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                                                Aristoteles ve Mantık 
 
Akıl yürütmeleri bağımsız bir araştırma konusu yapan ve araştırmalarının sonucunda 
bilinen ilk mantık sistemini ortaya koyan Aristoteles mantığın kurucusudur 
 
 İlk olmasına rağmen, kurduğu mantık sistemi (Stoa mantığının etkili olduğu Helenistik 
dönemi bir yana bırakırsak) çağdaş mantığın doğuşuna kadar neredeyse tek mantık sistemi 
olarak kabul edilmiştir.  
 
Doğa biliminin ve matematiğin hızla gelişmesi sonucunda farklı mantık sistemleri 
geliştirilmiş ve Aristoteles mantığı yetersiz bulunarak sert eleştirilere konu olmuştur 
 
Ancak Lukasiewicz ve Corcoran gibi hem Aristoteles mantığında hem de çağdaş mantıkta 
yetkin araştırmacıların çalışmaları,Aristoteles mantığının (önyargısız bir gözle bakıldığında) 
çağdaş mantıkla aynı amaçları paylaşan ve güçlü bir mantık sistemi olduğunu göstermiştir 
 
Aristoteles’i izleyenler (peripatetikler) mantığı felsefenin aracı olarak kabul etmekteydi. 
Dolayısıyla, Aristoteles’in çalışmaları öğrencileri tarafından sınırandırılarak derlenirken 
mantık konusundaki çalışmalarının, Yunancada ‘araç’ anlamına gelen, Organon olarak 
belirlenmiş olması şaşırtıcı değildir.  
 
Organon’nu oluşturan kitaplar: 
 
1.Kategoriler 
2.Topikler 
3.Önerme üstüne (yorum üstüne) 
4.Birinci çözümlemeler  
5.İkinci çözümlemeler 
 
1.Kategoriler 
 
Kategoriler Organon’un ilk kitabı olarak kabul edilir. Giriş kısımlarından sonra, Aristoteles 
belirlediği on kategorinin özelliklerini inceler. 
 
Bunlar; töz, nitelik, nicelik,bağıntı, yer, zaman, görelik, etki, edilgi, iyelik kategorileridir. 
 
Not:kitap dışı örneklendirme fikrimiz olsun.. 
Nicelik:     Ağırlık; 
Nitelik:      Beyazlık__sokratesin kendine özgü renk tonu 
Görelik:     Daha uzun; 10 cm. daha uzun 
Yer:           Çarşıda; istanbul Kapalıçarşı’da 
Zaman:      Dün; Dün 16 Kasım 2009’da saat 18.23’te. 
Bagıntı(Durum):     Oturur-olmak; 
iyelik:         Ayakkabılı; benim şu anda ayakkabılı olmam. 
Etkinlik:    Okumak şu anda kitap okuyor olmam 
Edilginlik: Saç Kestirmek;şu anda saçımı kestiriyor olmam 
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Kategoriler’in terim türlerini veya önermedeki özne ile yüklem arasındaki yükleme ilişkisinin 
türlerinimi, terimlerin işaret ettiği varlık türlerini mi incelediği tartışmalıdır. 
 
İkincisi kabul edildiğinde, Kategoriler mantıktan daha çok metafiziğe ilişkin görülebilir. 
 
Yunancadaki “kategoria” sözcüğünün “yükleme” anlamına da gelmesi Kategoriler’in  
yüklem ve yükleme türleri hakkında olduğu düşüncesini destekler. 
 
Ancak,Kneale’nin belirttiği gibi, Aristoteles’in, bir varolanın bir konuya yüklenebilmesinden 
bahsetmesi, Kategoriler’in varlık türleri ile ilgili olduğunu gösterir. 
 
Aristoteles’in Kategoriler’de varlık türlerini, bu varlıklara işaret eden ifadelerin dildeki 
özelliklerini ipucu kabul ederek incelediği yorumu en ılımlı yorum olarak görülebir. 
 
 
Aristoteles Kategoriler’de özellikle töz ve nitelik kategorileri üzerinde durur. 
 
Töz kavramı daha ilk geçtiği yerde bile, ilk (protai) ve ikinci (deutorai) töz olarak ikiye  
ayrılır. 
 
Not:birinci ve ikinci tözlere değişik bir tanım vermiş pek anlayamadım benim bildiğim ve 
sizinde anlayacağınız gibi şöyle 
 
İlk töz:ilk tözler nesnelerdir ve tikeldirler. 
 
Örnek: 
belirli bir insan                     (Sokrates) 
belirli bir at  sokratesin atı    (düldül) 
 
ikinci töz:nesne türlerine aittir ve tümeldirler  
 
örnek:insan,hayvan.. 
 
 
ilk tözlerin (varlıkbilimsel) önceliği: görüşü sonucunda, Aristoteles öznesi bir ilk tözü 
gösteren bir tekil terim, yüklemi ise bir ikinci tözü gösteren bir genel terim olan, “Sokrates 
insandır” gibi, özne-yüklem önermelerini temel önermeleri olarak kabul etmiştir. 
 
Sokrates:(özne-tekil terim-birinci töz) 
İnsandır:(yüklem-genel terim-ikinci töz) 
 
ikinci tözleri gösteren terimler önermede özne olarak da geçebilir. 
 
Örnek: İnsan beyazdır..gibi  
 
Ancak,ikinci tözlerin ilk tözlere varlıkbilimsel olarak bağlı olduğu gibi, öznesi bir ikinci tözü 
gösteren bir genel terim olan önermenin doğruluğu da temel önermeleri 
doğruluğu/yanlışlığına bağlıdır. 
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Örneğin, “insan beyazdır” önermesinin doğruluğu, en az bir insanın beyaz olması ile 
olanaklıdır. 
 

2. Önerme Üstüne 
 
Organon’un Kategoriler gibi diğer kısımlara hazırlık niteliğinde olan kısımlarından biridir. 
Bu kısım Latin dünyasında De Interpretatione (YorumÜstüne) olarak adlandırılmıştır. 
 
Önerme Üstüne önermenin (apophansis) ne olduğunu, önerme türlerini ve önermeler 
arasındaki karşıolum ilişkilerini konu alır. 
 
Aristoteles her önermenin özne ve yüklem olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu 
kabul etmektedir. . Bu durumda, koşul önermeleri gibi, önerme eklemleri ile birleştirilmiş 
önermelerden oluşan tümceleri önerme saymamak gerekir. şimdiye kadarki 
bilgilerimizin ışığında, bir önerme eklemleri mantığının geliştirilmesi Stoa 
mantıkçılarının eseri olarak görünmektedir. 
 
Bir önerme ‘Sokrates ölümlüdür’ önermesi gibi öznesi bir birey adı olan bir tekil 
önerme olabileceği gibi,‘insan ölümlüdür’ gibi öznesi bir genel terim olan bir tümel önerme 
de olabilir.  
 
Her iki önermede de ‘ölümlüdür’ yüklemi bir özneye yüklenmiştir.  
 
Bunun yerine, yüklemin özneye uygulanmasının yadsınması da mümkündür. Bu şekilde, 
‘Sokrates ölümlü değildir’ ve ‘insan ölümlü değildir’ gibi olumsuz önermeler elde edilir. 
 
Dikkat edilirse ‘insan ölümlüdür’ önermesi gibi olumlu önermelerde yüklemin öznenin hangi 
kısmına yüklendiği, ‘insan ölümlü değildir’ gibi olumsuz önermelerde de yüklemin öznenin 
hangi kısmına yüklenmesinin yadsındığı belirsizdir. Dolayısıyla bu önermeler belirsiz 
önermelerdir 
 
 
Yüklemin öznenin hangi kısmına yüklendiğini veya öznenin hangi kısmından yadsındığını 
açıkça ortaya koymak için, Aristoteles ‘bazı’, ‘her’ veya ‘hiçbir’ gibi niceleyicilere başvurur. 
  
Bu şekilde, insan ve ölümlü terimlerinden aşağıdaki dört önerme biçimi elde edilir. 
 
(i)   Her insan ölümlüdür                  (a)…….tümel olumlu önerme  
(ii)  Hiçbir insan ölümlü değildir     (e)……..tümel olumsuz önerme 
(iii) Bazı insanlar ölümlüdür            (i)……..tikel olumlu önerme 
(iv) Bazı insanlar ölümlü değildir    (o)……..tikel olumsuz önerme 
 
 
A_Çelişik önermelerin özelliği: birlikte doğru veya birlikte yanlış olamamalarıdır. 
Bir başka deyişle, bir önerme doğru ise çelişiği yanlış, bir önerme yanlış olduğunda 
çelişiği doğrudur.  
 
Örnek: 
‘Sokrates ölümlüdür’ gibi bir basit önermenin çelişiği ‘Sokrates ölümlü değildir’ önermesidir. 
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B_ Kategorik önermelerin özelliği: (a) ve (o) önermeleri birbirinin çelişiği, (e) ve (i) 
önermeleri birbirinin çelişiğidir.  
  
Örnek: 
Her insan ölümlüdür                  (a) 
Bazı insanlar ölümlü değildir    (o) 
 
 
Hiçbir insan ölümlü değildir     (e) 
Bazı insanlar ölümlüdür            (i) 
 
 
 
 
 
C_Karşıt önermelerin özelliği: birlikte yanlış olabilmeleri ancak birlikte doğru 
olamamalarıdır. Buna göre,(a) ve (e) önermeleri birbirinin karşıtı önermelerdir. 
 
Örnek: 
 
Her insan ölümlüdür                  (a) 
Hiçbir insan ölümlü değildir      (e) 
 
D_ Kipli önermelerin özelliği: Bunun için kipli önermelerin yapısına karar vermek gerekir. 
Günümüz Türkçesi ve pek çok dil gibi, eski Yunanca da kip ifadelerinin etki alanı hem 
yüklem hem de bileşen önermenin tümü gibi görünür.  
 
Örnek: 
‘Olanaklıdır ki A’ önermesinin çelişiği ‘Olanaklı değildir ki A’ önermesi, 
‘Zorunludur ki A’ önermesinin çelişiği ‘Zorunlu değildir ki A’ önermesidir 
 

3. Topikler 
 
Topikler Aristoteles’in diyalektik tartışmalarda izlenecek yöntem üzerine çalışması 
dır.  
 
Aristoteles Topikler’de tartışmanın konusundan bağımsız olarak, tartışmanın amacının 
biçimine uygun olarak izlenmesi gereken yolları belirlemeyi amaçlar. 
 
Çalışmanın adının türediği ve Yunancadaki ilk anlamı ‘yer’ olan ‘topos’ sözcüğünü, 
“tartışmalarda sıklıkla yinelenen tema veya kalıp” olarak yorumlayabiliriz. 
 
 Konu edilen “tartışma” sorgulayıcı ve yanıtlayıcı iki tarafın örneğin “Haz iyi midir, değil 
midir” gibi bir problemi ele almasıdır. 
 
Aristoteles diyalektik problemi “Ya kendi başına ya da aynı türden başka bir problemin 
çözümüne yardı mcı olmakla, ya seçme ve kaçınmaya ya da doğruluk ve bilgiye götüren 
araştırma”olarak ifade etmektedir. 
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“Hazzı seçmeli mi, seçmemelimi”   bir seçme-kaçınma problemi,  
“Evren ezeli mi, değil mi”                bir doğruluk-bilgi problemidir.  
 
Bir problemin diyalektik problem sayılabilmesi için tartışmalı bir konuda olması gerekir: Öyle 
ki, bu konuda “ya insanlar hiçbir kanı sahibi değildir, ya halk bilgelerin aksine, ya bilgeler 
halkın aksine düşünür ya da bunların her biri kendi içlerinde karşıt görüşlere sahiptir 
 
Sorgulayıcı yanıtlayıcının “evet” veya “hayır” diyerek kısaca yanıtlayabileceği bir soru ile 
tartışmayı başlatır.  
Bundan sonra sorgulayıcının görevi, aldığı yanıttaki çelişkiyi ortaya koymaya çalışmaktır.  
 
Bunun için sorgulayıcı yanıta göre aşağıdakiyollardan birini izler: 
 
 
1.Yanıt “evet” ise, yani yanıtlayıcı bir tezi kabul etmiş ise, sorgulayıcı yanıtlayıcının kabul 
edemeyeceği öyle bir önerme bulmalıdır ki bu önerme tezin zorunlu sonuçlarından biri olsun 
ve yanıtlayıcı başta kabul ettiği tezi bu sonucundan dolayı şimdi reddetmek zorunda kalsın. 

 
2. Yanıt “hayır” ise, yani yanıtlayıcı tezin değilini ileri sürmüş ise, sorgulayıcı yanıtlayıcının 
kabul edeceği öyle bir önerme bulmalıdır ki tez bu önermenin zorunlu sonucu olsun ve 
yanıtlayıcı başlangıçta değilini ileri sürerek reddettiği tezi şimdi kabul etmek zorunda kalsın. 
 
Her tartışma belli bir konu hakkındadır ancak diyalektik tartışmalarda izlenecek yöntemleri 
belirleme çabasında olan Aristoteles ortaya koyduğu yaklaşımın konusu ne olursa olsun, her 
tartışmada kullanılabilir olmasını istemektedir. 
  
Bunun için de, taraşarın tartışma konusu olan problem (problema) veya tezin (protasis) 
konusunun veya yükleminin ne olduğuna göre değil, konu ile yüklemin mantık bakımından 
ilişkisine bakarak tartışmasını önermektedir. 
 
Bir önermedeyüklem özneye göre ya bir tanım, ya bir özellik, ya cins ya da ilinek 
durumundadır. 
  
Bunlar yüklenebilirler ya da yaygın olarak tümeller olarak adlandırılır.  
 
a_Bir önermede yüklem öznenin özünü belirtiyor ise yüklem özneye ait tanımdır.  
Önerme bunu öznenin cinsini ve öznenin türüne ait ayırıcı özelliği belirterek yapar. 
 
Örneğin: bilgelik için “aklın erdemi” olduğunu söylemek bilgeliğin tanımını yapmaktır. 
 
b_Önermede yüklem öznenin özünü belirtmese bile öznenin belirttiği türe ait bir özelliği dile 
getiriyor ise bu önermede yüklem özneye ait bir özelliktir. 
 
Örneğin: “insan dil öğrenebilendir” . Nitekim dili öğrenebilme insan türüne ait bir özelliktir. 
 
c_Bir önermede yüklem öznenin ait olduğu türü de içeren daha geniş bir sınıfı belirtiyor ise 
yüklem özneye ait bir cinstir. 
 
Örneğin: ‘canlı’ hem ‘insan’ hem de ‘öküz’ için cinstir. 
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d_ Son olarak, yüklem öznenin zorunlu olmaksızın sahip olduğu bir özelliği gösteriyor ise, 
yüklem özneye ait bir ilinektir. 
 
Örneğin: insan için ‘beyaz’ bir ilinektir. 
 
Bir örnek daha:Betülün koşuyor olması ( koşmak- zorunlu olmadan sahip olduğumuz bir 
ilineksel özellik) 
 
Şimdi, her yüklem bir önermede bir yinelenebilirin altında değerlendirilir.  
 
Örneğin: ‘Sokrates meydandadır’ önermesinde ‘meydanda olma’ yüklemi Sokrates’in 
bir yer kategorisinde bulunan bir ilineğidir. 
 
Yüklem bir önermede hangi yinelenebilirinaltında değerlendirilmişse, o yinelenebilirin 
tanımındaki şartları sağlamalıdır. 
 
 Örneğin: tartışmada ‘Karışım kaynaşmadır’ tezi ile, kaynaşma karışımın cinsi olarak ileri 
sürülmüş olsun.  
 
Şimdi, yukarıda bahsettiğimiz: 
 
1.yolu gereği, sorgulayıcı yanıtlayıcının kabul etmeyeceği tezin zorunlu sonucu olan bir 
önerme bulmalıdır. 
  
Cins, tanımı gereği, altında tanımlanan her türe bu türlerin her bir alt-türüne de 
uygulanabilmelidir. 
 
 Buna göre, ‘Kuru cisimlerin karışımı kaynaşmadır’ önermesi ‘Karışım kaynaşmadır’ tezinin 
zorunlu sonucudur. 
  
Yanıtlayıcı bu sonucu kabul etmeyeceğinden ‘Karışım kaynaşmadır’ tezini şimdi terk 
edecektir.  
 
Diyalektik tartışmanın yöntemi bakımından önem kazanan iki nokta, Aristoteles’in 
mantık çalışmalarının yönü bakımından belirleyici olmuştur. 
  
Birincisi, ileri sürülen bir tezin çelişik sonuçlara yol açtığının gösterilmesiyle çürütülmesi ve 
bir tezin düzgün biçimde reddedilmesi önermelerin değillerinin  belirlenmesini 
gerektirmektedir. 
 
Aristoteles’in Önermeler Üstüne ile giriştiği çalışma budur. 
 
ikinci olarak, reddettiği bir önermenin ileri sürdüğü tezin zorunlu sonucu olduğunu veya 
reddettiği tezin kabul ettiği bir önermenin zorunlu sonucu olduğunu rakibe gösterebilmek 
için, ileri sürülen akıl yürütmelerin ikna edici olması gerekir.  
 
Akılcı tartışmada ikna edici değeri olan akıl yürütmeler geçerli akıl yürütmelerdir. 
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Dolayısıyla,Aristoteles geçerli akıl yürütme biçimlerini ortaya koymak için Birinci 
Çözümlemeler’de mantığın sistemini geliştirmiştir. 
 
 
 
Başarılı bir diyalektik tartışma ancak sorgulayıcı ve yanıtlayıcının ortak eseri olarak ortaya 
çıkabilir. Ne sorgulayıcı ne de yanıtlayıcı tek başına göstereceği gayret başarılı bir tartışma 
gerçekleştirmeye yetmez. 
 
Mantık için önemli bir kavram aynılık, yani özdeşlik kavramıdır. 
 
Aristoteles aynılığın sayısal, türsel ve cinssel aynılık olarak üç farklı şekilde uygulandığını 
söylemektedir. 
 
• Bir şey için birden fazla isim kullanıldığında sayısal aynılık söz konusudur. 
 
• Birden fazla ancak bir tek türden olan şeyler için uygulandığında türsel aynılık söz 
konusudur.(örnek: iki insan) 
 
• Birden fazla ancak bir tek cinsten olan şeyler için uygulandığında cinssel aynı 
lık söz konusudur. (örnek:at ve maymun) 
 
4.Birinci Çözümlemeler 
 
Birinci Çözümlemeler, Organon’un tasım mantığına ayrılmış kısmıdır. 
  
Aristoteles’egöre tasım (sullogismos): belirli önermelerin varsayılmasıyla, diğer bir 
önermenin bu varsayımlardan ötürü zorunlu olarak çıktığı uslamlamadır. 
 
Bu tanım gereği, bugünkü standart mantığa göre geçerli kabul edilen neredeyse her çıkarım 
bir tasımdır. 
  
Nitekim bu tanıma göre öncül ve sonuç önermeleri her türden ve karmaşıklıkta önermeler 
olabilir.  
 
Tanımın bugünkü geçerli çıkarım kavranışından görünüşte iki farkı bulunmaktadır: 
  
Birincisi, sonuç önermesinin öncüllerden farklı olmasının gerekmesi,  
ikincisi ise tasımın oluşması için en az iki öncülün varsayılması gerekmesi. 
 
Bu ikisi kabul edilirse, “p, q; O halde p” çıkarımı birinci şartı sağlamadığı için; “Hiçbir insan 
bitki değildir. O halde hiçbir bitki insan değildir” çıkarımı ise ikinci şartı sağlamadığı için 
tasım sayılmamalıdır.  
 
Tasımın tanımında geçen “bu varsayımlardan ötürü” ifadesi, tasımın varsayımları ile sonucu 
arasında bir ilgi olması gereğini bildirdiği şeklinde yorumlanabilir. 
 
 Aristoteles’in Birinci Çözümlemeler’de elealdığı tasımlar özel bir geçerli çıkarım biçimidir. 
 
Bu çıkarımlar üç terimle elde edilmiş iki kategorik öncül ve bir sonuç önermesinden oluşur. 
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Sonuç önermesinde geçmeyen terim her iki öncülde de bir kez geçer ve orta terim olarak 
adlandırılır. 
 
 
Orta terim:sonuç önermesinde geçmeyen,sadece öncülde bir kez gecer. 
 
Sınır terim:sonuç önermesini oluşturan diğer iki terimdir.( bunlarda büyük terim ve kücük 
terim olarak gecer) 
 
Örnek: 
 
 İnsan …………….0rta terim(M) 
Ölümlü…………...büyük terim(P) __sınır terim 
Aristotoles……….. küçük terim(S)__sınır terim 
 
 
Bütün insanlar ölümlüdür……..büyük öncül 
Aristotoles  insandır …………..kücük öncül  
Aristotoles ölümlüdür ………..sonuç(orta terim sonuç önermesinde yok) 
 
  
Bütün insanlar ölümlüdür.  Aristotoles bir insan dır. O halde,aristotoles ölümlüdür. 
        PAM                        ,          MAS                        O halde               PAS  
 
Şimdi Orta terim her iki öncülde de geçeceğinden, sınır terimleri için üç ayrı durum söz 
konusudur. 
 
1.Sınır terimlerden biri öncüllerin birinde özne, diğer sınır terim ise diğer öncülde yüklemdir. 
 
 Birinci durum iki farklı yoldan gerçekleşir: 
 
a)_  Öncülde yüklem olan sınır terim sonuç önermesinde de yüklem, dolayısıyla, öncülde 
özne olan terim sonuç önermesinde de özne konumundadır. 
 
1.figür:  
 
Yüklem  özne  
  P             M 
  M            S  
 
b)_  Öncülde yüklem olan sınır terim sonuç önermesinde özne, dolayısıyla, öncülde özne olan 
terim sonuç önermesinde yüklem konumundadır.(4.figür) 
 
 
2. Sınır terimleri öncüllerin her ikisinde de yüklemdir. 
 
2.figür: 
 
Yüklem   özne  
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   M           P 
   M          S 
 
 
3.Sınır terimleri öncüllerin her ikisinde de öznedir. 
 
3.Figür: 
 
Yüklem  özne 
   P           M 
   S           M 
 
Aristoteles birinci durumun sadece ilkini, yani öncülün öznesi olan sınır terimin sonucun da 
öznesi ve öncülün yüklemi olan sınır terimin sonuç önermesinin de yüklemi olduğu durumu 
bir figür olarak adlandırır.  
 
Böylece, (1)-a, (2) ve (3) durumları sırayla birinci, ikinci ve üçüncü figürü oluşturur. 
 
 (1)-b durumunu ayrı bir figürolarak değerlendirmemekle birlikte, Aristoteles bu duruma ait 
çıkarımları daele alır. ‘Dördüncü figür tartışması’ bu durumun ayrı bir figür olarak 
değerlendirilmesi konusuyla ilgilidir. 
 
Bir figürdeki bir her bir öncül a, e, i, o önermelerinden biri olacağın dan bir figür için öncüller 
16 farklı yoldan oluşturulabilir.  
 
Yani bu  önermelerden : 
 
 Her insan ölümlüdür                  (a) 
 Hiçbir insan ölümlü değildir      (e) 
 Bazı insanlar ölümlüdür             (i) 
 Bazı insanlar ölümlü değildir    (o) 
   
Aristoteles hangi durumlarda yüklemi öncülün yüklemi olan sınır terim, öznesi de öncülün 
öznesi olan sınır terim olacak şekilde bir sonuç elde edilebileceğini sorduğunda, birinci 
figürün tanımını vererek bu figürdeki hangi çıkarımların bir tasım oluşturduğunu sormuş 
olmaktadır. 
 
Bu figürdeki(1.figürdeki) geçerli tasımları Aristoteles mükemmel ya da tam olarak 
nitelendirir. 
 
Bunun nedeni, bu tasımların geçerliliğinin ayrıca bir tanıtlama gerektirmeden apaçık 
görülmeleridir. 
 
birinci Figür: 
PaM, MaS; O halde PaS (Barbara) 
PeM, MaS; O halde PaS (Celarent) 
PaM, MiS; O halde PiS (Darii) 
PeM, MiS; O halde PoS (Ferio) 
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ikinci ve üçüncü figürdeki bir çıkarırım tanıtlanması, yani bu bir tasım oluşturduğunun 
görülmesi mükemmel tasımlardan birine indirgeme yoluyla gerçekleşir. 
 
Bu şekilde tam olmayan bir tasım tamamlanmış olmaktadır. 
 
indirgeme iki yoldangerçekleşir:   
Doğrudan veya dolaylı olarak Doğrudan indirgemede tasımın öncüllerine mükemmel 
figürlerdeki akıl yürütme biçimleri ile birlikte (basit) evirme veya ilineksel evirme işlemleri 
ve mükemmel figürlerdenbiri uygulanır. 
  
Bu şekilde ikinci veya üçüncü figürdeki bir çıkarımın sonuç önermesine ulaşıldığında bu 
çıkarım tamamlanmış olur. 
 
Bir kategorik önermenin evrilmesi önermedeki özne ve yüklemin yer değiştirmesi demektir. 
Bir tasım tamamlanırken tasımda geçen (e) ve (i) önermesi yerine evriği konabilir. 
  
(a)önermesi bu yoldan evrilemez ancak bu önermelere Aristoteles’in ilineksel evirmez 
(Latincede per accidens) dediği işlem uygulanır: AaB önermesinin ilineksel evirmesi BiA 
önermesidir. 
 
Dolaylı olarak ya da çelişme ile indirgemede sonuç önermesinin çelişiği ile öncüllerden 
biri yardımıyla diğer öncülün çelişiği elde edilmeye çalışılır. Bunun için yine evirme ve 
birinci figür tasımlarına başvurulur. 
 
 Örnek olarak üçüncü figürdeki 
 
‘PoM, SaM; O halde PoS’ (Bocardo) tasımının dolaylı olarak tamamlanışı için, 
sonucun çelişiği olan PaS ile birlikte SaM ikinci öncülü alalım:  
Bu iki önermeden, 
Barbara ile, ilk öncülün çelişiği olan PaM önermesi elde edilir.ilk tasımın küçük teriminin 
yeni tasımın orta terimi olduğu görülmektedir. 
 
Aristoteles’in birinci figüre indirgeme ile elde ettiği ikinci ve üçüncü figür tasımlar 
şunlardır: 
 
ikinci Figür: 
MaP, MeS; O halde PeS (Camestres) 
MeP, MaS; O halde PeS (Cesare) 
MeP, MiS; O halde PoS (Festino) 
MaP, MoS; O halde PoS (Baroco) 
 
Üçüncü Figür: 
PaM, SaM; O halde PiS (Darapti) 
PeM, SaM; O halde PoS (Felapton) 
PiM, SaM; O halde PiS (Disamis) 
PeM, SiM; O halde PoS (Datisi) 
PoM, SaM; O halde PoS (Bocardo) 
PeM, SiM; O halde PoS (Ferison) 
 
Bu şekilde, birinci figür tasımları ile birlikte, toplam 14 tasım elde edilmiş olmaktadır.  
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Ayrıca, sonucu tümel¾ (a) ve (e) önermesi¾olan tasımların altık formlarıda birer tasımdır. 
  
Örneğin, Barbara tasımından sonuç önermesinin altığı olan tikel olumlu önerme olan bir 
tasım elde edilir (Barbari). 
 
 
 
Aristoteles Birinci Çözümlemeler’de kipli önermelerle yapılan tasımları da ele almaktadır. 
Kipli tasımlarla ilgili kısımlar çalışmanın en zor anlaşılan kısmıdır. Ayrıca Aristoteles’in kipli 
tasımların geçerliliğine ilişkin çoğu yargısının yanlış olduğu görülmektedir 
 
Örneğin, Aristoteles birinci figürdeki Barbara biçimindeki kipli tasımlarda şu kipli tasımın 
geçerli olduğunu kabul etmektedir Buna göre, 
  
“PaM zorunludur;MaS; O hâlde, PaS zorunludur” tasımı geçerli sayılacaktır. 
 
Aristoteles’in öğrencisi Theophrastus da olmak üzere, Aristoteles’ten sonra gelen çoğu 
mantıkçı bu yaklaşımı kabul etmemişlerdir.  
 
Theophrastus’un yaklaşımına göre,sonuç önermesi kiplik bakımından öncüllerden daha güçlü 
olamaz. 
Buna göre,sonuç önermesinin zorunlu olması için her iki öncül zorunlu önermeler olmalıdır.  
 
Bir bütün olarak ele alındığında, Birinci Çözümlemeler düzgün akıl yürütmenin“genel” bir 
sistemini ilk kez ortaya koymuş olmaktadır. 
 
Tasımlar önermelerden oluşmakla birlikte, tasımın geçerliliği içerdiği terimler arasında 
ilişkinin düzgün kurulmasına dayanır. 
 
Dolayısıyla, Aristoteles’in kullandığı değişkenler terim-değişkenleridir.  
 
Bir tasımda geçen bir değişken yerine (aynı değişkenin her geçişi yerine aynı terim olmak 
kaydıyla) herhangi bir genel terim konabilir. 
 
5.İkinci Çözümlemeler 
 
ikinci Çözümlemeler, Aristoteles’in tanıtlamaya (apodeiksis) dayalı (apodeiktik) 
bilimlerin yöntemi üzerine çalışmasıdır. 
 
Organon’un bu kitabı (özellikle ilk sekiz kısmı) bu bilimlerdeki tanıtlamaların sağlaması 
gereken mantıksal biçimlerin ortayakonmasını amaçlar.  
 
‘Bilim’, bilgi (episteme) ortaya koymayı amaçlayan tüm araştırmaları işaret etmektedir. 
Bu anlamda, bir şeyi bilmek, onun olduğu şey olmasının ve başka bir şey olamamasının neden 
veya gerekçelerini bilmek demektir. 
 
Tanıtlamalı bilimler geçerli tasımlar ortaya koymalıdır. Ancak her geçerli tasımın sonucu bir 
bilgi ortaya koymaz. Aristoteles tanıtlamanın bilgi elde etmemizi sağlayan tasım olduğunu 
söylerken tanıtlamanın özel bir tasım olduğunu işaret etmiş olmaktadır. 
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Geçerli bir tasım olmasının yanı sıra, bir tanıtlamanın öncülleri için ayrıca şu şartlar 
aranmalıdır 
1.Birincil (prota) önermeler olmalıdır.  
2. Dolaysız (amesa) önermeler olmalıdır.  
3. Sonuçönermesi ile karşılaştırıldığında, daha iyi bilinen (gnorimotera) önermeler olmalıdır.  
4. Sonuç önermesinden önce gelen önermeler olmalıdır.  
5.Sonuç önermesininnedenlerini (aitia) bildiren önermeler olmalıdır.  
 
Şimdi başvurduğumuz bu öncüllerinin de bilgi olduğunun gösterebilmesi için tanıtlanması, 
dolayısıyla, yeni öncüllere başvurulması gerekecektir. 
 
Sonuç olarak, tanıtlamalı bilimlerin tanıtlama gerektirmeyecek kadar açık önermeleri ilkeler 
(Yun. arkhai) olarak kabul etmeleri gerekmektedir.  
 
Her tanıtlamabir (kategorik) tasım olduğuna, böylece tasımdaki her önerme iki terim arasında 
olumlu veya olumsuz bir ilişki kurduğuna göre, ilkeler iki terim bir orta terim 
gerekmeden apaçık bir ilişki kuran önermeler olmalıdır.  
 
Dolayısıyla Aristoteles bu önermeler için ortalanmamış (Yun. amesos) nitelemesini de 
kullanmaktadır. 
 


