve öncüllerde
dağıtılmamış olan bir terimin ifadesinde de dağıtılmamış olması gereklidir.
Eğer bu kurallara uyulmazsa, gözlem ve deneylere aykırı olmayan fakat mantıkça
geçersiz çıkarımlar yapılabilir. Demagoji yapmanın bir yolu, aslında geçersiz olan fakat deney
ve gözlemlerle bir aykırılığı olmayan çıkarımı, amaca uygun başka bir çıkarıma örnek olarak
kullanmak olabilir.
Günlük dili kullanarak ifade edilen akıl yürütmelerde karşılaşılan diğer bir yanlışlık,
bağıntı bildiren kelimelere bağlı olarak ortaya çıkar. Mesela, A, B’den B, C’den büyük tür
dedikten sonra. A, C’den büyüktür diyebiliriz. Fakat A, B’yi seviyor ve B, C’yi seviyor
dedikten sonra A, C’yi seviyor diyemeyiz. Çünkü “büyüklük” bağıntısının geçişli olmasına
karşılık “sevme bağıntısı”nın böyle bir özelliği yoktur.
Bağıntı bildiren ifadeler, doğal olarak, birbirlerinden farklı özelliklere sahip
olabilmektedirler. Geçişli (transitif), geçişsiz (intransitif), yansımalı (refleksif), yansımasız
(anti-refleksif), bakışımlı (simetrik), bakışımsız (asimetrik) olabilen bu bağıntıların her birinin
sahip olduğu özellikler diğer bağıntılar için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla birinin özelliğini
diğerine örnek alarak bir çıkarım yapmak mantık açısından sakattır.
Formel yanlışlıkların önemli diğer bir kaynağı, dildeki operatörlerdir. Özellikle zaman
ve modalite bildiren operatörler, yanlış anlamalara (iltibasa) yol açabilir ve dolayısıyla da
çıkarımda bazı yanlışlıkların kaynağını oluşturabilirler. Mesela “herkes bazen iyilik yapar”
ifadesinden “bazen herkes iyilik yapar” ifadesine geçilemez. Bu iki ifade birbirine eşdeğer
olarak kabul edilemez. Çünkü ilk cümledeki “bazen” operatörü “bazen iyilik yapar” şeklinde
bir açıklama verirken, ikinci ifadede “bazen herkes” şeklinde bir nitelemede bulunmaktadır.
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Nitekim “çocuk her zaman çocuktur” dediğimizde çocuğun hiç büyümediğini değil, her
zaman çocuğun çocukluk yapabileceğini anlatmak isteriz.
Benzeri durum modalite bildiren operatörlerde de görülebilir. “Zorunlu olarak ya
oturacaksın ya da ayakta duracaksın” ifadesinden “oturman ya da ayakta durman zorunludur”
şeklindeki ifadeye geçiş “zorunluluk” modalitesi kapsamında söz konusu değildir. Keza “her
insan yanılabilir; o hâlde benim hakkımdaki görüşlerin yanlıştır” demek, imkân bildiren bir
modalitenin gene yanlış kullanılmasından doğan hatalı bir çıkarımdır.
İki operatörün veya herhangi iki terimin kaplamları aynı olmakla beraber içlemleri
farklı olabilir. Mesela “A, masanın üzerindeki kitabı aldı” ifadesinde “masanın üzerindeki
kitap” eğer B’nin kendi malı olan kitap ise, “masanın üzerindeki kitap” ve “B’nin kitabı” aynı
nesneye işaret ettiği yani kaplamları aynı olduğu için ilk cümle “A, B’nin kitabını aldı”
şeklinde düşünülebilir. Fakat (İçlem bakımından) A’nın niyeti, söz konusu kitabın aslında
B’ye ait olan nüshasını değil de kendisine ait olduğunu zannettiği ve masanın üzerinde niçin
bulunduğuna bir anlam veremediği nüshasını almak olabilir. Dolayısıyla yukarıdaki ifade bu
verilere göre “A’nın niyeti B’nin kitabını almaktır” şeklinde yorumlanamaz. Yani kısaca ifade
etmek gerekirse, operatörlerin yerlerinin değiş-tokuş edilmesi veya dikkatsizce ve yanlış
şekilde kullanılması, ifadelerde semantik değer kaymasına yol açmakta ve yanlışlığa sebep
olabilmektedir.
Bir yanlışlığa meydan vermemek için çeşitli operatörlerin mantıkça nasıl
tanımlandıklarının ve ne gibi özelliklere sahip olduklarının bilinmesi gereklidir.
Benzeri bir durum, “bütün” ve “bazı” niceleyicileri için de söz konusudur. “Bütün
A’lar B’dir” ifadesinin karşıtı “hiçbir A, B değildir”, çelişiği ise “bazı A’lar B değildir”
ifadesidir. Karşıt ifadelerin özelliği birlikte yanlış olabilmeleri, çelişik ifadelerin özelliği ise
birlikte doğru olmamalarıdır. Buna göre mesela “bütün kalemler madenîdir” ve “hiçbir kalem
madenî değildir” şeklindeki karşıt iki ifade pekâlâ birlikte yanlış olabilir. Dolayısıyla içinde
çelişik veya karşıt ifadelerin yer aldığı durumlarda tartışmanın bir sonuca ulaştırılabilmesi
için niceleyicilerin söz konusu özelliklerinin dikkate alınması gereklidir. Nitekim mesela “X
şehrindeki bütün insanlar iyidir” ifadesine karşı çıkan bir kimse “X şehrindeki hiçbir insan iyi
değildir” ifadesini ileri sürdüğü takdirde, böyle bir tartışmadan hiçbir sonuç elde edilemez.
Çünkü her iki ifade birlikte yanlış olabilir. Tartışmanın bir sonuca ulaştırılabilmesi yani söz
konusu yargının yanlışlığının gösterilebilmesi için, X şehrindeki insanlardan en az birisinin
iyi olmadığını yani “X şehrindeki bazı insanlar iyi değildir” savının ileri sürülüp ispatlanması
gerekir.
Formel yanlışlık, kısaca ifade etmek gerekirse, şu veya bu sebepten ötürü mantık
kurallarına uyulmamaktan kaynaklanmaktadır. Mantık kurallarını uygulayabilmek için, dilin
formel bir sistem aracılığıyla (yani mantık aracılığıyla) belirlenmiş kurallarının bilinmesi
şarttır. Konuşma dilindeki bağıntı bildiren kelimelerin, operatörlerin, niceleyicilerin yani dilin
formel yönde ifade edilebilecek özelliklerini bilmek, onları doğru kullanmak ve sonuçta da
yanlıştan korunmak ancak bu kurallar sayesinde mümkün olur.
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Fakat bu arada, “mantık kurallarını bilmek” ile “mantık kurallarını uygulayabilmek”
arasındaki ilişkiye de dikkat etmek gerekir. Çünkü dili kullanan kimse, en azından duyguların,
isteklerin, beklentilerin, yani çok ve çeşitli nitelikteki etkilerin tesiri altındadır. İşte bu çeşitli
etkiler de “yanlışlık” yapılmasına yol açabilir. Bu tür yanlışlıklar ise bundan sonra ele
alacağımız ve artık formel özellik taşımayan grup içinde düşünülecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yanlışlık kavramının mantık tarihi içerisindeki yeri ve yanlışlık çeşitleri örneklerle
gösterilmiştir.
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13. Bölüm Soruları

1) Formel bir yanlışlığın ortaya çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mantık kurallarını bilmemek
b) İnsanları tanımamak
c) Konuşma dilini bilerek kötü kullanmak
d) İnsanlara güvenmek
e) İnsanlara güvenmemek
2) “Akıl yürütmenin ya da ispatın kendisiyle doğrudan doğruya ilgili olan ve bu
safhadaki bir hata dolayısıyla ortaya çıkan yanlışlığa ………………. denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)
Formel Yanlışlık
b)
Matematiksel Eksiklik
c)
Notasyon Hatası
d)
Bağlaç Eksikliği
e)
Çıkarım
3)
“Formel yanlışlıkların nedeni ………….dır.” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a)
Yanlışlık bilgilerin verilmiş olması
b)
Mantık kurallarına uyulmamış olması
c)
Notasyon hatası yapılmış olması
d)
Bağlaç eksikliğinin fark edilmemiş olması
e)
Çıkarımın doğru yapılması
4) Formel yanlışların ortaya çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Mantık kurallarını bilmemek
b) Mantık kurallarını uygulamamak
c) Mantık kurallarını yanlış uygulamak
d) Mantık kurallarını bilerek uygulamamak
e) Hiçbirisi

5)
a)
b)
c)
d)

Formel yanlışlarını tanıyabilmek için
Mantık kurallarını bilmek gerekir
Mantık kurallarını bilmeye gerek yoktur,
Gramer kurallarını bilmek gerekir
Gramer kurallarını bilmeye gerek yoktur
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e) İnsanları tanımak gerekir
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Formel yanlışlığın ortaya çıkmasının sebebi
İnsanların kötü niyetli olmasıdır
İnsanların kandırılmaya açık olmasıdır
Mantık kurallarına uyulmamasıdır
Mantık kurallarının belirsizliğidir
Mantık kurallarının eksik olmasıdır

7)
a)
b)
c)
d)
e)

Formel yanlışlığın ortaya çıkmasının sebebi de aşağıdakilerden hangisi değildir?
Zaman ve mekân operatörlerinin yanlış kullanımıdır.
Çıkarım kurallarına uyulmamasıdır
Mantık kurallarının bilinmemesidir
Kişilerin demogoji yapmak istediğidir
Kıyas kurallarına uymaktır

8) “Her insan yanılır” önermesinden o halde “hiçbir insan doğruyu bilemez” şeklinde
bir sonuç çıkarmak, hangi tür formel bir yanlışlık içerir?
a) Zaman operatörünün yanlış kullanılmış olmasını
b) Yanlış bir kıyas işlemi yapılmış olmasını
c) Mantık kurallarının olmamasını
d) Herkesin kendine göre bir mantığının olmasını
e) Mantığa güvenilmez olmasını
9) Ampirik olarak doğru olmayan öncüllerden kıyas kurallarına uygun olarak
yapılan bir çıkarımda sonucun yanlış bir bilgi vermesi neyin göstergesidir?
a) Mantık biliminin güvenilir olmadığının
b) Mantık kurallarının bilinmemesinin yanlış yapmaya sebep olabileceğinin
c) Mantık kurallarının bazı durumlarda kullanılmasının doğru olmayacağının
d) Mantık kurallarının geliştirilmeye muhtaç olduğunun
e) Mantık biliminin gereksizliğinin

CEVAPLAR
1)A,2)A,3)B,4)E,5)A,6)C,7)E,8)A,9)B
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14. YANLIŞLIK: FORMEL OLMAYAN YANLIŞLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Formel Olmayan Yanlışlıklar nelerdir, özellikleri nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.

Formel olmayan yanlışlıklar hangileridir?
Bir mantık kavramı olarak yanlışlık nelere tekabül eder?
Bu tür yanlışlıklar ne gibi koşullarda ortaya çıkar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Yanlışlık II

Formel olmayan yanlışlıklar Okuma
hakkında temel bilgiler.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar




Mantık,
Yanlışlık,
Formel Olmayan Yanlışlıklar
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Giriş
Yanlışlık kavramının mantık tarihi içerisindeki yeri ve yanlışlık çeşitleri örneklerle
işlenecektir.
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Formel Olmayan Yanlışlık Nedir?
Formel olmayan yanlışlığı, ortaya çıkış sebeplerine göre, farklı gruplar içinde ele
almak mümkündür. Bu gruplardan ilkinde, ifadelerdeki çokanlamlılık (kaypaklık,
belirsizlik) gibi özellikler dolayısıyla ortaya çıkan yanlış çıkarımlar yer alır. Eğer bir terim
veya cümle , yani bir ifade çokanlamlı ise, bu ifadeyi kullanarak yapılan çıkarım da yanlış
olabilir. Mesela “hayat acıdır” ve “biber acıdır” şeklindeki iki ifadeden “hayat biberdir” gibi
bir sonuç elde edileceği düşünülebilir. Fakat dikkat edilirse “hayatın acı” olması ile “biberin
acı” olması aynı şey değildir. Yani “acı” terimi çokanlamlıdır. Gerçi yukarıdaki çıkarımda,
çıkarım kuralları da yanlış uygulanmıştır. Fakat böyle bir durum her zaman söz konusu
olmayabilir. Çünkü yanlışlık, tamamen öncüllerin anlamca belirsiz, kaypak veya kısaca
çokanlamlı olmasından kaynaklanabilir. Aşağıda bir akıl yürütmenin yanlışlığına sebep
olabilen çeşitli çokanlamlılıklar ayrı ayrı ele alınmıştır.
AKSAN: Bir cümlenin veya cümledeki kelimenin hatalı telaffuz edilmesi, aksandaki
bozukluklar ve vurguların yanlış anlamaya yol açacak şekilde kullanılması dolayısıyla ortaya
çıkan yanlışlık biçimidir. “Akşamdan akşama kitap okurum” ifadesi ile “her akşam kitap
oturum” ifadesi aynı anlama gelmesi gerekirken, vurgu dolayısıyla aralarında önemli farkların
bulunduğu açıktır. Nitekim hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (gene), hela (boşluk, apteshane)
kelimelerinden birinin, şimdiki imla kurallarının aksan ya da uzatma işareti kullanmaya cevap
vermemesinin de olumsuz katkısıyla, hatalı telaffuzu vahim sonuçlara yol açabilir.
BÜTÜNLEME: Parçaların bütününden farklı değere sahip olduğunu göz önünde
tutmadan parçanın niteliklerini bütüne atfetme yanlışlığıdır. Bir şairin tek bir şiirinin iyi
olması bütün şiirlerinin de iyi olduğu anlamına gelmez. Çay, kahve ve adaçayını tek tek
içmek başka hepsini karıştırıp içmek başkadır. Parça ve bütün arasındaki karşılaşabilecek bu
türden ilişkileri dikkate almadan yapılacak çıkarım, yanlışlığın doğmasına yol açabilir.
Mesela bir politikacının veya siyasi bir tezin tek bir konudaki yargısının isabetli olması, diğer
birçok konudaki yargılarının da doğru olmasını mantık açısından gerektirmez.
BÖLME: Bütünün özelliklerinin tek tek parçaları için de geçerli olduğunu zannetme
yanlışlığıdır. Mesela “on kişilik bu grubun yaptığı araştırma doğrudur. Ben de o grubun bir
üyesiyim. Benim yaptığım araştırma da doğrudur.”, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bütün eserleri
bir günde okunmaz. Mahur Beste onun eseridir. Mahur Beste bir günde okunmaz.” şeklindeki
çıkarımlardaki yanlışlıklar bütün ve parça arasındaki ilişkiler hakkındaki söz konusu yanlış
zandan kaynaklanmaktadır.
ÇOKANLAMLILIK: Bir ifadenin çokanlamlı, belirsiz veya kaypak olması da akıl
yürütmede yanlışlığa yol açabilir. Mesela, “bütün cisimler ısıtılınca genleşir. O hâlde sen de
yazın sıcakta uzun boylu ve şişman bir kimse olacaksın” denildiğinde, yanlışlık, “genleşme”
teriminin çokanlamlı olmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bir gazete veya dergide yıldız falını
okuyan bir kimse, bazı kelimeleri istediği gibi yorumlama şansına sahiptir. “Yarın güneş
doğmayacak, çünkü güneş merkezde sabit olarak durmakta, gezegenler onun etrafında
dolanmaktadır” şeklinde çıkarımda bulunan bir kimsenin yaptığı bu işlemdeki yanlışlığın,
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çokanlamlılık ile de yakın ilgisi olduğu açıktır. Çünkü “sabit olarak durmak”, hiç hareket
etmemek anlamında kullanılırsa, ister istemez güneşin doğmaması gerektiği sonucu ile
karşılaşılır.
Yukarıda farklı türden çokanlamlılıkların yol açtığı yanlışlıklar üzerinde duruldu.
Gene formel-olmayan diğer bir yanlışlık, aralarında mantıksal bir ilişki olmamasına
rağmen, öncüllerle sonuç arasında çeşitli etkenler neticesinde bağ kurulması sonunda ortaya
çıkabilmektedir. Bu etkenlerin neler olduğu, yani öncüllerle sonuç arasında hangi sebeplerle
mantıkça geçerli olmayan bağlar kurulduğu aşağıda gözden geçirilmektedir.
ARGUMENTUM AD BACULUM: Yani kuvvet yoluyla sağlanmaya kalkışılan
ispat. Bu türden ispatın tipik örneği, Galileo’nun engizisyon mahkemesinde baskı altında
dünyanın dönmediğini ve güneşte de lekelerin mevcut olmadığını kabul etmesidir. Bu tür
ispatta söz konusu olan tek etken, fiziksel değildir. Ekonomik, sosyal, politik jurnalistik ve
dinî baskılar vasıtasıyla yani bir tür kuvvet yoluyla devletler veya bireyler nezdinde bazı
görüşlerin kabulü sağlanabilmektedir. Günümüzde lobicilik, kamuoyu oluşturma yöntemleri;
bir görüşün, anlayışın benimsenmesini, doğru olarak kabul edilmesini sağlamakta, bu suretle
bir düşünce tarzı, bir ispat biçimi herkese kabul ettirilebilmektedir. Burada önemli olan, kabul
ettirilecek görüşün gerçeğe uygunluğu, kendi içinde tutarlılığı, mantıkça doğruluğu değil fakat
çeşitli taktiklerle herkese benimsettirilebilmesidir.
ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM: Yani acındırma yoluyla sağlanmaya
kalkışılan ispat. Burada bir kimsenin kendisine ya da başkalarına acındırmak suretiyle bir
görüşü ya da bir sonucu karşısındakine kabul ettirmesi söz konusudur. Sonunda, acıyan kişi
doğru olanı değil, acıdığı kişi ya da kişiler dolayısıyla kendisine telkin edilen görüşü, yani
kendisine bu yolla icbar edilen öncülleri kabul edip karşısındaki gibi düşünür. Sınavda
başarılı olamayan bir öğrencinin hocasına kendini acındırarak not istemesi, trafik kurallarını
veya bir yasayı çiğneyen kişinin yine kendini acındırarak olup bitenin kendisi açısından
görülmesini sağlaması, yani kendi öncüllerini karşısındakine kabul ettirmesi, bu tür yanlış
çıkarımın yapılması demektir.
ARGUMENTUM AD POPULUM: Bu ispatta bir grup insanın önyargılarının
tutkularının, tercihlerinin realitenin mihenk taşı kılınması demektir. Bunun tipik örneği,
kişinin taraftarı olduğu spor kulübü açısından bir spor karşılaşmasına bakışı, mensubu olduğu
dernek, benimsediği ideoloji açısından olayları değerlendirmesidir.
ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM: Yani yeterince tanımadan verilen ispat. Bu
tür ispatta yanlışlık, ileri sürülen bir iddianın doğruluğunun (veya yanlışlığının) kabul
edilmesinin, bu iddianın aksinin doğru olduğunun (veya yanlış olduğunun) gösterilememiş
olmasına dayandırılmasıyla ortaya çıkar. Mesela ruhun var olduğunu (veya yok olduğunu)
ispatlamak isteyen bir kimse, bu ispatını eğer “ruhun var olmadığını (veya mevcudiyetini) hiç
kimse ispatlayamadı, o hâlde ruh vardır (veya yoktur)” şeklinde bir çıkarım vasıtasıyla
yapmak isterse, mantıkça geçerli bir ispat vermiş olmaz.
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ARGUMENTUM AD HOMINEM: Yani kişiye dayandırılarak verilen ispat. Diğer
bir deyişle, ileri sürülen iddianın kendisini tartışmak yerine iddia sahibinin kişiliğine,
bulunduğu yere, taşıdığı özelliklere saldırmak suretiyle iddiayı çürütmeye çalışmak veya
tersine iddiayı doğru olarak kabul etmektir. Mesela 1905 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi Philip
Lenard (1862-1947)’ın, Einstein’ın Rölativite Teorilerini onun Yahudi kökenli olması
dolayısıyla dışlaması, “kişiye dayandırılarak” yapılmış bir ispattır.
ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM: Bir otoriteye, otoritesi dışında kalan
konularda başvurulması ve bu konularda ileri sürdüğü görüşlerin doğru olarak kabul
edilmesidir. Mesela çok tanınmış ve alanında otorite olarak kabul edilen bir bilim adamının
politik konulardaki görüşlerinin de doğru olarak kabul edilmesidir. Bunun tersi de elbette
mümkündür. Mesela Stalin’in tamamen ideolojik gerekçelerle genetik çalışmalara yapmış
olduğu müdahale bu konuya tipik bir örnektir.
Formel olmayan yanlışlara örnek olarak sanki ispatmış gibi takdim edilmeye kalkışılan
yukarıda anılmış bütün çıkarım biçimleri, aralarında mantıksal bir ilişki olmamakla birlikte,
öncüllerle sonuç veya sonuçlar arasında ne türden etkenlerin aracılığıyla bir bağ kurulduğunu
göstermektedir. Söz konusu etkenlerin sayısını daha da arttırmak ve güncelleştirmek
mümkündür. Bu gibi hilelerde temel ilke, özellikle psikolojik etkenleri kullanarak
öncüllerle sonuç arasında bağ kurmak, diğer bir deyişle, bağ varmış gibi göstermektir.
Tabi bu arada dilin çokanlamlılık, belirsizlik gibi özellikleri de kullanılabilmektedir. Amaç,
gerçeği saptırmak, yanlış bilgilendirmek; yani dezenformasyondur. Bu yönteme, kitle
iletişiminde (mass media’da) ve propaganda da sık sık başvurulmakta, böylece kamuoyunun
etkilenmesi ve yönlendirilmesi amaçlanmakta hatta sağlanabilmektedir.
Formel olmayan diğer bir grup yanlışlık, birtakım varsayımlardan hareketle
yapılan çıkarımlardan oluşmaktadır. Bu tür çıkarımların başlıcaları şunlardır:
PETITIO PRINCIPII: Yani döngüsellik. Bir çıkarımda öncül sonuçta
tekrarlanıyorsa, döngüsellik söz konusudur. Döngüselliğin oluşmasındaki etkenlerden birisi,
eşanlamlı veya anlamı tam olarak bilinmeyen kelimelerdir. Mesela, “soporafik şeyler uyku
verir. Esrar soporafiktir. O hâlde esrar uyku verir.” şeklindeki çıkarımda “sopofarik”
kelimesinin anlamı dolayısıyla döngüsellik vardır. Döngüsel bir çıkarımın diğer bir şekli, bir
iddianın doğru olarak kabul edilip öncül olarak kullanılmasıdır. Mesela: “Bütün A’lar B’dir”
ve “Bütün C’ler A’dır” o hâlde “Bütün C’ler B’dir” şeklindeki geçerli bir çıkarımın ikinci
öncülünün doğruluğunu ispatlamak için “Bütün B’ler A’dır” ve “Bütün C’ler B’dir” o hâlde
“Bütün C’ler A’dır” şeklinde bir ikinci çıkarıma başvurulursa burada bir döngüsellik söz
konusu olur. Çünkü dikkat edilirse ispatlanmak istenilen iddia, öncül olarak kullanılmıştır.
Diğer bir örnekte bu durumu daha açık olarak görebiliriz: “Entelektüeller pipo içerler.
Nereden mi biliyorum? Bir entelektüel söyledi. Entelektüel olduğunu nereden biliyorum?
Pipo içmekten hoşlandığını söyledi.”
Döngüsel bir ispatta mantık kurallarına aykırılık olmayabilir. Yanlışlık, ispatın
kendisinin yeni bir bilgi vermediği hâlde yeni bilgi veriyormuş gibi kabul edilmesi veya
ettirilmesidir. Diğer bir deyişle döngüsel bir ispat, totolojik karakterdedir. Totolojik olması,
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mantıkça yanlış olmaması ama yeni bir bilgi de vermemesidir. Eğer totolojik bir ispat birkaç
cümleden oluşmuş ise okuyucu bu durumu hemen fark edebilir. Fakat bir yazar konuyu
gereğinden fazla uzatır, konuyu sayfalarca işlerse, (bazen kendisi de farkında olmadan)
döngüsel bir açıklama yapmış olabilir. Tersinden düşünürsek, hiçbir şey söylemeden çok şey
söylüyormuş izlenimi yaratmanın bir yolu, söz konusu “döngüsellik ilkesini’’ kullanmak
olabilir. Bu durumda, hem yazar hem okuyucu açısından “petitio principi”den kurtulmanın
yolu, fikirlerin açık, net ve en kısa yoldan ifadesi veya okuyucunun yazarı bu açıdan
değerlendirmesidir.
IGNORATIO ELENCHI: Yani öncüllerle ilgisi olmayan bir sonuca (irrelevant
conclusion) ulaşılmasıdır. Mesela, “En çok cami İstanbul’da vardır. En fazla suç İstanbul’da
işlenmektedir. Cami, suç işlenmesinin sebebidir” çıkarımında öncüllerle sonuç arasında
mantıksal hiçbir bağ yoktur. Nitekim “her insanın sokakta serbestçe yürümeye hakkı vardır.
Katil de bir insandır. Katilin de sokakta serbestçe yürümeye hakkı vardır” şeklinde bir
çıkarımın yapılamayacağı açıktır. Ignaratio elenchi demagogların sık sık başvurduğu bir
stratejidir.
NON SEQUITUR: Sonuç ve öncüllerin, doğru olsalar bile, birbirini izlememesidir.
Mesela sosyal problemlerin, bilim adamlarının tabiatın sırlarını ortaya koymasından
kaynaklandığının ileri sürülmesi, bu türden yanlış bir çıkarımdır. Öncüller açık ve ayrıntılı bir
şekilde ifade edilmez, aralarında sebep-sonuç ilişkileri kurulmaz ve bu şekilde ortaya
konulmamış öncüllerle sonuç ifadesi (veya ifadeleri) arasında mantık kurallarına uygun
bağlar kurulmazsa çıkarım “non sequitur” olur.
NON CAUSA PRO CAUSA: Bir olayın sebebi olarak herhangi bir başka olayın
gösterilmesidir. Mesela dolunayın insanları asabi yaptığının ileri sürülmesi böyle bir ilişkiye
örnektir. Bu tür çıkarımların, mantıkça geçerli olmamakla birlikte, sezgisel veya ampirik bir
temeli olabilir. Fakat öncüllerle sonuç arasındaki ilişki ampirik olarak henüz ispatlanmadığı
için, aralarında mantıksal bir bağdan da söz edilemez.
POST HOC ERGO PROPTER HOC: Bu deyim ile ifade edilen yanlışı, “bundan
sonra o hâlde onun sonucu” şeklinde dile getirmek mümkündür: Bir kazanın oluşu, mesela
daha önce bir kedinin geçişine bağlanması bu duruma bir örnektir. Sosyal olaylarda, kişiler
hakkındaki yargılarımızda bu tip çıkarımlara sıkça rastlanır. Çünkü insan günlük yaşantısında
acele sonuç çıkarma alışkanlığına sahiptir. Böylece olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi
dikkate alınmadan, böyle bir ilişkinin olup olmadığı yeterince araştırılmadan çabucak karar
verilir. Verilen kararlarda, eğer psikolojik etkenler de işin içine karışmışsa, yanlış bir
çıkarımda bulunmak o oranda kolaylaşacaktır.
SECUNDUM QUID: Bu tür yanlışlık, bir ilke veya yargının, uygulanma şartları, özel
hâller dikkate alınmadan kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Mesela “morfin bir zehirdir.
Hastasına morfin vermiş olan hekim, hastasını zehirlemiş olmaktadır,” şeklindeki bir
çıkarımda bu tür yanlışlığı görmek mümkündür. Buradaki hatayı, bir ilkenin, kapsamını
aşacak şekilde genellenmesi olarak da nitelemek mümkündür. Bu tür genellemede, eksik
gözlemler, önyargılar, yanlış bilgiler ve benzeri faktörler rol oynayabilir. Hatta özel bir hâlden
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genellemeye geçiş de söz konusu olabilir. Mesela soğuk su ile duş yaptığı için hastalanan bir
kimse, bir genelleme ile herkesin bu sebepten dolayı hastalanabileceğini ileri sürebilir.
FALLACIA PLURIUM INTEROGATIONUM: Yani sorudaki karmaşıklık. Bir
soru çeşitli örtük varsayımlar üzerine kurulmuş olabilir. Sorulan soruda ilk bakışta dikkati
çekmeyen birçok varsayım önceden kabul edilmiş durumdadır. Sorunun istediği cevabı
vermek, bu örtük varsayımların kabul edilmesini de gerektirebilir. Amaç da zaten sorunun
cevabıyla birlikte bu örtük varsayımların karşısındakine kabul ettirilmesidir. Bu konu ile ilgili
şu soru örnek verilebilir: “Sigara içmeyi ne zaman bıraktın?” Bu soruya muhatap olan kişi
hiçbir zaman sigara içmemiş veya sigarayı bırakmamış olabilir. Bu tip bir soru sormaktaki
diğer bir amaç, sadece soruda gizli olarak bulunan varsayımların karşısındakine kabul
ettirilmesi değil; gerçek niyetin gizlenmesi, tartışmanın başka yöne kaydırılması, konunun
saptırılması, dikkatin başka yöne çekilmesi de olabilir. Mesela etrafını rahatsız eden bir
kimseyi ikaz ettiğinizde, cevap yerine “Sen buranın bekçisi misin?” şeklinde bir soru ile
karşılaşmak, sonu gelmez bir tartışmayı başlatabilir.
Bir soru, beraberinde başka soruları da getiriyorsa bu soruya tek bir cevap yeterli
olmayacaktır. Eğer soru aynı zamanda örtük olarak birtakım varsayımlar ihtiva ediyorsa,
böyle bir soruya karşılık bulmak hiç mümkün de olmayabilir. Mesela “Otururken koşabilir
misin?” sorusuna hayır demek, koşabilme yeteneğinin tartışılmasına yol açabilir. Benzeri
şekilde, “sonsuz güç sahibi olan Tanrı, kaldıramayacağı kadar ağır bir taş yaratabilir mi?”
şeklindeki bir soruya cevap vermek, örtük olarak ihtiva ettiği varsayımlar dolayısıyla
mümkün değildir.
Herhangi bir bilgi ortaya konulmak istenildiğinde, yukarıda işaret edilen türden
yanlışlıkların birkaçı bir arada bulunabilir. Mesela bir sınıflandırma işleminde, istatistik
kullanarak yapılan genellemelerde, benzetim (analoji) yardımıyla yapılan çıkarımlarda,
yetersiz bazı gözlemlerde bu durumla karşılaşılabilir.
Nitekim bir sınıflandırma işlemi; “bölme” ve “bütünleme” açısından hatalı bazı
kabuller üzerine kurulmuş, “acele genellemeler”den (secundum quid) hareketle yapılmış
olabilir. Bir istatistik önceden verilmiş bir yargının (mesela “argumentum ad baculum”
sayesinde doğruluğu kabul edilen bir yargının) desteklenmesi amacıyla yapılmış olabilir. Bir
anaolojide benzetilen ve benzeyen arasında “non sequitur” bir ilişki olabilir veya iki olay
arasındaki bağıntı “non causa pro causa” türünde olabilir. Döngüsel bir ispat, gözlemlerle
uygunluk içinde olabilir, yani bir ispatın döngüsel olduğu fark edilmedikçe, yapılacak
gözlemlerin istenilen ispatı doğruladığını sanmak her zaman mümkündür.
Çıkarımlardaki yanlışlıkla günlük yaşayışımızda da karşılaşabiliriz. Bir satıcı, bir
propagandist veya herhangi bir fikir tartışması esnasında bir insan, çeşitli yanlış çıkarımları
kullanarak kendi görüşlerini ustaca karşısındakine kabul ettirebilir. Böyle bir kimsenin yanlış
çıkarım türlerini bilmesine gerek yoktur, çünkü günlük tecrübeler sayesinde bu konuda
gerekli alışkanlıkları kazanmak mümkündür. Böyle bir tecrübeye sahip olmayan bir kişinin
takip edebileceği en uygun yol, yanlış çıkarım kalıplarını günlük hayata uygulamasını
öğrenmektir.
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Yanlış bir teşhisten hareketle isabetli bir tedavi nasıl yapılamazsa içindeki yanlışları,
eksiklikleri ve kusurlu varsayımları ustaca örtülmüş ve art niyetle yanlış bir hedefe doğru
yönlendirilmiş bir soru, bir kabul veya bir yargıdan hareketle de doğru bir sonuç elde edilmesi
mümkün değildir. Dolayısıyla yukarıda açıklanmış olan yöntemleri kullanmak kişiyi yanlış
bir sonuca sevk etmenin tek yolu değildir. Eksik, kusurlu, yanlış ve gerçeği yansıtmayan bir
çıkış noktasını ön kabul olarak benimsetmek de, çıkarım kurallarına uyulsa bile, aynı sonucu
hâsıl edecektir. Gerçekte bir fikir, bir görüş veya bir ilke eğer önyargı olarak kabul
ettirilebilirse, zekâ her ne pahasına olursa olsun onu doğrulamak ve savunmak için, çoğu sefer
bir otomat gibi, gerekli bütün yolları dener.
İnsan şüphesiz her zaman doğru düşünemez ve karar veremez. Çünkü insan
duygularını bir kenara bırakıp bir bilgisayar gibi davranamaz. Esasen doğru düşünmek ile
doğru karar vermek aynı şey değildir. Doğru düşünce, bir akıl yürütme işlemi; yani
mantıksal bir işlemdir. Bu işlemde yukarıda işaret edilen türden yanlışlıklar yapılabilir. Fakat
herhangi bir hata yapılmamış bile olsa doğru akıl yürütme, yani mantık tek başına verilen
kararın doğru olmasını gerektirmeyebilir. Çünkü varılan hükmün doğruluğunu ya da verilen
kararın doğruluğunu etkileyebilecek, mantık dışında, çeşitli faktörler söz konusu olabilir.
Mesela bir insan hiç de gerekli olmadığı hâlde hoşuna giden bir şeyi satın alabilir. Verilen
satın alma kararı, o anda ne kadar mantıksal gerekçeler bulunsa bile, daha sonra hâsıl edeceği
sonuçlar bakımından hiç de doğru olmayabilir.
Öte yandan, doğru bir karara ulaşabilmek için konu hakkında tecrübe sahibi olmak
şüphesiz son derece önemlidir. Fakat bu faktör tek başına belki hiçbir zaman etkin değildir.
Çünkü insan her konuda kararını etkileyebilecek az veya çok birtakım önyargılara sahiptir.
Gerçi her önyargının kötü olduğu da söylenemez. Nitekim edinilen tecrübeler de birer önyargı
oluşturabilir. Fakat bir yandan önyargılar; öte yandan istekler, tutkular, arzular ve benzeri
faktörler özellikle günlük yaşantımızı ilgilendiren konularda sadece doğru düşünmeyi değil
doğru karar vermeyi de son derece güçleştirebilir. Dolayısıyla mantık , doğru hüküm ya da
karar vermede tek faktör belki hiçbir zaman olmamaktadır. Bir benzetmeyle ifade edersek,
akıl yani mantık, bir geminin dümeni gibidir. Arzular, istekler hedefi belirleyen pusulanın
görevini yerine getirirler. Tutkular ise gemiyi hareket ettiren motor gibidir. Bu durumda,
mantık, ancak kendisine gösterilen hedefe ulaşılmasında bir rol oynayacaktır. Fakat sınırlı bir
etkisi ve kullanım alanı da olsa, rasyonel düşünmek gerektiğinde insanın başvurabileceği
yegâne merci mantık olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yanlışlık kavramının mantık tarihi içerisindeki yeri ve yanlışlık çeşitleri, örneklerle
gösterilmiştir.
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14. BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki formel-olmayan yanlışlıklardan hangisi "öncüllerle ilgisi olmayan bir
sonuca ulaşılmasıdır"?
a)
Argumentum ad baculum
b)
Argumentum ad misericordiam
c)
Argumentum ad ignorantia
d)
Non causa pro causa
e)
Ignoratio elenchi
2)
Aşağıdaki formel-olmayan yanlışlıklardan hangisi "ilke veya yargının,
uygulanım şartları, özel haller dikkate alınmadan kullanılmasından
kaynaklanmaktadır"?
a)
Argumentum ad baculum
b)
Argumentum ad misericordiam
c)
Secundum quid
d)
Non causa pro causa
e)
Ignoratio Elenchi
3)
Aşağıdaki formel-olmayan yanlışlıklardan hangisi "yeterince tanımadan
verilen ispat"tır?
a)
Argumentum ad baculum
b)
Argumentum ad misericordiam
c)
Argumentum ad ignorantia
d)
Non causa pro causa
e)
Ignoratio Elenchi
4)
Aşağıdaki formel-olmayan yanlışlıklardan hangisinde "sonuç ve
öncüllerin doğru olabilir,fakat birbirlerini izlemezler"?
a)
Petitio Principii
b)
Non Sequitur
c)
Secundum quid
d)
Non causa pro causa
e)
Ignoratio Elenchi
5) Aşağıdaki yanlışlık tanımlarından hangileri doğrudur?
I) Argumentum ad baculum: Kuvvet yoluyla sağlanmaya kalkışılan ispat.
II) Argumentum ad misericordiam: Acındırma yoluyla sağlanmaya kalkışılan ispat.
III) Argumentum ad ignorantiam: Yeterince tanımadan verilen ispat.
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IV) Argumentum ad hominem: Kişiye dayandırılarak verilen ispat.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II
I, III
II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV

6) Aşağıdaki yanlışlıklardan hangisi insanın gerçekliği önyargılarına, tutkularına,
tercihlerine göre yorumlamasıdır?
a)
Argumentum ad Populum
b)
Argumentum ad Misericordiam
c)
Argumentum ad Baculum
d)
Argumentum ad Ignorantiam
e)
Argumentum ad Hominem

7)
Aşağıdaki formel olmayan yanlışlıklardan hangisi bir ilke veya yargının
uygulanım şartları özel haller dikkate alınmadan kullanılmasından kaynaklanır?
a)
Ignoratio Elenchi
b)
Non Sequıtur
c)
Non Causa Pro Causa
d)
Post Hoc ergo Propter Hoc
e)
Secundum Quid
8) Formel olmayan bir yanlışlığın ortaya çıkmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Mantık kurallarını bilmemek
b. İnsanları tanımamak
c. Konuşma dilini bilerek kötü kullanmak
d. İnsanlara güvenmek
e. İnsanlara güvenmemek

9) “Bir yanlış sadece formel kurallara uyulmamasından değil, sorunun karmaşık ve
karışık olmasından da kaynaklanabilir” ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisine
uymaktadır?
a) Fallacıa Plurıum Interogatıonum
b) Non Sequıtur
c) Non Causa Pro Causa
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d) insanların karşısındakine güvenmemesinden
e) insanların bilgisizliğinden

10) Formel bir yanlışlığın ortaya çıkması, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kişinin kötü bir aksan kullanmasına
Toplumun mantık bilmemesine
Kişilerin mantık bilmemesine
Mantık kurallarının bilinmemesine
Mantık kurallarının uygulanmamasına

11) Aşağıdaki yanlışlık tanımlarından hangileri doğrudur?
I) AKSAN: Bir cümlenin veya cümledeki kelimenin hatalı telaffuz edilmesi,
aksandaki bozukluklar ve vurguların yanlış anlamaya yol açacak şekilde kullanılması
dolayısıyla ortaya çıkan yanlışlık biçimidir.
II) BÜTÜNLEME: Parçaların bütününden farklı değere sahip olduğunu gözönünde
tutmadan parçanın niteliklerini bütüne atfetme yanlışlığıdır.
III) BÖLME: Bütünün özelliklerinin tek tek parçaları için de geçerli olduğunu
zannetme yanlışlığıdır.
IV) ÇOKANLAMLILIK: Bir ifadenin çokanlamlı, belirsiz veya kaypak olmasıdır.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II
I, III
II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV

CEVAPLAR
1)E, 2)C, 3)C, 4)B, 5)E, 6)A, 7)E, 8)C, 9)A, 10)A, 11)E
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