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Gödel’in Eksiklik Teoremi
Cem Say* / say@boun.edu.tr
›l 1900. Ayd›nlanmadan beri bilime, dolay›s›yla matemati¤e olan inanç giderek artmaktad›r. ‹nsanl›k büyük bir iyimserlik içindedir. Frans›z Henri Poincaré’yle birlikte zaman›n›n en
büyük iki matematikçisinden biri olan Alman David
Hilbert do¤ru olan her ﬂeyin kan›tlanabilece¤i ve ayr›ca matemati¤in çeliﬂkisiz oldu¤u savlar›n› ortaya
atar. Kan›t› yoktur ama öyle olmal› diye düﬂünür.

Eksiklik Teoremi matematik ve evren hakk›ndaki düﬂüncelerimizi derinden etkilemiﬂtir.
Bu yaz›da niyetim, Eksiklik Teoremini kendi
anlad›¤›m ﬂekilde ana hatlar›yla, herkesin anlayabilece¤ini umdu¤um bir biçimde anlatmak.

Y

Program. Önce az›c›k programlardan sözetmeliyiz. Kayg›lanmay›n, ço¤u okurun bilgisayar programlamay› bilmedi¤ini biliyorum. (Bence matematikle ilgilenen biri için büyük eksiklik ama neyse...)
Bu yüzden bu yaz›daki tüm programlar› Türkçe
yazaca¤›m. Ama bunun karﬂ›l›¤›nda, gerekti¤inde
tüm yazd›klar›m›n biçimsel bir programlama diline
çevrilebilece¤ine inanman›z› isteyece¤im.
Belli bir iﬂi yapmak için tasarlanm›ﬂ sonlu bir
komut dizisine program denir. Örne¤in,
1. A kâ¤›d›na “Merhaba” dizisini yaz.
bir programd›r.
Dizi, harf, noktalama iﬂareti, rakam, bilumum
matematiksel simgeler ve hatta “boﬂluk” gibi bu
dergide görülebilen simgelerden can›m›z›n istedi¤i
kadar›n› yanyana yazarak elde edebilece¤imiz sonlu bir metin demektir.
Bir program› çal›ﬂt›rmak, program›n dediklerini s›rayla yapmak demektir. Yani asl›nda “çal›ﬂan”
program de¤il, onun dediklerini yapan her kimse o
oluyor, ama bu kelime dile yerleﬂmiﬂ bir kere.
Sözgelimi, yukar›daki program› çal›ﬂt›rd›¤›m›zda yapmam›z gereken, “Merhaba” kelimesini
bu iﬂ için önceden haz›rlad›¤›m›z A ad›n› verdi¤imiz bir kâ¤›da yazmakt›r. Daha karmaﬂ›k programlarda birden fazla kâ¤›t kullan›ld›¤›ndan, programda kullan›lan kâ¤›tlara A, B gibi adlar verilir.
“Bellek yetersiz” gibi uyar›lara maruz kalmamak için bu kâ¤›tlar›n sonsuz boyda oldu¤unu, yani üstlerinde yaz›l› olan metnin öncesine veya sonras›na ne kadar çok yeni ﬂey yazarsak yazal›m kâ¤›tlar›n dolmayacaklar›n› varsayaca¤›z. Yaln›z yaz›lan her ﬂeyin uzunlu¤u her an sonlu olacak.
Az›c›k daha karmaﬂ›k bir program görelim:
1. A kâ¤›d›na “ müdür” dizisini yaz.

David Hilbert, 1932’de

Y›l 1931. David Hilbert 70’ine merdiven dayam›ﬂt›r ve daha 12 y›l yaﬂayacakt›r. Kurt Gödel ise
25 yaﬂ›nda gencecik bir matematikçidir. Birinci san›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu kan›tlar: Do¤ru olan her ﬂey
kan›tlanamaz! Buna Eksiklik Teoremi ad› verilir.
Kan›tlanan her önerme do¤rudur, bunu anlamak kolay. “Her do¤ru önerme kan›tlan›r m›?”
sorusu çok çok daha zor.
Gödel ayr›ca matemati¤in çeliﬂkisiz oldu¤unun
kan›tlanamayaca¤›n› da kan›tlar! (Matemati¤in çeliﬂkili oldu¤u - e¤er matematik çeliﬂkiliyse elbet! kan›tlanabilir; bunun için örne¤in 1 = 2 eﬂitli¤ini
kan›tlamak yeterlidir.)
Böylece iyimserli¤e büyük bir (hatta iki!) darbe vurulmuﬂtur. Matematik san›ld›¤› gibi her ﬂeye
muktedir de¤ildir...
* Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyesi.
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2. A’daki metni B kâ¤›d›na kopyala.
3. A’daki metnin ard›na iki kez B’deki metni,
sonra da “?” dizisini yaz.
Bu yeni program›n ilkinden iki fark› var. Birinci fark, ilki gibi tek de¤il, ardarda üç komuttan
oluﬂmas›. Program› çal›ﬂt›rd›¤›m›zda bu üç komutu bu s›rayla ardarda uygulamam›z gerekli. ‹kinci
fark da, bu programda iki kâ¤›d›n kullan›lmas›.
Kuﬂkusuz, bu program›n yapt›¤› iﬂin ayn›s›n› ﬂu
daha k›sa program›n çok daha dolambaçs›z bir ﬂekilde yapabilece¤ini farketmiﬂsinizdir:
1. A kâ¤›d›na “ müdür müdür müdür?” dizisini yaz.
2. B kâ¤›d›na “ müdür” dizisini yaz.
Duran ve Durmayan Programlar. ﬁu programa
bakal›m:
1. A kâ¤›d›n› sil.
2. B kâ¤›d›n› sil.
3. A’daki diziyi B’deki dizinin sa¤›na kopyala.
4. A kâ¤›d›ndaki diziyi sil, yerine s›ralamada
ondan bir sonra gelen diziyi yaz.
5. 3 numaral› komuta dön.
Bu program›n ne yapt›¤›n› anlayabilmemiz için
dizilerin kendi aralar›nda nas›l s›raland›klar›n› bilmemiz gerekli. ‹çinde hiçbir ﬂey yazmayan diziye
boﬂdizi denilir. Boﬂdizi, dizileraras› s›ralaman›n ilk
eleman›d›r. Di¤er dizileri s›ralayabilmemiz için,
önce kulland›¤›m›z simgeler aras›nda bir s›ralama
tan›mlamam›z gerekir. Örne¤i kolaylaﬂt›rmak için
dizilerimizde sadece Türkçe büyük harflerin kullan›labildi¤ini varsayal›m ve bunlar›n da alfabe s›ras›na göre s›raland›klar›n› (yani A’n›n ilk, Z’nin de
son simge oldu¤unu) düﬂünelim. Bu durumda farkl› iki diziden hangisinin s›ralamada daha önce gelmesi gerekti¤i, ﬂu iki kural kullan›larak belirlenir:
i. E¤er dizilerin boylar› (içlerindeki simge say›s›) farkl›ysa, k›sa olan önce gelir.
ii. Aksi takdirde, iki diziyi soldan sa¤a do¤ru
simge simge karﬂ›laﬂt›r›r›z. Önce hangisinde öbüründeki simgeden önce gelen bir simge görürsek
önce gelmesi gereken dizi odur.
Yani dizileri önce uzunluklar›na göre sonra alfabetik s›ralamalar›na göre s›ral›yoruz. Örne¤in
“MÜDÜR” dizisi “MOTORLAR” dizisinden önce, ama “MOTOR” dizisinden sonra gelir.
ﬁimdi program›m›z› inceleyebiliriz. Baﬂlang›çta
iki kâ¤›d› da sildi¤imizden ikisinin de içinde boﬂdizi yaz›l›. Döngünün içinde sürekli B kâ¤›d›ndaki

Kurt Gödel

metni uzat›yoruz. Nas›l? Her dönüﬂte sa¤›na s›radaki diziyi ekleyerek. Yani B kâ¤›d›na (yine sadece
Türkçe büyük harfleri kulland›¤›m›z› varsayarak)
“ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSﬁTUÜVYZAAABACAÇ…” diye baﬂlayan ve hiç bitmeyecek bir
metin yazmakla meﬂgulüz. (S›ralamam›zda Z’den
sonra AA gelir, daha sonra da s›rayla AB, AC, AÇ,
..., AZ, BA, BB, ..., ZZ, AAA, ...)
‹çinde döngü olan her program ille de sonsuza
dek çal›ﬂacak diye bir zorunluluk yok. Sözgelimi:
1. A kâ¤›d›n› sil.
2. B kâ¤›d›n› sil.
3. A’daki diziyi B’deki dizinin sa¤›na kopyala.
4. A kâ¤›d›n› sil, yerine s›ralamada ondan bir
sonra gelen diziyi yaz.
5. A’daki dizide 1’den fazla simge varsa DUR.
6. 3 numaral› komuta dön.
DUR komutu, uyguland›¤›nda program çal›ﬂmas›n› orac›kta bitirir. Yani yukar›daki program›n
çal›ﬂmas› sonlu say›da ad›mdan sonra duracak, ve
(yine sadece Türkçe büyük harfleri kulland›¤›m›z›
varsayarsak) o anda A kâ¤›d›nda AA, B kâ¤›d›nda
da ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSﬁTUÜVYZ
metni yaz›l› olacakt›r.
Gödel Teoremi. Gördü¤ümüz gibi, kimi programlar sonsuza dek çal›ﬂ›yor, yani hiç durmuyor, kimileriyse sonlu say›da ad›mdan sonra duruyor. Böylece programlar kümesini “duranlar” ve “durma-
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yanlar” olarak ikiye ay›rabiliriz. Ayr›ca “Falanca
program sonlu zamanda durur” veya “Filanca program durmaz” gibi önermeler kurup bunlar›n do¤rulu¤unu ya da yanl›ﬂl›¤›n› kan›tlamaya u¤raﬂabiliriz.
Art›k Gödel Teoremi’ni yazabilecek aﬂamaya geldik:
Teorem. Programlar›n durma ya da durmama
özelliklerinin kan›tlanabildi¤i ve kan›tlanabilen tüm
önermelerin do¤ru oldu¤u her biçimsel sistemde kan›tlanamayan do¤ru önermeler vard›r.
Üstelik, birazdan görece¤imiz üzere, kan›tlanamayan (ve teoremde varl›¤› söylenen) bu do¤ru
önermelerden birini aç›kça yazabiliriz de.
Kan›t Kavram›. Burada “biçimsel” sözcü¤ü
önemli. Önermelerimizi fazlaca “elastik” olan
Türkçe gibi “do¤al” dillerle de¤il, her tümceye tek
bir anlam yüklenebildi¤i biçimsel bir yaz›m ﬂekli
kullanarak ifade etmeliyiz, örne¤in
sonsuz say›da asal say› vard›r
demek yerine
∀q ∃p [p > q ∧ ∀x, y (x, y > 1 → xy ≠ p)]
demek gibi. Ayn› ﬂekilde kan›tlar›m›z da biçimsel
olmal›. Biçimsel kan›t ne demek peki?
MD’nin geçen say›s›nda (sayfa 97-98) anlat›ld›¤› gibi, her kan›t, belit (aksiyom) ad›n› verdi¤imiz,
do¤rulu¤u tart›ﬂmas›z kabul edilen kimi önermelerden baﬂlay›p, yine do¤rulu¤u tart›ﬂ›lmayan kimi basit ç›kar›m kurallar› kullan›larak yeni önermelerin
ardarda yaz›lmas›ndan oluﬂur. Sistemimizde kullanmaya karar verdi¤iniz belitlerin (tabii ki biçimsel yaz›mla) mevcut oldu¤unu, kan›tlar›n bir sat›r›ndan
ötekine giderken kullan›labilecek ç›kar›m kurallar›n›n da en baﬂtan belirlenip sisteme yerleﬂtirildi¤ini
varsay›yoruz. Bu durumda Ön önermesinin biçimsel
kan›t› derken, her Öi önermesinin ya belitlerimizden biri oldu¤u ya da kendisinden önceki önermelere dayan›larak ç›kar›m kurallar›yla oluﬂturuldu¤u
Ö1, Ö2, …, Ön ﬂeklindeki bir diziyi kastediyoruz.
Epeyce u¤raﬂmay› göze al›rsak her düzgün Türkçe
kan›t› bu biçimsel dile çevirebiliriz.
Verilen herhangi bir biçimsel kan›t›n hatal›
olup olmad›¤›, yani içindeki tüm önermelerin gerçekten de kendilerinden önceki önermelerden ve
belitlerden ç›k›p ç›kmad›¤› otomatik olarak (yani
bir bilgisayar program›nca) kontrol edilebilir. ‹ﬂte
biçimsel kan›tlar›n güzelli¤i budur. Türkçe kan›tlar
için ayn› iﬂi yapmak çok ama çok daha zordur.

Gödel Teoremi’nin Kan›t›: Kan›tlanamaz do¤ru önermeler içerdi¤ini kan›tlayaca¤›m›z biçimsel
sisteme S diyelim. S’nin belitlerine ve ç›kar›m kurallar›na dayanarak K kâ¤›d›na yazd›¤›m›z herhangi bir dizinin S’ye göre düzgün bir kan›t olup olmad›¤›n› kontrol eden program› yaz›p bir kenarda haz›r tutal›m. Bu program›, aﬂa¤›da yazaca¤›m›z daha büyük bir program›n bir parças› olarak önemli
bir iﬂ için kullanaca¤›z.
ﬁimdi S sisteminde biçimsel kan›t› olmayan bir
önerme yazaca¤›z. Önce birinci komutu olmayan
ﬂu programa bakal›m:
2. B kâ¤›d›ndaki metni A’ya t›rnak içine
alarak kopyala.
3. “1. B kâ¤›d›na ” dizisini, A’n›n içeri¤ini
ve “ dizisini yaz. ” dizisini bu s›rayla B’deki metnin öncesine yaz.
4. B’deki metnin öncesine ve sonras›na t›rnak iﬂaretleri koy, ard›na da “ program› durmaz” dizisini yaz.
5. K kâ¤›d›n› sil.
6. E¤er K’deki metin B’deki önermenin S sistemine göre kan›t›ysa DUR.
7. K’deki diziyi sil, yerine s›ralamada ondan
bir sonra gelen diziyi yaz.
8. 6 numaral› komuta dön.
Bu program› Q simgesiyle k›saltal›m.
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kâ¤›d›n›n ﬂu anki hali:

ﬁimdi, bu Q program›n›n baﬂ›na
1. B kâ¤›d›na Q dizisini yaz.
komutunu koyarak yeni bir program elde edelim.
Bu programa P diyelim. Q uzun bir dizi oldu¤undan, birinci komutta Q dizisini oluﬂturan simgeleri t›rnak içine al›p yazal›m ki bir kar›ﬂ›kl›k olmas›n. ‹ﬂte P’nin aç›k hali:

2. B kâ¤›d›ndaki metni A’ya t›rnak içine alarak kopyala.
3. “1. B kâ¤›d›na ” dizisini, A’n›n içeri¤ini
ve “ dizisini yaz. ” dizisini bu s›rayla B’deki metnin öncesine yaz.
4. B’deki metnin öncesine ve sonras›na t›rnak iﬂaretleri koy, ard›na da “ program› durmaz” dizisini yaz.
5. K kâ¤›d›n› sil.
6. E¤er K’deki metin B’deki önermenin S sistemine göre kan›t›ysa DUR.
7. K’deki diziyi sil, yerine s›ralamada ondan
bir sonra gelen diziyi yaz.
8. 6 numaral› komuta dön.

1. B kâ¤›d›na

Q

“2. B kâ¤›d›ndaki metni A’ya t›rnak
içine alarak kopyala.
3. “1. B kâ¤›d›na ” dizisini, A’n›n içeri¤ini ve “ dizisini yaz. ” dizisini bu s›rayla B’deki metnin öncesine yaz.
4. B’deki metnin öncesine ve sonras›na t›rnak iﬂaretleri koy, ard›na da “ program› durmaz” dizisini yaz.
5. K kâ¤›d›n› sil.
6. E¤er K’deki metin B’deki önermenin S sistemine göre kan›t›ysa DUR.
7. K’deki diziyi sil, yerine s›ralamada
ondan bir sonra gelen diziyi yaz.
8. 6 numaral› komuta dön.”

ﬁimdi program›m›z›n ikinci komutunu uygulad›¤›m›zda A kâ¤›d›na ayn› dizi t›rnak içinde yaz›lm›ﬂ olur.
Üçüncü komutu uygulad›¤›m›zda B’de oluﬂan
dizi P ad›n› verdi¤imiz program›m›z›n ta kendisidir:

dizisini yaz.

Q

2. B kâ¤›d›ndaki metni A’ya t›rnak içine
alarak kopyala.
3. “1. B kâ¤›d›na ” dizisini, A’n›n içeri¤ini
ve “ dizisini yaz. ” dizisini bu s›rayla B’deki
metnin öncesine yaz.
4. B’deki metnin öncesine ve sonras›na t›rnak iﬂaretleri koy, ard›na da “ program› durmaz” dizisini yaz.
5. K kâ¤›d›n› sil.
6. E¤er K’deki metin B’deki önermenin S
sistemine göre kan›t›ysa DUR.
7. K’deki diziyi sil, yerine s›ralamada ondan bir sonra gelen diziyi yaz.
8. 6 numaral› komuta dön.
Kan›tlanamayaca¤›n› iddia etti¤imiz önermemiz
P program› durmaz
olsun. Bu önermenin S sisteminde kan›tlanamayaca¤›n› kan›tlayaca¤›z. Burada da P derken P’yi
oluﬂturan simgelerin t›rnak içine al›nm›ﬂ halini kastediyoruz.
Komutlar› s›ras›yla çal›ﬂt›r›p program›n davran›ﬂ›n› anlamaya çal›ﬂal›m. ‹lk komut, B kâ¤›d›na Q
dizisini yazmam›z› söylüyor. Bunu yapal›m. ‹ﬂte B
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1. B kâ¤›d›na
“2. B kâ¤›d›ndaki metni A’ya t›rnak içine alarak kopyala.
3. “1. B kâ¤›d›na ” dizisini, A’n›n içeri¤ini ve “ dizisini yaz. ” dizisini bu s›rayla B’deki metnin öncesine yaz.
4. B’deki metnin öncesine ve sonras›na
t›rnak iﬂaretleri koy, ard›na da “ program› durmaz” dizisini yaz.
5. K kâ¤›d›n› sil.
6. E¤er K’deki metin B’deki önermenin
S sistemine göre kan›t›ysa DUR.
7. K’deki diziyi sil, yerine s›ralamada
ondan bir sonra gelen diziyi yaz.
8. 6 numaral› komuta dön.”
dizisini yaz.
2. B kâ¤›d›ndaki metni A’ya t›rnak içine alarak kopyala.
3. “1. B kâ¤›d›na ” dizisini, A’n›n içeri¤ini
ve “ dizisini yaz. ” dizisini bu s›rayla B’deki metnin öncesine yaz.
4. B’deki metnin öncesine ve sonras›na t›rnak iﬂaretleri koy, ard›na da “ program› durmaz” dizisini yaz.
5. K kâ¤›d›n› sil.
6. E¤er K’deki metin B’deki önermenin S sistemine göre kan›t›ysa DUR.
7. K’deki diziyi sil, yerine s›ralamada ondan
bir sonra gelen diziyi yaz.
8. 6 numaral› komuta dön.
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Yani program›m›z›n ilk üç komutunun iﬂlevi,
program›n kendisinin bir kopyas›n› B kâ¤›d›na
yazmakt›r. Demek ki sadece canl›lar de¤il, programlar da üreyebilirmiﬂ!
ﬁimdi geldik dördüncü komuta. Bu komut uyguland›¤›nda B’de oluﬂan cümle tan›d›k gelmeli...
Bu cümle S sisteminde kan›t› olmad›¤›n› iddia etti¤imiz önermenin ta kendisi. Yani ﬂu anda B’de
P program› durmaz
yaz›yor. Bundan sonra B de¤iﬂmeyece¤inden, bundan sonra B’de hep bu önerme yazacak.
Beﬂinci ad›m pek bir ﬂey yapm›yor. Bu ad›ma
ikinci bir kez gelmeyece¤iz. Bu ad›m, e¤er K kâ¤›d›na birileri haberimiz olmadan bir ﬂeyler karalam›ﬂsa, bu karalamalar›n temizlenmesini sa¤l›yor.
Program›n geri kalan 6, 7 ve 8’inci ad›mlar›nda,
görüldü¤ü gibi bir döngüye giriyoruz. Bu döngünün
her dönüﬂünde K kâ¤›d›nda yeni bir dizi bulunacak.
S›ralamaya dikkat edildi¤i için her türden harf, boﬂluk, noktalama iﬂareti, simge vs. kar›ﬂ›m›
eninde sonunda bu döngünün bir dönüﬂünde K’de yaz›l› olacak ve elbette olabilecek tüm kan›tlar er ya da geç K’de belirecekler. Yani e¤er B’de yaz›l› olan
önermenin S sisteminde bir kan›t› varsa,
sonlu say›da dönüﬂten sonra o kan›t
K’de yaz›l› olacak, ve o dönüﬂte kontrol
baﬂar›yla sonuçlad›¤›ndan program duracak. Yok e¤er S’de bu önermenin bir
kan›t› yok ise o zaman bu döngüden asla ç›kamayaca¤›m›zdan program hiç durmayacak.
Sözün k›sas›, bu P program›, sadece ve sadece
kendi kendisinin durmayaca¤›n› söyleyen
P program› durmaz
önermesi S’de kan›tlanabiliyorsa duracak. ﬁimdi
düﬂünelim: Acaba program›m›z duracak m› durmayacak m›?
E¤er P program› durursa, o zaman S sisteminde
P program› durmaz önermesi kan›tlanabiliyor demektir. Yani sistem yanl›ﬂ bir ﬂeyi kan›tl›yor. Bu da
teoremimizin varsay›m›na ayk›r› olacakt›r. Demek
ki program›m›z durmayacak; o zaman da (bu program›n durmayaca¤›n› söyleyen) önermemizin do¤ru
oldu¤unu, ve fakat bunun S’de kan›tlanamayaca¤›
sonucunu ç›karmak zorunday›z. Kan›t bitmiﬂtir! ■

daki matematikçilerin “matematik” dedikleri ﬂey
olabilir. Teoremimiz, e¤er S (matematikçilerin umdu¤u gibi) çeliﬂkisizse, o zaman S’de kan›tlanamayan do¤ru bir önerme oldu¤unu göstermektedir.
“Peki ama,” diyebilirsiniz, “S’de kan›tlanamayan bu yeni önermenin do¤ru oldu¤unu art›k bildi¤ime göre, onu S’nin belitleri aras›na eklesem, böylece ‘otomatik olarak’ kan›tlanabilir hale getirsem,
böylece her do¤ru önermenin kan›tlanabildi¤i bir
sistem elde etmiﬂ olmaz m›y›m?” Olmazs›n›z, çünkü belitleri de¤iﬂtirdi¤inizde art›k eski S sistemini
terkedip yeni bir sistem kullanmaya baﬂlam›ﬂ oluyorsunuz. Bu yeni sistemin ad›na ﬁ diyelim. Aç›kça
görülebilir ki Gödel teoremindeki tekni¤in ayn›s›n›
kullanarak bu sefer de (yine çeliﬂkisiz oldu¤unu
varsayd›¤›m›z) ﬁ sisteminde kan›tlanamayacak
do¤ru bir önermeyi yazabiliriz. Bu sonsuza dek
böyle gidebilir. Hem çeliﬂkisiz, (yani hiçbir yanl›ﬂ
önermenin kan›tlanamad›¤›,) hem de her do¤ru
önermenin kan›tlanabilece¤i bir sistem
yoktur, iﬂte o kadar.
Tabii bir de ﬂöyle bir çözüm var:
S’nin belitleri, do¤ru olan tüm önermeler olsun. Bu durumda do¤ru olan her
ﬂey kan›tlanabilir. Ama bu yeni S sisteminin de ﬂöyle bir sak›ncas› vard›r. Bir
dizinin bu yeni S sisteminde bir kan›t
olup olmad›¤›n› anlayacak bir program
yazamay›z. Gödel’in kan›t› için geliﬂtirdi¤imiz P program›n›n 6 numaral› komutunu hat›rlay›n: Burada bir dizinin S sisteminde
bir kan›t olup olmad›¤›n› anlayabilen bir program
kullan›yoruz. E¤er tüm do¤ru önermeler belitse, bu
program›n iﬂini yapabilmesi için do¤ru önermeleri
yanl›ﬂ olanlardan ay›rdedebilmesi gerekir. Varsayal›m ki 6 numaral› komutu yerine getirebiliyoruz,
yani S bu yetene¤e sahip. ﬁimdi, bu yeni S sistemi
için P program› durur mu durmaz m›? E¤er “P
program› durmaz” önermesi yanl›ﬂsa, o zaman bu
önerme kan›tlanamaz, kan›tlanamad›¤›ndan da P
program› durmaz, yani önerme do¤rudur (kan›tlanan her önerme do¤rudur); do¤ruysa da kan›tlanabilir ve kan›tlanabildi¤inden dolay› P program› durur, yani önerme yanl›ﬂt›r, de¤il mi? Bu çeliﬂki bize
6 numaral› komutla ilgili varsay›m›m›z›n yanl›ﬂ olmas› gerekti¤ini gösterir.

Gödel teoreminin güzelli¤i, ondan “kaç›ﬂ” olmamas›ndad›r. S, can›n›z›n istedi¤i herhangi bir belitler/ç›kar›mlar sistemi olabilir. Sözgelimi, ça¤›m›z-

Sonuç. Do¤ru önermeleri yanl›ﬂ önermelerden
ay›rdedebilen bir bilgisayar program› yoktur. ♣
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