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Kan›t Nedir?
Ali Nesin* / anesin@bilgi.edu.tr
içten var etmek insano¤luna özgü bir nitelik de¤ildir. Örnek: Un, ﬂeker ve ya¤ olmadan helva yap›lmaz. Yeni bir ﬂey elde
etmek için var olan baﬂka ﬂeylerden hareket etmek
gerekir.
Bir ﬂeyi baﬂka bir ﬂeye dönüﬂtürebiliriz belki
ama yokluktan varl›k yaratamay›z.
Nas›l yoktan bir ﬂey var edemezsek, hiçbir ﬂey
bilmeden de yeni bir ﬂey bilemeyiz. Belli bir temele
dayanmadan bir gerçe¤e ulaﬂamay›z.
Çok verilen ﬂu örne¤i ele alal›m: Hiç Macarca
bilmedi¤imizi varsayal›m, ama tek kelime bile bilmiyoruz... Anlam›n› bilmek istedi¤imiz Macarca
bir sözcük var. Elimizde sadece Macarcadan Macarcaya bir sözlük var. Bu sözlü¤e bakarak Macarca bir sözcü¤ün anlam›n› ö¤renece¤iz... Baﬂka hiçbir seçene¤imiz olmad›¤›ndan Macarca sözlükte o
sözcü¤ü bulup tan›m›na bakal›m. Tan›m da Macarca tabii. Ama tek kelime Macarca bilmedi¤imizden
tan›m› anlam›yoruz. Bu sefer tan›mdaki sözcükleri
ar›yoruz sözlükte. Bunlar›n da tan›mlar› Macarca...
Çünkü sözlük Macarcadan Macarcaya... Bu sefer
bu tan›mlardaki sözcükleri ar›yoruz sözlükte. Bu
böyle sürekli sürer gider. Sözlük sonlu oldu¤undan,
bir zaman sonra ikinci kez ayn› sözcü¤e rastlar›z,
yani bir sözcü¤ün anlam›n› bilmek için o sözcü¤ün
anlam›n› bilmemiz gerekti¤ini anlar›z...
Macarca bir sözcü¤ün anlam›n› Macarcadan
Macarcaya bir sözlü¤e bakarak anlayabilmemiz
için en az›ndan birkaç Macarca sözcük bilmeliyiz.
Macarcay› bu sözlü¤e bakarak sökebilmek için bilmemiz gereken sözcüklere – bir anlamda - Macarcan›n aksiyomlar› (belitleri) ad›n› verebiliriz.
Matematik benzer nedenden aksiyomatik bir
u¤raﬂ dal›d›r, baﬂka türlü olamaz. Matematikçi baz› sözcükleri anlamadan ve baz› önermeleri kan›tlamadan kabul etmeli, yoksa tümce kuramaz ve
hiçbir gerçe¤e dayanmad›¤›ndan yeni teoremler elde edemez.
Matematikte do¤ru kabul edilen – do¤ru olan
demiyorum! – önermelere matemati¤in aksiyomla-

r› denir.
Herkes ayn› aksiyomlar› kabul etmek zorunda
de¤ildir elbet. De¤iﬂik aksiyomlarla de¤iﬂik matematikler elde edilebilir. Ancak matematikçilerin
ço¤unlu¤unun kabul etti¤i bir aksiyom sistemi vard›r ve birkaç mant›kç› d›ﬂ›nda herkes bu aksiyom
sisteminde çal›ﬂ›r.
Diyelim elimizde bir dizi aksiyom var. Bu aksiyomlardan yola ç›karak matematik yapaca¤›z, yani teoremler elde edece¤iz... Aksiyomlardan biri,
örne¤in, “x = x” diyebilir. Bunun gibi sonlu ya da
sonsuz aksiyomlar›m›z var. Bu aksiyomlar› kullanarak teorem elde edece¤iz...
Nas›l yapmal›?
Do¤ru oldu¤unu kabul etti¤imiz (bildi¤imiz
demedim! Bir kez daha!) önermelerden yeni bir
önerme nas›l elde edilir?
Bunun bir kural› olmal›. Un, ﬂeker ve ya¤dan
helva yapmak için bile “unu ya¤da kavuracaks›n”
gibi baz› komutlar gerekiyor...
‹ﬂte, eski önermelerden yeni önerme elde etme
yöntemlerine matematikte ç›kar›m kurallar› denir.
Hiç ç›kar›m kural› olmadan hiçbir yere gidemeyiz,
aksiyomlardan öte geçemeyiz, en az bir ç›kar›m
kural› gerekir.
Ç›kar›m kurallar›n› biri d›ﬂ›nda hepsini aksiyomlara ekleyebiliriz, ama en az bir ç›kar›m kural› elimizde bulunmal›, yoksa sadece aksiyomlarla
yetinmek zorunda kal›r›z.
Matematikçilerin büyük ço¤unlu¤unun kabul
etti¤i matematik tek bir ç›kar›m kural›na indirgenebilir. O ç›kar›m kural›na da modus ponens. La-
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¤inde n = 2 ve modus ponens aynen ﬂunu söyler:
“E¤er D ve D o E birer teoremse o zaman E da bir
teoremdir.”
Diyelim bir aksiyom sistemi ve en az bir ç›kar›m kural› kabul ettik. ﬁimdi bir teoremin ne demek oldu¤unu görelim. Önce kan›t’›n tan›m›n› yapal›m. Bir kan›t her ﬂeyden önce sonlu bir önermeler listesidir. Diyelim ﬂöyle:
D1
D2
...
Dn
Bu listenin bir kan›t olmas› için ﬂu koﬂul gerekir:
Her Di, ya bir aksiyomdur ya da listede Di’den daha önce yer alan D’lardan bir ç›kar›m kural›yla elde edilmiﬂtir.
Bir kan›t›n en son önermesi, yani Dn bir teorem’dir; D1, D2, ..., Dn listesi de Dn önermesinin
bir kan›t›d›r.
Görüldü¤ü gibi her aksiyom bir teoremdir, tek
sat›rl›k bir teorem hem de. ‹ﬂte D aksiyomunun tek
sat›rl›k kan›t›:
D
E¤er D ve D o E önermeleri birer aksiyomsa, o
zaman E önermesi bir teoremdir, üç sat›rl›k kan›t›
olan bir teorem:
D
DoE
E
Aﬂa¤›da okuyaca¤›n›z e¤lenceli öyküde ‹ngiliz
mant›kç›s› ve ünlü Alice Harikalar Diyar›nda’n›n
yazar› Lewis Carroll, modus ponens’i Aﬂil’le kaplumba¤aya kan›tlatt›rmaya çal›ﬂ›r. Tabii bu, baﬂka
bir ç›kar›m kural› olmadan imkâns›zd›r. ♦

tince “do¤rulama kipi” demek olan Modus ponens’e göre e¤er D ve D o E önermelerini biliyorsak (ya da bu önermeler kan›tlanm›ﬂsa) o zaman E
önermesini de biliyoruz demektir. Daha güncel bir
dille, modus ponens, “e¤er D do¤ruysa ve D do¤ru
oldu¤unda E do¤ru oluyorsa, o zaman E da do¤rudur” der. Örne¤in modus ponens sayesinde,
Ayﬂe çarﬂambalar› okulda olur
ve
bugün carsamba
önermelerinden
Ayﬂe bugün okulda
önermesini ç›karabiliriz.
Ayﬂe çarﬂambalar› okulda olsa da olmasa da,
bugün çarﬂamba olsa da olmasa da, “Ayﬂe çarﬂambalar› okulda olursa ve bugün çarﬂambaysa, Ayﬂe
bugün okuldad›r” önermesi do¤rudur.
Modus ponens, D ve D o E önermelerinden yeni bir önerme (E önermesini) ç›karmam›z› sa¤lar.
Böylece D ve D o E önermelerini içeren bilindikler
listesine E önermesini de ekleyebiliriz.
Ç›kar›m kural›n› de¤iﬂtirme hakk›na sahipiz
elbette, ama o zaman ço¤unluk matematikçinin
kabul etti¤i matemati¤in d›ﬂ›nda bir matematik
yapm›ﬂ oluruz. Nitekim baz› mant›kç›lar de¤iﬂik
ç›kar›m kurallar› kullanarak matematik yaparlar.
E¤er aksiyomlar›n›z ve ç›kar›m kurallar›n›z standart de¤ilse, bunu makalenizin baﬂ›nda belirtmeniz
gerekir ki teoremlerinizi hangi matematik sisteminde kan›tlad›¤›n›z daha makalenin baﬂ›nda kolayca
anlaﬂ›ls›n.
Genel olarak ç›kar›m kurallar› ﬂöyle ifade edilir: “E¤er D1, ..., Dn önermeleri teoremse o zaman
ﬂu önerme de bir teoremdir.” Modus ponens örne-
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