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erhaba! Hepinize hoﬂ geldiniz diyor, ve bu
3. Biçimsellik (formalism - Hilbert ekolü)
güzel bahar gününde “matematik” dinleme
Bu ekoller aras›nda çok sert tart›ﬂmalar oldu.
Tart›ﬂmalardan büyük düﬂünceler do¤du. Ama ne
cesaretini gösterdi¤iniz için sizleri kutluyorum.
Matematik-2001 etkinliklerinde matemati¤in
bu tart›ﬂmalardan önce ne de sonra kimse “Neden
güzelli¤ini ve gücünü anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›m. Mamatematik?” sorusunu sormad›. Matemati¤in yadtematik-2004 etkinliklerinde, ayn› sözleri yineles›namaz gereklili¤i ve gücü asla kuﬂku uyand›rmad›.
mek yerine, 20inci yüzy›lda matemati¤in temelleriMatematik, do¤al olarak insano¤lunun yaﬂam›na
ni derinden sarsan düﬂünceleri konu etmek istiyogirmiﬂtir. O dildir, sanatt›r, bilimdir. Bugün içinde
yaﬂad›¤›m›z bilimi, teknirum. Umar›m söyleyeceklerim
matemati¤e
¤i, teknolojiyi yaratm›ﬂolan güvenimizi sarsmat›r. Uygarl›¤›m›z›n temelindedir. ‹nsanl›¤›n refah›
yacak, yaln›zca insan akl›n›n yaratt›¤› görkemli
ve mutlulu¤u için ortaya
bir tiyatroyu seyretmekonan her çaba içinde
matematik varolmuﬂtur,
mizi sa¤layacakt›r1.
Matemati¤in sa¤lam
varolmay› sürdürecektir.
yap›s›ndan asla kuﬂkuBilim, matemati¤i
David
Hilbert
L.E.J.
Brouwer
Bertrand
Russell
lanmadan rahat yaﬂant›sa¤lam ve güvenilir bir
m›z› sürdürürken, 20inci
araç olarak görmüﬂtür. O
yüzy›l›n baﬂlar›nda o görkemli yap›n›n temellerine
kadar ki, ço¤unlukla, bir bulgu ya da kural›n “bisular inmeye baﬂlad›. Bunun öyküsünü k›saca özetlimsel” olarak nitelenmesi için, onun matematik
lemeye çal›ﬂaca¤›m. “K›saca” diyorum, çünkü gediliyle söylenmiﬂ olmas› gerek ve yeterli say›lm›ﬂt›r.
çen yüzy›lda matematikteki her geliﬂim baﬂl›baﬂ›na
Matemati¤in ortaya ç›kard›¤› kurallar›n (teoremlebir ekoldür.
rin) do¤rulu¤undan kimse kuﬂku duyamaz. KendiBu ekolleri üç ana gruba ay›r›rsak çok k›s›tlasine yak›ﬂt›rd›¤›m›z güzel nitelemelerin hepsini fazy›c› olmay›z:
las›yla haketmiﬂtir. Matematik, kuﬂkusuz, insan
1. Usbilimsellik (logicism - Russell ekolü)
akl›n›n yaratt›¤› en yüce, en de¤erli yap›tt›r.
2. Sezgisellik (intuitionism - Brouwer ekolü)
Neden matematik bu kadar kesindir, neden
kimse do¤rulu¤undan kuﬂku duymaz? Buna veri* Baﬂkent Üniversitesi ö¤retim üyesi. Yazar›n 5-7 May›s 2004
len yan›tlar farkl›d›r. Ço¤umuzun benimsedi¤i yatarihleri aras›nda Matematikçiler Derne¤i taraf›ndan Ankara’da düzenlenen “Matematik Etkinlikleri”nde verdi¤i bir
n›t ﬂudur: Matematik tümdengelimlidir (deductikonuﬂmadan derlenmiﬂtir.
ve’dir.) Bir tümcenin do¤rulu¤undan bir baﬂka
1 Konuﬂmama geçmeden önce, bir ﬂeyi aç›klamam gerekiyor. Bu
tümcenin do¤rulu¤unu ç›karmak için “ç›kar›m kukonuﬂmay› haz›rlamaya haftalar önce baﬂlad›m. Günlerce, kafamda kurgusunu yapt›m. Sonra yazmaya koyuldum. Bir korallar›” kullan›r. Kulland›¤›m›z usbilim (mant›k,
nuda yazarken, böyle yapmay› al›ﬂkanl›k edinmiﬂim. Kurgulogic) do¤ru önermelerden yanl›ﬂ önermeler ç›karyu yaparken, aç›l›ﬂa gelecek ve ço¤unlu¤u matematikçi
maz. ‹ki bin y›l önce do¤ru bir önermeden yola ç›kolmayabilecek dinleyicileri s›kmamak için, a¤›r matematiksel
düﬂünceleri hafifleterek, biraz da gülmece havas›na sokarak
m›ﬂsak, iki bin y›l sonra ulaﬂaca¤›m›z yeni önerme
anlatmay› düﬂündüm. Harika bir iﬂ yapman›n heyecan›n› yade do¤rudur. ‹ki bin y›l önce ortaya konmuﬂ olsa
ﬂarken Matematik Dünyas›’n›n 4 numaral› 2004 K›ﬂ say›s› elibile, matematiksel ç›kar›mlar bugünküler kadar
me geçti. Ali Nesin bu iﬂi benim asla yapamayaca¤›m güzellikte ve sab›rla yapm›ﬂ. Elimde olsa, bu konuﬂmay› ona
taptazedir. ‹ki bin y›l sonrakiler de öyle olacakt›r.
yapt›rarak cezaland›rmak isterdim. Bu arada, Ali Nesin’i ve
Bu görüﬂ, bütün matematik sistemini, kullandergi ekibini kutlarken, bir matematik dergisini bu denli ilginç
k›lan t›ls›m› bilebilmeyi çok istedi¤imi belirtmeliyim.
d›¤›m›z usbilime (mant›¤a) ve en baﬂta varsayd›¤›-
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Matemati¤in Temelleri
Matemati¤in temelleri konusunda matematikçiler her zaman uzlaﬂamam›ﬂlard›r. Bu nedenle, temel tan›mlamak yerine, temele dayanarak tan›mlanacak baﬂl›ca kavramlar› s›ralamak daha uygun
olur. Hemen akl›m›za gelenler: say›lar, kümeler,
kategoriler, fonksiyonlar, sonsuzluk, tümevar›m,
usbilimsel (mant›ksal) araçlar, geometri, topoloji…

Tümevar›m - Tümdengelim
Bugüne dek kimse 200 y›ldan fazla yaﬂamam›ﬂt›r. Bu gözlemden yola ç›karak, herkesin 200
yaﬂ›ndan önce ölece¤i ç›kar›m› yap›labilir. Bu tür
ç›kar›mlara “tümevar›msal” denir, çünkü özelden genele (tüme) var›rlar. Matematikte bu yöntem kabul edilemez. Tam tersine matematikte
genelden özele inilir (tümdengelim). “Her insan
ölümlüdür, Sokrates bir insand›r, dolay›s›yla
Sokrates ölümlüdür” önermesinde oldu¤u gibi.
Tümevar›m yöntemiyle, bugüne dek hiç ölmedi¤imden bundan sonra da hiç ölmeyece¤imi
ç›karabilirim!
Say›lar kuram›naki “tümevar›mla kan›t”
yöntemi bambaﬂka bir ﬂeydir, yukar›da sözedilenle bir ilgisi yoktur.

Aray›ﬂlar
Burada matemati¤in tarihini verecek de¤ilim.
Ama matemati¤in temellerini sarsan düﬂüncelere
ulaﬂabilmek için, matematiksel usbilime geliﬂin k›sa
resmigeçitini söylemeden
olmaz.
Aristo (M.Ö.384-322).
‹ki de¤erli usbilimin kurucusudur. Organon (Alet)
adl› yap›t› insanl›¤a miras
kalan en büyük yap›tlardan
biridir. Aristoteles 14 usavurma kural› (syllogism) Aristo (sağda) ve hocası
verdi. Bu kurallar bugünkü Eflatun. Rafael’in bir başyapıtından detay
biçimsel mant›¤›n temelidir
ve 2000 y›l› aﬂk›n bir zaman dilimi içinde insano¤lunun düﬂünme ve do¤ruyu bulma eylemini etkisi alt›nda tutmuﬂtur. Kuﬂkusuz, matematik de bundan
nasibini alm›ﬂt›r.

m›z belitlere (aksiyomlara) ba¤lar. Belitleri de¤iﬂtirdi¤imizde çok farkl› sistemler elde etti¤imizi
çoktan beri (Öklityen olmayan geometrilerin ortaya ç›k›ﬂ›yla) biliyoruz. Art›k belitleri de¤iﬂtirmeyi
çok yad›rgam›yoruz.
Peki, kulland›¤›m›z usbilim (mant›k sistemi)
de¤iﬂirse ne olur? ‹ﬂte bu yad›rgan›r. Hiç de¤ilse,
matematikçilerin büyük ço¤unlu¤u, usbilimi de¤iﬂtirme düﬂüncesine karﬂ›d›r. Konuﬂmam›n bir yerinde farkl› usbilim konusuna biraz de¤inece¤ism.

Ç›kar›m Kurallar›
Blaise Pascal (1623-1662). Herkesin gördü¤ü,
bildi¤i apaç›k bir gerçe¤i, Pascal, matematik diliyle
ifade etti: “Bir para at›ld›¤›nda, ya yaz› ya tura gelir. Yaz› gelme olas›l›¤›
1/2, tura gelme olas›l›¤›
da 1/2’dir. Bu iki olas›l›¤›n toplam› 1/2 + 1/2 = 1
eder.” Bu basit gerçek,
olas›l›k kuram› (probability theory) adl› bilim
dal›n› do¤urdu. Bu bilim
dal›n›n, biçimsel usbiBlaise Pascal
limle yak›n iliﬂkisi o günlerde hiç sezilmiyordu; çünkü biçimsel usbilime matematiksel yöntemler henüz kar›ﬂmam›ﬂt›.

Do¤rulu¤u bilinen ya da varsay›lan önermelerden yeni önermeler ç›karmak için en az bir
kurala gereksinilir. Genel kabul gören matematikte “modus ponens” denilen tek bir ç›kar›m
kural› vard›r: E¤er ϕ önermesi do¤ruysa ve ϕ
önermesi do¤ru oldu¤unda ψ önermesi de do¤ru oluyorsa o zaman ψ önermesi de do¤rudur.
Bu ç›kar›m kural› biçimsel olarak,
ϕ
ϕ→ψ
ψ
olarak gösterilir.
Belitleri azaltarak ç›kar›m kurallar›n› art›rabilir ya da ç›kar›m kurallar›n› azaltarak belitleri
ço¤altabiliriz. Ama her zaman en az bir belit ve
en az bir ç›kar›m kural› gereklidir.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Matematikte usbilimselli¤in (logicism) ilk belirtileri
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onunla ortaya ç›km›ﬂt›r. Usavurma sürecini konuﬂulan dilden ve anlamdan (semantikten) ba¤›ms›z k›larak ona matematiksel ve biçimsel (sentetik) bir yap› kazand›rmaya çal›ﬂan ilk kiﬂi olan Alman matematikçi ve filozof Leibniz’in
yapt›¤› iﬂin önemi ölümünden
G. W. Leibniz
iki yüzy›l sonra anlaﬂ›labilmiﬂtir. Dissertatio de Arte Combinatoria (1666) adl›
eserinde simgesel bir dil yaratmay› düﬂündü. “Evrensel tam notasyon sistemi” dedi¤i bu dilde, her
kavram en küçük bileﬂenlerine ayr›ﬂacak, kavramlar bu bileﬂenler cinsinden ifade edilecektir. Lingua
characteristica universalis, calculus ratiocinator
(ak›l yürütmenin hesab›) adl› projeleri kuramsal
olarak bile gerçekleﬂemedi. Yaﬂarken yay›mlanmam›ﬂ usbilimsel makalelerinin önemi, ölümünden
çok sonra anlaﬂ›lacakt›r.
Immanuel Kant (1724-1804).
1794’te mant›¤›n tamamen iﬂlenmiﬂ, bitirilmiﬂ, sona erdirilmiﬂ bir
dal oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Kant
yan›l›yordu. Mant›¤›n görkemli
dönüﬂü henüz baﬂlamam›ﬂt›.

Önermeler Mant›¤›/Yüklemsel Hesap
Önermeler mant›¤›nda bir önermenin anlam›
önemli de¤ildir, önemli olan önermelerin do¤ruluklar› ve yanl›ﬂl›klar› aç›s›ndan birbirleriyle
olan iliﬂkileridir. “Her say›n›n karesi s›f›rdan
büyükeﬂittir” önermesi yüklemsel hesab›n kapsam›ndad›r. Günlük dille ifade edelim: “x’in
rengi y’dir” tümcesinin x çimen ve y yeﬂil oldu¤unda do¤ru olmas› yüklemsel hesab›n çal›ﬂma
alan›na girer.
sansa x ölümlüdür” önermelerinde oldu¤u gibi.
Önermeleri de¤iﬂkenleriyle birlikte irdeleyen mant›k
dal›na yüklemsel hesap denir. Yüklemsel hesap, Frege’nin bulgular›ndan esinlenilerek 1910 ve 1920’lerde önermeler mant›¤›n›n üstüne kurularak bulunmuﬂtur ve önermeler mant›¤›ndan daha güçlüdür.
Basitten Karmaﬂ›¤a. 1820’lerden sonra Bolzano, Abel, Cauchy ve Weierstrass gibi ünlülerin,
kendi zamanlar›nda matematikte beliren baz› belirsizlikleri gideren önemli buluﬂlar› oldu. 19uncu
yüzy›l›n sonlar›nda Hamilton karmaﬂ›k say›lar›
temsil etmek için gerçel say› çiftlerini kulland›.
Rasyonel say›lardan hareketle irrasyonel say›lar›
üretmek amac›yla Weierstrass, Dedekind ve Cantor yöntemler geliﬂtirdiler. Grassmann ve Dedekind’in çal›ﬂmalar›na dayanarak Peano do¤al say›lardan hareketle rasyonel say›lar› elde eden yöntemini geliﬂtirdi. Görülüyor ki Frege zaman›nda, matemati¤in karmaﬂ›k nesnelerinin göreceli olarak
daha basit ve bir anlamda daha küçük nesnelerden
yarat›labilece¤i görüﬂü a¤›rl›k kazanm›ﬂt›.

I. Kant

George Boole (1815-1864). ‹ngiliz matematikçi Boole, Alman matematikçi Leibniz’in düﬂünü
matematiksel bir yap›yla gerçekleﬂtirdi. ‹ki de¤erli Aristo mant›¤›n›
matematiksel temellere oturtan
simgesel mant›¤› yaratt›. Buna Boole mant›¤›, Boole cebiri, matematiksel mant›k, simgesel mant›k gibi
adlar verilir. Boole mant›¤›nda ak›l
G. Boole
yürütmede kullan›lan simgeler, sözcüklere, nesnelere, duyulara, verilen anlamlara ba¤l› de¤ildir. Soyut
simgeler ve o simgeler aras›nda matematiksel iﬂlemler kullan›larak ak›l yürütme süreci tamamlan›r.
Kulland›¤› cebirsel yap›, mant›¤›n istedi¤i sa¤laml›¤› sa¤lar.

Belirsizlik (Uncertainty). Matematiksel (simgesel) mant›¤›n sa¤lam ve cebirsel bir yap› olarak ortaya konmas›, klasik (sözel) mant›ktan ancak 2000
y›l sonra yap›labilen çok büyük bir aﬂamad›r. Ama
Boole mant›¤› da klasik mant›¤›n ortaya koydu¤u
iki-de¤erlili¤i korumaktad›r. ‹ki-de¤erli mant›kta
belirsizlik olamaz. ‹ki de¤erli mant›kta bir önerme
ya do¤ru ya yanl›ﬂt›r. Oysa, gerçek yaﬂamda önermeler hem do¤ru hem yanl›ﬂ ya da biraz do¤ru, biraz yanl›ﬂ olabilir. Daha ötesi, gözlemlere dayal›
önermelerin do¤rulu¤u belli bir olas›l›k katsay›s›na
ba¤l›d›r. M.Ö. 400’lü y›llardan beri, do¤ru ve yanl›ﬂ aras›nda bir ﬂeylerin daha olmas› gerekti¤i seziliyordu. Çünkü iki de¤erli mant›¤›n çat›ﬂk›lar (paradoks) yaratt›¤› da görülüyordu.

Yüklemsel Hesap (Predicate Calculus). Boole’un nerdeyse her yönünü keﬂfetti¤i önermeler
mant›¤› önermelerin kendisini de¤iﬂken olarak kullan›r. Oysa bir önermenin kendisinde de de¤iﬂkenler
olabilir, “x ölümlüdür” ya da “her x için, x bir in-
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Jan ◊ukasiewicz (1878 - 1956). Bu sorunu aﬂmak için çal›ﬂanlar aras›nda Polonyal› ◊ukasiewicz’i anmak gerekir. ◊ukasiewicz geçen yüzy›l›n
baﬂ›nda çok-de¤erli mant›¤› kurdu. Önce do¤ru ve
yanl›ﬂ aras›na bir arade¤er (bilirsiz-de¤er) koyarak
üç-de¤erli mant›¤› belitsel biçimde ortaya koydu.
Bu sistem iki de¤erli mant›¤› kapsayan daha genel
bir sistem oldu. Ama böylece bu iﬂin üç de¤erle k›s›tlanamayaca¤›, sonsuz de¤erli mant›¤a geçiﬂin
do¤all›¤› da ortaya ç›k›yordu.

Bu tümce yanl›ﬂt›r!
“Bu tümce yanl›ﬂt›r” tümcesini irdeleyelim.
“Bu tümce yanl›ﬂt›r” tümcesi yanl›ﬂsa do¤rudur, do¤ruysa yanl›ﬂt›r.
Klasik mant›kta do¤ru tümceye 1, yanl›ﬂ
tümceye 0 de¤eri verilir. Dolay›s›yla, e¤er yukardaki tümcenin de¤erine p dersek ﬂöyle bir
sonuç ç›kar:
p = 1 ise p = 0’d›r
p = 0 ise p = 1’d›r.
Soldaki p’ye “eski p” diyelim ve pe olarak gösterelim. Sa¤daki p’ye “yeni p” diyelim ve py
olarak gösterelim. Demek ki,
pe = 1 ise py = 0’d›r
pe = 0 ise py = 1’d›r.
Cebirsel olarak, bu,
py = 1 – pe
demektir. Oysa biz bir tek p istiyoruz, “yeni p”,
“eski p” gibi ayr›m istemiyoruz, demek ki pe =
p = py. Yukardaki py = 1 – pe denkleminden p
= 1 – p denklemini buluruz. Yani p = 1/2. Dolay›s›yla, “bu tümce yanl›ﬂt›r” tümcesinin do¤ruluk de¤eri 1/2 olmal›d›r!
‹ki de¤erli olan matematikte, yukardaki
çeliﬂkiden dolay› hiçbir önerme kendisinin
yanl›ﬂl›¤›n› ifade edemez.

Bulan›k (Fuzzy) Mant›k. Do¤a olaylar›n› aç›klamak için kulland›¤›m›z matematiksel yöntemlerin
ve modellerin yarar›, gücü ve heybeti tart›ﬂ›lamaz.
Ancak matemati¤in deterministik niteli¤inin uygulamada
gerçe¤e ço¤unlukla uymamas›, yüzy›llar boyunca bilim
adamlar›n› ve düﬂünürleri u¤raﬂt›rm›ﬂt›r. “Çim yeﬂildir”
tümcesinin bile do¤ruluk de¤eri, yüksek olsa bile, tam
Lotfi Zadeh
yüzde yüz (yani 1) de¤ildir.
Matematiksel temsiller, evrenin karmaﬂ›kl›¤› ve s›n›rs›zl›¤› karﬂ›s›nda yetersiz kalmaktad›r. Bu nedenle, do¤a olaylar›n› aç›klarken, ço¤unlukla, kesinli¤i
de¤il belirsizli¤i kullan›r›z. Azerbeycan do¤umlu
Lotfi Zadeh, 1965 y›l›nda ilk cesur ad›m› att› ve bulan›k kümeler ile bulan›k mant›¤› tan›mlad›.

Kuantum Fizi¤i. Klasik fizi¤in çözümleyemedi¤i baz› do¤a olaylar›n›n aç›klanabilmesi için yeni
kuramlara gereksinim duyulmuﬂtur. Bu yöndeki
çabalar sonunda, 1924-28 aras›nda kuantum fizi¤i
kurulmuﬂtur. Bu yeni kuram›n temelleri de, ad›na
“ça¤daﬂ analiz” ya da “fonksiyonel analiz” denilen
matematik dal›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu
geliﬂim, do¤a olaylar›n›n matematiksel modellerle
temsiline yeni ve önemli örnekler getirmiﬂtir. Örne¤in, ›ﬂ›¤›n niteli¤ini, Schrödinger’in dalga mekani¤i
kuram› Heisenberg’in matris mekani¤i kuram›
farkl› biçimlerde ama do¤ru olarak aç›kl›yorlard›.
Kuantum fizi¤inin bu sorununa “Fonksiyonel Analiz” mükemmel ve zarif bir çözüm getirmiﬂtir:
Schrödinger’in kuram› L2-fonksiyon uzay› içine,
Heisenberg’in kuram› ise l2-dizi uzay› içine yerleﬂtirilmekte ve bu modeller içinde aç›klanmaktad›r.
‹ki kuram›n farkl› görüntüsü buradan kaynaklanmaktad›r. Ancak bu iki uzay, matematiksel aç›dan
yap›lar› biribirlerine denk olan iki uzayd›r. Dolay›s›yla iki kuram bir anlamda birbirine denktir.

Analiz. Antik-ça¤ matematikçilerinin ussal
bilgiye dönüﬂtüremedikleri önemli bir kavram
vard›r: Sonsuzluk. 17inci ve 18inci yüzy›lda, fiziksel olaylar›n aç›klanabilmesi için (pek de ne
oldu¤u anlaﬂ›lmadan ortaya at›lan) sonsuz küçük kavram› bu yönde önemli bir ad›md›r. Sonsuz kavram›n›n matematikselleﬂmesini sa¤layan
etmenlerden biri olan limit kavram›n›n, dört iﬂleme eklenen beﬂinci bir iﬂlem olarak matemati¤e
giriﬂi, “analiz” ad›yla an›lan büyük ve önemli bir
matematik dal›n› do¤urmuﬂtur. Analizin do¤uﬂunu ve geliﬂimini sa¤layan zorlay›c› etmenlerin baﬂ›nda fizik gelir. Klasik fizi¤in hemen her probleminin çözümü, analizin bilgi s›n›rlar›n› zorlam›ﬂ
ve onu geliﬂmeye itmiﬂtir. Bugün klasik fizikte
do¤a olaylar›n›n aç›klanmas›, analizin kesin egemenli¤i alt›ndad›r. Benzer olguya ça¤daﬂ fizikte
de rastlanmaktad›r.
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Nerde Kalm›ﬂt›k?
Bu k›sa resmigeçitten sonra as›l konumuza dönebiliriz.
Toplumlarda liderler, büyük kahramanlar zor
zamanlarda (do¤ru zamanlarda) ortaya ç›kar. Onlar› çevre koﬂullar› yarat›r. Bilimde de böyledir.
Çözüm zaman› gelen büyük problemleri çözecek
büyük bilginler daima (do¤ru zamanda) ortaya ç›kar. 20nci yüzy›l›n ilk yar›s›, matemati¤in temellerinin yeniden kurulmas› çabalar›yla doludur. Matematik böyle zor bir döneme girince, onu kurtarmak için kollar› s›vayanlar çok oldu. Harika iﬂler
baﬂard›lar. Bunlar›n hepsini önem s›ras›yla verebilece¤imi sanm›yorum. Ama 20nci yüzy›l matematik tarihinin hiç unutamayaca¤› adlardan baz›lar›
ﬂunlard›r: Cantor, Zermelo, Skolem, Fraenkel,
Montague, Russell, Whitehead, Bernays, von Neumann, Hilbert, Gödel, Turing, Zadeh.

bildi¤i sonsuz say› kavram›n› ve baz›lar›n›n hayal
s›n›rlar›n› çok çok aﬂ›yordu. Matematikçiler önceleri buna pek ald›r›ﬂ etmediler; önemini de anlamad›lar. Ama giderek iﬂin vehametini anlad›lar: Temel sars›l›yordu. Dünyan›n en ak›ll› adamlar›,
olarak addedilen matematikçiler aras›nda büyük
bir tart›ﬂma baﬂlad›. Kimileri Cantor’un söylediklerinin gerçekle ilgisi olmad›¤›, kafa yormaya de¤meyecek kurgular, hatta fanteziler oldu¤u görüﬂündeydi. Kimileri ise bu gibi ﬂeylerin matematikçilerin de¤il, teologlar›n düﬂünece¤i saçmal›klar oldu¤unu savundu.
Cantor’un ortaya att›¤› kümeler kuram›, matematikte yepyeni bir ç›¤›r açt›. Ç›¤›r demek yetmez,
tam anlam›yla bir devrim yaratt›! Bundan sonra matemati¤in temelleri kümeler üzerine kurulmal›yd›!..
Usbilimsellik (logicism). Bertrand Russell,
gençli¤ine matematikçi olarak baﬂlad›, sonradan
filozoflu¤a kadar düﬂtü (!) Bununla yetinmeyip son
y›llar›nda hümanist ak›mlara kap›ld› ve savaﬂ karﬂ›t› eylemlere kar›ﬂt› (!) Durup dururken yaﬂam›n›n
son y›llar›n› neredeyse zora sokacakt›... Russell
matemati¤in temellerinin sars›ld›¤›n› ilk gören kiﬂi
de¤ilse bile, bunu çok aç›k biçimde ortaya koyan
kiﬂidir. O nedenle, baz› matematikçilerin onu sevmemesini anlay›ﬂla karﬂ›lamak gerekir. Bence insanl›k ad›na söyledi¤i ve yapt›¤› güzel ﬂeyleri matematikçi olarak yapt› diye onunla ö¤ünmeliyiz.
Çok “popülarize” edilmiﬂ olarak bildi¤imiz çat›ﬂk›lar›n (paradokslar›n) birço¤u Russell taraf›ndan ortaya konulmuﬂtur. Bunlar›n birço¤u Matematik Dünyas›’nda ç›km›ﬂt›r; burada yinelemenin
gere¤ini görmüyorum. Yaln›zca bir örnek vermek
için berber çat›ﬂk›s›n› Ali Nesin’in dilinden aktaraca¤›m: Köyün birinde bir berber varm›ﬂ. Bu berber, o köyde kendini traﬂ etmeyen herkesi traﬂ
edermiﬂ, kendini traﬂ edenleriyse traﬂ etmezmiﬂ.
Soru ﬂu: bu berber kendini traﬂ eder mi? Kendini
traﬂ etmezse, kendini traﬂ etmeyen herkesi traﬂ etti¤inden, kendini traﬂ etmeli. Kendini traﬂ ederse,
kendini traﬂ edenleri traﬂ etmedi¤inden, kendini
traﬂ etmemeli.
“Berberin kendini traﬂ edip etmemesinden bize
ne!” diyebiliriz. Ama bu çat›ﬂk›lar›n birer oyun, birer bilmece olmay›p, matemati¤in temellerini derinden sarsan üstün düﬂünceler oldu¤una inananlar
ç›kt› orta yere.

Kümeler Kuram› ve Sonsuzluk. Geçen yüzy›la
girilirken Alman matematikçi Georg Cantor
(1845-1918) çeﬂitli sonsuzluklar bularak matematikte bir devrim yaratt›. Her devrim, kurulu düzende bir karmaﬂa yarat›r. Matematikte de bu karmaﬂa kaç›n›lmaz olarak yaﬂand›.
Do¤an karmaﬂay› aç›klamak için ﬂimdi hepimizin iyi bildi¤i N = {0, 1, 2, 3, …} do¤al say›lar
kümesinden baﬂlayal›m ve Cantor’un yapt›klar›n›
gözden geçirelim: Cantor,
0, 1, 2, 3, …
say›lar›n›n sonuna ω ile gösterdi¤i “sonsuz bir say›” ekledi:
0, 1, 2, 3, …, ω
Burada durmas› için bir nedeni yoktu; say› eklemeyi sürdürdü:
1, 2, 3, …, ω, ω+1, ω+2, ω+3, ...
Bu biçimde say› ekleme iﬂini 2ω’ya kadar götürdü:
1, 2, 3, …, ω, ..., 2ω
Say› ekleme iﬂine kendisini iyice kapt›ran Cantor,
eylemini inatla sürdürerek, s›rayla, ﬂu kümeleri elde etti:

Sonunda ulaﬂt›¤› (sonlu ötesi) say›lar, analizin
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Principia Mathematica. Russell matemati¤in
temelinde oluﬂan sars›nt›y› görüp söylemekle yetinmedi. Whitehead’le birlikte
matematikte do¤an çeliﬂkiyi
yokedecek yöntem arad›.
1910, 1912 ve 1913’te yay›mlanan üç ciltlik Principia
Mathematica’da bütün matemati¤in usbilimselli¤e (logicism’e) indirgenebilece¤ini
savundular. Tezlerini iki bölüme ay›rabiliriz. Birincisi,
bütün matematiksel do¤rular usbilimsel do¤rulara
dönüﬂtürülebilir. Baﬂka bir deyiﬂle, matematiksel
terimler usbilimsel terimlerin bir altkümesidir.
‹kincisi, bütün matematiksel kan›t yöntemleri usbilimsel kan›t yöntemleriyle ifade edilebilir. Baﬂka
bir deyiﬂle, matematiksel teoremler usbilimsel teoremlerin bir altkümesidir. Russell’in sözleriyle
özetlersek, bütün soyut matemati¤in usbilimsel kurallarla elde edilebilece¤ini göstermek usbilimcinin
iﬂidir. Öyleyse, matematik usbilimdir, matematikçi
de usbilimcidir. Principia Mathematica modern
matematiksel usbilimin do¤mas›na neden olmuﬂtur. ‹lk bas›m› paras›zl›k yüzünden geciken Principia Mathematica, Aristo’nun Organon adl› ünlü
yap›t›ndan sonra usbilim alan›nda yaz›lm›ﬂ en
önemli yap›t olarak kabul edilir.

ta toplad›¤› 17 formülle matematik teoremlerini kan›tlayabiliyordu. Ortaya att›¤› kuram›n ilk sunumunu yaparken ﬂöyle diyordu: Matematik önyarg›s›zd›r. Onu bulmak için Kronecker’in yapt›¤› gibi
Tanr›’ya, Poincaré’nin yapt›¤› gibi yeteneklerimize
hitabeden varsay›mlara, Brouwer’in yapt›¤› gibi temel sezgilere, Russell’in yapt›¤› gibi belitlere gereksinim yoktur. Matematik, formüllerden oluﬂan kendi içinde kapal› bir sistemdir.
Hilbert büyük bir matematikçidir. 20nci yüzy›l
matemati¤ine damgas›n› vurmuﬂtur. 1900’de Paris’te yap›lan Uluslararas› Matematik Kongresinde
ortaya att›¤› problemler, aradan geçen 100 y›lda
bile tam çözülememiﬂtir, ama bu problemler yüzy›l›n matemati¤ine yön vermiﬂtir. Herkes böyle bir
dahinin “ak›l oyunlar›” için yazd›¤› son perdeyle
temsilin bitti¤ine inanmaktad›r. Ta ki Gödel denen
biri ç›k›p oyuna hiç bitmeyecek bir perde daha ekleyene dek!..
Gödel Diye Biri! Bir matematik sisteminde üç
nitelik arar›z.
Birincisi, taml›k (completeness): Her önermenin ya kendisi ya da tersi kan›tlanabiliyorsa, baﬂka
bir deyiﬂle, sistemdeki her p önermesi için ya “p
do¤rudur” ya da “p yanl›ﬂt›r” önermelerinden biri
kan›tlanabiliyorsa sistem tamd›r.
‹kincisi, tutarl›l›k (çeliﬂkisizlik, consistency):
Her p önermesi için ya “p do¤rudur” ya da “p yanl›ﬂt›r” önermelerinden ancak biri teoremse sistem
tutarl›, her ikisi de teoremse sistem tutars›zd›r.
Üçüncüsü s›nanabilirlik: yani sistemde bir kan›t
verildi¤inde, bu kan›t›n geçerli olup olmad›¤›n› sonlu
zamanda s›nayabilece¤imiz bir yöntem olmal›d›r.
1931’de Kurt Gödel (1906-1978) ortal›¤› toz
dumana katana kadar Hilbert’in formal sisteminin
matematikteki krizi tamamen çözdü¤ü san›l›yordu.
Gödel’in tamamlanamazl›k (incompleteness) teoremi ad›n› verdi¤i teorem, sadece do¤al say›lar› ve toplamayla çarpmay› anlayacak kadarc›k karmaﬂ›k bir
sistemin yukardaki üç niteli¤e sahip oldu¤unun o
sistem içinde kan›tlanamayaca¤›n› söylüyordu. Bu
sonuç, matemati¤in tutarl› oldu¤unun matemati¤in
içinde kan›tlanamayaca¤›n›n kan›t›yd›. Dolay›s›yla,
kendi içinde kapal› bir sistem oluﬂturdu¤u san›lan
Hilbert formalizminin çöküﬂü anlam›na geliyordu.
O zamana kadar kimse Hilbert’in yan›lm›ﬂ olabilece¤ini düﬂünmüyordu. Dahi matematikçi von
Neumann bile Gödel’in yapt›¤›n› ö¤renince “Yan›l-

Sezgisellik (Intuitionism). Matemati¤i sezgisel
olarak kurmay› amaçlayan bu ekol esas olarak Luitzen Egbertus Jan Brouwer’›n (1881-1966) ortaya
koydu¤u sistemdir. Cantor’un kümeler kuram›na
dayal› yap›s›n› ﬂiddetle yads›rken, Russell’in usbilimselli¤ine de karﬂ› durur. Tart›ﬂma, “ak›l oyunlar›”n›n sergilendi¤i görkemli bir tiyatroya dönüﬂür.
Sergilenen oyuna seyirciler de kat›l›r… Poincaré
matemati¤in temellerini varsay›mlara dayamak isterken, Kronecker teolojiye s›¤›n›r.
Biçimsellik (Formalism). Poincaré’yle birlikte
ça¤›n en etkili matematikçisi David Hilbert (18621943), “ak›l oyunlar›”n›n son perdesini indirmek
istedi. Kan›t kuram› (proof theory) dedi¤i biçimsel
bir matematik dili geliﬂtirdi (1927). Ona göre sezgisel matematik yaparken konuﬂtu¤umuz dil, duygular›m›z, özne (madde) geleneksel ç›kar›m yöntemlerimizi etkilemektedir. D›ﬂ etkenleri yoketmek için
yapay bir matematik dili oluﬂturdu. Yedi ana grup-
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d›m, gemiyi kaç›rd›m!” (yani “Gödel’in teoreminin
do¤ru olabilece¤i akl›ma gelmedi”) diye hay›flanm›ﬂt›r. Kurt Gödel, Aristo’dan sonra gelmiﬂ en büyük usbilimci unvan›n› kazanm›ﬂt›r.
Alan Turing (1912-1954). Leibniz’in düﬂünü
gerçekleﬂtirecek bir makinay› tasarlad› (1936). Turing makinas› ad›yla an›lan bu hayal makina, her
matematik problemini çözecek mekanik bir alet
olarak düﬂünüldü. Turing, bugünkü bilgisayarlar›n
çal›ﬂma ilkelerine çok benzeyen bir yöntemle, bütün
problemleri çözen mekanik bir makinan›n (ya da
algoritman›n) var olamayaca¤›n› kan›tlad›. Bu sonuç, farkl›
bir yaklaﬂ›mla Gödel’i do¤rulamaktad›r. Hatta, Greg Chaitin’e göre, Gödel’in yapt›¤› iﬂten daha büyüktür.
Sonuç. “Ak›l Oyunlar›”
sürüyor;
henüz son perdesini
Alan Turing
kimse yazamad›. Evrenin karmaﬂas› o son perdenin yaz›lmas›na henüz izin vermiyor. Do¤a olaylar›n› aç›klamak için ortaya koydu¤umuz kuramlar, evrenin yaﬂ›na oranla daha
çok yeni, çok yetersiz. Kaosçular’›n deyimiyle,
“Çin’de kanat ç›rpan kelebe¤in Teksas’ta kas›rga
yarat›ﬂ›n›” aç›klayan modelimiz yok. (Bu söz hiçbir politik ima taﬂ›m›yor.) Böyle oluﬂu gelecek için
umudumuz olmal›d›r. Çünkü insan soyuna üstünlük sa¤layan ﬂey evrenin gizlerini tümüyle biliyor
olmas› de¤il, o gizleri durmaks›z›n arama iradesine
sahip olmas›d›r. Görkemli bir tiyatroda bitimsiz
bir oyunu oynuyoruz. Kimbilir, insano¤lu belki bu
oyuna erdemi de katabilir. ♥
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