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Paradokslar, Garip Döngüler ve Escher
“Paradoks”un çeﬂitli tan›mlar› vard›r.
Matematiksel ya da mant›ksal anlamda, bir
paradoks “x = y ve x ≠ y” gibi çeliﬂkili, ama kan›tlanm›ﬂ bir önermedir. Matematikte ﬂimdilik
bilinen bir paradoks yoktur. Geçen yüzy›l›n baﬂ›nda bulunan matematiksel paradokslar matemati¤in temelleri de¤iﬂtirilerek çözülmüﬂtür.
Matematik dahil, birçok bilimde kimi zaman
paradoks, “ﬂaﬂ›rt›c› sonuç” anlam›nda da kullan›lmaktad›r.
Bir baﬂka anlamda, bir paradoks bize çok
saçma gelen bir durumdur. Örne¤in, “Okuma
yazma bilmeyenler saat 5’e kadar 317 numaral›
odaya baﬂvursunlar” yaz›l› bir tabela bu anlamda bir paradokstur. Bir ülkede çok say›da çok
yoksulun ve az say›da çok çok zenginin bulunmas›, hatta bu zümrelerin birbirine çok yak›n yaﬂamas› birçok sosyal bilimci taraf›ndan “paradoksal” olarak nitelendirilir.
Bir baﬂka anlamda (belki psiko-sosyo-kültürel ve epistemolojik anlamlarda) paradoks, al›ﬂkanl›klar›m›zla, sezilerimizle, sezgilerimizle, geleneklerimizle, kültürümüzle, al›ﬂageldi¤imiz
düﬂünme biçimiyle çeliﬂen durumlard›r.
Bu yaz›da, hangi türden olursa olsun, birçok
tür paradoksun özünü oluﬂturan ortak bir ö¤eden
sözedece¤iz.
MÖ. 4. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ Eubulides’in Bu
önerme yanl›ﬂt›r önermesini do¤ru veya yanl›ﬂ diye etiketlendiremeyiz. Do¤ru oldu¤unu varsayd›¤›m›z anda önermenin kendisi önermenin yanl›ﬂ oldu¤unu söyleyerek varsay›m›m›z› çürütecektir.
Önermenin yanl›ﬂ oldu¤unu varsaymam›z da, benzer bir ﬂekilde bizi geri göndererek varsay›m›m›z›n
çeliﬂkiye yol açt›¤›n› gösterecektir. Dolays›yla, Eubulides’in önermesi epistemolojik anlamda bir paradokstur: Her önermenin do¤ru ya da yanl›ﬂ olmas› gerekti¤i kan›m›zla (sezimizle) çeliﬂir.

Bu son paradoksu iki seviye aras›nda bir döngü olarak da alg›layabiliriz. Her seviye bizi öbür
seviyeye gönderir. Douglas Hofstadter, ünlü Gödel, Escher, Bach isimli kitab›nda bu olay› “Garip Döngüler” olarak adland›rm›ﬂt›r.
Önerme do¤ru

Önerme yanl›ﬂ

Bu basit döngü, 19 ve 20. yüzy›lda baz› matematikçilere (George Boole, Augustus De Morgan, Georg Cantor, Bertrand Russell, David Hilbert, Henri Poincaré, Kurt Gödel vs.) ilham
kayna¤› olmuﬂ ve matemati¤in temellerinde bir
sorgulama baﬂlam›ﬂt›r.
“Garip Döngüler” özellikle bir sanatç›y› çok etkilemiﬂ ve bu sanatç›n›n yap›tlar›nda ana tema
olarak iﬂlenmiﬂtir. Sözetti¤im sanatç›, 1898’le 1972
y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ Hollandal› grafiker Maurits
Cornelis Escher. Garip döngülerin ﬂaﬂ›rt›c›l›¤›n›
görsel olarak ola¤anüstü bir baﬂar›yla sunmuﬂtur.
Escher’in ﬁekil 1’deki Resim Galerisi resmini
inceleyelim. Bir resim galerisinde bir genç adam bir
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ﬁekil 1. Escher, Resim Galerisi
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resmi inceliyor. ‹nceledi¤i resimde küçük bir kasaban›n liman›nda bir gemi, düz çat›l› evler ve
apartman›ndan d›ﬂar› bakan bir kad›n var. Kad›n›n apartman›n›n tam alt›nda bir resim galerisi ve
bu resim galerisinde bulunan genç adam bir resmi inceliyor. ‹nceledi¤i resim de küçük bir kasaban›n resmi!.. Bir anda baﬂlad›¤›m›z düzeye geri
döndük. Her ne kadar baﬂlad›¤›m›z noktaya (galeri) ulaﬂmak için ara seviyelerden geçtiysek de
(genç adam, resim, ev, galeri), sonuç olarak galeri içinde galerinin kendisi de bulunmaktad›r. Benzer bir biçimde resmin bir parças› resmi içermektedir ve hatta genç adam kendini içermektedir!
Eubuplides paradoksu da, Escher’in Resim
Galerisi resmindeki sorun da kendi kendine referanstan kaynaklanmaktad›r. Oysa kendini do¤rudan referans etmeden de paradoksal önermeler yaratabiliriz. Örnek olarak ﬂu iki tümceye bakal›m:
•
•

devaml› aﬂa¤›,
d›ﬂ k›s›mdakilerin ise devaml› yukar›
yürüdü¤ünü
gözlemliyoruz
ki bütünün
paradoks oldu¤unu görmek için iki üç
rahibe bakmak yeterli olmuyor (yaklaﬂ›k
45
basamak veya
10’dan fazla
rahip ilerleﬁekil 3. Ç›kanlar ‹nenler
mek gerekiyor). Her basamak ve rahip mant›kl› bir resim parças› oluﬂturdu¤u halde bu parçalar birleﬂti¤inde bir
imkâns›zl›k yarat›l›yor. Benzer bir resim ﬁekil 4’te
verilen “Ça¤layan”. Ça¤layandan akan suyun
dönüp dolaﬂ›p kendi kayna¤›n› oluﬂturmas›, Ç›kanlar ve ‹nenler’e göre daha az aﬂama al›yor.
Escher’in bu resimlerini alg›layabiliyoruz ama
resimleri
kendi içinde
aç›klamaya
kalkt›¤›m›zda paradoksla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Bunlar› paradoks olmadan aç›klamak için
görünmeyen ve daha
güçlü bir seviyeye ihtiyac›m›z var.
Örne¤in Çizen Eller
ﬁekil 4. Ça¤layan
resmini çizen Escher, resimdeki ellerden daha güçlü bir seviyededir ve ellere istedi¤i kurallar› koymaktad›r.
Ve bizler de güçlü seviyede oldukça imkâns›z› yaratabilece¤iz. ♠

Bir sonraki tümce yanl›ﬂt›r.
Bir önceki tümce do¤rudur.

‹lk tümceye do¤ru dedi¤imizde, ikinci tümce
bu varsay›m› yalanlayacakt›r. Benzer bir nedenle
ilk tümceyi yanl›ﬂ olarak da nitelendiremiyoruz.
Buradaki sorunu birinci veya ikinci tümce tek
baﬂ›na yaratmamaktad›r. Her tümcenin ötekisiyle ilgili bilgi vermesi, bu iki tümcenin birlikte bir
Eubuplides türü paradoks yaratmas›na neden olmuﬂtur.

ﬁekil 2. Escher, Çizen Eller

Bu paradoksu Escher ﬁekil 2’de görülen Çizen
Eller yap›t›nda resmetmiﬂtir. Sa¤ el sol eli, sol el
de sa¤ eli çiziyor... ‹kinci aﬂamada paradoksa
düﬂtü¤ümüzü anl›yoruz. Baz› resimlerde paradoksa ulaﬂmam›z daha çok aﬂama gerektirebilir.
Örne¤in, ﬁekil 3’te görülen Ç›kanlar ve ‹nenler
resminde yürüyen rahiplerlerden iç k›s›mdakilerin
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