Matematik Dünyas›, 2005 Güz

Kaplumba¤a Aﬂil’e Ne Dedi? Lewis Carroll*
 Simdi, o Birinci Önerme’deki ak›l yürütmenin sadece bir bölümünü alal›m – sadece iki ad›m›n› ve bu iki ad›mdan ç›kar›lan sonucu. Bir zahmet
defterine yaz lütfen. Ve daha sonra kolayca gönderme yapabilmek için bu önermelere A, B ve Z diyelim:
(A) Ayn› ﬂeye eﬂit olan iki ﬂey birbirlerine eﬂittir.
(B) Bu üçgenin iki kenar› ayn› ﬂeye eﬂit olan iki
ﬂeydir.
(Z) bu üçgenin iki kenar› birbirlerine eﬂittir.
Öklid okurlar› Z’nin A ve B’nin mant›ksal sonucu oldu¤unu, dolay›s›yla A
ve B’yi do¤ru kabul edenin
Z’yi de do¤ru kabul etmek
zorunda oldu¤unu kabul
ederler herhalde?
 Kuﬂkusuz... En genç liseli bile – tabii lise diye bir ﬂey
2000 y›l sonra icat edilece¤i
zaman – bunu kabul eder.
 Hatta A ve B’nin do¤rulu¤undan kuﬂku duyan bir
okur bile bu ak›l yürütmeyi geçerli kabul eder, öyle de¤il mi?
 Tabii... Böyle bir okur
olabilir... “E¤er A ve B do¤ru
olsayd› Z de do¤ru olurdu”
varsay›msal önermesini kabul
eden ama ne A ne de B’yi kabul eden bir okur olabilir.
Böyle biri Öklid’i b›rak›p futbola yönelse bence iyi
eder...
 Peki tam tersi olamaz m›, yani “A’y› ve B’yi
do¤ru kabul ediyorum, ama varsay›msal önermeyi
kabul etmiyorum” diyen bir okur ç›kamaz m›?
 Mümkündür... Ç›kabilir... O da futbola yönelmeli bence.
 Ve bu okurlar›n hiçbiri mant›ksal olarak henüz Z’yi do¤ru kabul etmek zorunda de¤il, öyle
de¤il mi?
 Aynen öyle, diye onaylad› Aﬂil.
 Tamam... ﬁimdi beni ikinci tür bir okur olarak görüp Z’nin do¤ru oldu¤una mant›ksal olarak
beni ikna et...
 Futbolcu bir kaplumba¤aya çatt›k desene!

ﬂil, Kaplumba¤a’ya yetiﬂip s›rt›na rahatça yerleﬂti.
 Yani sen ﬂimdi yar›ﬂ pistinin sonuna geldin,
öyle mi? diye sordu kaplumba¤a1. Sonsuz say›da
aral›ktan oluﬂmas›na ra¤men... Hani bir bilgiç bunun mümkün olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›, ne oldu?
 Sonuna geliniyor, dedi Aﬂil, iﬂte geldim bile,
baﬂard›m! Yürümek yeterliymiﬂ me¤er... Mesafeler
sürekli azal›yordu, dolay›s›yla...
 Ama ya mesafeler sürekli art›yor olsayd›? diye böldü Kaplumba¤a. O zaman halin nice olurdu?
 O zaman m›? O zaman
ben burada olmazd›m ki... diye mütevaz› bir ﬂekilde cevap
verdi Aﬂil, sen de bu arada bu
kaplumba¤a h›z›nla dünyay›
birkaç kez turlam›ﬂ olurdun
herhalde!
 Aman efendim... Beni ﬂ›mart›yorsunuz... ‹kimiz bir
miyiz, siz ne de olsa bir kahramans›n›z! ‹ster misin sana
ﬂimdi ço¤u insan›n iki üç
ad›mda sonuna varaca¤›n› düﬂündü¤ü, ama asl›nda sonsuz
say›da aral›ktan oluﬂan, üstüne üstlük her biri bir öncekinden daha uzun aral›klardan
oluﬂan bir pist tan›mlayay›m?
 Vallahi çok isterim! diye
cevap verdi Yunanl› savaﬂç›, ayn› anda mi¤ferinden kocaman bir not defteri ve kalem ç›kararak.
(Yunanl› savaﬂç›lar›n›n o devirde cepleri yoktu
pek.) Baﬂla... Ve lütfen yavaﬂ konuﬂ! Steno henüz
keﬂfedilmedi!
 Ah ah... Öklid’in ﬂu güzelim Birinci Önermesi… diye dalg›n dalg›n m›r›ldand› Kaplumba¤a.
Öklid’i sever misin?
 Delicesine! ﬁimdilik yani... Yüzy›llar sonra
yay›mlanacak bir makale ne kadar sevilebilirse o
kadar severim!

A

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ö¤rencisi Asl› Nesin taraf›ndan ‹ngilizceden çevrilmiﬂtir. Yaz› 1895’te Mind dergisinde yay›mlanm›ﬂt›r.
1 Zeno’ya ve paradoksuna gönderme. Bkz. MD-200x-xx, sayfa xx-xx.
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 Biraz absürd olurdu tabii, diye Aﬂil’in alay›n› kesti Kaplumba¤a. Konudan sapma lütfen. Önce Z, sonra futbol!
 Seni Z’yi kabul etmeye mecbur etmem gerekiyor öyle mi? dedi Aﬂil düﬂünceli düﬂünceli. Sen
ﬂimdi A’y› ve B’yi kabul ediyorsun ama varsay›msal önermeyi...
 C diyelim ona, dedi Kaplumba¤a.
Aﬂil kald›¤› yerden devam etti:
 ... ama
(C) A ve B do¤ruysa o zaman Z de do¤rudur
önermesini kabul etmiyorsun.
 Evet, durum aynen bu, dedi Kaplumba¤a.
 O zaman senden C’yi kabul etmeni rica ediyorum.
 Deftere not etti¤in anda kabul ederim, diye
cevap verdi Kaplumba¤a, daha
önce de¤il! Defterde daha baﬂka
neler var?
 Birkaç an› sadece… Kendimi kan›tlad›¤›m savaﬂlardan
kalma... dedi Aﬂil heyecanl› bir
ﬂekilde sayfalar› kar›ﬂt›rarak.
 Ühüüü... Birsürü boﬂ sayfa
var! dedi Kaplumba¤a neﬂeli bir
tonla. Hepsine ihtiyac›m›z olacak!
Aﬂil ürperdi.
 Hepsine mi?
 Evet... ﬁimdi dedi¤imi yaz:
(A) Ayn› ﬂeye eﬂit olan iki ﬂey
birbirlerine eﬂittir.
(B) Bu üçgenin iki kenar› ayn› ﬂeye eﬂit olan iki ﬂeydir.
(C) A ve B do¤ruysa o zaman Z de do¤rudur.
(Z) Bu üçgenin iki kenar› birbirlerine eﬂittir.
 Ona (Z) de¤il, (D) demen gerekir asl›nda, dedi
Aﬂil. Ötekilerden hemen sonra geliyor çünkü. A, B ve
C’yi kabul edersen Z’yi kabul etmek zorundas›n.
 Niye zorundaym›ﬂ›m ki...
 Çünkü bu onlar›n mant›kl› bir sonucu. E¤er
A, B ve C do¤ruysa Z de do¤rudur. Bunu da tart›ﬂak halin yok herhalde...
 “E¤er A, B ve C do¤ruysa Z de do¤rudur...”
diye düﬂünceli bir ﬂekilde tekrar etti Kaplumba¤a.
Bak bunu bilmiyordum... Bu da baﬂka bir varsay›m galiba, öyle de¤il mi? Ve e¤er bunun mant›¤›n› kavram›yorsam, A, B ve C’yi kabul edip gene de
Z’nin do¤rulu¤unu reddedebilirim, öyle de¤il mi?

 Edersin, diye kabullendi saf kahraman... Eﬂi
benzeri olmayan bir kal›n kafal›l›k göstermiﬂ olursun ama… Tabii böyle bir ﬂey gene de mümkün. O
zaman senden bir varsay›msal önerme daha kabul
etmeni isteyece¤im.
 Tabii, yazd›¤›n anda kabul ederim. Ona,
(D) A, B ve C do¤ruysa, Z mutlaka do¤rudur.
diyelim. Defterine girdin mi bunu?
 Girdim! diye bir sevinç ç›¤l›¤› att› Aﬂil kalemin kapa¤›n› kapatarak. Ve nihayet bu ideal yar›ﬂ
pistinin sonuna geldik! A, B, C ve D’yi kabul etti¤ine göre tabii ki Z’yi kabul ediyorsun!
 Öyle mi acaba? diye masum bir sesle sordu
Kaplumba¤a. Bunu aç›kl›¤a kavuﬂtural›m hele
bir... Ya ben A, B, C ve D’yi kabul edip de hâlâ daha Z’yi reddediyorsam?
 O zaman Mant›k bo¤az›n›
s›k›p zorla kabul ettirir, dedi
Aﬂil bir zafer edas›yla. Mant›k
sana der ki, “Baﬂka yolun yok.
Madem A’y› B’yi, C’yi ve D’yi
kabul ettin Z’yi de kabul etmek
zorundas›n.” Dolay›s›yla baﬂka
çaren kalmad›, gördün mü?
 Mant›k bana bir ﬂey söyleme lütfünde bulunuyorsa e¤er, o
zaman o ﬂey deftere yaz›lacak
kadar de¤erlidir, dedi Kaplumba¤a. Dolay›s›yla defterine giriﬂ
yap lütfen. Ona,
(E) A, B, C ve D do¤ruysa Z
de do¤rudur.
diyelim. Ben bu önermeyi kabul
edene kadar, Z’yi kabul etmek zorunda de¤ilim.
Dolay›s›yla baya¤› gerekli bir ad›mm›ﬂ, de¤il mi?
 Anl›yorum, dedi Aﬂil. Sesinde hafif bir hüzün
vard›.
Burada (bu hikâyeyi) anlatan adam›n bankada
çok acil bir iﬂi ç›kt›, ve olay mahaline aylar sonras›na kadar bir daha u¤ramad›. Aylar sonra oradan
geçti¤inde ise Aﬂil dayan›kl› Kaplumba¤a’n›n s›rt›na oturmuﬂ, dolmas›na az kalm›ﬂ olan defterine
hâlâ yaz›yordu. Kaplumba¤a,
 O son ad›m› da yazd›n m›? Yanl›ﬂ saymad›ysam bin birinci oldu bu. Ve daha milyonlarcas›
var... diyordu. ♦
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