Gödel’in Bir Baflka Teoremi

uramla uygulama uyumlu bir yaflam içinde midir? Kuramsal olarak kan›tlanm›fl bir önerme, uygulamada da geçerli
midir, gerçekten do¤ru mudur? Örne¤in,
1,4 < &2 önermesinin bir kan›t› varsa (ki
var), bu önerme gerçekten do¤ru mudur?
Yani evdeki hesap çarfl›ya hep uyar m›?
Daha matematiksel bir deyiflle, bir matematik kuram›nda kan›tlanan bir teorem,
o kuram›n evrenlerinde de geçerli midir?
Okur, okumaya bafllad›¤› yaz›n›n ilginç olmas›n› diler. Yazar da okurun
yaz›y› ilginç bulmas›n› ister. Dolay›s›yKurt Gödel
la, yukardaki sorunun yan›t›n›n “hay›r”
olmas› hem okurun hem de yazar›n ifline gelir. Ne yaz›k ki yan›t EVET’tir. Gene de okurdan yaz›y› okumas›n› sürdürmesini
diliyoruz, çünkü sonlara do¤ru okurun hofluna gidece¤ini umdu¤umuz bir teorem sunaca¤›z.
Yukarda, matematiksel bir kuramdan ve bu kuram›n evrenlerinden sözettik. Sorumuzun ve yan›t›n›n anlam kazanabilmeleri için bu iki kavram›n aç›klanmas› gerekiyor.
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Her matematik kuram›n›n bir belitler (yani aksiyomlar) kümesi vard›r. Örne¤in, belitlerden biri, “herhangi bir do¤ruya
herhangi bir noktadan bir koflut1 (paralel) geçer,” olabilir. Bir
baflkas›, “En az dört tane nokta vard›r,” olabilir.
Her matematik kuram›n›n evrenleri vard›r. Bir kuram›n evreni her fleyden önce bir kümedir. Bu kümede, kuramda (yani
belitlerde) ad› geçen nesneler tan›mlan›r. Ve o kuram›n belitlerinin geçerli olmas› istenir. Yukardaki iki belitten oluflan kuram›n evrenlerinde, önce nokta ve do¤ru kavramlar› tan›mlan›r;
ve bu tan›mlar öyle yap›l›r ki her noktadan her do¤ruya gerçekten bir koflut geçer, ve gerçekten o evrende en az dört tane nokta vard›r. Örne¤in, ortaokuldan bildi¤imiz iki boyutlu Öklid
uzay› bu iki belitten oluflan kuram›n bir evrenidir. Bu kuram›n
bir baflka evrenini daha bulal›m. Bu evrende yaln›zca 4 tane
noktam›z olsun: A, B, C ve D noktalar›. 6 tane do¤rumuz olacak. Bu do¤rulara AB, CD, AC, BD, AD ve BC ad›n› verelim.
Son olarak, hangi noktan›n hangi do¤runun üstünde oldu¤unu
söyleyelim: AB do¤rusunun yaln›zca iki noktas› vard›r, A ve B
noktalar›; BC do¤rusunun yaln›zca iki noktas› vard›r, B ve C
noktalar›, vb. Evrenimizi aç›klad›k. Bu evrenin afla¤›da bir de
resmini çizelim:
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Bu evrende kuram›m›z›n belitleri gerçekten do¤rudur. Örne¤in, C noktas›ndan AB do¤rusuna bir koflut geçer: CD do¤rusu. A noktas›ndan CB do¤rusuna bir koflut geçer: AD do¤ru1

Bu yaz›da, ortak noktalar› olmayan (yani kesiflmeyen) iki do¤ruya koflut do¤rular diyoruz. Ayr›ca bir do¤runun kendisine koflut oldu¤unu da varsay›yoruz.
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su. Her ne kadar, resimde AD do¤rusuyla CB do¤rusu kesifliyor gibi gözüküyorlarsa da, asl›nda kesiflmezler, çünkü evrenimizde yaln›zca dört nokta vard›r, ve resimde kesifltikleri nokta
evrenimizde de¤ildir.
Yukardaki iki belitten oluflan kuram›n baflka evrenleri de
vard›r. Bu kuram›n befl noktal› ve iki do¤rulu bir evren örne¤i
daha verelim:

Elbet matematikte önemi olan kuramlar ve evrenler çok daha karmafl›kt›rlar. Burada basit örnekler vererek kavramlar›n
kolayca anlafl›lmalar›n› sa¤lamak istedim.
Gördü¤ümüz gibi bir kuram›n birçok evreni olabiliyor.
Bir kuramda çal›flan matematikçi, belitleri do¤ru olarak kabul eder ve o belitlerden yola ç›karak teoremler kan›tlar. Örne¤in, 2 + 2 = 4 eflitli¤i aritmetik kuram›n›n; “Bir üçgenin iç aç›lar›n›n toplam› 180 derecedir,” önermesi bildi¤imiz Öklid
(düzlem) geometrisinin teoremleridir.
fiimdi yukarda sordu¤umuz soruyu bir kez daha soral›m.
Bir matematik kuram›nda kan›tlanm›fl bir teorem, o kuram›n
evrenlerinde do¤ru mudur? Yan›t› daha önce vermifltik. Evet!
Örne¤in 2 + 2 = 4 aritmetik kuram›n›n bir teoremi oldu¤undan, aritmetik kuram›n›n her evreninde bu eflitlik geçerlidir.
Bundan da flu ç›kar: Bir önerme, bir kuram›n bir evreninde
yanl›flsa, o kuramda o önermenin kan›t› olamaz. Çünkü kan›t›
olsayd›, o önerme her evrende do¤ru olurdu. Örne¤in, yukardaki 5 noktal› evrende her iki noktadan bir do¤ru geçmiyor.
Demek ki, o iki belitten oluflan kuramda “Her iki noktadan bir
do¤ru geçer” önermesi bir teorem de¤ildir. Bu önermenin karfl›önermesi de, yani, “Hiçbir do¤runun üstünden geçmedi¤i iki
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nokta vard›r”, önermesi de bir teorem de¤ildir. Çünkü, dört
noktal› evrende bu karfl› önerme yanl›flt›r.
fiimdi yaz›n›n ilginç bölümüne geldik. Yukardaki soruyu
tersyüz edelim. Bir kuram›n bütün evrenlerinde geçerli olan
matematiksel bir önerme, o kuramda kan›tlanabilir mi, yani bir
teorem midir? Daha felsefi bir dille, her zaman do¤ru olan kan›tlanabilir mi? Bu soru gerçekten ilginç ve önemli bir sorudur.
Kan›tlama yöntemlerimiz, yani matematik, gerçeklerin kâ¤›t
üstünde gösterilmesine yeterli midir? Yoksa daha güçlü bir matemati¤e mi gereksiniyoruz?
Yan›t› vermeden önce bu sorunun uygulamada pek iflimize
yaramayaca¤› olgusuna parmak basal›m. Genellikle bir kuram›n sonsuz tane evreni vard›r. Bu sonsuz tane evrenin her birine teker teker bakamayaca¤›m›zdan, bir önermenin her evrende do¤ru olup olmad›¤›n› anlayamay›z. Uygulama alan› bulunmasa bile bu sorunun ve yan›t›n›n kuramsal matematik ve düflünce ve matematik tarihinde yeri çok önemlidir.
Bu ikinci sorunun da yan›t› evet’tir. Kurt Gödel 1930 y›llar› c›var›nda bu soruyu ‘evet’ olarak yan›tlad›¤›nda yüzy›l›m›z›n
en önemli teoremlerinden birini kan›tlad›¤›n›n bilincindeydi.
denilen konunun en
Gödel’in bu teoremi
önemli teoremlerinden biridir.
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