Matematik Kavşaklarından 19.yy Kavşağı
Prof.Dr. Bülent KARAKAŞ
TAKDİM

Matematik tarihine birçok açıdan bakılabilir. Sayı nasıl icat edildi ve günümüzdeki
durumu nedir? Mevcut sayma sistemleri yeterli midir? Pi’nin tarihi gelişimi ayrı bir inceleme
alanıdır. Bu ve benzeri onlarca yüzlerce ele alış olabilir. Bir diğer yaklaşım matematiğin
kilitlendiği ve yön değiştirdiği veya kendini bulma çabalarının olduğu yaklaşımdır. Bu
çalışmada tarih yapılmayacak ancak tarihsel süreçten yararlanarak matematiğin nesnesini
aradığı önemli bir dönemden bazı kesitlerle yorumlar verilecektir. Anlatılacak olan döneme
değişik yaklaşımlar ve değişik matematikçi gruplarıyla yaklaşmalar söz konusudur. Çünkü
1789 Fransız ihtilalinden sonra dünya değişmeye başlamış yeni bir çağ (yakın çağ) açılmış her
şey sorgulanmaya başlanmıştır. Klasik fizik artık yetmemektedir. Aristo mantığı üzerine
kurulu mantık ve felsefe bunalımlar içindedir. Tüm bilimler aynı şeyi ancak farklı alfabelerle
söylediğine göre kaçınılmaz olarak ve en temelde olmak kaydıyla matematik de bir yön ve
nesne arayışındadır. Sorgulamalar ve çözüm aramalar başlamıştır. Ayrıca matematikçilerde
olan biz, en önde ve vazgeçilmeziz fikri işi daha da strese sokmakta bir an önce çözümler
bulunmalıydı. Bu durum işi daha da kavga ortamına sürüklemektedir. İçinde yaşadığımız
dünyanın sınırları artık insanlara yetmiyordu. Uzay denilen boşluk artık yalnızca seyredilmek
ve ona ait hesaplar yapmanın ötesine taşınmıştı. Ancak bilinen metrik sistemlerle bunu
yapmak mümkün olamıyordu. Öklid aksiyomlarından olan paralellik aksiyomu yüzyıllarca
tartışılmıştı. Ancak şimdi tartışmaya yaklaşım biçimi değişmişti. Paralellik bir ifadeyle
sonsuzda kesişmeyle veriliyorsa sonsuz neydi? Kavramakta zorladığımız sonsuzu bir çizgi
üzerinde görmek bir tezat mıydı? Cantor inanmamakta ancak görmekteydi. Matematik bir
çelişkiler yumağına sahip olmalı mıydı? Yoksa arınmış bir kurallar topluluğu ile pekala
yapılabilen düzenli bir bilim veya bilimler üstü bir alan mı olmalıydı? Neydi matematik ve
nasıl yapılmalıydı?

GİRİŞ:

1

2

Biz buralarda bir yerdeyiz

Uzay

UZAYDA
ölçü birimi 1 ışık yılıdır.
1 ışık yılı= ışığın bir yılda aldığı yol

Bir atomun çapı, elektron bulutu da dahil olmak üzere yaklaşık 10
mertebesindedir. Atom çekirdeğinin çapı ise
Plank Sabiti

−8

10 − 13 cm kadardır.

h=6,626x10-34 J.s

Matematikte önemli bir sabit Pi (aslında sabit mi? Çünkü irrasyonel)
Vs. vs. vs……

Bu ve binlercesi, bugün bildiğimiz için bize sıradan gelen bilgiler.
Ancak bunları edinmek kolay olmadı.

cm
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Bu resme bakıp yorum yapalım. Çok şey söylenebilir. Bunlardan biri bir kestirim şu
olamaz mı? İki sayısını keşfediyor. Veya iki taş ve iki el arasında bir birebir eşleme
yapıyor. Bu sorulara evet de diyebilirsiniz hayır da diyebilirsiniz. İki cevapta kabul.
Ama gerçeği bilemeyiz. Ancak bildiğimiz bir gerçek var. Kainatta sayı olmamasına
rağmen insanoğlu sayıyı icat etmiştir. Hatta sıfırı icat etmiştir. Hatta rasyonel ve
irrasyonel sayıları icat etmiştir. Hatta ve hatta kompleks ….. sayıları icat etmiştir.

Sayı kavramı insanlık tarihi kadar eski olan bir kavramdır .
1

İnsanla birlikte, nesnelerin çokluğuna miktar belirten bir karşılık
getirmek kaçınılmaz olmuştur. Görülen nesnelerin bağımsız her
birimine bir sembol ve bu sembole de bir ad verilmiştir.
Matematiğin ilk icat edilen, en çok çalışılan, kavranması da
oldukça hüner isteyen disiplini sayılar teorisi olmasına rağmen
temeldeki problem şudur: Kainatta 1,2, . . . yoktur. Bunlar
tamamen zihin mahsulü olan şeylerdir. Sayılar teorisinde, önemli
bir sayı da genel olarak 0 ile gösterilen sıfır sayısıdır ve bu
sayının icadı, aynı zamanda matematiğin sınırlarının tanınmasının
imkansızlığının da keşfidir.
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Bu kısım 1999 da yazdığımız Sayılar Teorisi kitabının önsözünden alınmadır
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AŞAĞIDAKİ SATIRLARDA VERİLECEK OLAN TARİHSEL GELİŞMELİRİN EN YOĞUN OLDUĞU,
MEDENİYETLERİN YEŞERDİĞİ COĞRAFYALAR
MEZOPOTAMYA MISIR AKDENİZ EGE
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TARİHSEL BİR GÖZATMA
30.000 MÖ
Yontma taş devri insanları vücut eklemlerini özellikle parmakları kullanarak ilk sayı
denemeleri yaptılar.
25.000 MÖ
İlk geometrik figürler görülmeye başlar. Özellikle mağara resimlerinde bunlara
rastlanmaktadır.
5000 MÖ
Mısırda onluk sayı sistemleri kullanılmaya başlandı.
4000 MÖ
Babilliler ve Mısırlılar takvimi icat ettiler.
3400 MÖ
İlk sayı sembolleri, basit doğru çizgiler Mısırda kullanılmaya başlandı.
3000 MÖ
Akdeniz civarında ve Mısırda sayma tahtası abaküs geliştirildi.
3000 MÖ
Hiyeroglif (resimle temsil) sayılar Mısırda kullanılmaya başlandı.2
3000 MÖ
Babilliler 60 tabanlı sayı sistemini kullanmaya başladı.
2770 MÖ
Mısırlılar takvim kullanmaya başladı.
1950 MÖ
Babilliler kuadratik denklem çözümünü buldu.
1900 MÖ
Moscova papirüsü yazıldı. Bu papirüste Mısır geometrisinin detayları vardır.
1850 MÖ
Babil’liler Pisagor teoremini biliyorlardı.
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1800 MÖ
Babilliler çarpım tablosunu kullandılar .
1700 MÖ
Rhind papirüsü 3 (Ahmas papirüsü olarak da bilinir) yazıldı. Bu papirüste Mısır
matematiğinden, problem çözmek için geliştirilen tenkitler anlatılır.
575 MÖ
Tales Babillilerin bildiği matematik bilgisini Yunanistan’a taşır. Geometriyi, piramitlerin
yüksekliğini, gemilerin kıyıdan uzaklığını hesaplamakta kullandı.
530 MÖ
Pisagor (Pythagoras) İtalya’ya matematik, geometri ve müzik öğretmeye gider.
500 MÖ

Babilliler 60 lık sayı sistemini güneş, ay ve gezegenlerin pozisyonlarını ve hareketlerini
incelemek için kullanırlar.
387 MÖ
Plato (427 BC - 347 BC) Atina’da akademiyi kurar
375 MÖ
Archyats mekaniği geliştirir. Matematiği müziğe uygular. İlk otomasyonu yapar
340 MÖ
Aristaeus koni kesitlerini içeren beş kitap yazar.
330 MÖ
Pitan’lı (şimdiki Çandarlı civarı) Autolyus küre geometrisini çalıştığı “Hareketli Küre
Hakkında” isimli eserini yazar. Bu kitap özellikle astronomi hakkındadır
320 MÖ
Rodos’lu Eudemes “Geometri Tarihi (History of Geometry)” yi yazar
300 MÖ
İskenderiye doğumlu Euclud (Öklid) Geometriye sistematik yaklaşım getiren “The
Elements (Staicheon)” adlı eserini yazar.
250 MÖ
Arşimed (Archimedes) küre ve silindir hacim hesapları için formüller geliştirir. Çemberin
ölçümünde büyük bir yaklaşımla Pi sayısının değerini verir. Yüzen cisimler için bizim şimdi
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Arşimet prensibi dediğimiz prensibi tanıtır ve hidrositatik çalışmaya başlar. Çember, küre ve
sipiralleri çalıştığı “ İki Ve Üç Boyutlu Geometri”yi yazar.
225 MÖ
Pergeli Apollonius parabol, elips, hiperbol terimlerini kullandığı “Conics-Konikler” eserini
yazar.
60
İskenderiyeli Heron Metrica (Measurements) isimli alan ve hacim hesaplarını anlatan
eserini yazar.
110
İskenderiyeli Menalaus Sphaerica isimli eserini yazar. Bu eserde küresel üçgenler ve
özellikle astronomi uygulamaları vardır.

BU AKTARIMIN AMACI TARİHTEN BİR KESİTİ HATIRLATMAK VE TARİHTE
YAPILANLARIN HİÇ DE KÜÇÜMSENEMEYECEĞİNİ VURGULAMAKTI.
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İLK YAZILI METİN MÖ 1700-1650 YILINA AİTTİR.
Ahmes veya Rhind papürüsü olarak bilinen papirüs Alexander Henry Rhind tarafından
1858 yılında Mısır’da bulunmuştur4
VE BÖYLECE MATEMATİK KAYITLARA GEÇMİŞTİR.
İlk yazılı ve sistematik oluşturan bilgileri içeren yazılı kaynak Euclid tarafından yazılan
Elements kitabıdır. Böylece matematik özellikle de geometri artık bir disiplin olarak hayatın
içindedir.
ÖKLİD

AKSİYOMLARI

1- Aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittirler.
2- Eğer eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse, elde edilenler de eşit
olur.
3- Eğer eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkartılırsa, eşitlik bozulmaz.
4- Birbirine çakışan şeyler birbirine eşittir.
5- Bütün, parçalarından büyüktür.
Öklid geometrisinin postülatları ise şunlardır.
1-

İki nokta arasını birleştiren en kısa yol, doğrudur.

2-

Doğru sonsuza kadar uzatılabilir.

3-

Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri çemberdir.

4-

Bütün dik açılar birbirine eşittir.

5-

İki doğru bir üçüncü doğru tarafından kesilirse, içte meydana gelen
açıların toplamının 180 dereceden küçük olduğu tarafta bu iki doğru
kesişir.

6-

Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

7-

Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir tek paralel çizilebilir.

Bu papirüs, matematik öğretmek gayesiyle yazılmış bir kitaptır. Giriş kısmında, kesirli
sayılarla işlemleri öğretmek gayesiyle verilen birkaç alıştırmadan sonra, çözümleriyle 87
soru verilmektedir. Bu sorular, paylaşım hesabı, faiz hesabı veya bazı geometrik şekillerin
alanını bulmak gibi, insanların günlük hayatta karşılaşabileceği türden sorulardır.
Moskova papirüsü diye bilinen ve şimdi Moskova müzesinde olan ikinci papirüs de M.Ö.
1800 lerde yazılmış bir kitapçıktır. Bu papirüs 25 soru içermektedir. Bu sorular, ikisi
hariç, Ahmes papirüsündeki sorular türündendir. Diğer iki soruya gelince, biri, bir
düzlemle kesilen küre parçasının hacmi ve yüzeyinin alanının hesaplanmasıdır. Diğeri ise,
yine bir düzlemle kesilen bir piramidin hacminin bulunması sorusudur.
4
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Öklid’ün üç tane de uzay kabulü vardır.
1-

Uzay üç boyutludur.

2-

Uzay sonsuzdur.

3-

Uzay homojendir.

Öklid’ in elementler kitabının yazılış biçimine de bakılınca görülür ki matematik
aslında insanın kainatla çevreyle konuşma onu anlama ona anlam kazandırma gayretinin
sonucudur. Belki de insanoğlunun icat ettiği iki şeyden biridir matematik; Matematik ve
müzik. Ancak müzik daha kolay algılanır bir esinti olarak vardır. Ama matematik zor
algılanan bir esintidir. Nokta, doğru, çember, vs yi yaşadığımız dünyada bulmak imkansızdır.
Bunlar tamamen zihin ürünüdür. Esintiden kaynaklanan bir modellemedir. Kainat çok ilginç
bir biçimde esinti kaynağıdır ve tüm matematik nesnelerin hissettirilmesini sağlar.
19.YY A KADAR OLANLAR ÇOK DEĞERLİ VE İLGİNÇTİR.
Hintliler 10 lu sayma düzenini ve sıfırı bulur.
Mezopotamya, Babiller 10 luk düzen yanında 60 lık sayı düzenini de inşa etmişlerdir.
16.yy a kadar doğu matematik için en büyük gelişmeleri kaydeder.
Özellikle de Araplar (daha doğrusu arapça yazan bilim adamları) Yunan
matematiğinin günümüze ve öncesinde de batıya nakledilmesinde önemli bir taşıyıcılık
yaparlar.
Bir Hayyam var ki şiiri matematik kadar matematiği şiir kadar güzel.5
Fermat gibi, matematik dünyasını 300 yıl uğraştıran bir problemin mucidi olan bir
amatör matematikçimiz var.
Galois’nınki gibi bir hayatı anlamak mümkün değildir. O üniversiteye bile kabul
edilmez. Ama bu gün onun adıyla anılan bir disiplin (Galois teorisi) vardır ve o bu güne kalan
en değerli bilgileri, sabahında düelloda öleceğini bildiği gece boyunca yazıya dökecek kadar
matematik sevdalısıdır.
Tüm zamanların en büyük matematikçisi olarak kabul edilen, Bolyai’nin Appendjx
scien tam spatii absolute veram exhibens de yazdığı çalışmalarını şevkle onaylayan, ancak
Bolyai’yi övemeyeceğini, çünkü bunun kendisini övmek olacağını, kendisinin de aynı
5

bir çember çizsek, merkezinde sen çevresinde ben olsam
ben döndükçe seni, sen döndükçe beni görsen,
acılar teğet, mutluluklar kiriş olsa,
ve öyle bir an olsa yarıçap sıfır olsa

10

düşüncelere yıllardır sahip olduğunu açıklayacak kadar da ben bilirimci olan matematiğin
prensi olarak anılan bir Gauss var. Tam matematik anlamlandırıcısıdır.
1906 da Heiberg tarafından İstanbul’da bulununcaya kadar, Arşimed’in bir kürenin
hacmini nasıl hesapladığını bilmeden, gerek inanarak gerekse başka yollarla hesaplayarak
formülü kullandık. Bir Arşimed’imiz var.
M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Zenon’un meşhur paradokslarından (ikiye bölme, Aşil
ve kaplumbağa, hareket yoktur ve karşılaşma), tüm zamanların çözülemeyen problemlerine
bir serüven.
1789 FRANSIZ İHTİLALİ

YAKIN ÇAĞ BAŞLAMIŞTIR
ARTIK HER ŞEY SORGULANMAYA BAŞLAR
MATEMATİK-FİZİK-KİMYA-FELSEFE
…MEVCUT BİLGİLERLE TIKANMA
NOKTASINA GELMİŞTİR
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1800’lü yıllara kadar bilinenler, matematik dünyasında bazı sıkıntılar yaratsa da bir
sorun noktasında değildi. Ne zamanki bilinenler artık matematik felsefesi açısından
tatminsizlik noktasına gelince başa dönüp temelleri tartışma zamanının geldiğini işaret
ediyordu.
ARTIK ÖKLİD GEOMETRİSİ, BAZI ŞEYLERE YETMİYORDU.
NEYDİ MATEMATİK?
Ne olduğunu bilmeden, mevcudu ve sınırları bilmeden felsefesini yapmak mümkün
görünmüyordu. Daha onlarca soru cevap bekliyordu.
Böylece

matematiğin temelleri üzerine

uyuşmazlık yüzyılı6 başlar. (1850-1950

yaklaşık)
Bu döneme birçok açıdan ve birçok matematikçi üzerinden bakılabilir. Biz
burada Cantor, Russell, Hilbert, Gödel ve Turing beşlisinden bakacağız. Bunun iki
amacı var. Birincisi matematik-felsefe-fizik üçlemesinden bir sonuca varmıştır bu beş
matematikçi. İkincisi de hiç hesapta yokken amaç da o olmamasına rağmen
programlama dilleri ve bilgisayarın sağlam temelleri atılmıştır.

Gregory J. Chaitin ‘nin A Century of Controversy over the Foundations of Mathematics adlı makalesinden ve makalenin Bekir S.
GÜR tarafından yapılan tercümesinden geniş alıntıların olduğu kesim

6
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1845

CANTOR

1918

1872

1862

RUSSELL

1970

HILBERT
1906
1912

1943
GODEL
TURING

1954

1978
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Matematiğin temelleri nedir?
Matematik nasıl yapılmalıdır?
Ne doğrudur ve ne yanlıştır?
Matematikte geçerli bir ispat nedir?
Bu ve buna benzer çokça soruya cevap aranmaktaydı.
Çoğu matematikçi bu sorulara cevap arıyordu. Belki de ilk sistematik cevap
Cantor’dan gelmişti. Çalışılan tüm alanlara bakınca artık bütün alanları içinde
bulunduran bir üst kavrama ihtiyaç vardı. Genel teori burada inşa edilecekti.
Matematiğin nesnesini aramasının planlı ilk başlangıcı Cantor ile başlamıştır denebilir.
1874 de Cantor’un kümeler teorisi hakkındaki ilk makalesine kadar olanlara kısa bir
göz atalım.
1801
Gauss Fermat’ın son teoreminin n=3 için ispatını yapar.
1809
Gauss

“Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium

(Theory of the Movement of Heavenly Bodies)” adlı eseriyle uzayda bir cismin yörüngesini
belirlemek için kullandığı “en küçük kareler yöntemi”ni verir.
1824
Steiner sentetik geometriyi geliştirir. Teorinin detaylarını 1832 de yayınlar.
1829
Galois Paris’te Académie des Sciences’ye denklemlerin cebirsel çözümleri ile ilgili
çalışmasını sunar.
1839
Lame n = 7 için Fermat’ın teoremini ispatlar.

1843
Hamilton Quaternions (Kuaterniyonlar) ı keşfeder. Kuaterniyonlar kompleks sayıların dört
boyuttaki genişlemesidir.
1853
Hamilton “Lectures on Quaternions “ isimli eserini yayınlar.
1854
Riemann post doktorasını ( habilitation) tamamlar. Bu çalışmasında trigonometri seriler
yardımıylafonksiyon temsillerini çalışmıştır. Bir fonksiyonun integrale sahip olması şartlarını
( ki bugün biz buna Riemann toplamı diyoruz) tanımlar. 10 Haziran 1854’te yayınladığı
“Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen (On the hypotheses that lie at
the foundations of geometry)” isimli makalesinde n-boyutlu uzayı tanımlar ve şimdi Riemann
uzayı olarak bilinen uzayın tanımı verir.
1862
Jevons “General Mathematical Theory of Political Economy” ( Politik ekonominin genel
matematiksel teorisi) isimli çalışmasını British Association. ‘da okur.
1868
Beltrami, Lobachevsky ve Bolyai ‘nin non-Öklidiyen geometrisi için somut modeller verdiği
“Essay on an Interpretation of Non-Euclidean Geometry” eserini yayınlar.
1872
Felix Christian Klein (1849 – 1925) 1872’de Almanya, Erlangen üniversitesinde tartışmaya
açtığı makalesinde geometriye grup teorisi kavramlarıyla yaklaşımı takdim eder. Artık nonEucludien geometriler, projektif geometri kavramları tanıtılmaktadır. Klein’e göre geometri;
verilen bir grup transformasyonları altında değişmezlerin çalışılmasıdır. Bu başlangıç
Erlanger programı olarak bilinir ve matematiğin gelişmesine müthiş etkileri olmuştur.

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor
(Mart 1845 St Petersburg, Rusya, 6 Nisan 1918 Halle, Almanya)
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1874
Cantor kümeler teorisi hakkındaki ilk makalesini yayınlar. Sonsuz kavramını çok
detaylı anlatmaktadır. Sonsuz kavramının tek olmadığını farklı sonsuzlukların olduğunu ifade
eder.
Cantor’un yaptığı en önemli şey küme kavramıyla birlikte bir sonsuz kümeler
kuramını icat etmekti.
SONSUZ KÜMELER
1,2,3, …
Cantor, bu dizinin ardına sonsuz bir sayı ekler.
1,2,3,... w
devam edip sayı serisini genişletir,
1, 2, 3, ... w +1, w +2, w +3,
w +1, w +2, w +3, sonra sonsuz miktarda bir zaman bu işleme devam edilir. Bundan sonra
iki omega? 1, 2,3, ... w,…..2 w, ….. w w sonra? Omega’nın küpü! Ve sonra 1, 2, 3, ... ww
Omega üzeri omega! Ve çok sonra, omega üzeri omega üzeri omega, Sonsuz kere!
İnsanı hayrete düşürecek hoş bir sayı!
ASLINDA SAYI DEĞİL BİR KAVRAM, BİR KABUL. Bu noktadan sonra işler
biraz zorlaşıyor... Hangi sonsuz daha sonsuzdur. Sonsuzları aralarında sınıflandırmak nasıl
yapılacaktır. Kardinal sayı hangisidir? Sonsuz bir küme üzerinde tanımlanacak tüm
fonksiyonları ele alalım. Sabit fonksiyonlar cümlesi verilen cümleyle eşdeğer büyüklüktedir.
Ya geri kalan fonksiyonlar cümlesi? “Kendi öz alt cümlelerinden birine birebir eşlenebilen bir
cümledeki eleman sayısına sonsuz denir” tanımını esas alınca sonsuzu tahayyül etmek zor
iken görmek nasıl bir durumdu?

Bu, Cantor’un asıl hüneri olan sonsuz kümelerin boyutunu ölçmek için harikulede
hayali ve üretici bir şeydi ve çok aşırı tepkiler aldı. Hatta ilk şaşıranlardan biri Cantor’un
kendisidir.

1877
Sürekli olarak Dedekind ile yazışan Cantor 1877’de yazdığı bir mektupta şöyle der: bir
kare içindeki noktalar ile [ 0,1] aralığındaki noktaların 1:1 eşlebildiğini gösterdim. İspat
önümdeki kağıtta. Görüyorum ama inanamıyorum - I see it, but I don't believe it!
1881
John Venn (4 ağustos 1834- 4 Nisan 1923 ), Venn diyagramını takdim eder ve
kullanmaya başlar. Bu özellikle kümeler teorisinde oldukça faydalı bir araçtır.
1897
Thomson elektronu bulur.
Joseph John Thomson (18 Aralık 1856 / 30 Ağustos 1940) 1906’da
Nobel Fizik Ödülü kazandı.

Artık sonsuz ve sonsuz küçük kavramları bir realite olarak
hayatımızın içindedir.

Bu sırada devreye Hilbert girer.
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David Hilbert ve Biçimsel Aksiyomatik Kuram
1899
(David Hilbert 1862 – 1943)

Hilbert

“Grundlagen der Geometrie (Foundations of

Geometry)” adlı eserini yayınlar. Bu eserde geometriyi biçimsel aksiyomatik sistem içinde ele
almaktadır.
David Hilbert

Cantor’un küme kuramı ve Russell’ın paradokslarının sebep olduğu

krizin üstesinden gelecek kurtarma planının inşasındadır7. Cantor’un sonsuz kümeler
kuramının ateşlendirdiği krize tepkilerden biri biçimciliğe sığınması olmuştur. Eğer kusursuz
görünen akıl yürütmeler sonucunda sıkıntıya düşüyorsak, o halde çözüm, sembolik mantığı
kullanmaktır. Yapay bir dil oluşturarak o dilin içinde çok dikkatli olup, oyunun kuralları
neyse onu söyleyerek çelişkilere düşmediğimizden emin olabiliriz. Çünkü, burada kusursuz
görünen bir parça akıl yürütme var ki, bu çelişkilere yol açmaktadır. Yapay bir dil oluşturmalı
ve her şeyi çok net kılmalı ve bütün çelişkilerinden kurtulduğumuza emin olmalıyız.! Bu
biçimcilik

düşüncesidir.

Biçimcilik
Bu yapay dil daha çok bir programlama diline benzeyecektir; fakat amaç hesap
yapmak değil, akıl yürütmek, matematik yapmak ve çıkarım yapmaktır. Bu, Hilbert’in
düşüncesidir. Fakat Hilbert, düşüncesini hiçbir zaman bu şekilde ifade etmedi. Çünkü, o
zaman programlama dilleri yoktu. Peki, buradaki düşünceler nelerdir? Her şeyden önce,
Hilbert aksiyomatik yöntemin önemini vurguladı. Bu şekilde matematik yapma fikri, antik
Yunanlılara kadar ve özellikle güzel ve açık bir matematiksel sistem olan Öklid geometrisine
kadar dayanır. Ancak bu yeterli değildir; Hilbert’e göre aynı zamanda sembolik mantığı da
kullanmamız gerekliydi.

Hilbert tüm yaşantısında hatta özel hayatında bile aşırı kuralcı biridir. Öylesine ki; fıkra gibi bir anı: evlerinde
verilen bir davette eşi gömleğini değiştirip gelmesini ister. Hilbert yatak odasına girer, üstündekiler çıkarır, her
gece yaptığı işin yarısını yapmıştır, kurallar ve alışkanlıklar devam eder Hilbert pijamalarını giyer ve yatar.

7

Sembolik Mantık
Sembolik mantığın da uzun bir geçmişi vardır: Leibniz, Boole, Frege, Peano... Bu
matematikçiler akıl yürütmeyi cebire benzetmek istediler. Leibniz: Kimin haklı olduğunu
tartışma yerine hesaplama ile tartışmadan kaçınmayı önerdi. Dolayısıyla fikir şudur:
Matematiksel mantık aritmetik gibi belirsizlik ve yorum soruları olmaksızın, sonuç içinden
çıkarılabilir olmalıdır. Sembolik bir dil ile yapay bir matematik dili kullanarak mutlak kesin
bir sonuca ulaşabilmelisiniz. Bir önerme ya tamamıyla doğrudur ya da tamamıyla yanlıştır;
ikisinin arasında bir şey yoktur8. Biçimsel aksiyomatik sistem içerisinde formüle edilen bir
ispat mutlak olarak açık ve tamamıyla pürüzsüz olmalıdır!
Hilbert’e göre; oyunun kuralları, tanımlar, temel kavramlar, gramer ve dil konusunda
tamamıyla net olmalıyız ki, matematiğin nasıl yapılacağı üzerinde uzlaşabilelim. Böylece
matematiksel akıl yürütmenin herhangi bir parçasının bütün sorularının doğruluğu bir defada
çözülecektir. Hilbert sadece matematikteki aksiyomatik ve biçimci geleneği takip ediyordu.
Hilbert, tamamen net olma ile bütünüyle biçimsel bir aksiyomatik sistem oluşturmayı,
yapay bir dil üreterek de paradokslardan kaçınmayı hedefledi. Bunlar paradoksları imkansız
kılacak, paradoksları yasaklayacaktı! Bu ise matematikteki şeylerin mutlak net olduğu, siyah
veya beyaz olduğu, doğru veya yanlış olduğu düşüncesiydi.
ÖNCE AKSİYOMATİK SİSTEM HAKKINDA KISA BİR BİLGİ VERELİM.
AKSİYOMATİK SİSTEM
Eleman olarak adlandırılan nesnelerden oluşan bir cümle üzerinde sonlu elemanlı bir
bağıntı cümlesi verilsin. Elemanlar ve bağıntılara ilkel elemanlar ( terimler ) denir. Elemanlar
verilen bağıntılar eşliğinde aksiyom adını vereceğimiz doğruluğu kabul edilen sonlu sayıdaki
kurallara uysunlar. Elemanlar, bağıntılar eşliğinde verilen aksiyom kuralları ile birlikte elde
edilen ve ispatlanan iddialara da teoremler diyelim.
Böylece elde edilen

A=[ (a1 , a2 , ……, an ,….), (b1 , b2 , …, bm) , (A1, A2 ,…,Ak), (T1 , T2 , …….)]
sisteme, aşağıdaki aksiyomları sağlıyor ise bir AKSİYOMATİK SİSTEM denir.

8

Fuzzy topolojisi, bulanık mantık artık bunun tek doğru olmadığını göstermektedir
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AKSİYOMATİK SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
TUTARLILIK:

Bir aksiyomatik sistemde bir teoremin kendisi ile birlikte olumsuzu ispat edilemez.
Bir aksiyomatik sistemin tutarlı olduğunu göstermek için genellikle bir model bulunur.
Modelin sonlu eleman içermesi en ideal olanıdır. Sonsuz elemanlı modeller de bulunabilir.
BAĞIMSIZLIK:
Bir aksiyomatik sistemde hiçbir aksiyom, geride kalan aksiyomların yardımıyla bir
teorem olarak ifade ve ispat edilemez. .
TAMLIK:
Bir tutarlı aksiyom sistemine yeni bir aksiyom eklenmesiyle elde edilen sistem tutarlı
ve yeni bir ilkel terim eklenmesini gerektirmiyorsa sisteme tam değil , bunun aksi durum
varsa sisteme tamdır denir.
EŞDEĞERLİLİK:
A ve B verilen iki aksiyomatik sistem olsun. B nin ilkel terimleri A nın ilkel terimleri
cinsinden ifade edilebiliyor ve B nin aksiyomları A nın aksiyomları cinsinden birer teorem
olarak ifade ve ispat edilebiliyorsa

ve bunun terside doğruysa A

ve B sistemlerine

eşdeğerdirler denir.
VE HİLBERT KURALLARI KOYAR9:
I.

Bağlantı aksiyomları.

(7)

II.

Sıralama aksiyomları

(5)

III. Paralellik aksiyomu (Euclid aksiyomu).

(1)

IV. Denklik aksiyomları

(6)

V. Süreklilik aksiyomu (Archimedes aksiyomu).

(1)

Bu bilgiler, Prof. Hilbert tarafından yazılan ve University of Göttingen de 1898-1899 eğitim yılının
kış döneminde, Öklidiyen geometri hakkında verdiği ders notlarından alınmıştır.
(http://www.gutenberg.net)
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İspat-Kontrol Algoritması
Hilbert’in sahip olduğu kilit düşünce; bu aksiyomatik sistem bütün matematik için
geçerli olmalıydı şeklindeydi. Hilbert’in düşündüğü bu sistemde kurallar o kadar kesin
olacaktı ki, eğer bir matematikçi bir ispata sahip ise, orada mekanik bir hakem, bir prosedür
olacak ve “Bu ispat kurallara uyar.” veya “Bu ispat yanlıştır, kurallara aykırıdır.”
diyebilecektir. İşte bu, anlama veya öznel anlamalara bağlı olmayan ve tamamıyla objektif
matematiksel gerçekliği elde etmenin yolu, onu tamamıyla hesaplamaya indirgemektir.
Bazıları “Bu bir ispattır.” diye iddia ettikleri bir iddiayı, bir makineye verebilir. Makine en
sonunda, “Bu, kurallara uyar.” veya “şurada şöyle bir mantık hatası vardır” der. Ayrıca, bu
kesin bir karar olacaktır.
Ana fikir, gerçekte matematiğin bu şekilde yapılması gerektiği değildir.
Hilbert’in düşüncesi şöyleydi:
Eğer matematiği alır ve bu şekilde işleyebilirseniz, matematiği matematiğin gücünü
araştırmak için kullanabilirsiniz. Hilbert’in bulduğu bu çözüm önemli ve yeni bir şeydi.
Hilbert, bunu matematiğin geleneksel görüşünü yeniden doğrulamak, kendini haklı çıkarmak
için istemekteydi. Hilbert bir aksiyomlar kümesine ve bu biçimsel dile sahip olmayı önerdi.
Bu biçimsel sistem, hepimizin üzerinde anlaşabileceği ve bütün matematiksel akıl yürütmeleri
içerecek mükemmel bir sistem olacaktı!
Bundan sonra oyunun bütün kurallarını bileceğiz. Böylece, felsefi sorunlar için,
“Bir ispat ne zaman doğrudur?” ve
“Matematiksel gerçeklik nedir?”
soruları bir defada çözümlenecekti. Bunun gibi, herkes matematiksel bir ispatın doğru olup
olmadığı konusunda anlaşabilecekti. Başka bir deyişle, Hilbert yalnızca diyordu ki, eğer
matematik gerçekten nesnel ise ve öznel elemanlar yok ise, matematiksel bir ispat ya doğru ya
da yanlış ise, o durumda orada bunu belirlemek için kesin kurallar olmalı ve siz bütün
detayları doldurduysanız yoruma bağlı olmamalıdır. Bütün detayları doldurmanız önemlidir
—bu matematiksel mantığın görüşüdür; matematiksel akıl yürütmeleri hayale yer
kalmayacak, hiçbir şey dışarıda kalmayacak şekilde çok küçük basamaklara “atomize” etme
düşüncesi! Eğer hiçbir şey dışarıda kalmadıysa, bir ispat otomatik olarak kontrol edilebilir. Bu
gerçekte sembolik mantığın ta kendisi ve Hilbert’in düşüncesidir. Hilbert gerçekten de bunun
yapabileceğine inanıyordu. Böylelikle Hilbert bütün matematiği biçimselleştirecek ve hepimiz
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de bu biçimselliğin oyunun kuralları olduğunu kabul edecektik. 0 zaman, matematiksel
gerçekliğin çok çeşitleri değil, yalnızca bir versiyonu olacaktı.10
1900
Hilbert, Pariste 2. Uluslararası Matematikçiler Kongresinde 23 soruyu ortaya atar11.
Bu problemlerin bazıları şunlardı: continium hypothesis, Goldbach's conjecture , Riemann
hypothesis:
Bu problemlerin çoğu zaman içinde çözüldü.
Ancak Hilbert’in özellikle söylediği şuydu: önümüzde hala çözülemeyen problemler
var ise bir yerlerde eksiklikler vardı. Gelin bir çeki düzen verelim.
Evet çeki düzen vermek kurallar koymak güzel gibi görünüyordu. Ama mümkün
müydü? Russell bu noktada çok da iyimser değildi.

Bertrand Russell ve Mantıksal Paradoksları
Bertrand Arthur William Russell

(18 Mayıs 1872 - 2 Şubat 1970)

1901
Russell meşhur “Russell paradoksu”nu keşfeder.
Bertrand Russell12, önce Cantor kuramında, sonra mantığın kendisinde rahatsız edici
bir paradoks demeti keşfetti. Bunlar öyle durumlardır ki, orada akıl yürütmeler doğru

Bir Alman matematiğine, bir Fransız matematiğine, bir İsveç matematiğine ve bir Amerikan matematiğine, bir Doğu matematiğine bir Batı
matematiğine sahip olmak istemiyoruz. Biz evrensel bir matematik, matematiksel gerçeklik için evrensel bir kriter istiyoruz! 0 zaman,
herhangi bir ülkedeki bir matematikçi tarafından yazılan bir makale başka ülkelerdeki matematikçiler tarafından anlaşılabilir. Mantıklı gibi
görünüyor!

10

11
Şöyle demektedir. The great importance of definite problems for the progress of mathematical science in general ... is undeniable. ... [for]
as long as a branch of knowledge supplies a surplus of such problems, it maintains its vitality. ... every mathematician certainly shares ..the
conviction that every mathematical problem is necessarily capable of strict resolution ... we hear within ourselves the constant cry: There is
the problem, seek the solution. You can find it through pure thought...

12

Bertrand Russell wrote an article The Teaching of Euclid in which he was highly critical of the Euclid's
axiomatic approach. Although this article is very interesting, it seems extremely harsh to criticise Euclid in the
way that Russell does. As someone once said, Euclid's main fault in Russell's eyes is that he hadn't read the work
of Russell. The article appeared in The Mathematical Gazette in 1902. Its full reference is B Russell, The
Teaching of Euclid, The Mathematical Gazette 2 (33) (1902), 165-167. We give below our version of Russell's
article.
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gözükürken aynı zamanda çelişki doğurmuştur. Russell’ın keşfettiği paradokslar çok dikkat
çekti; Kendi kendisinin elemanı olmayan bütün kümelerin kümesini düşünün. Ve sonra şunu
sorun: “Bu küme kendisinin elemanı mıdır? yoksa değil midir?” Eğer kümenin bir elemanı
ise, o halde kendisinin elemanı olmamalıdır ve tersine. Russell paradoksu, aslında antik
Yunanda bilinen ve bazı filozoflar tarafından Epimenides paradoksu olarak anılan bir
paradoksun kümeler teorisindeki karşılığıdır bu. Bu, yalancı paradoksudur: “Bu cümle
yanlıştır!” “Şimdi söylediğim şey bir yalandır.13” Peki, bu cümlenin kendisi yanlış mı?
Sonuçta tam bir mantıksal doğruluk değeri elde edemezsiniz; 0 ne doğrudur ne de yanlıştır.
Kurt Gödel daha sonra çalışmalarını bu paradokslara dayayarak çok farklı bir görüş ileri
sürdü.

Aynı yıllar fizikte de çıkış aramalar sürmektedir.
1901
Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 – 1947) Plank Kuantum
Teoriyi takdim eder14.

1905
Albert Einstein (14/Mart/1879–18/Nisan/1955),
Einstein özel relativite teorisini yayınlar

.

1910
Russell ve Whitehead

Principia Mathematica’nın ilk bölümünü yayınladılar. Tüm

matematiği mantık temelleri üstüne inşa etmeyi hedeflemişlerdi. Birçok ünlü teoremin detaylı
ispatlarını kümeler teorisi, sonlu ve transitif aritmetik ve elemanter ölçüm teorisinde
göstermeyi başarmışlardı. Üçüncü ve son bölüm üç yıl sonra yayınlandı. Dördüncü bölüm
geometriye ayrılmıştı ama istedikleri yoğunlukta tamamlayamadılar.
13
14

Aynı paradoks Fuzuli de daha bir güzeldir. ALDANMAKİ ŞAİR SÖZÜ ELBETTEKİ YALANDIR

Quantum mechanics is the branch of mathematical physics treating atomic and subatomic systems and their interaction with radiation in
terms of observable quantities.
It is based on the observation that all forms of energy are released in discrete units or bundles called quanta.
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Fizikte yeni şeyler olmaktadır.
1915
Einstein genel relativite teorisinin nihai versiyonunu verdiği çalışmasını yayınlar.
1919
Russell savaş karşıtlığından dolayı hapisteyken

büyük kısmını burada yazdığı

“Introduction to Mathematical Philosophy: Matematik felsefesine giriş” adlı eserini tamamlar
ve yayınlar.
Boyut kavramı Öklid geometrisindeki gibi değildir artık.
1919
Hausdorff “Hausdorff dimension-Hausdorff boyutu" kavramını tanımlar. Bu bir reel
sayıdır ve nesnenin topolojik boyutu ve 3 arasında bir sayıdır. Kosh eğrisi gibi kavramları
kullanmıştır.
Kesinliğin yanında tesadüflerin de matematikteki yeri belirlenmeye başlar.
1921
Fisher istatistikte olasılık kavramını kullanmaya başladı.
1921
Borel Game theory-oyun teoris üstüne yazdığı bir seri makalenin ilkini yayımlar ve stratejik
oyun kavramını takdim eder.
Tartışma kaldığı yerden devam etmektedir. Kurt Gödel önemli bir çıkış yapar.

KURT GÖDEL (28 Nisan 1906 -14 Ocak 1978)
Gödel, Bertrand Russell’ın hayret verici bir keşif yaptığını söyler; bizim mantıksal
sezgilerimiz

veya

matematiksel

sezgilerimiz

kendi

kendileriyle

uyuşturulamaz! Gödel, Russell’ın söylediklerini çok ciddiye alır.

Kurt Gödel Eksikliği Keşfeder.

çelişir,

birbiriyle
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(1931)
Gödel

“Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter

Systeme (On Formally Undecidable Propositions in Principia Mathematica and Related
Systems15)” adlı eseri yayınlar. Gödel bu yayında, bir matematiksel aksiyomatik sistemde
doğru olduğu veya yanlış olduğu gösterilemeyen önermelerin olabileceğini gösterdi. Özellikle
“aksiyomların tutarlılığı gösterilemez” olduğunu gösterdi.

Gödel’in eksiklik teoremi
Gödel’in umulmadık keşfi, Hilbert’in yanıldığı, biçimciliğin yapılamayacağıdır. Yani,
içinde bir şeyin doğru olup olmadığını duru ve açık kılacak, bütün matematiksel gerçekliği
kapsayacak, bir kurallar kümesi üzerine anlaşıp matematiğin tümü için biçimsel bir
aksiyomatik sisteme sahip olacak hiçbir yol yoktur! Daha net bir ifadeyle, Gödel’in keşfettiği
şey şuydu:
Toplama, çarpma, ve 0, 1,2,3,4,5, 6, 7,8, 9, 10... hakkındaki bütün gerçeği ve sadece
gerçeği elde etmeye çalışan herhangi bir aksiyomlar kümesi eksik olmaya mahkumdur. Daha
net bir ifadeyle, bu aksiyomatik sistem ya tutarsız olacak veya eksik olacaktır. Dolayısıyla,
eğer bir aksiyomatik sistemin yalnızca doğruyu söylediğini kabul ederseniz, o zaman bu
sistem size bütün doğruları söylemeyecektir. Toplama, çarpma ve 0, 1, 2, 3, 4... hakkındaki
bütün doğruları elde etmenin hiçbir yolu yoktur! Özelde, eğer aksiyomların yanlış teoremler
ispatlamanıza izin vermediğini kabul ederseniz, bu durumda aksiyomatik sistem eksik
olacaktır; yani bu aksiyomlardan çıkan fakat ispatlayamayacağınız doğru teoremler olacaktır!
Bu kesinlikle harap edici bir sonuçtur ve bütün matematik felsefesi geleneği yere serilmiştir!
Bu sonuç o zaman kesinlikle yıkıcı olarak düşünülmüştür. Eğer matematiğin geleneksel
görüşü doğru değilse, o zaman doğru olan ne?
Gödel’in eksiklik teoremi şaşırtıcıydı ve aynı zamanda korkunç bir şoktu. Gödel’in
ispatı çok zekicedir ve oldukça paradoksaldır. Gödel yalancı paradoksu ile başlar (“Ben
yanlışım!”); ki bu, ne doğru ne de yanlıştır. “Bu cümle yanlıştır!” Dahası, Gödel’in yaptığı
şey kendi kendine “Ben ispatlanamam!” diyen bir cümle üretmektir. “Bu cümle
ispatlanamaz!” Eğer siz temel sayı kuramında, aritmetikte, böyle bir cümle yazabilirseniz, bir
çıkmazda olduğunuzu görmek kolaydır. Çünkü eğer ispatlanabilirse, cümle yanlıştır; siz
yanlış sonuçları ispatlamaktasınız. Dahası, eğer cümle ispatlanamazsa ve ispatlanamaz
15

http://homepage.mac.com/ardeshir/Critique_Of_Goedel.pdf

olduğunu

söylüyorsa,

bu

durumda

o

cümle

doğrudur

ve

matematik

eksiktir

(tamamlanamazdır).
Şimdi ileriye dönük ikinci önemli adım Alan Turing tarafından beş yıl sonra, 1936’da atıldı.

Alan Turing Hesaplanamazlığı keşfeder (1936).
1936
Alan Mathison Turing (1912 – 1954)

On Computable Numbers adlı eserini yayınlar.

Çalışmada şimdi Turing Makinası olarak bilinen bir teorik makine tasarımını anlatır.
Sayılabilirlik teorisinde önemli bir katkıdır.16
Turing’in bütün bu sorunlara yaklaşımı Gödel’in yaklaşımından tamamen farklı ve
daha derindir; Hilbert bir ispatın kurallara uygun olup olmadığına karar verecek “mekanik bir
prosedür” olması gerektiğinden bahsetmişti. Ancak Hilbert mekanik bir prosedür ile ne
kastettiğini hiçbir zaman netleştirmedi; bu tez kelimelerle sınırlı kaldı. Fakat Turing aslında
kastedilen şeyin bir makine olduğunu söyledi ve bir çeşit makine ki, biz şimdi buna bir Turing
makinesi diyoruz. Doğrusu, Turing’in makalesi, aynen Gödel’in makalesi gibi, bizim şimdi
bir programlama dili ile kastettiğimiz şeyi içeriyordu. Fakat bu iki programlama dili
birbirinden çok farklıydı. Turing’in programlama dili LISP gibi yüksek-seviyeli bir dil
olmaktan çok bir makine diline benziyordu. Turing şu noktaya işaret eder: Turing makinesi
çok basit olmasına ve makine dili oldukça ilkel olmasına rağmen, o çok esnek ve oldukça
genel-amaçlı bir makinedir. Gerçekte, Turing, bir insanın yapabileceği herhangi bir
hesaplamayı, böyle bir makineyi kullanarak yapmak mümkün olmalıdır diyordu. Turing’in
düşünce alıştırmaları şimdi çok önemli bir safhaya ulaşıyordu. Onun sorduğu şey böyle bir
makine için neyin imkansız olduğudur? 0 makine ne yapamaz? Dahası, hemen, o hiçbir
Turing makinesinin halledemeyeceği bir soru buldu; öyle bir problem ki, hiçbir Turing

16
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makinesi çözemez. Bu duraksama problemidir; bir Turing makinesinin veya bir bilgisayar
probleminin en sonunda duraksayıp duraksamayacağına önceden karar verme problemi.

Duraksama Problemi (The Halting Problem)
Turing’in 1936 makalesi hakkındaki şaşırtıcı şey şudur. Her şeyden önce Turing,
herhangi bir makinenin yapabileceği şeyi yapabilen esnek bir makineye, evrensel veya genelamaçlı bir bilgisayar düşüncesine ulaştı. Herhangi bir hesaplamayı yapabilen bir hesap
makinesi. Turing hemen ardından böyle bir makinenin yapabileceklerinin sınırlı olduğunu
gösterdi. Bu, bir bilgisayar programının süre sınırlaması olmaksızın en sonunda duraksayıp
duraksamayacağı..sorusudur.
Eğer süre sınırlaması koyarsak, bu çok kolaydır. Bir programın bir yıl içinde
duraksayıp duraksamayacağını öğrenmek isterseniz, programı sadece bir yıllığına çalıştırır,
neticede, duraksayıp duraksamayacağını görürsünüz. Süre sınırlaması yok ise burada büyük
bir sorun var demektir. Turing şunu gösterdi ki, eğer süre sınırı koymazsanız, o durumda siz
gerçek zorlukların içindesiniz. Bu duraksama problemi olarak anılır. Dahası, Turing bir
programın en sonunda duraksayıp duraksamayacağına önceden karar vermenin herhangi bir
yolu olmadığını gösterdi. Sadece sabırlı olup, onu çalıştırarak, neticede onun duraksayıp
duraksamayacağını keşfedebilirsiniz. Sorun onu ne zaman bırakacağınızı kestirememenizdir.
Hiçbir bilgisayar programı size başka bir bilgisayar programının neticede duraksayıp
duraksamayacağını peşinen söyleyemez. Ve sorun, duraksamayanlardır. Bu, gerçekten bir
sorundur.Sorun, ne zaman sona erdireceğimizi.bilmemektir.Şimdi bu konuda ilginç olan şey,
Turing’in sonuç olarak şu çıkarımı yapmasıdır. Eğer hesaplama öncesi bir programın
duraksayıp duraksamayacağına karar vermenin hiçbir yolu yok ise, akıl yürütme öncesi de
çıkarım yapmanın herhangi bir yolu yoktur. 0 halde hiçbir biçimsel aksiyomatik sistem, bir
programın duraksayıp duraksamayacağını önceden kestiremez. Çünkü eğer siz bir programın
duraksayıp duraksamayacağı sonucunu çıkarmak için her zaman biçimsel bir aksiyomatik
sistem kullanabiliyorsanız, o halde, bu size sonucu önceden hesaplamanın bir yolunu peşin
olarak verecektir. Bu tamamıyla biçimsel bir aksiyomatik sistem fikrini kullanmaktır ki,
bunun için matematikçi olmanız gerekmez. Bir ispatın doğruluğunu kontrol etmek mekanik
bir şeydir. Öyleyse bir programın duraksayıp duraksamayacağını her zaman ispat edebilen ve
sonuç çıkarabilen biçimsel bir aksiyomatik sistem bulunsaydı, o zaman bu size bir programın
duraksayıp duraksamayacağını önceden tahmin edebilen bir yol verecekti. Fakat bu
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imkansızdır; çünkü, “Bu cümle yanlıştır!” gibi bir paradoksun içine düşersiniz. Şöyle bir
program elde ettiniz. Bu program duraksar ancak ve ancak bu program duraksamaz. Temelde
problem budur. Russell paradoksundaki ile aynı. Turing, sadece, Gödel’in üzerinde çalıştığı
aksiyomatik sistemin değil, hiçbir biçimsel aksiyomatik sistemin işleyemeyeceğini
gösteriyordu. Fakat bu biraz farklı bir bağlamda gerçekleşiyordu. Gerçekte Gödel 0, 1, 2, 3, 4
... toplama ve çarpmaya bakıyordu. Turing ise daha tuhaf bir matematiksel sorunla
ilgileniyordu. 0, bir programın duraksayıp duraksamayacağı sorunu ile ilgileniyordu. Bu ise,
Gödel’in orijinal makalesinin zamanında var olmayan matematiksel bir problemdi.
Gödel’in eksikliğini gizemli ve kaçınılmaz olmaktan çok, doğal ve kaçınılmaz kılan iki yol
vardır: Bazı şeylerin mantığı olmadığını söyleyen fizikteki rastgelelik fikri, aynı zamanda pür
matematikte de vardır. Fakat onu söylemenin daha iyi bir yolu vardır:
Matematiksel gerçeklik sonsuz miktarda bir bilgidir;
halbuki, herhangi belirli bir aksiyomlar kümesi sadece sonlu miktarda bir bilgiye sahiptir.
Çünkü oyunun kuralları olarak üzerinde anlaştığınız sadece sonlu sayıda prensip olacaktır. Ve
ne zaman herhangi bir cümle, herhangi bir matematiksel iddia bu aksiyomlardan daha fazla
bilgi

içerse,

o

durumda

doğal

olarak,

bu

aksiyomlarm

yeteneklerini

aşacaktır.

Matematiğin ilerlediği yol şudur: Orijinali çok büyük gayret gerektiren bir sonucu elde edip
bunu daha genel bir kuramın bayağı bir sonucu haline dönüştürmek!
Taşlar birazda olsa yerine oturmuş gibiydi. Matematik dünyası çalışmaya ve
keşfetmeye devam ediyordu. Fizik artık yeni matematik katkılarla sınırlarını daha rahat
aşmaktaydı. Felsefe ufukları açılan matematiği anlamak için yeni teoriler geliştirmekteydi.
Artık uzayı daha rahat kavrayabiliyorduk.
Artık çelişkilerle yaşamayı öğrenmiş olmanın verdiği bir rahatlıklı yeni ufuklar
görünür olmuştu.
İşte bazıları
1944
Von Neumann ve Morgenstern Theory of Games and Economic Behaviour isimli eseri
yayınlarlar. Böylece oyunlar Teorisi ekonomi çalışmalarında kullanılmaya başlar.
1948
Norbert Wiener (26 Kasım 1894 - 18 Mart 1964) “Cybernetics: or, Control and
Communication in the Animal and the Machine”

isimli eserini yayınlar. "Cybernetics-
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sibernetik" terimi

Wiener’a aittir. Bu kitap bilgi kontrol teorisi özellikle bilgisayara

uygulamalar açısından önemli bir kitaptır.
1994
Wiles, Fermat’s Last Theorem-Fermat’ın son teoremi” ni ispatlar.
1997
Wiles Fermat’s Last Theorem-Fermat’ın son teoremi” ni çözdüğü resmen tescil edilir ve
Wolfskehl17 Prize (ödülünü) alır.
2010
Dr Grigory Perelman "Poincare Conjecture" (Poincare sanısını) çözdü.
Son söz:
Son söz ve karar dinleyici ve okuyucuya aittir.
Biz de bir okuyucu gibi son olarak bir alıntı ve sözümüzle bitirelim.

“Filozoflar ve mantıkçılar son elli yıl boyunca matematiğe bir “temel” bulma
yolunda öylesine yoğun bir çaba içine girmişlerdir ki, yalnızca birkaç cılız ses
matematiğin bir temele gereksinmesi olmadığını söyleme cesareti gösterebilmiştir.
Ben bu cılız seslere katılmak istiyorum. Kanımca matematik açıklık gerektiren bir
konu değildir; temellendirmesine ilişkin bir bunalımı da yoktur. Dahası, matematiğin
bir temeli olmadığı gibi, bir temele ihtiyacı olduğuna da inanmıyorum”
Hilary Putman18

Dr. Paul Wolfskehl pek iddialı olmayan bir matematikçidir. Karşılıksız bir aşk yüzünden intihar etmeye karar
verir. Vasiyetini yazar ve gece yarısı intihar etmeye karar verir. Tüm işler bittiğinde birkaç saat zamanı vardır ve
kütüphanede Cauchy ve Lame’nin Son Teorem hakkındaki çalışmalarındaki yanılgısını açıklayan Kummer’in
yayınını okumaya başlar. Sanki bir açık vardır ve saatler ilerler. Sabah olmuştur. Yazdığı vasiyetnameleri yırtar.
Yeni bir vasiyetname yazar. 1908’de vefat ettiğinde açılan vasiyetnamede Fermat’ın son teoremini çözene
100.000 mark (bir milyon siterlin) ödül bırakmıştır. Ödül parası Kraliyet Bilimler Akademisinin (Königliche
Gesellschaft der Wissenschaften) hesabına aktarılır ve akademi ödülü ilan eder.
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Hilary Putnam. Mathematics, Matter, and Method 2d ed.Published 1987 by Cambridge University Press sh.43,

Putman’dan aktaran Yıldırım ve ondan da aktaran B.S. Gür
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Temelinin olmadığı ve çelişkilerin olduğu bir matematik
sizi korkutmasın. Güzellik ve tüm zamanlara hükmedebilme
burada gizlidir.
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