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1. MATEMATİKSEL SOYUTLAMA I

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Geometri ve Aksiyom bilim

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Matematiksel soyutlama nedir?

2)

Geometri ve aksiyom bilim nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Matematiksel Soyutlama I

Geometri ve aksiyom bilim

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
•

Geometri

•

Matematik

•

Aksiyom bilim
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Giriş
Yunanlılar için matematiğin en önemli bölümü geometriydi. Öklid Ögelerde ileri
sürdüğü tüm teoremleri kendisi bulmamıştır. Ancak o, önceki tüm buluşları nispeten az
sayıdaki ortak kavram ve postulattan türetmedeki ustalığıyla ün kazanmıştır. Ortak kavramlar
tüm bilimlerde temel olduğu söylenen önermelerdir, örneğin, bütün parçasından büyüktür;
postulatlar da baştan kabul etmemiz istenilen geometriye özgü beş önermedir. Daha sonraki
dönemlerde bu iki basit önermeler kümesine zaman zaman aksiyomlar denilmiştir.
Öklid’in paralellik postulatı diğer postulatlarından daha karmaşıktır. Bu postulat
şöyledir: ‘İki doğruyu kesen bir doğru yöndeş iç açıları iki dik açıdan daha küçük hale
getirirse, bu iki doğru, sonsuza kadar uzatıldıklarında, iki dik açıdan daha küçük olan açıların
tarafında birleşir.’ Öklid’in çalışmasını geliştirmek üzere birçok girişim daha sonraki
geometriciler tarafından yapılmıştır. En ilginç olanlardan biri Saccheri’nin 1733 tarihli
Öklid’in Tüm Öğeleri ile İddia Ettikleri adlı kitabındaki girişimidir. Bu eser Öklitçi olmayan
geometri teoremlerini barındıran ilk eser olduğundan önemlidir. Öklitçi olmayan geometrinin
bir şeklini geliştirmiş ilk eser 1826’da yayınlanan Labochevsky’nin bir makalesidir. Bu, dar
açı hipotezi (yani, belli bir noktadan belli bir doğruya paralel iki doğrunun bulunduğu
hiperbolik geometri) ile ilgilidir. Geniş açı hipotezini (yani, belli bir noktadan belli bir
doğruya paralel hiçbir doğrunun bulunmadığı ve her doğrunun ortaya çıktığında kendi üzerine
döndüğü eliptik geometriyi) ise Riemann geliştirmiştir.
Geometri çalışmaları elbette fiziksel uzaydaki bağıntılar hakkındaki düşünce ile
başlamıştır, ancak gözde canlandırılamayan şekillerin düşünülmesine kadar ilerlemiştir. Bu
soyutlama eğilimi bahsetmiş olduğumuz Öklitçi olmayan geometrilerde hâlihazırda fark
edilebilir, ancak çok-boyutlu geometrilerde daha da açık görülür.
19. yüzyıl boyunca geometri sadece Öklid’in paralellik postulatına alternatifleri
düşünerek ve onun üç boyut sınırlamasını kaldırarak değil, aynı zamanda geometrik
özelliklerin farklı seviyelerini ayırt ederek de gelişmiştir. Şekiller belirli çeşit
transformasyonlara maruz kaldıklarında onların değişmeyen bazı özelliklere sahip oldukları
bilinmektedir. Örneğin, lastikten bir levhanın üzerine bir dairenin içine bir kare çizer ve lastiği
istediğimiz şekilde bükersek, içine çizdiğimiz şekil kare, hatta dörtgenliğini kaybetse de
içinde kalır.
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1.1. Geometri ve Aksiyom bilim
Yunanlılar için matematiğin en önemli bölümü geometriydi. Öklid’in Öğeler adlı
eserinde öyle saf aritmetik teoremleri görürüz ki bunlar örneğin asal sayılar hakkındadırlar,
ancak doğruların eşölçülebilirliği ya da eşölçülemezliği hakkındaki önermeler olarak
sunulmuşlardır. Yunanlılar tarafından matematiğin diğer dallarına olan göreceli ilgisizliğin
onların numaralandırma sistemlerindeki yetersizlikten dolayı olduğu öne sürülmüştür; ancak
geometrinin gerektirdiği soyutlama çabası cebir ve analiz için gereken çabadan daha az
olduğundan dolayı ilk önce geometrinin geliştiği daha mümkün görünmektedir.
Öklid Ögelerde ileri sürdüğü tüm teoremleri kendisi bulmamıştır. Onun çalıştığı
dönem olan M.Ö. üçüncü yüzyılın başlangıcından önce geometri üzerine eserler mevcuttur,
örneğin v. kitapta kullandığı orantı kuramı Platon’un kendisinden genç çağdaşı Eudoxus’tan
gelir. Ancak o, önceki tüm buluşları nispeten az sayıdaki ortak kavram ve postulattan
türetmedeki ustalığıyla ün kazanmıştır. Ortak kavramlar tüm bilimlerde temel olduğu
söylenen önermelerdir, örneğin, bütün parçasından büyüktür. Postulatlar ise kanıtsız olarak
kabul etmemiz istenilen beş geometri önermesidir. Daha sonraki dönemlerde bu iki basit
önermeler kümesi zaman zaman aksiyomlar adı altında birleştirilmiştir.
Öklid ve tüm takipçileri son yüzyıla kadar postulatlarının fiziksel uzay hakkındaki
evrensel ve zorunlu doğrular olduklarını varsaymışlardır. Ancak bunlar arasında her zaman
diğerlerinden daha karmaşık görünen bir tanesi vardır. Bu ünlü paralellik postulatıdır: ‘İki
doğruyu kesen bir doğru yöndeş iç açıları iki dik açıdan daha küçük hale getirirse, bu iki
doğru, sonsuza kadar uzatıldıklarında, iki dik açıdan daha küçük olan açıların tarafında
birleşir.’ İlkçağda Ptolemaios ile Proclus’un her ikisi de bu önermenin bir postulat olarak
görülmemesi gerektiğini, çünkü bunun bir teorem olarak kanıtlanabilir olduğunu göstermeye
çalışmışlardır. Öklid’in çalışmasını geliştirmek üzere birçok benzer girişim daha sonraki
geometriciler tarafından da yapılmıştır. En ilginç olanlardan biri Saccheri’nin 1733 tarihli
Euclides ab Omni Naevo Vindicatus (Öklid’in Tüm Öğeleri ile İddia Ettikleri) adlı
kitabındaki girişimidir. Kendisinin de söylediği gibi, bu Logica Demonstrativa (Kanıtlama
Mantığı) eserinde kullandığı consequentia mirabilis ilkesine dayanır ve Saccheri’nin
düşünmüş olduğu gibi, bu eser paralellik postulatının zorunlu doğruluğunu ortaya koymada
başarılı olamamasına rağmen, Öklitçi olmayan geometri teoremlerini barındıran ilk eser
olduğundan önemlidir.
Paralellik postulatını ispat ettiklerini iddia eden daha önceki geometricilerin çoğu ispat
etmeye çalıştıkları önerme ile aynı dedüktif güce sahip başka bir önermeyi açık ya da örtük
bir öncül olarak varsaymışlardır. Örneğin, John Wallis verilen herhangi bir şekil için herhangi
bir boyutta benzer bir şeklin var olması gerektiğinin mümkün olduğunu varsaymıştır.
Saccheri’nin girişimi daha cesurca olmuştur: o, paralellik postulatının kendi değillemesinden
dahi çıktığından zorunlu bir doğruluk olduğunu göstermek istemiştir. AB doğru parçasının
bitiş noktalarından eşit uzunlukta iki dik doğru parçası AC ve BD aynı tarafta oluşturulur ve
daha sonra C ile D noktaları bir doğru ile birleştirilir. Çıkan dörtgende C ve D açıları eşit
olmalıdır, Öklid’in paralellik postulatı da bu açıların her ikisinin de dik açı oldukları
varsayımına eşdeğerdir. Saccheri bundan dolayı akla gelebilen diğer iki hipotezi, yani (i) bu
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açıların geniş açı oldukları ve (ii) bu açıların dar açı oldukları hipotezleri incelemiştir. Bunlar
sırasıyla Öklitçi olmayan geometrinin sonradan eliptik ve hiperbolik olarak belirlenen
formlarına karşılık gelir ve o araştırması sırasında bu geometrilerin bazı karakteristik
teoremlerini ispat etmiştir.
Saccheri’nin eserinin on dokuzuncu yüzyılda Öklitçi olmayan geometriyi geliştiren
matematikçiler üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.
Ancak bu kitap birtakım kütüphanelere girmiş ve Montucla’nın 1758 tarihli Historie des
mathematiques’i (Matematik Tarihi) ile Klügel’in 1763 tarihli Conatuum Praecipuorum
Theoriam Parallelarum Demonstrandi Recensio’su (Paralellik Teoremini Kanıtlama
Çabalarının Yorumu) gibi bazı referans eserlerinde bundan söz edilmiştir. Bu eser, Öklitçi
olmayan geometriyi istikrarlı bir şekilde geliştirme olasılığını ilk fark eden ve bunu fiziksel
uzayda bulunan bir üçgenin iç açılarının iki dik açıya eşit olup olmadıklarını gözlemleyerek
çözülmesi gereken bir soru olarak gören Gauss’un (1777-1855) dikkatini bu yolla çekmiş
olabilir. Ancak Gauss parlak buluşlar yaptığı diğer birçok alanda olduğu gibi, matematik
araştırmasının bu alanında da hiçbir şey yayınlamamıştır. Öklitçi olmayan geometrinin bir
şeklini geliştirmiş ilk eser 1826’da yayınlanan Labochevsky’nin bir makalesidir. Bu, dar açı
hipotezi (yani, belli bir noktadan belli bir doğruya paralel iki doğrunun bulunduğu hiperbolik
geometri) ile ilgilidir. Geniş açı hipotezini (yani, belli bir noktadan belli bir doğruya paralel
hiçbir doğrunun bulunmadığı ve her doğrunun ortaya çıktığında kendi üzerine döndüğü eliptik
geometriyi) ise Riemann geliştirmiştir. Gerçekten de Riemann’ın 1854 tarihli Über die
Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen (Geometrinin Temelinde Yatan
Hipotezler Üzerine) adlı açılış dersinin ölümünden sonra 1867’de yayınlanmasına kadar
Öklitçi olmayan geometri saf matematikle uğraşanlar tarafından ciddiye alınmamıştır ve bu
tarihten sonra dahi Riemann ile öğrencisi Clifford’un Öklitçi olmayan geometriyi fizikte
kullanma olasılığı hakkındaki spekülasyonları bir nesilden uzun bir süre görmemezlikten
gelinmiştir.
Geometrideki bu ilerlemeler mantıkçı için aslında aksiyombilime veya postulat
kümeleri kuramına dikkat çektiklerinden önemlidir. Öklid’in tüm diğer aksiyomlarını koruyan
bir sistem içinde onun paralellik postulatını değilleyerek bir çelişkinin ortaya çıktığı
gösterilseydi, paralellik postulatının bu diğer aksiyomlardan sonuç olarak çıktığı reductio ad
absurdum yoluyla ispat edilmiş olurdu. Diğer taraftan, sadece bir çelişki bulamama Öklitçi
olmayan geometrinin tutarlılığını ispat etmek için kendi başına yeterli değildir. Bunun için
hiçbir zaman hiçbir çelişkinin türetilemeyeceğini belirlemek gerekecektir. Bu çok büyük bir
gerekliliktir ve daha sonra göreceğimiz gibi, yerine getirilmesi hiç kolay değildir. Ancak bu
kadar ileri gitmeden, Öklid geometrisi tutarsız olmadan Öklitçi olmayan bir geometrinin de
tutarsız olamayacağını göstererek Öklitçi olmayan bir geometrinin saygınlığı oluşturulabilir.
On dokuzuncu yüzyılda Öklitçi olmayan geometriyi Öklid sistemi içinde gösterme yollarının
bulunmasıyla aslında bu sonuç elde edilmiştir. Bu yollardan en bilineninde aşağıda görüldüğü
gibi, eliptik geometri listesindeki bir ifadenin Öklid geometrisindeki karşılığı verilir:
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Eliptik Geometri

Öklid Geometrisi

düzlem

bir kürenin yüzeyi

doğru

büyük bir dairenin yayı

ikidoğru arasındaki açı
arasındaki açı

iki büyük dairenin düzlemleri

İki boyutlu eliptik geometride kullanılan diğer ifadelerin Öklid geometrisindeki bu
türden ifadelerin alışılmış anlamlarını korumalarına izin verilirse, o zaman bu sistem bir bütün
olarak denizcilerin iyi bildikleri bir bilim olan Öklid küresi yüzeyi geometrisine dönüştürülür
ve iki boyutlu eliptik geometrinin kendine özgü önermelerinin tümünün bu yeni yorumda
doğru olduğu görülür. Verilen bir noktadan verilen düz bir doğruya paralel hiçbir doğru
çizilemez; düz bir doğrunun maksimum bir uzunluğu vardır ve herhangi bir üçgenin iç
açılarının toplamı iki dik açıdan büyüktür. Bundan, eğer Öklid geometrisi tutarlı ise iki
boyutlu eliptik geometrinin de tutarlı olduğu sonucu çıkar. Daha karmaşık türden uygun
yorumlarla Felix Klein ve diğerleri üç boyutlu eliptik ve hiperbolik geometrinin Öklid
geometrisi içinde betimlenebileceğini göstermişlerdir. Bu Öklitçi olmayan geometrilerin
Öklid geometrisinin bölümleriyle özdeş oldukları anlamına gelmez, sadece bunların Öklid
geometrisi içinde, bir bakıma Fransa’nın yüzeyinin İngiltere’nin yüzeyinin bir bölümünün
üzerine çizilebilirmiş gibi, çizilebilir oldukları anlamına gelir.
O zaman Öklid’in paralellik postulatının statüsü için şunu söyleyebiliriz: Eğer Öklid
geometrisi tutarlı ise, bu postulatın reddedilmesinde hiçbir mantıksal çelişki yoktur; bunun
değillemesi ile Öklid’in diğer aksiyomlarının birleşiminde de hiçbir mantıksal çelişki yoktur,
bu onun diğer aksiyomlardan mantıksal olarak bağımsız olduğunu söylemektir. İsteyen bu
postulatın fiziksel uzaydaki doğrular için doğru olduğunda ısrar edebilir; ancak saf
matematikle uğraşan kişinin bu soruyla ilgilenmesi gerekmez. Çünkü Öklitçi olmayan
geometrilerin gelişimi kaçınılmaz olarak matematikçiler arasında Öklid geometrisi de dahil
olmak üzere tüm geometriye karşı bir tavır değişikliği yaratmıştır. Tümü incelemeye değer
alternatifler bulunduğundan, alternatiflerden herhangi birini o alternatif yapan aksiyomları
ileri sürmek matematikçinin işi olamaz. Matematikçinin görevi belli bir aksiyomlar
kümesinden neyin mantıksal olarak çıkacağını söylemektir. Geleneksel geometriyi bu şekilde
ele alma doğal olarak onun tüm varsayımlarının açık bir formülasyonuna gerek duyulmasına,
yani Öklid’e atfettiğimiz programın özenli bir şekilde yürütülmesine yol açmıştır. Bunun
sonuçları da Öklid geometrisinin modern sunumlarında, örneğin, Hilbert’in 1899 tarihli
Grundlagen der Geometrie’sinde (Geometri’nin Temelleri) görülebilir. Ancak geometriye bu
bakış şekli Öklid’in ilgilerinden uzak olan bir tür soyutlamaya da yol açmıştır.
Bir önerme mantıksal olarak bir diğerinden çıkarsa, bu iki önerme arasındaki
bağıntının sadece bunların formlarına, yani içeriklerinin aksine mantıksal yapılarına, bağlı
olduğu görülebilecek şekilde ifade etmek mümkün olmalıdır. Bu, geometri önermeleri için
yapılabilir. Öklid geometrisinin geleneksel gösteriminde aksiyomların formunun yakalanması
kolay değildir; çünkü, ‘nokta’, ‘doğru’, ‘düzlem’, ‘üzerindedir’, ‘arasında’, ‘paralel’ ve

9

‘eşleşik’ gibi birçok özel im kullanırız; ancak basit Öklid geometrisi için ihtiyaç duyduğumuz
tüm aksiyomları, ‘nokta’ sözcüğü ile eşleşimi noktalar arasında dört terimli bir bağıntı olarak
ifade eden “A’nın B’den uzaklığı C’nin D’den uzaklığı kadardır” cümlesi dışında hiçbir özel
im kullanmadan yazabiliriz. Böylece ‘C, A ve B ile eş doğrusaldır (aynı doğru üzerindedir)
yerine ‘P ile Q öyle herhangi iki nokta olur ise ki A ile P arasındaki uzaklık A ile Q arasındaki
uzaklık kadar olsun ve B ile P arasındaki uzaklık da B ile Q arasındaki uzaklık kadar olsun, o
zaman C ile P arasındaki uzaklık da C ile Q arasındaki uzaklık kadar olur’ diyebiliriz. Basit
Öklid geometrisi için yeterli olan bir takım aksiyom formüllerini bu şekilde yazmak açıkçası
bıktırıcıdır, ancak bu iş yapıldığında, “A’nın B’den uzaklığı C’nin D’den uzaklığı kadardır”
ifadesi haricinde kullanılan yegane sözcükler formu ifade eden sözcüklerdir, örneğin, ‘ve’,
‘veya’, ‘değil’, ‘ise’, ‘ her’, ‘vardır’ ile değişken olarak kullanılan harfler. Teoremler de bu
notasyonda ifade edilebildiğinden, aksiyomların teoremleri gerektirmesinin “A’nın B’den
uzaklığı C’nin D’den uzaklığı kadardır” cümlesinin algıladığımız şeylere uygulanmasındaki
anlamına bağlı olmadığını saptamak hiç şüphesiz mümkündür.
Saf geometri için bu cümlenin alışılagelmiş anlamı oldukça alakasızdır. Tüm aksiyom
formüllerinde tutarlı bir şekilde onun yerine geçebilecek, içinde dört boşluk bulunan herhangi
başka bir cümle olsaydı, o zaman aynı cümle sonrakinin öncekiyle olan bağıntılarında bir
değişiklik olmadan, teorem formüllerinde de onun yerine geçebilirdi. Geometricinin dediği
oldukça soyut bir önerme olan aksiyom formüllerinde bildirilen tüm mantıksal şartları
sağlayan herhangi dört terime sahip bir bağıntı birkaç teorem formülünde belirtilen mantıksal
şartların her birini de sağlamalıdır ve o, eğer isterse, tıpkı Aristoteles’in kıyas ilkelerini
belirtirken harfleri kullandığı gibi, yukarıda verilen cümle yerine bir harf kullanarak bunu açık
hale getirebilir. Çeşitli geometri formüllerinde diğer imler tarafından ifade edilen şartlar
Aristoteles tarafından düşünülmemiş karmaşıklıktadır, ancak hepsi tamamen mantıksaldır.
Bir geometri sisteminin aksiyom formüllerinin hepsinin birlikte içerdikleri özel
geometri imlerinin örtük bir tanımını oluşturdukları zaman zaman söylenir. 1818 kadar erken
bir tarihte J. D. Gergonne tarafından öne sürülen bu konuşma şekli faydalıdır, ancak yanlış
anlaşılmalara yol açabilir. Bir geometri sisteminin aksiyom formülleri, içerdikleri bir mantıkdışı ifadeyi sadece bu ifadenin anlamının içinde bulunması gereken mantıksal alanı sınırlama
anlamında tanımlar. Çünkü bu formüller sadece formel şartlar koyarlar ve profesyonel
uğraşında ‘A ile B arasındaki mesafe, C ile D arasındaki mesafe kadardır’ cümleciğini
kullanan bir geometricinin bu eşleşim bağıntısı tarafından sağlanan formel şartlar haricinde
hiçbir şeyle ilgilenmesi gerekmese de, sıradan kullanımda bu cümlenin o şartlar tarafından
tüketilmemiş bir anlamı vardır. Eğer böyle olmasaydı, geometrinin algıladığımız dünyaya
uygulanmasını konuşmanın hiçbir anlamı olmayacaktı. Çünkü bu türden bir uygulama bir
takım formel şartları, bu şartlar tarafından tüketilmeden sağlayan algılanabilir bir bağıntı
bulmaya dayanır. Kısacası, fiziksel uzaydaki şeylerin algısı olmadan saf bir aklın soyut bir
şekilde geometri yapabildiği tasavvur edilebilir, ancak onun geometri bilgisi sahip olmadığı
algının yerine geçmeyecektir. Bu nokta açığa kavuştuğunda, Öklitçi olmayan geometrinin
gelişiminin, bazı filozofların düşündükleri gibi, Öklid ile Kant’ın eski görüşü olan paralellik
postulatının algılanabilir uzay hakkında zorunlu bir doğruluk olduğu görüşünü çürütmediği
görülebilir. Çünkü Öklid geometrisinin aksiyomlarının koyduğu mantıksal şartların
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algılanabilir eşleşim bağıntısında zorunlu olarak doğru oldukları en azından tartışmaya açıktır.
Ancak eğer bunlar zorunlu olarak doğruysa, bunların doğru oldukları önermesi formel
mantığın bir doğrusu ve böylece geometrinin bir doğrusu değildir. Matematik açısından
Öklitçi olmayan geometrinin aksiyomları tarafından konulan şartların tutarlı olması, yani
kendileriyle çelişkiye yol açmamaları yeterlidir. Gösterme ya da eşleme yöntemi Öklitçi
geometrinin aksiyomlarında bir tutarsızlık olmadığı müddetçe eliptik ve hiperbolik
geometrinin aksiyomlarında da bir tutarsızlık olamayacağını göstermiştir.
‘Uzay’ ve benzer kaynaklı sözcükler saf matematikte ortaya çıktıklarında, bunlar çok
farklı nesne sistemlerince örnek gösterilebilmesi mümkün olan soyut sıralama şekillerini
gösterirler. Geometri çalışmaları elbette fiziksel uzaydaki bağıntılar hakkındaki düşünce ile
başlamıştır, ancak gözde canlandırılamayan şekillerin düşünülmesine kadar ilerlemiştir. Bu
soyutlama eğilimi bahsi geçen Öklitçi olmayan geometrilerde halihazırda fark edilebilir,
ancak çok-boyutlu geometrilerde daha da açık görülür.
Descartes’in açtığı yoldan çok-boyutlu geometriye ulaşsalar da ulaşmasalar da
matematikçiler aksiyomatik şekilde oluşturdukları herhangi bir geometrinin tutarlılığının
ispatı için aksiyom formüllerinin sayısal bir yorumuna güvenirler. Üç boyutlu eliptik ve
hiperbolik geometrinin de gerçekte üç boyutlu Öklid geometrisinin tutarlı olduğu varsayımına
dayanarak tutarlı olduğu gösterilebilir ve Öklid geometrisinin tutarlılığının ispatını istemek
fazla ihtiyatlı olmak olarak düşünülebilir. Ancak fiziksel uzayın tüm Öklid aksiyomlarını
sağladığı anlamda Öklitçi olduğu hiçbir şekilde açık değildir.
Herhangi bir aksiyom kümesi için tutarlılık esas zorunluluktur. İki aksiyomun
birbirinden bağımsız olması aynı şekilde zorunlu değildir. Yani, dedüktif bir sistemin bir
aksiyomunun diğerlerinden türetilebildiği fark edildiğinde bu aksiyomun değersiz olduğu
gösterilmez.
Bir aksiyom formülleri kümesindeki mantık-dışı imler için herhangi türden iki farklı
açıklama biçiminin ikisi de doğruları verirse ve bu yorumlamalarda bu formüller tarafından
tanımlanan sistemler, birindeki her bir madde için diğerinde ona karşılık gelen tek bir madde
bulunacak şekilde bağıntılı olurlarsa, o zaman bu iki açıklama biçimi izomorfiktir denir. Hatta
belli bir aksiyom formülleri kümesi için mümkün yorumlamaların tüm sonuçları (veya zaman
zaman adlandırıldıkları gibi modelleri) birbirleriyle izomorfik ise, bu aksiyomlar kümesine
kategorik veya monomorfik denir. 1887’de Dedekind bu düşünceye aşinaydı, ancak
‘kategorik’ adı mantıkçı Dewey’in önerisiyle 1904’de Veblen tarafından ortaya atılmıştır.
Monomorfik bir aksiyomlar kümesinin tamamen örtük tanım programını uyguladığı
söylenebilir. Çünkü kendisinin sunulduğu formüller birçok farklı yorumu kabul edebilir, bu
yorumların hepsi aynı mantıksal yapıya sahip olmalıdır ve böylece sadece formel kriterlerle
ayırt edilemez olmalıdırlar. Eğer bir aksiyomlar kümesi monomorfik ise, aynı sembolizme
daha fazla aksiyom formülü ekleyerek bu kümenin formüllerindeki mantık-dışı imlerin
anlamlarını daha fazla açıklama faydasızdır. Çünkü hangi formülü seçersek seçelim, ya o
formül ya da olumsuzu kabul ettikleri her yorum için doğru olması anlamında zaten aksiyom
formüllerinin bir sonucudur. Ancak bu monomorfik bir aksiyomlar kümesinin hiçbir şekilde
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yararlı olarak genişletilemez olduğu anlamına gelmez. Monomorfizm her zaman bir basit
kavramlar aracına göredir, bu da en açık şekilde başka bir geometri örneğini ele alarak
görülebilir.
On dokuzuncu yüzyıl boyunca geometri sadece Öklid’in paralellik postulatına
alternatifleri düşünerek ve onun üç boyut sınırlamasını kaldırarak değil, aynı zamanda
geometrik özelliklerin farklı seviyelerini ayırt ederek de gelişmiştir. Şekiller belirli çeşit
transformasyonlara maruz kaldıklarında onların değişmeyen bazı özelliklere sahip oldukları
uzun zamandır biliniyordu. Böylece Pascal on yedinci yüzyılda eğer bir altıgen konik bir
kesitin içine çizilirse karşı kenarların kesiştiği üç noktanın bir doğru üzerinde olması
gerektiğini ispat etmiştir. Bu teorem sadece daire içine çizilen bir altıgen için değil, bu şeklin
bir noktadan bir düzleme projeksiyonu ile elde edilen herhangi bir altıgen için de doğru
olduğundan, burada metrik özellikten çok izdüşümsel bir özellik söz konusudur; yani bu
teorem ölçülere bakmadan göreli pozisyonları düşündüğümüz bir geometri seviyesine aittir.
Şekillerin izdüşümden daha da etkili transformasyonlara dayanan başka özellikleri de vardır.
Örneğin, lastikten bir levhanın üzerine bir dairenin içine bir kare çizer ve lastiği istediğimiz
şekilde bükersek, içine çizdiğimiz şekil kare, hatta dörtgenliğini kaybetse de içinde kalır.
Burada sadece mesafenin değil, düz bir çizgi ile bir eğri arasındaki farkın dahi göz ardı
edilebileceği topolojinin daha da derin bir seviyesine ait bir özellik söz konusudur. Belli
seviyede bir geometri tanımında Klein’ın dilini kullanmak ve bu geometrinin belirli bir
grubun işlemleri altında değişmeyen tüm özellikleri incelediğini söylemek uygundur. Burada
‘işlemler’ ile uzayda yer değişmeler ve kendi etrafında dönmeler, paralel ya da merkezi
izdüşümler ve yukarıda tanımlanan şekil bozulmalarını kastediyoruz; ‘grup’ ile de şu
özellikleri taşıyan işlemler kümesini kastediyoruz: (a) kümenin herhangi iki işleminin ard arda
yapılmasının sonucu bu kümenin bir işlemidir ve (b) kümenin herhangi bir işleminin tersi de
bu kümenin bir işlemidir. Tesadüfen, ilk kez Galois’nın (1811-32) düşündüğü bu grup
düşüncesi şimdi matematiğin birçok farklı alanında uygulama bulan o yüksek
soyutlamalardan biridir.

12

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ifade için verilen aksiyom kümesi dışında hiçbir basit mantık-dışı im
gerektirmeyen herhangi bir önermeyi seçelim. O zaman aksiyom kümesi tutarlı olacaksa, hem
o önermenin ispatına hem de değilinin ispatına izin vermemelidir. Aksiyom kümesi eksiksiz
olacaksa da bu önermenin ya ispatını sağlamalı ya da değilinin ispatını sağlamalıdır. İlk
bakışta eksiksizlik şartları yukarıda bahsedilen monomorfizmin şartlarına benzer, yani
aksiyomlar bir sonuç olarak ya önermeye ya da değiline sahip olmalıdır, ancak aslında bu
daha sıkıdır. Çünkü bir monomorfik aksiyom kümesinin sembolizminde ifade edilebilen ve
aksiyomların bir sonucu olan, ancak yine de türetilmesi sonsuz uzunlukta olacağından ve
bundan dolayı bir ispat olmayacağından onlardan tümdengelimsel olarak ispat edilemeyen bir
önerme olabilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tekil terime örnektir?

a)

İstanbul

b)

Tüm şehirler

c)

Bazı şehirler

d)

Şehir

e)

İnsanlık

2)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme cümlesidir?

a)

Ah bir çocuk olsam!

b)

Bugün nasılsınız?

c)

Bazı kuşları hiç sevmem!

d)

Aristoteles’in pek çok kitabı var.

e)

Dünya gezegendir.

3)

Aşağıdakilerden hangisi postulat’ın tanımıdır?

a)

Kanıtlanabilen bilimsel önermedir.

b)

Mantıksal usavurma ile kanıtlanan önermenin ya da özelliğin bildirimi.

c)
Geometride ispatına gerek duyulmadan, doğruluğu kendiliğinden apaçık
olduğu düşünülen önermedir.
d)
Verilmiş iki önermeden, bu önermelerin içerdiğini içinde bulunduran üçüncü
bir önermeyi çıkarma işlemidir.
e)
Bir olgunun sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak
yapılan açıklamasıdır.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Öklid’in postulatlarından biri değildir?

a)

Bir noktadan bir noktaya tek doğru çizilebilir.

b)

Sonlu bir doğru yine bir doğru olarak uzatılabilir.

c)

Bir merkez ve bir mesafe çemberi tanımlar.

d)

Bütün dik açılar birbirine eşittir.

e)

Bir doğrunun dışındaki noktadan bu doğruya tam iki paralel çizilir.

5)

Öklid’in Tüm Öğeleri ile İddia Ettikleri adlı eser kime aittir?

a)

Öklid

b)

Saccheri

c)

Labochevsky

d)

Boyle

e)

John Wallis

6)

Aksiyom nedir?

7)

Öklid’in paralellik postulatı nedir?

8)

Öklitçi olmayan geometrileri teoremlerini barındıran ilk eser hangisidir?

9)

Öklitçi olmayan geometriler hangileridir?

10)

Bir aksiyom kümesinin eksiksiz olması ne demektir?

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) c, 4) e, 5) b
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2. MATEMATİKSEL SOYUTLAMA II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sayılar ve Fonksiyonlar

17

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sayılar ve fonksiyonlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

18

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Matematiksel Soyutlama

Kazanım
Sayılar Ve Fonksiyonlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
•

Matematik,

•

Sayı,

•

Fonksiyon
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Giriş
‘Bir’, ‘iki’, ‘üç’ gibi sıfatların yanında en ilkel dillerde bile ‘yarım’, ‘üçte bir’, ‘dörtte
bir’ gibi sayı terimleri bulunur; ancak -1, 3/2, √2 ve √-1 gibi imlerin sayıları işaret ettiği
kullanım son birkaç yüzyılın ürünüdür. Rakamların cins isimler olarak kullanılması gibi, bu
gelişme de matematiksel hesapların detaylandırılmasıyla bağlantılıdır. Bu gelişme özellikle
Descartes’ın cebir sembolizmini geometriye uygulamasından esinlenmiştir.
Sayı kavramının art arda genişlemesinin tarihçesini aşağıdaki şemada özetleyebiliriz.
Burada italik yazılan isimler bizim orijinal sayılarımıza eklenen yeni türden sayılardır.
Doğal
} Tam
} Rasyonel

Negatif

} Reel

Kesirli

} Sayılar

İrrasyonel
Sanal

Doğal sayılar alanı toplama, çarpma ve üst alma işlemleri altında kapalıdır. Ancak bu
alan çıkarma işlemi altında kapalı değildir. Diğer taraftan, işaretli tam sayılar alanı ise
toplama, çıkarma, çarpma ve üst alma işlemleri altında kapalıdır, ancak bölme işlemi altında
kapalı değildir. Bölme işleminin her zaman mümkün olduğu bir alan için rasyonel sayıları
düşünmeliyiz. Ancak rasyonel sayılar alanında da her zaman kök alma işlemini yapamayız.
Böylece de reel sayılar alanını düşünmeye yönlendiriliriz; reel sayılar alanında tüm pozitif
sayıların istenilen her dereceden kökü vardır. Son olarak, karmaşık sayılar alanında tüm
bahsettiğimiz işlemler sınırlama olmadan yapılabilir.
Matematik dilinde ‘fonksiyon’ sözcüğü, argümanı denilen bir sayıya uygulandığında
bu argüman için fonksiyonun değeri olarak tanımlanan bir sayıyı veren bir işlemi belirtmek
için kullanılır. Ya da ‘işlem’ sözcüğü insan müdahalesini kuvvetli bir şekilde akla getiriyorsa,
bir fonksiyondan matematiksel olarak söz etmenin fonksiyonun değeri denilen bir sayının
fonksiyonun argümanı denilen bir sayıya olan bağıntısından söz etmekle eşdeğer olduğunu
söyleyebiliriz. Sıklıkla bu bağıntı x harfinin bağımsız değişken olup değerleri olarak
fonksiyonun argümanlarını aldığı, y harfinin ise değerleri olarak değişik mümkün argümanlar
için fonksiyonun değerlerini alıp bağımlı değişken olduğu y = f (x) şeklindeki bir fonksiyon
denklemi tarafından ifade edilir.
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2.1. Sayılar ve Fonksiyonlar
Geometriciler tutarlılık ispatları için kendi aksiyom kümelerinin sayısal
yorumlamalarını sık sık kullanmışlardır. Bunu yaparak onlar bilimlerini tüm matematik-dışı
varsayımlardan kurtarmayı ümit etmişlerdir. Ancak matematiğin sayı ile uğraşan bölümünün
temeli nedir? Süreklilik kavramını içeren herhangi bir geometri sisteminin tatmin edici sayısal
bir yorumunu vermek için √2 ve π gibi sayıları kullanmamız gerekir. Antikçağda bu türden
sayılar kafa karışıklığına yol açmışlardır.
Yaptıkları bir çıkarımla Pisagorcular evreni anlamanın anahtarını oran düşüncesinde,
yani iki doğal sayı arasındaki bir bağıntı kavramında bulduklarına kendilerini
inandırmışlardır. Hiç şüphesiz onlar oranın müzikteki öneminden etkilenmişlerdir; ayrıca
oranın Yunanca karşılığı olan λογος sözcüğünün aynı zamanda neden veya açıklama
anlamına da geldiği olgusundan da etkilenmiş olabilirler. Diğer bakış açısından, onlar λογος
sözcüğünü matematiksel anlamda ilk kullananlar da olabilirler. Ancak metafizik iddiaları ne
olursa olsun, onlar karenin köşegeninin bir kenarıyla eşölçülemezliğini bulduklarında çok
rahatsız olmuşlardır. Çünkü burada çok basit bir örnekte sağduyu belirli bir ilişki olması
gerektiğinde ısrar etmekte felsefeyi destekler görünürken, iki doğrunun uzunluğu arasındaki
oran bahsinin çelişkiye yol açtığı gösterilmiştir: açıkça köşegen kenardan, kenarın yarısı kadar
daha uzun değildir, kenarın üçte birinden biraz fazla daha uzundur.
İlk rakamlar muhtemelen ‘bir’, ‘iki’, ‘üç’ gibi sıfatlardır. Yunancada ve diğer birçok
dilde bu türden sözcükler basit sıfatlar gibi çekimlenir, ancak bunlar isimleri diğer sıfatların
nitelendirdiği gibi nitelendiremezler. Çünkü iki büyük köpeği (two large dogs) olduğunu
söyleyen bir adam köpeklerden her birinin büyük olduğunu söyler, o elbette her birinin iki
tane olduğunu söylemek istemez. Bu bir parça kafa karıştırıcıdır, ancak İngilizce de dahil bazı
dillerde aynı ses veya işaretlerin sık sık cins isim olarak da kullanılmaları daha da tuhaftır.
Örneğin, ‘iki en küçük asal sayıdır’ deriz. Bu kullanım sayılardan, saydığımız şeyler
kümelerinden de, bunları saydığımız rakkamlardan da ayrı nesneler olarak söz eder; çünkü iki
sayısı hakkında doğru olan şey bir çift köpek ya da bir sözcük hakkında makul bir şekilde
reddedilemez. Aritmetiğin bir hesap olarak gelişmesinden önce bu türden bir konuşma da
yapılamazdı. Bunun Platon dönemindeki Yunanlılara kolay gelmediğini gösteren bazı kanıtlar
mevcuttur.
‘Bir’, ‘iki’, ‘üç’ gibi sıfatların yanında en ilkel dillerde bile ‘yarım’, ‘üçte bir’, ‘dörtte
bir’ gibi sayı terimleri bulunur; ancak -1, 3/2, √2 ve √-1 gibi imlerin sayıları işaret ettiği
kullanım son birkaç yüzyılın ürünüdür. Rakamların cins isimler olarak kullanılması gibi, bu
gelişme de matematiksel hesapların detaylandırılmasıyla bağlantılıdır. Bu gelişme özellikle
Descartes’ın cebir sembolizmini geometriye uygulamasından esinlenmiştir.
Önce, bir problemin bizi x + 3 = 2 denklemini çözmeye götürdüğünü farz edelim.
Örneğin, bir kişi 3 lira ödeyerek banka hesabını 2 lira yaparsa onun önceden bankada kaç
parası olduğunu bilmek isteyebiliriz. Açıkça bu denklem doğal sayılar cinsinden çözülemez,
ancak eksi sayılardan bahsedebilirsek, x = -1 yazabiliriz. Bir doğru üzerindeki 0 ile gösterilen
noktanın soluna eşit aralıklarla işaretler koyarak bu türden sayıları rahatlıkla gösterebiliriz:
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-3

-2

-1

0

1

2

3

İkinci olarak, eğer 2 x - 3 = 0 gibi denklemleri çözmekten bahsedeceksek, 3/2 gibi
sayılar fark edilmelidir. Bunlarla birlikte bir doğru üzerinde gösterilebilen sayılara çok büyük
bir ekleme yaparız. Çünkü her iki kesir arasında başka bir kesir bulmak her zaman
mümkündür ve bu şunu söylemekle aynıdır: 0 ile 1 sayıları arasında olduğu gibi, herhangi bir
aralıkta sonsuz sayıda kesir bulunur. Ancak bu genişleme ile bir doğru üzerindeki tüm
noktalara karşılık gelen sayıları fark ettiğimizi zannetmemeliyiz: kenarı bir birim
uzunluğunda olan bir kare meydana getirirsek ve daha sonra onun köşegenini başlangıç
noktasından itibaren doğru boyunca koyarsak, son noktası şimdiye kadar sayı verdiğimiz
noktaların arasında yer almaz. Bu boşluk ve sonsuz sayıda diğer boşluklar ancak sayı
kavramının √2 gibi cebirsel irrasyonelleri ve π gibi transandantal (veya cebirsel olmayan)
irrasyonelleri kapsayacak şekilde üçüncü bir genişlemesi ile kapatılır. Cebirsel irrasyonel
sayılar ile x2 – 2 = 0 gibi cebirsel denklemleri çözme hakkı kazanırız, transandantal irrasyonel
sayılar ile de doğrusal sürekliliği tamamlayabiliriz. Son olarak dördüncü bir genişleme bizim
x2 + 1 = 0 denkleminin bir kökü olarak ‘sanal’ sayı √-1’i fark etmemizi gerektirir. Burada
genişleme dürtüsü tamamen formel cebirden gelir. Doğru üzerinde √-1 sayısına karşılık gelen
bir nokta yoktur ve sanal sayıları kullanan on sekizinci yüzyıl matematikçileri bunları sadece
hesaplarını daha kolay ve daha genel hale getirmek için kullanmışlardır. Ancak sanal sayılar
sadece bu nedenden dolayı kabul edildiği sürece statüleri çok gizemli olarak düşünülmüştür.
Bu gizemli görüntü 1797’de Wessel, 1806’da da Argand sanal sayıları bir düzlemdeki
harekete bağlama yolunu gösterdiklerinde yok olmuştur. Descartes’ın analitik geometrisinde
sayılar noktalarla, bu noktaların belli koordinatlardan uzaklıklarına göre ilişkilidir; ancak bir
sayıyı bir vektör ya da bir parçacığın bir noktaya varmak için yapacağı yer değiştirme ölçüsü
olarak düşünmek de mümkündür ve bu taslakta bir vektörün -1 ile çarpımı açıkça hareket
yönünü tersine çevirmeyi belirtir. Bir vektörün √-1 ile çarpımı bir dik açı boyunca rotasyonu,
yani tekrarı tam tersine çevirmeyi meydana getiren bir işlemi gösterir.
Sayı kavramının art arda genişlemesinin tarihçesini aşağıdaki şemada özetleyebiliriz.
Burada italik yazılan isimler bizim orijinal sayılarımıza eklenen yeni türden sayılardır.
Doğal
} Tam
} Rasyonel

Negatif

} Reel

Kesirli

} Sayılar

İrrasyonel
Sanal
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Açıkça tam sayılar kesirlere karşı, rasyonel sayılar irrasyonellere karşı, reel sayılar da
sanal sayılara karşı adlandırılmışlardır ve bu adlandırma sistemi doğal olarak bir cins içinde
türlerin bir sınıflandırmasını verir. Ancak gelişmeyi bu şekilde tanımlama hatalıdır. Beş
değişik çeşit sayının hiyerarşisinden bahsetmeliyiz, şöyle ki her üst çeşit her alt çeşide karşılık
gelen bir alt-küme barındırır. Aşağıdaki şemada her sayı çeşidi yatay bir doğruyla, karşılık
gelenler de dikey doğrularla gösterilir:
Karmaşık

Reel sayılar



Rasyonel sayılar



İşaretli tam sayılar



Doğal sayılar



sayılar

Pozitif bir tamsayı olan +2 bir doğal sayı olan 2 ile aynı değildir ve bizim +2 sembolü
yerine 2 sembolünü yazma adetimiz pozitif tamsayılarla hesap yapma kurallarımızın doğal
sayılarla hesap yapma kurallarımıza tam olarak karşılık geldiği olgusundan dolayıdır. Benzer
şekilde +2/+1 rasyonel sayısı katı kuramda +2 pozitif sayısından ve 2 doğal sayısından, hesap
yaptığımızda bu farkı dikkate almadığımızda hataya düşmeyecek olsak da ayrılmalıdır. 1 +
1/2 + 1/4 + 1/8 + ... = 2 denkleminde aynı 2 imini bu sefer de başka bir şekilde, yani bir reel
sayı olarak kullanırız. Belli bağlamlarda da bunu daha uzun olan 2 + 0 √-1 iminin bir
kısaltması olarak, yani sanal kısmı sıfır olan bir karmaşık sayının sembolü olarak
kullanabiliriz.
Doğal sayılar alanı toplama, çarpma ve üst alma işlemleri altında kapalıdır, yani 0 ile
ilgili bazı özel durumlar haricinde, bir doğal sayı ile başka bir doğal sayıyı topladığımızda,
çarptığımızda ya da bir doğal sayının bir doğal sayı üstünü aldığımızda sonuç olarak her
zaman bir doğal sayı elde ederiz. Ancak bu alan çıkarma işlemi altında kapalı değildir. Diğer
taraftan, işaretli tam sayılar alanı ise toplama, çıkarma, çarpma ve üst alma işlemleri altında
kapalıdır, ancak bölme işlemi altında kapalı değildir. Bölme işleminin her zaman mümkün
olduğu bir alan için rasyonel sayıları düşünmeliyiz. Ancak rasyonel sayılar alanında da her
zaman kök alma işlemini yapamayız. Böylece de reel sayılar alanını düşünmeye
yönlendiriliriz; reel sayılar alanında tüm pozitif sayıların istenilen her dereceden kökü vardır.
Son olarak, karmaşık sayılar alanında tüm bahsettiğimiz işlemler sınırlama olmadan
yapılabilir. Bunlardan başka reel sayılar alanında zaten uygulanabilen (yakınsak sonsuz bir
dizinin limitini almak gibi) başka işlemler de vardır, ancak karmaşık sayılar alanı özellikle
ilginçtir, çünkü burada fonksiyon kavramı en geniş uygulamaya sahiptir.
Matematik dilinde ‘fonksiyon’ sözcüğü, argümanı denilen bir sayıya (veya birden
fazla argümanı olan bir fonksiyonsa, bir sıralı sayılar kümesine) uygulandığında bu argüman
için fonksiyonun değeri olarak tanımlanan bir sayıyı veren işlemi belirtmek için kullanılır. Ya
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da ‘işlem’ sözcüğü insan müdahalesini kuvvetli bir şekilde akla getiriyorsa, bir fonksiyondan
matematiksel olarak söz etmenin fonksiyonun değeri denilen (normal olarak tek) bir sayının
fonksiyonun argümanı denilen bir sayıya olan bağıntısından söz etmekle eşdeğer olduğunu
söyleyebiliriz. Sıklıkla bu bağıntı x harfinin bağımsız değişken olup değerleri olarak
fonksiyonun argümanlarını aldığı, y harfinin ise değerleri olarak değişik mümkün argümanlar
için fonksiyonun değerlerini alıp bağımlı değişken olduğu y = f (x) şeklindeki bir fonksiyon
denklemi tarafından ifade edilir. Bazen de bir fonksiyonun bu fonksiyonun olası
argümanlarının alanı denilen belli bir sınıftan fonksiyonun olası değerlerinin alanı olan belli
bir sınıfa olduğu söylenir.
Bu modern fonksiyon doğal sayılar alanı içinde uygulanabilir şekilde yazılmıştır.
Örneğin, n2 tarafından gösterilen fonksiyonun 2 argümanı için 4 değerini aldığını
söyleyebiliriz. Ancak bu terminoloji mekanikten alınmıştır ve tarihsel olarak sürekli değişim
düşüncesiyle birleştirilir. Günümüzde matematik metinlerinde belli şekillerde ortaya çıkan
harfleri adlandırmada kullanılan ‘değişken’ sözcüğü başlangıçta zaman ile değişen fiziksel
büyüklüklere uygulanmıştır, örneğin, bir parçacığın diğerine olan mesafesi veya bir gazın
basıncı gibi. y = f (x) şeklindeki formüllerde x ve y harfleri ‘geçen süre’ ve ‘geçilmiş mesafe’
gibi ifadelerin kısaltmaları olarak görülmüştür. Saf matematikçiler değişkenler ve
fonksiyonlardan söz etmeye başladıklarında, bunu bazı fizik yasalarınca ortaya konan
matematiksel modellerle ilgilendiklerinden dolayı yapmışlardır. Ancak onlar kullandıkları
harflerin yukarıda söz edilen ifadelerin kısaltmaları olduğunu söyleyememişlerdir ve o zaman
benimsedikleri kullanımlar, özellikle harflerin kendilerine değişkenler adını verme adeti
büyük karmaşıklık ve kafa bulanıklığına yol açmıştır.
Açıkça daha yüksek türden sayı ifadelerini basit rakamları kullandığımız şekilde
kullanamayız; örneğin odada 5+3√-1 kişi var demek saçma olur. Bu gelişme süresince sayı
kavramını kullanmaya devam ediyoruz. Sayı kavramını genişletmek aslında ‘sayı’
sözcüğünün kullanımını çeşitli türden varlıkları kapsayacak şekilde yaymaktır. Böylece cebrin
her zamanki temel kurallarına göre bu varlıklar yerine geçen sembollerle hesap yapma
olanağımız olur; örneğin, değişim kuralları:
x + y = y + x ve x y = y x,
birleşim kuralları:
(x + y) + z = x + (y + z) ve (x y) z = x (y z)
ve dağıtma kuralı:
x (y + z) = x y + x z.
Genişletilmiş anlamda bir sayılar sistemi aslında sadece tüm bu yasaların uygun
toplama ve çarpma tanımlarıyla birlikte doğru olduğu bir varlıklar kümesidir. Bu nokta
önemlidir, çünkü doğal sayılar hesabında uygun olan toplama ve çarpma kavramları başka
türden sayıların hesabında uygulanamaz. Örneğin, eğer işaretli tam sayıların çarpımından söz
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etmek istersek, önce ‘çarpma’ sözcüğünü bu bağlamda nasıl kullandığımızı açıklamamız
gerekir, yani şu kurallara göre:
(+a) (+b) = +a b, (+a) (-b) = -a b, (-a) (-b) = +a b.
Bu, cebrin temel kurallarının sistematik olarak belirsiz olduklarını söylemektir ya da
daha doğru bir ifadeyle, bunların sayılarla hesap dediğimiz herhangi bir hesabın işlemlerince
sağlanacak belli mantıksal durumları soyut bir şekilde verdiğini söylemektir.
Karmaşık sayıların öne sürülmesi de dahil bu döneme kadarki gelişme,
matematikçilerin ‘sayı’ sözcüğünün kullanımını tam olarak ne yaptıklarının farkında olmadan
genişletmeleri anlamında, bilinçsizce olmuştur. Onlara hiç şüphesiz 1833’de G. Peacock’un
‘eşdeğer formların korunması ilkesi’ dediği ilke, yani yukarıda belirtilen cebrin genel
kurallarını devam ettirme arzusu yol göstermiştir. Ancak onlar birbirini izleyen her yeniliği
bir önceki safhada karşılaşılan problemleri çözmek için benimsemeleri gereken bir şey olarak
düşünmüşlerdir; cebri örneklerinden soyutlayarak ya da gelişmeyi gidebildiği kadar ileriye
götürme uğruna yeni hesaplar bulmaya çalışma şeklinde düşünmemişlerdir. On dokuzuncu
yüzyılda bu durum değişmiştir. Her şeyden önce, birkaç önemli matematikçi cebri soyut bir
şekilde düşünmeye başlamışlardır. Peacock’tan bahsedildi, ancak başkaları da vardır.
Örneğin, D. F. Gregory 1838’de ‘Sembolik Cebrin Gerçek Doğası Üzerine’ adlı bir makale
yazmıştır, De Morgan da 1839 ile 1844 arasında ‘Cebrin Temelleri’ hakkında dört makalelik
bir dizi yayınlamıştır. İkinci olarak, yeni hesaplar bulma gayretleri olmuştur. Örneğin, H.
Grassmann 1844’de Leibniz’in geometri hesabı projesini devam ettiren Ausdehnungslehre
(Genişleme Bilimi) üzerine bir kitap çıkarmıştır. 1844’de ‘quaternion’lar üzerine ilk
makalesini yayınlamasından itibaren Dublin’li Sir William Rowan Hamilton yüksek-karmaşık
sayıların yeni cebrini mükemmelleştirmek için büyük enerji sarf etmiştir. Hamilton’un
tamamen boşlukta uğraşmadığı fark edilmelidir. Onun çabaları karmaşık sayıların düzlemdeki
hareket için gayet tatmin edici şekilde yaptıklarını üç boyutlu uzaydaki hareket için yapacak
bir hesabı yaratma arzusundan esinlenmiştir. Karmaşık sayılar i harfinin √-1 sayısını
gösterdiği x + yi şeklinde ifade edilebilirken, onun ‘quaternion’ları i, j, k harflerinin her ikisi
birbirine dik üç düzlemdeki rotasyonları temsil ettiği x + yi + zj + wk şeklinde ifade edilebilir.
Ancak karmaşık sayılar kuramının aksine, onun sistemi cebrin tüm temel kurallarını
sağlamaz. Diğer kuralları korumak uğruna, onun çarpma için değişim kuralını terk edip i j = j i kuralını kabul etmesi gerekmiştir. Bu nedenden dolayı ‘quaternion’lar sayı olarak genel
kabul görmemişlerdir. Aynı şey diğer öneriler için de geçerlidir, örneğin sayı kavramının
karmaşık sayılar alanının ötesine genişlemesini sağladığı düşünülebilen matrisler gibi. Çünkü
bu türden bir genişlemenin ‘sayı’ sözcüğünün anlamını belirten kurallardan bazılarından
vazgeçmeden yapılamayacağı artık bilinmektedir. Bu, aşırı-karmaşık sayılar hakkında
konuşmanın aptalca olduğunu söylemek değil, bunlar hakkında konuşursak kullanımımızın
sayı kavramına sadece kismî bir benzerlik taşıdığını söylemektir.
Doğal sayılardan karmaşık sayılara bu gelişme meydana gelirken matematikçilerin bu
gelişme hakkında düşündüklerine gelince, ilk başta her adım bir rahatsızlık uyandırmıştır,
ancak bir süre sonra her biri kaçınılmaz hale gelmiştir. En azından reel sayılar için bu gelişme
uzamsal kaygılar taşımıştır; başlangıçta belirli hesap modellerinin genelliğini korumak üzere
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ileri sürülen sanal sayılar dahi uzamsal bir yorumla bir karmaşık sayılar kuramına dâhil
edildikten sonra matematiksel söylemin tamamen saygın konuları olarak kabul edilmişlerdir.
Ancak esas gelişme tamamlandıktan hemen sonra reel sayıların sürekliliği hakkındaki savların
temeli olan uzamsal sezginin güvenirliği hakkında şüpheler oluşmaya başlamıştır. Örneğin,
1830’da Bolzano tarafından, daha sonra da Weierstrass tarafından bazı sürekli fonksiyonların
türevlenebilir olmadıkları gösterilmiştir. Geometri dilinde bu tanjantları olmayan sürekli
eğrilerin olabileceği anlamına gelir. Bunu daha ilginç paradokslar da takip etmiştir.
Matematik bilgisi olarak uzamsal sezginin güvenirliğinden bir kez şüphe
duyulduğunda son zamanlarda kabul edilen ispatları tekrar inceleme zorunluluğu ortaya
çıkmıştır ve sonuç Cauchy (1789-1857) ve Weierstrass (1815-97) gibi kişilerce matematiğin
radikal bir biçimde yeniden yapılandırılması olmuştur. On dokuzuncu yüzyıldan önce
analizde hiç bir şeyin tatmin edici bir şekilde ispat edilmediği gerçekten söylenmiştir.
Geometride olduğu gibi analizde de kesinlik bir kanıt için gerekli olan her şeyin açıkça
ifadesini gerektirir; böylece on dokuzuncu yüzyılda dikkatin sayı ifadelerinin çeşitli türlerinin
örtük tanımlarını veren formüllere yönlendiği görülmüştür. İstersek Hamilton’un
‘quaternion’ları bulduğunu söyleyebiliriz, ancak ne o ne de başka biri karmaşık sayılar için
geçerli olan tüm cebir yasalarını sağlayan bir aşırı-karmaşık sayılar sistemi meydana
getirebildi. Konunun netleşmesi bakımından ilk adım o zamana kadar kabul edilen çeşitli
hesapların kurallarını açık ve kesin bir şekilde ifadelendirme olmuştur ve bu adım on
dokuzuncu yüzyılda atılmıştır.
Sayı kavramını genişletmenin her aşamasında yeni bir hesap işleminin kurallarınca
örtük olarak tanımlanan yeni tür varlıklarla iş görmemiz gerekir. Ancak genellikle işaretli tam
sayılardan veya rasyonel sayılardan söz ettiğimiz bazı bağlamlarda tüm söylemek istediğimizi
yeni türden sayılardan söz etmeden söylemek mümkündür. Böylece 3 - 5 = - 2 denklemi
yerine 3 + 2 = 5 yazabiliriz ve 5 / 3 = 10 / 6 yerine de 5 × 6 = 10 × 3 yazabiliriz. İşaretli tam
sayılar ya da rasyonel sayılarla uğraşmayı uygun bulduğumuzda dahi bunları bir alt türden
seçilmiş ve özel işlemlere tâbi sayıların sıralı çiftleri olarak görebiliriz. Örneğin, işaretli
sayılar hesabı aşağıdaki türden kurallardan geliştirilebilir:
(a, b) = (c, d) ancak ve ancak a + d = b + c,
(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),
(a, b) (c, d) = (a c + b d, a d + b c)
İlk bakışta bu bilinmedik görünebilir, ancak her zamanki gösterim yöntemini elde
etmek için iki standart form olan (a, 0) ve (0, a) yerine kısaltma olarak sadece + a ve – a
yazmamız gerekir. Bizim yeni sayısal ifadelerimiz özel eşitlik kurallarımızla (a, 0) ve (0,
a)’ya indirgenebilirdir. Rasyonel sayılar hesabının özel kuralları elbette farklıdır, ancak daha
karmaşık değildir. Bu sıralı çiftler ile açıklama olasılığının sonu da değildir; çünkü 1835’de
Hamilton karmaşık sayılar hesabının uygun tasarlanmış eşitlik, toplama, çarpma, vs. kurallar
ile reel sayıların sıralı çiftlerinin bir hesabı olarak sunulabildiğini göstermiştir. Reel sayılar
hakkındaki konuşmanın benzer bir şekilde rasyonel sayılar hakkındaki konuşmayla ilgili
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olduğu gösterilebilirse, zincir tamamlanacaktı; biz de Bertrand Russell’ın terminolojisiyle
daha yüksek türden tüm sayıların doğal sayılardan üretilen mantıksal yapılar olduğunu
söyleyebilecektik. Bu şu demektir: uzamsal ve zamansal süreklilik sezgisince bulunan yeni
varlıklar olarak daha yüksek türden sayılar ileri sürmek zorunlu olmayacaktı, çünkü bunlar
hakkında konuşma doğal sayılar ve onların özellikleri hakkındaki daha karmaşık konuşmaya
prensipte eşdeğer olacaktı. Daha sonraki felsefeye ilham kaynağı olan bu programa analizin
aritmetikleştirilmesi adı verilir.
Reel sayılar maalesef Pisagor Okulu için olduğu kadar modern matematikçiler için de
sıkıntılıydı. Bunun nedeni reel sayılar hesabının herhangi bir sonlu rasyonel sayılar kümesi ile
yapılan bir hesap olarak gösterilemez oluşudur. Reel sayıları hesaba katmaya başlar başlamaz,
kendimizi tüm zorluklarıyla birlikte sonsuzluk hakkında konuşmaya kaptırırız.
Reel sayıların sonsuz rasyonel sayılar kümelerince tanımlanması reel sayılar hesabında
beklediğimizi verdiğinden dolayı ve bunu daha önce gelen rasyonel sayılar hesabıyla
ilişkilendirdiğinden dolayı tatmin edici görünür. Ancak analizin aritmetikleştirilmesi sözüyle
Kronecker’in açıkça demek istediği gibi, tüm matematik ifadelerini doğal sayılar hakkındaki
ifadelere indirgemeyi kastediyorsak bu, analizin aritmetikleştirilmesine izin vermez. Çünkü
rasyonel sayıların sonsuz bir kümesine işaret eden bir ifade, belirli rasyonel sayıların sadece
sonlu bir kümesine işaret eden bir ifadenin indirgenebileceği gibi, katı anlamda indirgenemez.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tam indirgeme programından vaz geçersek, reel sayılar hesabımız için
benimsediğimiz özel kuralların tutarlılığını ispat etme zorluğuyla yüzleşmemiz gerekir. Bu
iddiayı, yani kuralların tanımlaması gereken sayıların varlığını kabul etmeksizin bu nasıl
yapılmalıdır? On dokuzuncu yüzyıl boyunca bu eleştiriler detaylı bir şekilde incelenmemiş
olduğu halde, bunlar bazı matematikçilerin zihinlerinde kaygı uyandıracak kadar iyi
anlaşılmıştır. Frege örneğin, Kronecker gibi kendi dönemindeki reel sayılar kuramlarından
hiçbir zaman tam olarak tatmin olmamıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Montucla’nın eseridir?

a)

Öklid’in Tüm Öğeleri ile İddia Ettikleri

b)

Matematik Tarihi

c)

Paralellik Teorisini Kanıtlama Çabalarının Yorumu

d)

Geometrinin Temelinde Yatan Hipotezler Üzerine

e)

Geometri’nin Temelleri

2)

Aşağıdakilerden hangisi geniş açı hipotezini geliştirmiştir?

a)

Saccheri

b)

Labochevsky

c)

Boyle

d)

John Wallis

e)

Riemann

3)

Aşağıdakilerden hangisi dar açı hipotezini geliştirmiştir?

a)

Saccheri

b)

Labochevsky

c)

Boyle

d)

John Wallis

e)

Riemann
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4)
yazarıdır?

Aşağıdakilerden hangisi Logica Demonstrativa(Kanıtlama Mantığı)nın

a)

Saccheri

b)

Labochevsky

c)

Boyle

d)

John Wallis

e)

Riemann

5)

Kanıtlama Mantığı eserinin önemi nedir?

1)

Paralellik postulatının zorunlu doğruluğunu ortaya koymadaki başarısı

2)

Paralellik postulatının kendi değillemesinden çıktığını ispatlamış olması

3)
4)
5)
ispatlaması

Öklitçi olmayan geometri teoremlerini barındıran ilk eser olması
Mantık teoremlerini barındıran ilk eser olması
Öklid önermelerinin bir postulat olarak görünmelerinin yanlışlığını

6)

Sanal sayılar bir düzlemde nasıl gösterilir?

7)

Sayı kavramının genişlemesinin özetini bir şemayla gösteriniz.

8)

Matematikte bir sayı alanının belli işlemler altında kapalı olması ne demektir?

9)

Matematikte fonksiyon nedir?

10)

Matematiksel analizin aritmetikleştirilmesi ne anlama gelir?

Cevaplar
1) b 2) e 3) b 4) a 5) c
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3. GEORGE BOOLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

George Boole
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

George Boole kimdir?

2)

George Boole’un hangi kitapların yazarıdır?

3)

Boole cebri hangi esaslara dayanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

George

George Boole’un Kişiliği, Eserleri Ve En Çok

Boole

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma

Bilinen Çalışmaları Hakkında Detaylı Bilgiler.
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Anahtar Kavramlar
•

Boole,

•

Çalışmalar,

•

Boole

•

Cebri
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Giriş
George Boole 1815’de doğmuş ve 1864’de ölmüş İngiliz matematikçidir. Küçük yaşta
klasik dillere ilgi duymuş ve Latince ile klasik Yunanca öğrenmiştir. Üniversite okumayıp
kendi kendini yetiştirmiştir. İrlanda’da Cork’da bulunan Queen’s Koleji’nde matematik
bölüm başkanlığı yapmış, kısa zamanda rektörlüğe atanmıştır. 1855’de Mary Everest ile
evlenmiş ve beş kız çocuğu olmuştur. Kırk dokuz yaşında zatürreden ölmüştür.
1838’de Boole ilk makalesi olan Varyasyon Hesabındaki Belirli Teoremler Üzerine
adlı makaleyi yazmıştır. 1843’de Boole Kraliyet Topluluğu’na Analizde Genel bir Metot
Üzerine adlı makalesini sunmuş ve bu makalesiyle Topluluğun 1841 ile 1844 arasında yazılan
en iyi makaleye verdiği altın madalya ödülünü kazanmıştır. Boole’un ünü bu makaleyle
pekişmiştir. 1847’de Mantığın Matematiksel Analizi adlı küçük bir kitap yazmıştır. Ancak en
ünlü eseri Düşünce Yasaları adlı kitabıdır. Yazıldığından yarım yüzyıl sonra Russell bu
kitabı “saf matematiğin keşfedildiği” eser olarak tanımlamıştır.
Boole bu eserde sonradan Boole cebri olarak anılan mantık cebrini öne sürmüştür.
Sınfları x, y, z gibi harflerle belirtmiş ve bunlara ‘seçici’ semboller adını vermiştir. x ve y
sınıflarının kesişimini x y olarak göstermiştir. Ayrıca ‘evren’ sınıfını her şeyin üye olduğu
sınıf, ‘boş’ sınıfı da hiçbir şeyin üye olmadığı sınıf olarak tanımlamış ve bunları sırasıyla 1
ve 0 sembolleri ile göstermiştir. Boole cebrinde x bir sınıfı belirtirse, o sınıfın kendisiyle
kesişimi aynı sınıftır, yani xx = x. Boole x ile belirtilen sınıfın tamlayanını 1 - x ile
göstermiştir. Böylece sisteminin özel ilkesini x (1 - x) = 0 formülüyle ifade etmiştir. Boole A,
E, I, O önermelerini aşağıdaki denklemlerle göstermiştir:
Her X Y’dir.........................x (1 - y) = 0
Hiçbir X Y değildir..........x y = 0
Bazı X’ler Y’dir...............x y = v
Bazı X’ler Y değildir..... x (1 – y) = v
Burada v harfi boş olmayan bir sınıfı simgeler. Boole aşağıdaki doğru önermeleri
öncül olarak varsaymıştır:
(1) x y = y x

(2) x + y = y + x

(3) x (y + z ) = x y + x z

(4) x (y – z) = x y – x z

(5) x = y ise, o zaman x z = y z

(6) x = y ise, o zaman x + z = y + z

(7) x = y ise, o zaman x – z = y – z

(8) x (1 – x) = 0
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3.1. Yaşamı (1815-1864)
George Boole 2 Kasım 1815’de İngiltere’nin kuzeyinde Lincoln’de doğmuştur.
Lincolnshire’da yüz yıllardır yaşayan bir aileden gelen babası John Boole bir ayakkabıcı
olarak yetiştirilmiş olmasına rağmen bilim aletleriyle, özellikle de teleskoplarla ilgiliydi.
George’un kendisinden küçük bir kız, iki erkek kardeşi daha vardır.
George Boole tüm yaşamı boyunca göstereceği utangaç ve çekingen karakterine
rağmen yerel okullarda fark edilir bir üne sahip olmuştur. Sınıftaki eğitimini sınıf dışında
öğrendikleriyle desteklemiştir. İlk çocuk olarak ailesinin göz bebeği olmuş, babası ile
akşamlarını kameralar, kaleydoskoplar, mikroskoplar, teleskoplar ve güneş saatleri yaparak
geçirmişlerdir.
Ancak Boole ilk ününü klasik dillere ilgisi ile kazanmıştır. Yerel bir kitapçıdan
Latince öğrendikten sonra kendi kendine klasik Yunanca öğrenmiştir. On dört yaşında
Yunanlı şair Meleager tarafından yazılmış bir kasidenin vezinli çevirisini yapmıştır. Bu çeviri
Boole’un babasını o kadar etkilemiştir ki o bunun çevirmeninin yaşı ile birlikte yayınlanması
için yerel gazete Lincoln Herald’ı ikna etmiştir. Yerel bir okul müdürü editöre çevirinin
herhangi bir on dört yaşındaki çocuğun yapabileceğinin çok üstünde olduğunu yazmıştır.
Henüz onlu yaşlarında dini açıdan Angilikan Kilisesi’ne karşı tavır geliştirmiştir.
İngiliz Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olarak yetişmesine rağmen dillere olan yeteneği Hıristiyan
teolojisinin büyük bölümünü okumasına imkan vermiştir. Bazı ilk defterlerde Boole
Hıristiyanlıktaki üçlemeyi uzayın üç boyutu ile karşılaştırmıştır. Erken yaşta eski Musevi
görüşü olan mutlak bir birlik olarak Tanrı görüşüne ilgi geliştirmiştir. Bir süre Musaeviliğe
dönme fikrini bile düşünmüştür. Sonunda Anglikan Kilisesi’ne bağlı olmayan bir Üniteryen
olmuştur.
On yedi yaşında Doncaster’da okul öğretmeni olmuştur. Anglikan Kilisesi’ne karşı
dini görüşleri orada kısa süre kalmasına neden olmuş ve bir sene içinde Liverpool’da bir
göreve gitmiştir. Bir öğretmen ve yönetici olarak yeteneklerinden emin bir şekilde altı ay
sonra Liverpool’daki görevini bırakıp Lincoln’e geri dönmüş ve 1834 sonbaharında genç
erkek ve kız çocukları için gündüzlü bir okul olan Klasik Ticaret ve Matematik Akademisi’ni
açmıştır.
1838’de ise Waddington’da daha büyük bir akademinin tüm yönetimini üstlenmiştir.
Lincoln’den sadece dört mil uzaklıkta olan Waddington ile Boole Lincoln’deki yardım ve
eğitim enstitüleri ile bağlarını sürdürebilmiştir. Yirmi yaşında tutarsız kadınların
rehabilitasyonu için bir merkez olan Lincoln’deki Kadın Tövbekarlar Evi’nin eş kurucusu ve
mütevellisi olmuştur. Aynı zamanda çalışma saatlerine makul sınırlar arayan bir organizasyon
olan Erken Kapanma Birliği’nin de bir memuru olmuştur.
Boole’un Lincoln’deki en önemli yurttaşlık birliği, kuruluşu onun 1834’deki
dönüşüyle çakışan Mekanik Estitüsü’dür. Bu enstitü çalışan sınıfın ilerlemesi için bir ticaret
okuluyla kitap ödünç veren bir kütüphanenin birleşimidir. Babası buranın ilk müdürü olmuş
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ve kütüphanede Royal Society yayınları ile Newton’un Principia’sı, Laplace’ın Mécanique
céleste ve Lagrage’ın Mécanique analytique gibi büyük İngiliz ve kıta Avrupası eserlerinin
bulunmalarını sağlamıştır. George Boole bu kitapları iyice anlamak için gerektiğinde
defalarca okuyarak adeta yutmuştur.
Boole, Kraliyet Topluluğu’nun bir üyesi ve Mekanik Enstitüsü’nün başlarından biri
olan Sir Edward Bromhead ile tanışıklığından da büyük fayda görmüştür. Bromhead
Cambridge mezunudur ve matematik dahisinden anlayan kabiliyetli amatör bir
matematikçidir. Boole, Bromhead’i hemen Lincoln’ün dışında aile malikanesi olan Thurlby
Hall’da defalarca ziyaret etmiş ve kütüphanesinden birçok kitap ödünç almıştır.
1843’de yazdığı makaleyle en iyi makale ödülünü almasına rağmen Boole, kendi
çalışmasını seçkin matematikçilerin çalışmalarından daha düşük seviyede görerek onlarla
tanışmayı reddetmiştir. Aslında 1845’de neredeyse otuz yaşındayken Cambridge’de lisans
yapmayı düşünmüştür. Ebeveynleri için devam eden finansal sorumluluğundan
kaçamayacağını fark ettiğinde Boole yön değiştirmiş ve üniversite profersörlüğü aramaya
karar vermiştir. Boole’un şansına hükümet 1846’da İrlanda’da üç yeni kolej kurmak için
kanun tasarısı geçirmiştir. Boole hemen bu yeni kolejlerde profesörlüğe başvurmuş ve bir yıl
içinde atanacağını ümit etmiştir. Ancak Boole’un güneybatı İrlanda’da Cork’da bulunan
Queen’s Koleji’ne atanması babasının ölümünden kısa süre sonra ancak Ağustos 1849’da
gerçekleşmiştir. Queen’s Koleji’nde Boole kısa zamanda rektörlüğe atanmıştır.
Boole Cork’a vardığında Yunanca profesörü ve Kolej’in rektör yardımcısı olan John
Ryall ile kısa zamanda yakın arkadaş olmuştur. 1850’de Boole Ryall’ın on sekiz yaşındaki
yeğeni Mary Everest ile tanışmıştır. Mary’nin babası Thomas Anglikan Kilisesi’nde
Papazdır. Ağabeyi Sir George Everest Hindistan’ın Yer Ölçümcü Generali ve kendisinin
ismini verdiği dünyanın en yüksek dağını ilk tetkik eden kişidir.
Bir çocuk olarak sadece İngiltere’nin kuzeyini bilen Boole’un aksine Mary Everest
dünyayı görmüştür. Babası verem hastasıdır ve Fransa’nın daha sağlıklı ikliminde homeopati
tedavisi görmek üzere birkaç seneliğine izin almıştır. Papaz Everest zindelik veren sabah
egzersizleri olarak uzun yürüyüşlere ve kahvaltıdan önce soğuk banyolara da inanırdı. Tedavi
Everest ailesinin evine dönmesini sağlayacak kadar iyi gelmiştir.
Günlüğünde Boole sık sık aşık olup sonradan vazgeçen ümitsiz bir romantik olduğunu
itiraf etmiştir. Buna rağmen Mary Everest’e ilk tanıştıklarında romantik bir ilgi duymuştur.
1855’de Thomas Everest kızını muhtaç bırakarak ölünce George Boole hemen evlilik
teklifinde bulunmuştur. Mary kabul etmiş ve Eylül 1855’de evlenmişlerdir. Beş kız çocukları
dünyaya gelmiştir.
24 Kasım 1864’de Boole evinden Kolej’e şiddetli yağmur atında uzun bir yürüyüş
yapmıştır. Islak kıyafetlerle ders verdikten sonra eve uzun bir yürüyüşün ardından geri
dönmüştür. Eve vardığında yatağa yıkılmış ve ateşlenmiştir. Homeopatinin doğruluğundan
hâlâ emin olan Mary Boole kocasını iyileştirmek amacıyla üstüne kova kova soğuk su
dökmüştür. Ancak Boole’da bronşiyal zatürre gelişmiştir. Soğuk su tedavisi onu daha kötü
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yapmıştır. Mary Boole sonunda 5 Aralıkta bir doktor çağırmayı kabul etmiştir. Ancak artık
çok geç olmuştur. O zamana kadar Boole ateşli derin bir komaya girmiş, üç gün sonra da
ölmüştür.
Boole yaşamı boyunca birçok ödül almıştır. Dublin’deki Trinity Koleji ve Oxford
Üniversitesi onu fahri doktora ile ödüllendirmiştir. 1857’de Kraliyet Topluluğunun bir üyesi
olmuştur. Ancak belki de gelecek nesiller Boole’a en büyük onuru vermişlerdir. Birçok
bilgisayar dilinde DOĞRU ve YANLIŞ değeri alan nesneler mevcuttur. Bunlara “Boole
değişkenleri” denir.

3.1.2. Çalışmaları
1838’de Boole ilk makalesi olan On Certain Theorems in the Calculus of Variations
(Varyasyon Hesabındaki Belirli Teoremler Üzerine) adlı makaleyi yazmıştır. İlk makaleleri
geniş bir konu alanını kaplamıştır: diferansiyel denklemler, entegral alma, mantık, olasılık,
geometri ve linear transformasyonlar. Tüm bu makaleler yeni yayın hayatına başlayan
Cambridge Mathematical Journal’da yayınlanmıştır. 1843’de Boole, İngiliz biliminin zirvesi
sayılan Kraliyet Topluluğu’na On a General Method in Analysis (Analizde Genel bir Metot
Üzerine) adlı makalesini sunmuştur. Kraliyet Topluluğu Boole’un makalesini neredeyse
dikkate almamıştır, çünkü Topluluk kurulunda kimse Boole’u tanımıyordu. Bereket versin ki
Topluluğun matematik komitesinin başkanı iki uzmanın makaleyi incelemesini önermiştir.
Uzmanlardan biri makaleyi reddetmek istemiştir. Ancak onun fikri baskın çıkmamıştır. Diğer
uzman makalenin sadece yayınlanmasını önermemiş, aynı zamanda onu Topluluğun 1841 ile
1844 arasında yazılan en iyi makaleye verdiği altın madalyaya aday göstermiştir. Onun
önerisi galip gelmiş ve Boole İngiliz matematik topluluğunun övgüsünü kazanmıştır.
Boole’un ünü bu makaleyle pekişmiştir. Bu makalede o zamanki tabiriyle sembollerin
ayrılması denilen yöneticiler hesabının serbest kullanımını sağlayarak cebirsel akıl
yürütmenin genelleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu makalesi mantıkta çığır açan
çalışmasının bir ön habercisidir. Matematiksel analiz nesnelerinin yapısı ve formu üzerine
odaklanmış, böylece dikkatinin temelini mantığın yapısı ve formuna yerleştirmiştir.
Makalesine bir dipnotta Boole şunu yazmıştır: “Kabul ettirmeyi en çok istediğim görüş daha
yüksek analizde herhangi büyük bir ilerleme sembollerin kombinasyon yasalarına daha fazla
dikkat edilerek aranmalıdır. Bu ilkenin değeri pek abartılmış olamaz.”
Boole o zamana kadar yayınlanmış eserlerden iki önemli buluşu çıkarabilmiştir: (i)
alışılagelmiş anlamda sayı olmayan varlıkların bir cebrinin olabildiği ve (ii) sayal sayıları da
içine alan sayı çeşitleri için doğru olan yasaların bu türden sayılara uygulanmayan bir cebir
sistemi içinde hep birlikte tutulmalarının gerekmediği. Genelleme yapma dehasıyla o, çeşitli
yorumlamalar yapabilen soyut bir hesaplama olarak bir cebrin geliştirilebileceğini görmüştür.
Geometri ile cebir matematiksel mantığın gelişimine farklı şekillerde katkıda
bulunmuşlardır. Cebir bir mantıksal hesap oluşturmada taklit edilecek bir model sağlarken,
geometri aksiyombilim kavramlarını tasarlamak için bir alan yaratmıştır. Leibniz daha on
yedinci yüzyılda kavramların ayrışımı ve birleşimi ile sayıların toplanması ve çarpılması
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arasında bir benzerlik olduğunu fark etmiştir, ancak bu benzerliği tam olarak formüle etmeyi
ve bunu daha sonra mantıksal hesabın temeli olarak kullanmayı kolay bulmamıştır.
Mathematical Analysis of Logic’de (Mantığın Matematiksel Analizi) George Boole’un yaptığı
tam da budur. Cebir formüllerinin mantık bağıntılarını ifade etmede kullanılabileceği fikri ilk
kez onlu yaşlarında Lincoln’da özel bir okulda gözcü olarak çalışırken ve çok okuyarak
kendini eğitirken aklına gelmiştir. Ancak 1847’de bu küçük kitabı yazmasına yol açan
mantığa yeniden başlayan ilgisi bir zamanlar ünlü olan tartışma üzerine yazılmış mektupların
dergilerde boy göstermesinden kaynaklanmıştır. Bu tartışma Edinburgh’lu Sir William
Hamilton’un yüklem nicelemesi öğretisini kabullenmede öncelik iddia etmesinden, Augustus
De Morgan’ı hırsızlıkla suçlamasından ve eğitimde bir öğe olarak matematiğe karşı sarf ettiği
saçma sapan sözlerden doğmuştur. Eserini yayınlamadan önce Boole ilgilerini paylaştığı De
Morgan’a mektup yazmıştır; ancak bu tarihte De Morgan Formal Logic (Formel Mantık) adlı
kitabını bitirmek üzeredir ve o her ikisinin de sonuçları üzerinde görüşmeden kitaplarını
yayınlamaları gerektiğini önermiştir. İki kitap aşağı yukarı aynı zamanda ortaya çıkmıştır; bir
hikayeye göre dükkanlara aynı gün ulaşmışlardır.
Boole 1849’da Cork’da yeni kurulan Queen’s Kolej’inde matematik bölüm
başkanlığına atanır atanmaz mantık kuramı hakkında daha geniş bir kitabın hazırlığına
başlamıştır. Yaşamının bu döneminde uğraşısının zihin bilim olduğunu, matematiğin ise
dinlencesi olduğunu söylemiştir. Bu onun matematikte üretken olmadığı anlamına gelmez (bu
dönemde ‘quaternion’lar üzerine notlar yazmıştır), ancak mantığın temelleri hakkında
filozoflar tarafından yazılanların bilgisini edinmeye büyük enerji harcamıtır. Çalışmasının
sonucu An Investigation of the Laws of Thought on which are founded The Mathematical
Theories of Logic and Probabilities (Mantık ve Olasılığın Matematiksel Kuramlarının
Üzerine Kurulduğu Düşünce Yasalarının Bir İncelemesi) adlı kitap olmuştur. Boole ve bir
arkadaşının parasıyla 1854’te yayınlanan bu eser çok satmamıştır, ancak Mantığın
Matematiksel Analizi’ni görmemiş birçok kişi tarafından okunmuş ve genellikle Boole’un
başyapıtı olarak görülmüştür. Bu kitaptaki esas yenilik fikirlerinin olasılıklar hesabına
uygulanmasıdır. Bu gayet güzel başarılmıştır; ancak geri kalanı bakımından bu kitap çok
özgün değildir. Formel bakımdan önemli bir değişiklik yoktur ve temel fikirlerin önceki
eserde sunulduğundan daha açık seçik sunulduğu söylenemez. Ancak Boole çalışmasını
açıklığa kavuşturması bakımından bu eserde ilginç bazı özenle hazırlanmış örnekler ile bazı
metafiziksel paragraflar bulunur. Yazıldığından yarım yüzyıl sonra Bertrand Russell Düşünce
Yasaları’nı “saf matematiğin keşfedildiği” eser olarak tanımlamıştır.
Yayılması gereken temel ünvanlarından biri Boole’un mantığı epistemolojinin
egemenliğinden kurtardığı ve böylece onun bağımsız bir bilim olarak canlanmasını
gerçekleştirdiğidir. On yedinci ve on sekizinci yüzyılların karmaşık geleneği ile ilk kırılma,
kendisi bir filozof-matematikçi olan Bolzano tarafından gerçekleştirilmiştir, ancak mantığın
zihnimizin süreçlerine dayanmadan faydalı bir şekilde incelenebildiğini açıkça gösteren
Boole’un çalışmasıdır. O şüphesiz düşünce yasaları ile bu ifadenin psikolojik anlamında
uğraştığına inanmıştır, ancak o aslında düşünülebilir olanların en genel yasalarının bazıları ile
uğraşmıştır.
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3.1.3. Boole Cebri
x ve y gibi harflerin sınıfları simgelediklerini ve iki sınıf sembolü arasında ‘=’ sembolü
kullanmanın söz konusu sınıfların aynı elemanlara sahip olduklarını gösterdiğini varsayalım.
O zaman iki sınıfın kesişimi, yani bu sınıfların her ikisine de ait tüm şeylerden oluşan sınıf xy
gibi karmaşık bir sembol ile belirtilebilir. Bu uzlaşma dar tanımlı bir sınıfı belirtmeye
çalıştığımızda sıfatları birlikte sıraladığımız yöntem tarafından ileri sürülür. Örneğin, büyük,
kırmızı, kare şeyler sınıfından söz edebiliriz. Boole aslında sıfatlar ile sınıf sembolleri
arasında çok keskin bir ayrım yapmamıştır; o zaman zaman x, y, z, vs. harflerini bazı şeyleri
dikkat edilmesi için seçen semboller olarak düşünerek bunlara ‘seçici’ semboller adını
vermiştir.
Ancak, tüm ayırt edilebilir sınıflar arasında iki sınırlandırıcı örnek vardır ki bunlar
için özel semboller bulunması uygundur. Bunlar ‘evren’ sınıfı ya da her şeyin üye olduğu sınıf
ve ‘boş’ sınıf ya da hiçbir şeyin üye olmadığı sınıftır. Boole sembolizminde bunlar sırasıyla 1
ve 0 sembolleri ile gösterilmiştir. 1x = x ile 0x = 0 denklemleri her zamanki sayısal
yorumlamada oldukları kadar bu açıklanan sınıf yorumlamasında da geçerlidir. Boole evren
sınıfı ve boş sınıf hakkında yazdığında, ‘sınıf’ sözcüğünün alışıldık kullanımına önemli bir
genişletme yapmıştır. Uygulamada Boole’un ‘1’ imi De Morgan’ın ‘konuşma evreni’ dediği
şeyi, yani, herhangi bir türden düşünülebilir nesnelerin bütününü değil, daha ziyade
tartışılmakta olan şeylerin belirli bir kategorisinin tümünü belirtir. Böylece örneğin, ‘Ali’ ve
‘yabancı’ terimlerinin tamamlayıcı sınıfları belirledikleri bir bağlamda konuşma evreni
insanoğludur.
Boole’un sınıfların kesişimi sembolizmi ile uzun süredir yerleşmiş olan sayıların
çarpımı sembolizmi arasında apaçık benzerlikler bulunduğundan, iki sınıfın kesişimini
bunların mantıksal çarpımı olarak tanımlamak adet olmuştur. Ancak kesişim sembolizminin
kurallarında sayısal çarpma kurallarında bulunmayan çok önemli bir özellik bulunur. Eğer x
bir sınıfı belirtirse, o sınıfın kendisiyle kesişimi aynı sınıftır, yani, xx = x. Mantığın
Matematiksel Analizi’nde Boole bu doğruluğu genellikle xn = x formülüyle ifade etmiş ve
bunun kendi hesabının ayırt edici özelliği olduğunu söylemiştir.
Bölme sayısal cebirde çarpmanın tersi olarak görünür, ancak Boole sınıflardan
bahsederken genel olarak bölmeye benzeyen bir işleme izin vermemiştir. Eğer x, y, z harfleri
sınıfları belirtirlerse, xz = yz denkleminden x = y denklemini iddia edemeyiz. Bekar hocalar
sınıfı kırmızı-saçlı hocalar sınıfıyla eş olabilir, ancak bundan tüm bekarların kırmızı-saçlı
oldukları çıkmaz.
Boole ‘+’ sembolünün sadece kesişimi olmayan sınıflar için kullanmış ve ‘–‘
sembolünü de ‘+’ sembolünün tersi olarak kullanmıştır. Özellikle x ile belirtilen sınıfın
tamlayanı için 1 - x yazmıştır. Bu kullanım onun sisteminin özel ilkesini x (1 - x) = 0
formülünde ifade etmesini sağlamıştır.
Bu notasyon sistemi geleneksel mantığın A, E, I ve O önermelerinin ifadesi için
yeterlidir, ancak A ve E önermeleri varlıksal anlamları dışında alınmaları şartıyla. x harfinin X
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şeylerin sınıfını, y harfinin de Y şeylerin sınıfını gösterdiğini varsayarsak, şu taslağı elde
ederiz:
Her X Y’dir.........................x (1 - y) = 0
Hiçbir X Y değildir..........x y = 0
Bazı X’ler Y’dir.................x y ≠ 0
Bazı X’ler Y değildir.......x (1 - y) ≠ 0
Dört önermenin her biri cebirsel olarak bunlara eşdeğer olan, ancak bu kadar basit
olmayan başka çeşitli şekillerde de gösterilebilir. Ancak bu taslakta tümel önermeler
denklemlerle ifade edilirken tikel önermeler eşitsizliklerle ifade edilmişlerdir. Boole tüm
geleneksel türden kategorik önermeleri denklemlerle ifade etmeyi tercih etmiş ve bundan
dolayı taslağın son iki satırı yerine şunları yazmıştır:
Bazı X’ler Y’dir...............x y = v
Bazı X’ler Y değildir..... x (1 – y) = v
Tikel önermeleri ifade etmek amacıyla ileri sürdüğü v harfi, ‘bazı’ sözcüğüne karşılık
geliyor gibi görünür; ancak onun ‘biri hariç tüm bakımlardan belirsiz’ bir sınıfı belirttiği,
diğer bir değişle, bir üye ya da üyeleri içerdiği (yani, boş sınıfa eşit olmadığı) söylenir. Bu
açıklama çok tatmin edici değildir. Eğer X bir şey Y ise, xy ile belirtilen sınıf en azından bir
üyeden oluşur. Ancak xy denilen sınıfı tek tanımlayıcı özelliği bir üye veya üyeler barındırma
olan bir sınıfla eşitleyerek bunu söyleyemeyiz; çünkü böyle bir sınıf yoktur.
Sınıflar ve sınıflar üzerindeki işlemler cinsinden bu sistemin yorumu için, Boole’un
açık veya örtük şekilde öncüller olarak varsaydığı aşağıdaki formüllerin hepsi doğru
önermeleri ifade ederler:
(1) x y = y x
(2) x + y = y + x
(3) x (y + z ) = x y + x z
(4) x (y – z) = x y – x z
(5) x = y ise, o zaman x z = y z
(6) x = y ise, o zaman x + z = y + z
(7) x = y ise, o zaman x – z = y – z
(8) x (1 – x) = 0
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Aslında yeni bir ilke ekleyerek Boole’un sistemini iki-değerli bir cebre dönüştürmek
mümkündür:
(9) Ya x = 1 ya da x = 0.
Mantığın Matematiksel Analizi’nde ve tekrar Düşünce Yasaları’nda Boole x = 1
denkleminin X önermesi doğrudur anlamında alınabileceği, x = 0 denkleminin de X önermesi
yanlıştır anlamına gelebileceği bir düzen önermiştir. Bu kullanıma uygun olarak daha
karmaşık önermelerin doğruluk-değerleri küçük harflerin kombinasyonları şeklinde, örneğin,
X ve Y önermelerinin tümel-evetlemesinin doğruluk-değeri xy kombinasyonu tarafından; X
ve Y önermelerinin tekil-evetlemesinin doğruluk-değeri ise x + y kombinasyonu ile
gösterilebilir. Burada doğru ve yanlış için sırasıyla 1 ve 0 sembolleriyle önermelerin
doğruluk-değerleri cinsinden Boole sisteminin bir yorumu için gerekli olan her şeye sahip
olduğumuz görülecektir. Bu yorum da, tıpkı sayısal yorum gibi, (9) nolu ilkeyi sağlar.
Önermelere ilişkin yapılan bu yorum Boole tarafından bu şekilde yapılmıştır, ancak daha
sonra Frege tarafından bulunan ‘doğruluk-değeri’ ifadesi kullanılmamıştır.
Boole sisteminin formel değerlendirmesindeki temel işlem ‘gelişim’ dediği işlemdir.
Farz edelim ki f (x) ifadesi x harfini ve muhtemelen başka seçici sembolleri içeren, ancak
bunlardan başka sadece daha önce tartıştığımız her zamanki cebir imlerini içeren bir ifade için
bir kısaltma olsun. O zaman, uygun a ve b katsayıları için, f (x) = a x + b (1 - x) olur. a ve b
değerlerini belirlemek için de sadece x’in 1 ve 0 değerlerini aldığını varsaymamız gerekir.
Çünkü o zaman f (1) = a ve f (0) = b denklemlerini yerlerine koyarak şunu elde ederiz:
f (x) = f (1) x + f (0) (1 - x)
Bu formül f (x) ifadesinin x’e göre gelişimini verir.
Buna dayanarak diğer önemli bir işlem olan ‘çözüm’ işlemini tanımlamak da
mümkündür. Farz edelim ki verilen bilginin tümü tek bir f (x) = 0 denkleminde içerilsin.
Burada f (x) ifadesi x harici seçici semboller içeren bir ifadenin kısaltmasıdır ve y, z,
vesairenin diğer seçici semboller olduğu x = φ (y, z, ...) formunda bir denklem bulma
arzulanır. İlk denklemimizi x’e göre geliştirerek şunu elde ederiz:
f (1) x + f (0) (1 - x) = 0.
Bu aşağıdaki şekilde yeniden yazılabilir:
[f (1) – f (0)] x + f (0) = 0,
o zaman şunu çıkarmak kolaydır:
x=

f (0)
f (0) – f (1)
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Son olarak Boole ‘eliminasyon’ işlemi için kurallar vermiştir. Bilgimizin kısaltılmış
şekilde f (x) = 0 denklemi ile gösterildiğini farz edelim ve eğer varsa, f (x)’in tam halinde
sembolize edilen diğer sınıfların arasında hangi bağıntıların bağımsız olarak doğru olduğunun
bulunması arzu edilsin. Çözüm işlemi ile şunu elde ederiz:
x=

f (0)
f (0) – f (1)

bundan şunu da elde edebiliriz:
1-x= _

f (1)
f (0) – f (1)

Ancak cebrin temel kurallarından birine göre
x (1 - x) = 0,
bunu çözümümüzün iki sonucuyla birlikte ele aldığımızda Boole’a göre şunu
çıkarabiliriz:
- f (0) f (1)

=0

[f (0) – f (1)]2
yani,

f (0) f (1) = 0.

Bu hesap işlemlerinin çeşitli kombinasyonları ile Boole geleneksel mantıkta kabul
edilen her türlü akıl yürütmenin cebirsel gösterimini verebilmiştir. Özellikle kıyas akıl
yürütmesi iki sınıf denkleminin bir denkleme indirgenmesi olarak gösterilebilir, onu orta
terimin elimine edilmesi ve sonucun özne teriminin çözümü izler. Basit bir örneği ele almak
gerekirse, eğer h insanlar sınıfı, a hayvanlar sınıfı, m de ölümlüler sınıfını gösterirse, ‘her
insan bir hayvandır’ ve ‘her hayvan ölümlüdür’ öncülleri yerine şu denklemler konulabilir:
h (1 - a) = 0
a (1 - m) = 0
Bu denklemleri tek denkleme indirgediğimizde şunu elde ederiz:
h–ha+a–am=0
Bundan da sırayla a’ya göre geliştirme yaparak şunu elde ederiz:
(h –h 1 + 1 – 1 m) a + (h – h 0 + 0 – 0 m) (1 - a) = 0
Veya
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(1 – m) a + h (1 – a) = 0.
Daha sonra kurallara göre a’yı elimine ederek şu sonuca varabiliriz:
(1 - m) h = 0.
Bu denklem ‘her insan ölümlüdür’ anlamında yorumlanabilir şekildedir. Böylece
Boole’un ileri sürdüğü yöntemlerin mekanik bir şekilde uygulanabildiği görülmüştür.
Boole formel mantığın prototipi olan Boole cebrini yaratmıştır. Boole cebri
önermelerin doğruluk değerlerini bulmak için saf hesaplama kullanan ilk mantık sistemidir.
Boole doğru için 1, yanlış için 0 değerini kullanmıştır. Bilgisayar uzmanları bu değerler
dışında
başka değerler alamayan nesneler olarak hâlâ Boole değişkenlerini kullanmaktadırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Boole bu eserde sonradan Boole cebri olarak anılan mantık cebrini öne sürmüştür.
Sınfları x, y, z gibi harflerle belirtmiş ve bunlara ‘seçici’ semboller adını vermiştir. x ve y
sınıflarının kesişimini x y olarak göstermiştir. Ayrıca ‘evren’ sınıfını her şeyin üye olduğu
sınıf, ‘boş’ sınıfı da hiçbir şeyin üye olmadığı sınıf olarak tanımlamış ve bunları sırasıyla 1 ve
0 sembolleri ile göstermiştir. Boole cebrinde x bir sınıfı belirtirse, o sınıfın kendisiyle kesişimi
aynı sınıftır, yani xx = x. Boole x ile belirtilen sınıfın tamlayanını 1 - x ile göstermiştir.
Böylece sisteminin özel ilkesini x (1 - x) = 0 formülüyle ifade etmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ‘Cebrin Temelleri’ adlı makale dizisinin yazarıdır?

a)

Boole

b)

H. Grassmann

c)

D. F. Gregory

d)

De Morgan

e)

Sir William Rowan Hamilton

2)
Varyasyon Hesabındaki Belirli Teoremler Üzerine adlı makaleyi yazan
matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Öklid

b)

Saccheri

c)

Labochevsky

d)

Boole

e)

John Wallis

3)

Mantığın Matematiksel Analizi adlı eser kime aittir?

a)

Öklid

b)

John Wallis

c)

Saccheri

d)

Labochevsky

e)

Boole
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4)
Boole’nin hangi eseri Russell tarafından “saf matematiğin keşfedildiği” eser
olarak tanımlanmıştır?
a)

Düşünce Yasaları

b)

Analizde Genel bir Metot Üzerine

c)

Varyasyon Hesabındaki Belirli Teoremler Üzerine

d)

Cebrin Temelleri

e)

Genişleme Bilimi

5)

Aşağıdakilerden hangisi Boole sisteminin özel ilkesidir?

a)

X (1 + X)= 0

b)

X (1 + Y)= 0

c)

X (1 - X)= 0

d)

X (1 - Y)= V

e)

X (1 - X)= 1

Cevaplar:
1) d 2) d, 3) e, 4) a, 5) c
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4. BOOLE CEBRİNİN DAHA SONRAKİ GELİŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.1. John Venn
4.1.2. William Stanley Jevons
4.1.3. Edward Vermilye Huntington
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

John Venn kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

William Stanley Jevons kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

3)

Edward Vermilye Huntington kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Boole Cebrinin Daha Sonraki
Gelişmeleri

Kazanım

John Venn
William Stanley
Jevons
Edward Vermilye
Huntington

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
•

John Venn,

•

William Stanley Jevons,

•

Edward Vermilye Huntington
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Giriş
Boole sisteminin esas yeniliği onun seçmeli fonksiyonlar kuramı ile bunların
gelişimidir. Boole’un kitabı Mathematical Analysis of Logic’den (Mantığın Matematiksel
Analizi) Boole’cu gelişmelerin açık bir gösterimi için Frege’nin 1879 tarihli
Begriffsschrift’indeki (Kavram Yazısı) doğruluk-tabloları kullanımına ufak bir adım kalmıştı.
Bir makalesinde Amerikalı mantıkçı C. S. Peirce zorunlu olarak doğru bir formülün
bileşenlerine tüm doğruluk-değerleri verildiğinde doğru kalan formül olduğu görüşünü
eklemiştir.
1881 tarihli Symbolic Logic (Sembolik Mantık) eserinde Boole’un hayranı olan J. Venn
sınıflar arasındaki bağıntıları göstermek için çakışan alanlara sahip şemalar kullanmıştır.
Onun şemaları Euler şemalarından farklıdır, o önce tüm olası kombinasyonları farklı alanlarla
göstermiş, sonra verilen bir önermeyi göstermek için hangi kombinasyonların boş,
hangilerinin boş olmaması gerektiğini değişik alanları işaretleyerek belirtmiştir.
Boole yöntemleri parmak hesabına indirgenebildiğinden dolayı makineleştirmeye
uygundur. Bunu ilk fark eden Jevons olmuş, 1869’da bir mantık makinesi yapmayı başarmış
ve bunu bir sonraki yıl Kraliyet Topluluğu’na sunmuştur. Boole cebri 1936’da elektrik
iletişimi mühendisliğinde anahtar ve röle devreleri çalışması için kullanılmıştır. Anahtar ve
rölelerden oluşan bir devre doğru Boole ifadesiyle tanımlandığında, belli yolların belirli
durumlarda açık olup olmayacağını cebirsel olarak belirlemek mümkündür.
Ancak en önemli gelişme bu hesabın katı aksiyomlaştırılmış formda sunumudur. E. V.
Huntington ‘Mantık Cebri için Bağımsız Postulatlar Kümeleri’ üzerine iki makale yazmıştır.
Huntington bu makalelerinde mantık cebrinden söz ettiği halde, postulatlarını soyut bir
şekilde, yani hiçbir özel yoruma işaret etmeden sunmuştur. Huntington’un ilk kümesi toplama
ile çarpma işlemlerini temel işlemler olarak alması bakımından Boole sistemine en yakın
olandır.
Daha yakın zamanda A. Tarski genişletilmiş bir Boole cebri sistemi için birkaç
eşdeğer postulat kümesi vermiştir. Bu kümelerde sınırsız sayıda postulat bulundurma
özelliğine sahip iki işlem vardır; bunlar belirli bir elemanlar kümesinin tüm elemanlarının
mantıksal toplamını veya birleşimini alma ve belirli bir elemanlar kümesinin tüm
elemanlarının mantıksal çarpımını veya kesişimini almadır.
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4.1. Boole Cebrinin Daha Sonraki Gelişmeleri
Boole sisteminin esas yeniliği onun seçmeli fonksiyonlar kuramı ile bunların
gelişimidir; yani günümüzdeki değişle, onun doğruluk-fonksiyonları kuramı ile bunların tikelevetlemeli yasal biçimde ifade edilmesidir. Megaralı Philo belirli seçmeli fonksiyonları
tartışmış ve bunların nasıl geliştirilebileceğini açıklamıştır; ancak bu konuları genel olarak ilk
ele alan Boole olmuştur. Boole’un kitabı Mathematical Analysis of Logic’den (Mantığın
Matematiksel Analizi) Boole’cu gelişmelerin açık bir gösterimi için Frege’nin 1879 tarihli
Begriffsschrift’indeki (Kavram Yazısı) doğruluk-tabloları kullanımına ufak bir adım kalmıştı.
1885 tarihli bir makalesinde Amerikalı mantıkçı C. S. Peirce zorunlu olarak doğru bir
formülün bileşenlerine tüm doğruluk-değerleri verildiğinde doğru kalan formül olduğunu
belirtmiştir: “Bir formülün zorunlu olarak doğru olup olmadığını bulmak için harfler yerine f
ve v koyun ve bu türden değerlerin konulması sonucu yanlış varsayılabilip
varsayılamayacağını görün.” Bu iki kavramla birlikte de 1920’de Post ve Wittgenstein
tarafından popüler hale getirilen temel mantıktaki tablolama yöntemi için tüm gerekenlere
sahip olmuş oluruz.

4.1.1. John Venn
1881 tarihli Symbolic Logic (Sembolik Mantık) eserinde Boole’un diğer bir hayranı
olan J. Venn sınıflar arasındaki bağıntıları ya da önermelerin doğruluk-koşullarını göstermek
için çakışan alanlara sahip şemalar (yani, topolojik modeller) kullanmıştır. Onun şemaları
Euler şemalarından farklıdır, o önce tüm olası kombinasyonları farklı alanlarla göstermiş,
sonra verilen bir önermeyi göstermek için hangi kombinasyonların boş, hangilerinin boş
olmaması gerektiğini değişik alanları işaretleyerek belirtmiştir. Jevons gibi, o da açıklamaya
çalıştığı şeyin Boole’un temel buluşlarından biri olduğunu düşünmüş ve şemalarını Boole’un
çeşitli hesap işlemlerini doğruladığı gelişim kuramının gösterimleri olarak görmüştür.
Böylece ‘her insan bir hayvandır’, ‘her hayvan ölümlüdür’, bundan dolayı ‘her insan
ölümlüdür’ örneği, insan terimi ‘h’ ile, hayvan terimi ‘a’ ile, ölümlü terimi de ‘m’ ile
gösterildiğinde aşağıdaki şekille gösterilebilir:

a

h

m

Bu şemada kare konuşma evrenini, üç daire alanı da insanlar, hayvanlar ve
ölümlülerden meydana gelen üç sınıfı gösterir. Bir alanın taranması bir öncülde belirtildiği
gibi karşılık gelen sınıfın, örneğin hayvan olmayan insanlar sınıfının boş olduğunu belirtir; bir
alana yıldız koymak ise karşılık gelen sınıfın boş olmadığını belirtir. 1896 tarihli Symbolic
Logic (Sembolik Mantık) eserinde Lewis Caroll kıyasların geçerliliğini belirlemek için ileri
sürdüğü bir yöntemde benzer bir şema kullanmıştır.
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4.1.2. William Stanley Jevons
Boole yöntemleri parmak hesabına indirgenebildiğinden dolayı makineleştirmeye
uygundur. Bunu ilk fark eden Jevons olmuş, 1869’da bir mantık makinesi yapmayı başarmış
ve bunu bir sonraki yıl Kraliyet Topluluğu’na (Royal Society) sunmuştur. Bir betimlemesinde
bu aletin görüntüsünün diklemesine duran çok küçük bir piyanoya benzediğini söylemiştir,
ancak modern gözler için daha ziyade bir yazarkasaya benzer, çünkü elemanların (sınıfların
ya da önermelerin) değişik olası kombinasyonlarını belirten imler tuşlara basarak ortaya çıkar
veya yok olur. 1885’de Allan Marquand, Jevons’un makinesinin elektrikle işleyen bir
benzerini önermiştir ve 1947’de özellikle on iki mantıksal değişkene (yani, önerme ya da sınıf
harflerine) kadar Boole problemlerini çözmek için farklı bir tasarıma sahip elektrikli bir
bilgisayar T. A. Kalin ve W. Burkhart tarafından Harvard’da yapılmıştır.
Genel amaçlar için tasarlanmış herhangi modern bir elektronik bilgisayar Boole
cebriyle iş görebilmelidir. Çünkü eğer bu basit matematiksel hesabın mantıksal
ifadelendirmesini takip edecekse, tümel-evetlemeyi, tikel-evetlemeyi, değillemeyi ve koşullu
bağımlılığı hesaba katmalıdır. Örneğin, komutları şöyle olabilir: eğer belli bir işlemin
yapılmasında A ve B koşullarının her ikisi de sağlanırsa, bu işlem C’yi yapmalı ve o zaman
eğer C’nin sonucu D veya E ise, işlem F’yi yapmalı, yoksa G’yi yapmalı gibi. Tüm bunlar seri
ve paralel dizilişlerin çeşitli kombinasyonları içinde elektrik impalsları gönderen anahtarlar
olarak termiyonik tüpler veya transistörler kullanılarak yapılır. Boole cebri 1936 gibi erken bir
tarihte elektrik iletişimi mühendisliğinde anahtar ve röle devreleri çalışması için
kullanıldığından uygun devrelerin üretilebilmesi çok şaşırtıcı değildir. Eğer iki durumdan
birinde olması gereken elektrik devresinin açılması bir önermenin doğrulanmasına
benzetilirse, devrenin kapanması da aynı önermenin reddedilmesine benzetilebilir; iki
devrenin paralel bağlanması iki önermenin ‘veya’ ile bağlanmasına benzetilebilirken, iki
devrenin seri bağlanması iki önermenin tümel-evetlemesine benzetilebilir. Anahtar ve
rölelerden oluşan karmaşık bir devre bu benzetmelere uygun bir şekilde doğru Boole
ifadesiyle tanımlandığında, belli yolların belirli durumlarda açık olup olmayacağını cebirsel
olarak belirlemek mümkündür ve bu ifadenin cebirsel transformasyonları ile daha az aletle
aynı sonuçları verecek bir devre bulmak dahi mümkün olabilir.
Boole sistemi bazı bakımlardan kolay işlemeye elverişli olduğu halde, bazı estetik
kusurları barındırır; örneğin x ve y’nin ayrık sınıflar (yani, xy = 0 denkleminin doğru)
olduğunu bilmeden x + y yazamayacağımız sınırlamasında olduğu gibi. Boole sistemi ayrıca
varlıksal önermelerin ifadesi için v harfinin kullanımı, 1 ve 0 harici katsayıların kabulü ve
mantıkta sabit bir anlam atfedilmeyen bölme işleminin kullanımı gibi bazı kesinlik kusurları
da barındırır. The Laws of Thought (Düşünce Yasaları) eserinin yayınlanmasından sonraki
yarım yüzyıl içinde bu eksikler takipçilerince giderilmiştir. Jevons bu reformu yazdığı Pure
Logic, or the Logic of Quality apart from Quantity (Saf Mantık veya Nicelikten Ayrı Olarak
Nitelik Mantığı) eseriyle 1864 yılında başlatmıştır ve burada ‘+’ sembolünün aralarında
bulunduğu imlerde hiçbir sınırlama olmayan kapsamlı ‘veya’ olarak kullanımını önermiştir.
Bu büyük bir sadeleştirmeyi mümkün kılmış ve bundan dolayı Venn haricindeki daha sonraki
tüm mantık cebri yazarlarınca kabul görmüştür. C. S. Peirce’ün 1867 tarihli bir yazısında
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işaret ettiği gibi bu, mantıksal toplama içeren teoremler ile mantıksal çarpma içeren teoremler
arasında tam bir paralellik ortaya çıkarmıştır. Bu avantaj en eksiksiz şekliyle E. Schröder
tarafından Vorlesungen über die Algebra der Logik (Mantık Cebri Üzerine Dersler) (1890-5)
eserinde bu türden teoremler hazırladığında gösterilmiştir. Yaklaşık 1880 tarihli bir yazısında
Peirce sadeleştirme yönünde daha da ileri gitmiş ve Boole’un tüm seçmeli fonksiyonlarının
‘ne ... ne...’ anlamında tek bir basit im kullanılarak nasıl ifade edilebilir olduğunu
göstermiştir. Ancak Peirce’ün diğer birçok buluşu gibi, bu da o zaman fark edilmemiştir: bu
imkan H. M. Sheffer tarafından 1913’de tekrar keşfedilene kadar bu türden bir indirgeme
imkanından hiçbir fayda sağlanmamıştır. Peirce, Leibniz’in ‘inest’i anlamındaki bir imi de
yeniden ortaya çıkarmıştır; imi olmasa da fikri Schröder tarafından benimsenmiştir.

4.1.3. Edward Vermilye Huntington
Ancak en önemli gelişme bu hesabın katı aksiyomlaştırılmış formda sunumudur.
Boole sistemini olağan sayısal cebirden farklı tek bir ilkeyle betimlemekten hoşnut olmuşken
onu izleyenler tüm varsayımlarını açık hale getirmeye çalışmışlardır. Bu çabanın sonuçları E.
V. Huntington’un ‘Mantık Cebri için Bağımsız Postulatlar Kümeleri’ üzerine yazdığı iki
makalesinde en iyi şekilde incelenebilir. Huntington mantık cebrinden söz ettiği halde,
postulatlarını soyut bir şekilde, yani hiçbir özel yoruma işaret etmeden sunmuştur ve Boole
cebrinin bu geliştirilmiş şekli mantıktaki kullanımından ayrı olarak modern matematikçiler
için aslında hayli ilgi çekicidir. Karşılaştırma kolaylığı bakımından Huntington kümelerinin
birinci, ikinci ve dördüncüsü aşağıda Boole sembolizmi içinde, bu sembolizmin uygun olduğu
kadar, verilmiştir. 1 ve 0 da dahil çeşitli imler sadece postulatlar tarafından onlara verilen
anlamlara sahiptir.
Huntington’un ilk kümesi A. N. Whitehead tarafından onun 1898 tarihli Universal
Algebra (Evrensel Cebir) eserinde verilen kümeden uyarlanmıştır ve toplama ile çarpma
işlemlerini temel işlemler olarak alması bakımından Boole sistemine en yakın olandır. Bunlar
kısaca cebrin elemanları denilen bir nesneler sınıfından herhangi bir çifte
uygulanabilmelidirler. Bu postulatlara mantıksal bir yorum vermek istediğimizde bu
elemanları sınıflar ya da önermeler olarak alırız.
•

I a. a ve b elemanlar ise, a + b de elemandır.

•

I b. a ve b elemanlar ise, a × b de elemandır.

•

II a. Her a elemanı için a + 0 = a denklemini sağlayan bir 0 elemanı vardır.

•

II b. Her a elemanı için a × 1 = a denklemini sağlayan bir 1 elemanı vardır.

•
III a. Tüm a ve b elemanları için a + b = b + a ve sözkonusu kombinasyonlar
da elemanlardır.
•
III b. Tüm a ve b elemanları için a × b = b × a ve sözkonusu kombinasyonlar
da elemanlardır.
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•
IV a. Tüm a, b ve c elemanları için a + (b × c) = (a + b) × (a + c) ve sözkonusu
kombinasyonlar da elemanlardır.
•
IV b. Tüm a, b ve c elemanları için a × (b + c) = (a × b) + (a × c) ve sözkonusu
kombinasyonlar da elemanlardır.
•
V. 0 ve 1 elemanları varsa ve bir değerli iseler, bir a elemanı vardır ki (i) a
+a = 1 ve (ii) a × a = 0.
•

VI. En azından iki eleman x ve y vardır ki x ≠ y.

Huntington’un ikinci kümesi elemanlar üzerine herhangi bir işlemden ayrı olarak
elemanlar arasında bir içinde bulunma bağıntısıyla ilgilendiğinden Leibniz, Peirce ve
Schröder’in önerilerine benzer. Bu bağıntı için kullanmamız gereken im sayısal matematikte
‘küçüktür’ anlamında kullanılır, ancak burada a < b formülü a = b formülünü dışlamayan bir
anlamda anlaşılmalıdır. Eğer alışıldığı üzere bu cebrin elemanları sınıflar olmak zorundaysa,
bu im bir alt-sınıfın bir üst-sınıfın içinde bulunması anlamında, ancak üyelik anlamında
olmayan içinde bulunma anlamında alınabilir.
•

Her a elemanı için a < a.

•

a < b ve b < a ise, o zaman a = b.

•

a < b ve b < c ise, o zaman a < c.

•

Bir 0 elemanı vardır öyle ki her a ≠ 0 elemanı için, 0 < a.

•

Bir 1 elemanı vardır öyle ki her a ≠ 1 elemanı için, a < 1.

•
Eğer a ≠ b ve ne a < b ne de b < a ise, bir s elemanı vardır öyle ki (i) a < s, (ii) b
< s ve (iii) eğer y, ≠ s, a < y ve b < y şeklindeyse, o zaman s < y.
•
Eğer a ≠ b ve ne a < b ne de b < a ise, bir p elemanı vardır şöyle ki (i) p < a, (ii)
p < b ve (iii) eğer x, ≠ p, x < a ve x < b şeklindeyse, o zaman x < p.
•
0 ve 1 elemanları varsa ve bir değerli iseler, o zaman her a elemanı için bir a
elemanı vardır öyle ki
•

Eğer x < a ve x < a ise, o zaman x = 0 ve (ii) eğer a < y ve a < y ise, o zaman

y = 1.
•
Eğer (1), (4), (5) ve (8) nolu postulatlar doğruysa ve a < b doğru değilse, o
zaman bir x, ≠ 0 elemanı vardır, öyle ki x < a ve x < b.
•

En azından iki eleman x ve y vardır, öyle ki x ≠ y.
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Postulatların ifadesinde kullanılan s ve p harfleri sırasıyla ‘toplam (sum)’ ve ‘çarpım
(product)’ı kastetmek için önerilmiştir.
Huntington’un dördüncü kümesi tüm sistemin toplama ve tek tanımlanmamış
kavramlar olarak tümleyeni alma işlemlerince nasıl formüle edilebildiğini göstermek üzere
yapılandırılmıştır. Çarpma işlemi ve içinde bulunma bağıntısı gibi diğer kavramlar gerekirse
tanım ile ileri sürülebilir.


a ve b elemanlar ise, a + b de elemandır.



a eleman ise, a de elemandır.


Tüm a ve b elemanları için a + b = b + a ve sözkonusu kombinasyonlar da
elemanlardır.
•
(iv) Tüm a, b ve c elemanları için, (a + b) + c = a + (b + c) ve sözkonusu
kombinasyonlar da elemanlardır.
______
_____

Tüm a ve b elemanları için, a
kombinasyonlar da elemanlardır.

+ b

+ a + b = a ve sözkonusu

Bu küme ve buna karşılık gelen çarpma ve tamlayan alma işlemleri kümesi
muhtemelen bu türden oluşturulabilecek en basit kümelerdir.
Ancak, yukarıda söz edilen Peirce ve Sheffer’in aracıyla tek basit işlem içeren daha
basit bir postulatlar kümesi yaratmak mümkündür.
•

En azından iki farklı eleman vardır.

•

Tüm a ve b elemanları için a | b bir elemandır.

•
Her a elemanı için (a | a) | (a | a) = a ve sözkonusu kombinasyonlar da
elemanlardır.
•
Tüm a ve b elemanları için a | {b | (b | b)} = a | a ve sözkonusu kombinasyonlar
da elemanlardır.
•
Tüm a, b ve c elemanları için {a | (b | c)} | {a | (b | c)} = {(b | b) | a} | {(c | c) |
a} ve sözkonusu kombinasyonlar da elemanlardır.
Bu küme Sheffer’in yukarıda bahsi geçen makalesinde bulunacaktır ve a | b ifadesi
genellikle Sheffer’in çizgi fonksiyonu olarak adlandırılır. Kuşkusuz son üç postulat
oldukça karmaşıktır, ancak a | b ifadesi a × b veya a + b anlamında alınırsa ve a
imi a | a ifadesinin kısaltması olarak ileri sürülürse, bu postulatlar daha doğal görünürler. Bu
çizginin iki farklı şekilde yorumlanabildiği olgusu ikilik ilkesinin ilginç bir sonucudur.
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Daha yakın zamanda A. Tarski genişletilmiş bir Boole cebri sistemi için birkaç
eşdeğer postulat kümesi vermiştir. Bu kümelerde sınırsız sayıda postulat bulundurma
özelliğine sahip iki işlem vardır; bunlar belirli bir elemanlar kümesinin tüm elemanlarının
mantıksal toplamını veya birleşimini alma ve belirli bir elemanlar kümesinin tüm
elemanlarının mantıksal çarpımını veya kesişimini almadır. Bu genişletilmiş sistem S.
Lesniewski tarafından ‘mereoloji’ adıyla geliştirilen bir parça-bütün kuramıyla yakından
ilişkilidir. Aslında fark sadece Lesniewski sisteminin her bir elemanın içinde boş eleman
bulunması olasılığını dışlamasıdır.
Tüm bu aksiyom kümelerinin ortak özelliği bunların ‘ise’ gibi sıradan sözcüklerin
kullanımını içermeleri ve bundan dolayı bir önermeden veya bir önermeler kümesinden
diğerine çıkarım kuralları barındıran bir mantık sistemini varsaymalarıdır. Bu olgu Boole
cebrinin bir mantık sistemi olarak yorumlanabilmesini reddetmez, ancak bu Boole cebrinin
mantığın en basit ve en temel bölümü olamadığını gösterir. Bu cebrin elemanları sınıflar
olması gerekiyorsa, önermelerden başka önermeler çıkarma ile ilgili daha temel bir kuram
olması gerekir. Ancak bu daha temel kuram elemanların önermeler olduğu başka şekilde
yorumlanmış Boole cebri olamaz, çünkü bu cebrin diğer versiyonu tam olarak sınıflar
cebrindeki aynı varsayımları içerir. Frege’nin 1879 tarihli Begriffsschrift’i mantık biliminin
tam kapsamlı bir şekilde geliştirildiği ilk mantık incelemesidir. Ancak daha 1877’de H.
McColl ifade edilen ilkelerin denklemler yerine içermeler olduğu bir önermeler mantığı
önermiştir; ortaya çıkardığı sistem Frege’nin önermeler hesabı gibi eksiksiz olmasa da, bu
bakımdan öncelik hakkının ona verilmesi gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
E. V. Huntington ‘Mantık Cebri için Bağımsız Postulatlar Kümeleri’ üzerine iki
makale yazmıştır. Huntington bu makalelerinde mantık cebrinden söz ettiği halde,
postulatlarını soyut bir şekilde, yani hiçbir özel yoruma işaret etmeden sunmuştur.
Huntington’un ilk kümesi toplama ile çarpma işlemlerini temel işlemler olarak alması
bakımından Boole sistemine en yakın olandır.
Daha yakın zamanda A. Tarski genişletilmiş bir Boole cebri sistemi için birkaç
eşdeğer postulat kümesi vermiştir. Bu kümelerde sınırsız sayıda postulat bulundurma
özelliğine sahip iki işlem vardır; bunlar belirli bir elemanlar kümesinin tüm elemanlarının
mantıksal toplamını veya birleşimini alma ve belirli bir elemanlar kümesinin tüm
elemanlarının mantıksal çarpımını veya kesişimini almadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Boole sisteminde “Her X Y’dir” önermesine
karşılık gelen denklemdir?
a)

xy=0

b)

x (1 - y) = 0

c)

xy=v

d)

x (1 – y) = v

e)

xy=1

2)
Aşağıdakilerden hangisi Boole sisteminde “Bazı X’ler Y’dir” önermesine
karşılık gelen denklemdir?
a)

xy=0

b)

x (1 - y) = 0

c)

xy=v

d)

x (1 – y) = v

e)

xy=1

3)
Aşağıdakilerden hangisi Boole sisteminde “Hiçbir X, Y değildir” önermesine
karşılık gelen denklemdir?
a)

xy=0

b)

x (1 - y) = 0

c)

xy=v

d)

x (1 – y) = v

e)

xy=1
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Boole sisteminde “Bazı X’ler Y değildir” önermesine
karşılık gelen denklemdir?
a)

xy=0

b)

x (1 - y) = 0

c)

xy=v

d)

x (1 – y) = v

e)

xy=1

5)

Aşağıdakilerden hangisi Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica eserinin

yazarıdır?

a)

Russell

b)

Newton

c)

Whitehead

d)

Emanuel Swedenberg

e)

Galilei

Cevaplar:
1) b 2) c 3) a 4) d 5) b
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5. BAĞINTILAR MANTIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.1. Augustus De Morgan
5.1.2 Charles Sanders Peirce
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Augustus De Morgan kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

Charles Sanders Peirce kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bağıntılar Mantığı

Kazanım

Augustus De Morgan
Charles Sanders Peirce

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
•

Bağıntı,

•

De Morgan,

•

Peirce
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Giriş
Bağıntı özellikleri konusuna aralıksız ilgi 1859’da Augustus De Morgan’ın yazdığı bir
makaleye dayanır. Bu makalede o 1847 tarihli Formal Logic eserinde ve daha önceki
makalelerde tartışmış olduğu kıyas öğretisinin bağıntıların birleşimi kuramında sadece özel
bir durum olduğunu ve bu konunun daha genel bir değerlendirmesine geçme arzusunda
olduğunu söylemiştir. Kıyas akıl yürütmesinin kuralları aslında özdeşlik bağıntısının
çevrilebilir ve geçişli özelliğinin bir ifadesidir. Bir bağıntı kendi evriği ile aynı olduğu zaman
çevrilebilirdir, örneğin, benzerlik bağıntısı. Yani, ‘Ali Ahmet’e benzer’ önermesi ‘Ahmet
Ali’ye benzer’ önermesi ile aynı olduğundan çevrilebilir bir önermedir. Bir önermenin evriği
o önermenin öznesi ile yükleminin yer değiştirmiş halidir; örneğin, ‘kimi insanlar
mantıkçıdır’ önermesinin evriği ‘kimi mantıkçılar insandır’ önermesidir. Bir bağıntı, bu
bağıntıya göre bağıl olanın bağılı aynı türden bir bağıl olduğunda geçişlidir, örneğin, ata olma
bağıntısı. Yani, ‘Mehmet Murat’ın babasıdır’, ‘Murat Münci’nin babasıdır’ önermelerinden
‘Mehmet Münci’nin dedesidir’ önermesini çıkarırız. Daha sonraki mantıkçılar ‘çevrilebilir’
terimi yerine ‘simetrik’ terimini kullanmışlardır.
Makalesinin ana bölümünde De Morgan bir bağılın evriği ile çelişiği için ve bir çift
bağılın birleştirilebileceği üç farklı şekil için semboller öne sürmüştür. Bir çelişiğin evriği ile
evriğin çelişiğinin aynı olduğunu gösterdikten sonra, o üç birleşimin her birinin evriğini,
çelişiğini ve çelişiğin evriğini bir tabloda düzenlemeye çalışmıştır.
Charles Sanders Peirce bağıl imlerin yan yana gelişini bu şekilde kullanmaya devam
etmiş ve bunun bir bağıl çarpım ifade ettiğini söylemiştir. Aynı benzerliği devam ettirerek
Peirce daha sonra bağıl toplam kavramını ileri sürmüştür. Peirce’ün tanımladığı bağıl çarpım
ve bağıl toplamlar bağılların her zamanki mantıksal çarpım ve toplamlarından ayrılmalıdır. l
× m imi söz konusu her iki bağıntının da aynı terimlere sahip olduğu ‘aşık ve usta’ anlamında
alınabilir; ancak l × R m imi ‘-in bir ustasının aşığı’ anlamındadır. Peirce her bağıntıyla hangi
terimlerin, hangi sırayla ilişkilendirilmesi gerektiğini göstermek için bağıntı imleriyle birlikte
alt indeksler kullanmıştır. Böylece l ij bileşik imi i kişisinin j kişisinin bir aşığı olduğu
anlamındadır. İkiden fazla terimli bağıntılardan söz etmek istiyorsak, a ijk ve b ijkl gibi ifadeler
oluşturabiliriz. Ancak bu indekslerin en önemli kullanımı Peirce’ün öne sürdüğü bunların Σ
ve Π niceleyicileri ile birleşerek kullanımıdır.
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5.1. Bağıntılar Mantığı
Boole’un geleneksel mantığın tüm kuramlarını kapsayan bir cebir oluşturabilmesi bazı
mantıkçıları tüm mantığın cebir formunda sunulabilmesi gerektiğini varsaymaya
yönlendirmiştir. Bir sonraki nesilde sınıflar mantığı tarzında bir bağıntılar mantığı oluşturma
girişimleri olmuştur. Bu düşünce çizgisinin en detaylı oluşumu Schröder’in Vorlesungen über
die Algebra der Logik (Mantık Cebri Üzerine Dersler) (vol. iii, 1895) eserinde görülür, ancak
orijinal fikir ve ilginç önermelerin çoğu Peirce tarafından 1870 ile 1903 yılları arasında
yazılan ve günümüzde Toplu Eserleri’nin üçüncü cildinde yer alan bir dizi makalede ilk kez
ortaya konulmuştur. Maalesef Peirce bir mantıkçı olarak sadece yaratıcılığıyla değil,
düşündüğü birçok projeyi bitirememe özelliğiyle de Leibniz’e benziyordu.

5.1.1. Augustus De Morgan
Bağıntı özellikleri konusuna duyulan sürekli ilgi 1859’da Augustus De Morgan’ın
yazdığı bir makaleye dayanır. Bu makalede o 1847 tarihli Formal Logic (Formel Mantık)
eserinde ve daha önceki makalelerde tartışmış olduğu kıyas öğretisinin bağıntıların birleşimi
kuramında sadece özel bir durum olduğunu ve bu konunun daha genel bir değerlendirmesine
geçme arzusunda olduğunu söylemiştir. Kıyas akıl yürütmesinin kuralları aslında özdeşlik
bağıntısının evrilebilir (convertible) ve geçişli (transitive) özelliğinin bir ifadesidir. Bir bağıntı
kendi evriği (converse) ile aynı olduğu zaman evrilebilirdir, örneğin benzerlik bağıntısı. Yani,
‘Ali Ahmet’e benzer’ önermesi ‘Ahmet Ali’ye benzer’ önermesi ile aynı olduğundan
evrilebilir bir önermedir. Bir önermenin evriği o önermenin öznesi ile yükleminin yer
değiştirmiş halidir; örneğin, ‘kimi insanlar mantıkçıdır’ önermesinin evriği ‘kimi mantıkçılar
insandır’ önermesidir. Bir bağıntı, bu bağıntıya göre bağıl olanın bağılı aynı türden bir bağıl
olduğunda geçişlidir, örneğin, ata olma bağıntısı. Yani, ‘Mehmet Murat’ın babasıdır’, ‘Murat
Münci’nin babasıdır’ önermelerinden ‘Mehmet Münci’nin dedesidir’ önermesini çıkarırız.
Daha sonraki mantıkçılar ‘evrilebilir’ terimi yerine ‘simetrik’ (symmetrical) terimini
kullanmışlardır. Bu ayrım yeni değildir; çünkü Peirce’ün işaret etmiş olduğu gibi, Ockham bu
türden bağıntıları baba olma bağıntısı gibi çevrilemez (disquiparant) bağıntıların zıttı olan
çevrilebilir (equiparant) bağıntılar olarak yazmıştır. Geçişli bağıntılar tanımında kullandığı
‘bağıl’ sözcüğüyle De Morgan bazı mantıkçıların bağıl terim dedikleri şeyi, yani başka bir
şeyle bağıntılı olduğundan dolayı bir şeye uygulanan terimi kastetmiştir. De Morgan, Peirce
ve Schröder her zaman bağıntıları ‘___ ...nın atasıdır’ şeklinde ifade edilmiş olarak
düşünmüşler; kendi görevlerinin de bağıl terimlerin birbirleriyle ve bağıl olmayan terimlerle
nasıl birleştirilebileceğini göstermek olduğunu varsaymışlardır.
Makalesinin ana bölümünde De Morgan bir bağılın evriği ile çelişiği (o ‘karşıt’
demiştir) için ve bir çift bağılın birleştirilebileceği üç farklı şekil için semboller öne
sürmüştür. Bir çelişiğin evriği ile evriğin çelişiğinin aynı olduğunu gösterdikten sonra, o üç
birleşimin her birinin evriğini, çelişiğini ve çelişiğin evriğini bir tabloda düzenlemeye
çalışmıştır. Tartıştığı üç birleşim biçimi şu şekilde ifade edilebilir: (i) x, y’nin bir m’sinin bir
l’sidir (örneğin, ‘Ali Ahmet’in bir ustasının (master) bir aşığıdır (lover)’), (ii) x, y’nin her
m’sinin bir l’sidir (örneğin, ‘Ali Ahmet’in her ustasının bir aşığıdır’), (iii) x, hiçbir şeyin l’si
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değil, ancak y’nin bir m’sidir (örneğin, ‘Ali hiç kimsenin aşığı değil, ancak Ahmet’in bir
ustasıdır’). O bu türden her bir birleşimin evriğinin veya çelişiğinin veya çelişiğinin evriğinin
tartışılan türlerden birinin birleşimi olduğunu da göstermiştir, ancak öyle bir birleşim ki basit
bir bağıl ilk birleşimdeki basit bir bağılın evriği veya çelişiği veya çelişiğinin evriği olabilir.
Böylece ‘-in bir ustasının aşığı’ birleşiminin çelişiğinin evriği ‘ her aşığının hizmetkarıolmayan’ veya ‘kimsenin değil, ancak -- tarafından aşık olunmayanın hizmetkarı’ dır.

5.1.2. Charles Sanders Peirce
Bir bağıllar cebri fikri muhtemelen De Morgan’ın ‘bir –in m sinin l si’nin kısaltması
olarak lm yazmayı akıl etmesinden çıkmıştır; çünkü Peirce bağıl imlerin yan yana gelişini bu
şekilde kullanmaya devam etmiş ve bunun bir bağıl çarpım ifade ettiğini söylemiştir. Burada,
bu kavramın yeniliğini ve bağıl çarpmanın yer değiştirme özelliğine sahip olduğu varsayımı
tehlikesini, yani x y’nin ustasının aşığıdır önermesinden x y’nin aşığının ustasıdır önermesini
çıkarmamız tehlikesini göstermek için lm yerine l× R m imini kullanacağız. Aynı benzerliği
devam ettirerek Peirce daha sonra bağıl toplam kavramını ileri sürmüştür. Onun özel imini
oluşturmak zor olduğundan bunu l+ R m sembolü ile ifade edebiliriz. Daha önceki
mantıkçıların alışılmış kullanımlarında bu türden bir im yorumu mevcut değildir. Peirce’ün
seçimi De Morgan’ın bağıl-olmayan türden mantıksal toplam ve çarpım kuralları modelini de
korumayı amaçlamıştır. Çünkü o ‘aşık’ ve ‘usta’ sözcüklerinin bağıl toplamının ‘-in her ustası
olmayanın aşığı’ olması gerektiğini söylemiştir. Bu birleşime toplam demek kimseye uygun
görünmeyecektir, ancak bu aşağıdaki iki denklemi söyleyebilmemizin dayanağıdır:
_____

_

__

l +R m = l ×R m
ve

______ _

__

l × R m = l + R m.
Peirce’ün bu şekilde tanımladığı bağıl çarpım ve bağıl toplamlar bağılların her
zamanki mantıksal çarpım ve toplamlarından titizlikle ayrılmalıdır. l × m imi söz konusu her
iki bağıntının da aynı terimlere sahip olduğu ‘aşık ve usta’ anlamında alınabilir; ancak l × R m
imi ‘-in bir ustasının aşığı (lover of a master of)’ anlamındadır, burada bağıntılar sadece
birincinin bir art-terimi ikincinin bir ön-terimidir (İngilizcesinde) anlamında birleştirilir. Bu
ayrım yeni hesapta kaçınılmaz olarak bir karmaşaya yol açar. Örneğin, ‘<’ iminin ‘içindedir’
anlamında olduğu ve bu imin arasında görüldüğü terimlerin sınıfları simgelediği yerde, sadece
a × R (b × R c) = (a × R b) × R c
doğru değil, aynı zamanda
a × R (b × c) < (a × R b) × (a × R c)
de doğru olur.
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Bu sonuç Boole cebrinin doğal bir genişlemesi midir? Olağan Boole cebrinde bulunan
üç işlem olan toplama, çarpma ve değilleme (veya tamlayanını alma) işlemlerinin yanında bu
yeni sistem bağıl toplamayı, bağıl çarpmayı ve evirmeyi içerir ve üç yeni işlem ile üç eski
işlem arasında bazı benzerlikler olmasına rağmen, Schröder’in çalışmasındaki detayları
inceleyen bir kişi bağıntılar kuramını bir cebir olarak sunma çabasının içerdiği zorluğa değip
değmediğinden pekala şüphe edebilir. Schröder’in dediği gibi, bağıl çarpım kavramı dizilerin
incelenmesi için önemlidir, örneğin Dedekind’in Was sind und was sollen die Zahlen?
(Sayılar nedir ve ne olmalıdır?) (1888) eserinde olduğu gibi. Çünkü bir dizide her önceki
nesne her ardışık nesneye bir geçişli bağıntı ile, yani t × R t = t koşulunu sağladığından
üstlerinin tümü kendisine eşdeğer olan bir bağıntı ile bağıntılıdır. Ancak bağıntılar kuramının
bu şekilde sunulabilen bölümü tümünün sadece küçük bir parçasıdır ve bu parça için dahi
sunum şekli uygun değildir. Peirce’ün daha önceki önerileri Schröder tarafından detaylı bir
şekilde incelendiğinde, Peirce de bu görüşü kabul etmiştir.
Johns Hopkins Studies in Logic yayınında bir ek olarak sunulan 1883 tarihli bir yazıda
Peirce her bağıntıyla hangi terimlerin, hangi sırayla ilişkilendirilmesi gerektiğini göstermek
için bağıntı imleriyle birlikte alt indeksler kullanmaya başlamıştır. Böylece l ij bileşik imi i
kişisinin j kişisinin bir aşığı olduğu anlamındadır. Bu notasyonun çok büyük avantajları
vardır. Örneğin, eğer bir kişinin kendisine aşık olduğunu söylemek istersek, bunu l ii yazarak
basit bir şekilde yapabiliriz. Burada iki indeks yerinde de aynı harfin bulunması bu bağıntının
yansımalı (reflexive) bir bağıntı ya da Peirce’ün deyimiyle, kendine-bağıl bir bağıntı
olduğunu gösterir. Peirce’ün zaman zaman yapmış olduğu gibi, eğer ikiden fazla terimli
bağıntılardan söz etmek istiyorsak, a ijk ve b ijkl gibi ifadeler oluşturabiliriz. Ancak bu
indekslerin en önemli kullanımı Peirce’ün aynı makalede öne sürdüğü bunların Σ ve Π ile
birleşerek kullanımıdır. Bunları adlandırdığı şekliyle, bu niceleyiciler ‘bazı’ ve ‘her’
anlamlarına gelen yöneticilerdir ve bunlar elbette belli bir kapsamdaki tüm nesnelere
mantıksal toplama ve mantıksal çarpma önerirler. Ancak daha sonra açıkladığına göre, eğer
evrenin bireyleri sayısızsa, bunlar tam anlamıyla toplama ve çarpmayı simgeleyemezler. Bu
araçlarla bağıl çarpım ve bağıl toplam kavramları için çok açık ve basit tanımlar vermek
mümkündür, şöyle ki
(l × R m) ij = Σ x (l ix × mxj)
ve

(l +R m)ij = Πx (lix + mxj).

O an için belki de bu, Peirce’ün yeni notasyonundan beklediği esas hizmetti, ancak iki
yıl sonra bunu daha uzun bir şekilde yazmış ve bu zaman zarfında bunun bağıl çarpma ve
bağıl toplama diliyle ifade edilemeyen her türlü problemle uğraşmak için kullanılabildiğini
görmüştür.
1883 tarihli yazısında ve 1885 tarihli daha detaylı çalışmasında Peirce bu yeni araçlar
için O. H. Mitchell’i onurlandırmıştır. Bu öğrencisi Johns Hopkins Studies in Logic yayınına
yaptığı katkıda bağıntı imlerini gerçekten indeksler ve Π ile Σ yöneticileriyle birlikte
kullanmıştır, ancak tümel-evetlemeli şekilde ya da Pierce’ün onlara verdiği anlamda
kullanmamıştır. Peirce’ün yarattığı şey mantığın tümüne yeterli olan ve günümüzde kullanılan
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sistemlerle aynı sentaksa sahip bir sembolizmdir. Buluşuna kendisi Genel Mantık Cebri adını
vermiştir; ancak bu Boole cebriyle aynı anlamda bir cebir değildir ve son zamanlardaki âdete
göre ‘mantık cebri’ adı mantık kuramının niceleyiciler kullanılmadan sunulabilen bölümüne
verilir. Bu tüm temel mantığı ve temel mantık ile biçimdeş olan temel-olmayan mantığın bir
parçasını, yani özellikler ya da sınıflar kuramını içerir. Peirce’ün nihai sembolizminde Πi (ai
< bi) gibi formüllerle ifade edilecek olan önermelerle uğraşmamız gerektiğinde, belirsizlik
yaratmadan indekslerden ve niceleyicilerden kurtulabiliriz. Ancak genel bağıntılar kuramı için
bu türden bazı araçlar gereklidir ve bunu fark etmiş olması bir mantıkçı olarak Peirce’ün
büyüklüğünün bir işaretidir. O dedüksiyonda niceleyicilerin kullanımı için bazı çok önemli
ilkeler de belirlemiştir. Örneğin, o her önermenin tüm niceleyicileri başa getirecek şekilde
ifade edilebilir olduğunu görmüştür ve varlıksal niceleyicilerin mümkün olduğu kadar tümel
niceleyicilerin soluna konulmalarını öğütlemiştir, böylece şimdi Skolem önekli yasal biçim
denilen şeklin avantajlarını dikkat çekici biçimde sezmiştir. Genel mantığın kapsamlı bir
kuramını ilk tasarlayan mantıkçı Peirce sayılmaz, bu onur 1879’da Begriffsschrift (Kavram
Yazısı) eserini yayınlayan Frege’ye verilir. Ancak bilindiği kadarıyla, Peirce 1883’de The
Logic Of Relations (Bağıntılar Mantığı) üzerine yazdığı yazısını yayınladığında Frege’yi hiç
duymamıştır ve bu yüzden başarısı önemlidir.
Bağıntılar kuramı çalışması Peirce’ü mantığı daha kapsamlı şekilde görmeye
yönlendirildiğinden dolayı, daha sonraki mantık yazılarında bağıntı kavramına özel önem
atfetmiş ve zaman zaman kuramının terminolojisini biraz paradoksal bir şekilde genişletmeye
çalışmıştır. Çoklu (polyadic) bağıllardan, yani onun notasyonunda ikiden fazla altsimge
gerektiren bağıl ifadelerden söz etmekten tatmin olmayarak o, ‘... akıllıdır’ gibi niteleyici bir
ifadeye tekli (monadic) bağıl denilebileceğini ve boşluğu olmayan eksiksiz bir önerme
ifadesine de sıfırlı (medadic) bağıl denilebileceğini söylemiştir.
Peirce’ün bağıntılar kuramının diğer ilginç bir gelişmesi ikincil-amaçlı mantık dediği
şey, yani özdeşlik ve ayrılmazlık gibi kavramların kuramı olmuştur. O bunu şöyle öne
sürmüştür:
“Şimdi müşterek anlamlarda alınan terimlerin mantığını ele alalım. Geliştirdiğimiz
kadarıyla bizim notasyonumuz iki indeks olan i ve j’nin bir ve aynı şeyi belirttiğini nasıl ifade
ettiğimizi dahi bize göstermez. Özdeşliği ifade etmek için ikincil-amaçlı özel bir simgeyi
(token), diyelim ki ı, benimseyebilir ve ıij yazabiliriz. Ancak bu özdeşlik bağıntısının kendine
özgü özellikleri vardır. Birincisi, eğer i ve j özdeş ise, i için doğru olan bir şey j için de
doğrudur. Bu aşağıdaki şeklide yeniden yazılabilir:
_

_

Πi Πj { ıij + xi + xj }.
Bir simgenin genel indeksi olan x’in kullanımı burada bu formülün ikon tarzında
(iconic) olduğunu gösterir. Diğer özellik ise, eğer i hakkında doğru olan her şey j hakkında da
doğru ise, o zaman i ve j’nin özdeş olduğunu söyleyen özelliktir. Bu en doğal şekilde şöyle
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yazılabilir: q simgesi kendi öznesine bir nicelik, özellik, olgu veya yüklem bağıntısını
simgelesin. O zaman ifade etmek istediğimiz özellik
_

Πi Πj Σ k ( ıij + qki + qkj ) olur.
Böylece özdeşlik de şu şekilde tanımlanır:
_ _
ıij = Πk (qki qkj + qki qkj).
Yani, şeylerin özdeş olduklarını söylemek her yüklemin her ikisi için de doğru ya da
her ikisi için de yanlış olduğunu söylemektir. Özdeşliği ifade etmek için bir nitelik fikrini öne
sürmek dolambaçlı olabilir; ancak bu izlenim qki qkj ‘nin sadece i ve j’ nin her ikisinin de k
sınıfı ya da topluluğu içinde olduğu anlamına geldiğini belirterek değiştirilecektir. Eğer
istersek, bir simgenin indeksini kullanarak ve buna tıpkı alttaki indekslere işaret edildiği gibi
Niceleyicide işaret ederek q simgesini atabiliriz. Yani, şunu yazabiliriz:
_ _
ıij = Πx (xi xj + xi xj).’
Bu pasajda ‘simge’ sözcüğü daha sonra bu sözcüğe verdiği ‘özel söz’ anlamında değil,
onun genellikle bir bağıl dediği türden herhangi genel bir sembol anlamındadır, ‘indeks’ ise
tek görevi dikkatimizi bir şeye yönlendirmek olan herhangi bir imdir, ‘ikon’ da resmederek
gösteren herhangi bir imdir. Böylece o belli bir formül bir simgenin genel indeksini
içerdiğinden ikon tarzındadır dediği zaman, o bu formülün birçok olası formülün modelini
verdiğini ve bundan dolayı şematik olduğunu söylemek istemiştir. Bir karakterin bir nesneyle
bağıntısını ya da bir sınıfın bir üyesine bağıntısını simgeleyen burada kullandığı q harfi açıkça
çok önemli sabit bir imdir. O bunu niceleyicilerin sadece alt indekslere işaret ettikleri
kabulünden ayrılmadan i ve j’nin mümkün yüklemlerinin tüm alanında genelleme
yapabilmesi için öne sürmüştür. Ancak o daha sonra istersek bu kabulden vazgeçip bir
niceleyicinin bir simgenin bir indeksine işaret etmesine müsaade edebiliriz demiştir ki bu
modern terminolojide yüklem değişkenlerini bağlamak için niceleyiciler kullanabileceğimizi
söylemektir. Peirce kendi yeni çalışmasını ona ikincil-amaçlı diyerek mantığın geri
kalanından ayırdığında kayda değer bir zeka örneği göstermiştir. Bu bizim günümüzde
kümeler kuramı dediğimiz kuramın başlangıcıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Charles Sanders Peirce bağıl imlerin yan yana gelişini bu şekilde kullanmaya devam
etmiş ve bunun bir bağıl çarpım ifade ettiğini söylemiştir. Aynı benzerliği devam ettirerek
Peirce daha sonra bağıl toplam kavramını ileri sürmüştür. Peirce’ün tanımladığı bağıl çarpım
ve bağıl toplamlar bağılların her zamanki mantıksal çarpım ve toplamlarından ayrılmalıdır. l
× m imi söz konusu her iki bağıntının da aynı terimlere sahip olduğu ‘aşık ve usta’ anlamında
alınabilir; ancak l ×R m imi ‘-in bir ustasının aşığı’ anlamındadır. Peirce her bağıntıyla hangi
terimlerin, hangi sırayla ilişkilendirilmesi gerektiğini göstermek için bağıntı imleriyle birlikte
alt indeksler kullanmıştır. Böylece lij bileşik imi i kişisinin j kişisinin bir aşığı olduğu
anlamındadır. İkiden fazla terimli bağıntılardan söz etmek istiyorsak, aijk ve bijkl gibi ifadeler
oluşturabiliriz. Ancak bu indekslerin en önemli kullanımı Peirce’ün öne sürdüğü bunların Σ
ve Π niceleyicileri ile birleşerek kullanımıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisinde tüm işlemler sınırlama olmadan yapılabilir?

a)

İşaretli tam sayılar

b)

Rasyonel sayılar

c)

Reel sayılar

d)

Karmaşık sayılar

e)

Kesirli sayılar

2)

Aşağıdakilerden hangisinde kök alma işlemini yapabiliriz?

a)

İşaretli tam sayılar ve reel sayılar

b)

Reel sayılar ve rasyonel sayılar

c)

Kesirli sayılar ve rasyonel sayılar

d)

Karmaşık sayılar ve kesirli sayılar

e)

Karmaşık sayılar ve reel sayılar

3)

‘Sembolik Cebrin Gerçek Doğası Üzerine’ başlıklı makale kime aittir?

a)

Peacock

b)

H. Grassmann

c)

D. F. Gregory

d)

De Morgan

e)

Sir William Rowan Hamilton

4)

Aşağıdakilerden hangisi Genişleme Bilimi başlıklı kitabın yazarıdır?

a)

Peacock

b)

H. Grassmann

c)

D. F. Gregory

d)

De Morgan

e)

Sir William Rowan Hamilton
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5)

Aşağıdakilerden hangisi ‘Cebrin Temelleri’ adlı makale dizisinin yazarıdır?

a)

Boole

b)

H. Grassmann

c)

D. F. Gregory

d)

De Morgan

e)

Sir William Rowan Hamilton

Cevaplar:
1) d, 2) e, 3) c, 4) b, 5) d
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6. KÜMELER KURAMI

79

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.1 Frege ve Çağdaşları
6.1.2 Georg Cantor’un Kümeler Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Frege’nin çağdaşları kimlerdir?

2)

Georg Cantor’un kümeler kuramı nasıl açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kümeler
Kuramı

Frege, Çağdaşları Ve Cantor’un

Okuma

Teorileri Hakkında Temel Bilgiler.
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Anahtar Kavramlar
•

Frege,

•

Cantor,

•

Kümeler
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Giriş
Boole’un çalışmasının ardından mantıktaki bir sonraki büyük gelişme Gottlob Frege
(1848-1925) tarafından yapılmıştır. Ancak Boole mantığı matematiğin bir bölümü olarak
göstermek isterken, Frege aritmetiğin mantık ile özdeş olduğunu göstermek istemiştir. Ancak
bu programlar arasında gerçek bir tutarsızlık yoktur. Frege’nin hazırladığı dedüktif sistem
mantık tarihindeki en büyük tekil başarı olmuştur. Aritmetiğin mantığın bir detaylandırması
olduğu önerisi Frege’den önce, onun çok iyi bildiği gibi, başka yazarlar tarafından yapılmıştır.
Ancak kimse o tarihe kadar mantığın aritmetik de denilebilecek bir sisteme
geliştirilebileceğini detaylı olarak göstermemiştir. Frege 1879’da Begriffsschrift (Kavram
Yazısı) adlı eserini yazmıştır. Özellikle ‘özne’ ve ‘yüklem’ terminolojisi bundan böyle
mantıkta fonksiyonlar öğretisine göre önerme formlarının ayrımına yer bırakacaktır.
Rasyonel sayılar doğal sayılarla tameşleşmeye sokulabilirken ve bundan dolayı
sayılabilir sonsuz bir küme oluşturdukları söylenirken, 0 ile 1 aralığında olduğu gibi reel
sayıların bir alt kümesi dahi daha üst dereceden bir sonsuzluğu örneklendirir. Bu, ilk kez
Cantor tarafından onun ünlü diyagonal yöntemi ile gösterilmiştir.
Cantor’un tanımına göre, bir küme “bu kümenin elemanları dediğimiz, algımızın ya da
düşüncemizin belirli, farklı nesnelerinin bir bütün içine toplanmasıdır”. Bir kümenin
elemanlarını içerdiği, elemanların da kümeye ait oldukları söylenir. Belirli bir S kümesinin bir
alt kümesi tüm elemanları S kümesinin elemanları olan bir kümedir ve bu kümenin,
elemanlarından ayrı olarak, S’nin bir bölümü olduğu söylenebilir. Bir küme ya elemanlarının
listelenmesi ile, örneğin, {Ali, Ahmet} kümesi, veya başka bir şeye değil de sadece onun
elemanlarının tümüne uyan genel bir tanım vererek belirtilebilir; ancak her iki durumda da
aynı elemanlara sahip kümeler özdeş sayılır. Bir kümenin kuvveti veya sayal sayısı söz
konusu kümenin tüm eşdeğer kümeler ile ortak sahip olduğu, diğerleriyle ortak sahip olmadığı
şeydir. Cantor’a göre bu, “faal aklımızın yardımıyla bir kümeden onun farklı elemanlarının
doğasından ve onların verilmiş oldukları düzenden soyutlama yaptığımızda sonuç olarak
çıkan genel kavramdır” ve iki yatay çizginin çifte soyutlamayı belirttiği ‘ 𝑆𝑆̿ ’ imi ile
gösterilebilir. Bir küme ancak ve ancak kendi öz alt kümesi ile tameşlemeye sokulabilirse
sonsuzdur. Sonlu kümeler sayal sayılarınca kıyaslanabildiği gibi sonsuz kümeler de
kıyaslanabilirler. Çünkü herhangi bir S kümesinin sayal sayısı T kümesinden daha küçüktür,
eğer S, T’nin kendisine değil de bir alt kümesine eşdeğer ise.
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6.1. KÜMELER KURAMI
6.1.1. Frege ve Çağdaşları
Boole’un çalışmasının ardından mantıktaki bir sonraki büyük gelişme Gottlob Frege
(1848-1925) tarafından yapılmıştır. Ancak Boole mantığı matematiğin bir bölümü olarak
göstermek isterken, Frege aritmetiğin mantık ile özdeş olduğunu göstermek istemiştir. İlk
bakışta bu iki program birbirlerine zıtmış gibi görünür. Her ikisine de sempatiyle bakmayan
filozoflar belirgin çatışmayı zaman zaman önemsiz olarak göstermişlerdir. Ancak bu
programlar arasında gerçek bir tutarsızlık yoktur. Boole mantığın matematiksel analizi ile
ilgili yazdığında, o sadece mantığın bazı bakımlardan sayı cebrine benzeyen bir hesap olarak
gösterimini kastetmiştir. Leibniz gibi, Boole da matematik biliminin ayırt edici özelliğinin
hesap oluşturma olduğunu ve sayılara ya da niceliğe başvurmadan yorumlanabilen ilginç
hesapların olabileceğini düşünmüştür. Frege bunu reddetmek istememiştir. Aksine o, mantık
bilimi içinde formel kesinlik isteğinde kendisinden öncekilerden daha ileri gitmiştir. Onun
hazırladığı dedüktif sistem mantık tarihindeki en büyük tekil başarı olmuştur. Ancak o
sayıların bir mantık sistemi olarak kendi hesabının yorumunda içerilen kavramlar haricinde
herhangi bir kavrama göndermede bulunmadan tanımlanabilir olduğunu da göstermeye
çalışmıştır. Eğer bunda haklıysa, mantık aritmetiği ve onunla birlikte aritmetiğe
indirgenebilen tüm matematik dallarını içerir. Burada aritmetiğe indirgenebilir demekle
sadece aritmetik veya mantıkta zaten mevcut olan kavramları içerdiği gösterilebilir demek
istenmektedir.
Aritmetiğin mantığın bir detaylandırması olduğu önerisi Frege’den önce, onun çok iyi
bildiği gibi, başka yazarlar tarafından yapılmıştır. Ancak kimse o tarihe kadar mantığın
aritmetik de denilebilecek bir sisteme geliştirilebileceğini detaylı olarak göstermemiştir. Frege
de mantığın gösteriminde iki ilerleme yapılana kadar bu tezin yeterli bir şekilde ortaya
konulamayacağını oldukça erken fark etmiştir. İlk olarak, geleneksel malzeme ile Leibniz ve
Boole’un yeni katkıları bu bilimin yapısını ve genel mantıkta ele alınacak önerme formlarının
büyük çeşitliliğini açık hale getirecek şekilde düzenlenmelidir. İkinci olarak, teoremlerin
ispatı için gerekli her şeyin başta açık bir şekilde serimlenmesi gerekir; ayrıca dedüksiyon
yöntemi az sayıda standart harekete indirgenmelidir ki ispat etmemiz gereken şeyi bilinçsizce
içeri sokma tehlikesi olamasın. Bu iki sistem koşulu ile kesinliği yerine getirmek için Frege
1879’da Begriffsschrift, eine der aritmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen
Denkens (Kavram Yazısı, Saf Düşüncenin Aritmetikten Türemiş Formel Dili) adlı eserini
yazmıştır. İsminden de anlaşılacağı üzere bu kitap bir kavram-yazısı kitabıdır. Önsözünde
Frege bu yazının olağan konuşmayla ilişkisinin mikroskopun gözle ilişkisine benzediğini
söylemiş ve Leibniz ile diğerleri tarafından on yedinci yüzyılda bir felsefe hesabı için
öngörülen beceriyi bunun için de iddia etmiştir. Frege felsefenin görevlerinden birinin sözün
insan zihni üzerindeki egemenliğini kırmak olduğunu söylemiştir. Onun buluşu mantığı
günlük dilin gramerine çok fazla ilişmekten kurtararak bu yönde bir şey yapmıştır. Özellikle
belirsiz ve akıl karıştırıcı ‘özne’ ve ‘yüklem’ terminolojisi bundan böyle mantıkta
fonksiyonlar öğretisine göre önerme formlarının daha tatmin edici bir ayrımına yer
bırakacaktır. Sezgi yoluyla elde edilen bağıntılar için birkaç fazladan im ekleyerek bu yeni
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yazı matematikçilerin durum analizi dediklerinde arzuladıkları geometri hesabını oluşturacak
şekilde genişletilebilir. Ancak o şimdilik bunun hâlihazırdaki şekliyle aritmetiği sunmak için
yeterli olduğunu göstermek istemiştir ve bu küçük kitabın üçüncü bölümü bu programın bir
ön bildirimidir.
Frege’nin destan yazan küçük kitabı maalesef matematikçiler ve filozoflar tarafından
dikkate alınmamıştır. Daha sonra belirttiği gibi, ‘kavram’, ‘bağıntı’, ‘yargı’ gibi mantık
ifadeleriyle karşılaştıklarında bu metafiziktir diyen birçok matematikçinin ve bir formül
gördüğünde bu matematiktir diyen birçok filozofun hiçbir anlama ümidi yoktu. Bundan
dolayı, o 1884’de aritmetiğin doğası hakkında zamanının fikirlerine eleştirilerle birlikte
görüşlerinin formel olmayan bir sunumunu veren Die Grundlagen der Arithmetik (Aritmetiğin
Temelleri) adlı bir kitap yazmıştır. Frege bu kitapta tezini mümkün hale getirmekten daha
fazla bir şey yaptığı iddiasında bulunmamıştır ve önceki çalışmasının görmezden gelinmesine
morali bozulduğu halde, yine de aritmetik ile mantığın özdeş olduğunun titiz bir kanıtını
vermeyi ümit etmiştir. 19. yüzyılın sonuna doğru, Frege bu işe geri dönmüştür ve 1893’de Die
Grundgesetze der Aritmetik (Aritmetiğin Temel Yasaları) adlı başyapıtının ilk cildi ortaya
çıkmıştır. Bunun üzerinde çalışırken daha önceki mantık felsefesi kavramlarını belli
bakımlardan değiştirmiştir ve sonuçlarından bazıları şu üç önemli makalede yayınlanmıştır:
‘Über Funktion und Begriff’ (‘Fonksiyon ve Kavram Üzerine’) (1891), ‘Über Begriff und
Gegenstand’ (‘Kavram ve Nesne Üzerine’) (1892), ‘Über Sinn und Bedeutung’ (‘Anlam ve
Gönderim Üzerine’) (1892). Bu yenilikler, ilişkili oldukları kadarıyla, onun büyük eserinde
yer alırlar, ancak düşüncesinin tam anlaşılması için orijinal yayınlara bakmak yine de
gereklidir. Frege’nin eserinin kabulü yine cesaret kırıcı olmuştur ve o Grundgesetze’sinin
ikinci cildini 1903’e kadar yazmamıştır. Bu cilt özellikle reel sayılar kuramı ile ilgilidir, ancak
güncel görüşlerin eleştirisi çok yer kaplar ve sonunda Frege reel sayıların doğru bir şekilde
tanımlanabilmesinden önce daha yapılması gereken işler olduğu görüşüne katılmıştır. Eserin
çoğu basıldıktan sonra yazılan ekte o üzüntüyle eserinin Bertrand Russell’ın öncüllerinde bir
çelişki bulması sonucu çökertildiğini kabul etmiştir; ancak o yine de aritmetik ile mantık
arasındaki genel ilişki görüşünü korumuş ve bu hasarın onarılabilme yöntemlerini
düşünmüştür.
Yaşamının son yirmi iki yılında Frege mantık ve matematik felsefesinde çalışmaya
devam etmiş, ancak çok az yayın yapmıştır, çünkü muhtemelen problemlerine tatmin edici
çözümler bulamamıştır. 1906’da yayınladığı geometrinin temelleri üzerine bazı makaleler
onun Hilbert’in aksiyomatik yöntemi geliştirmesine ilgisizlik ve hatta bir anlama eksikliği
duyduğunu gösterir. Diğer taraftan 1910’da Russell’ın çalışmasına yaptığı yorumlar ve daha
sonraki yıllarda epistemoloji soruları üzerine yayınladığı bazı yazılar zihninin dinç ve eleştirel
kaldığını gösterir. Bundan dolayı, yazılarının vasilerinin ellerinde tuttukları yayınlanmamış
malzemenin bir dökümünü henüz vermemiş olmaları talihsizliktir.
En ünlü eseri Die Grundlagen der Arithmetik’te kendisinin açıkladığı gibi, onun
programının genel tasarımının farkına varmak ve bunu saygın çağdaşları olan J. W. R.
Dedekind (1831-1916), G. Cantor (1845-1918) ve G. Peano’nun (1858-1916) görüşleriyle
karşılaştırmak faydalıdır. En yaşlıları olan ve ilk ün kazanan Dedekind Stetigkeit und
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irrationale Zahlen (Süreklilik ve İrrasyonel Sayılar) eserini 1872 kadar erken bir tarihte
yayınlamıştır. Ancak Cantor Frege’den önce aritmetiğin ‘mantıksal’ bir kuramını ileri süren
bu gruptan ilk kişidir.

6.1.2. Georg Cantor’un Kümeler Kuramı
Reel sayılar kuramının öne sürülmesi sadece rasyonel sayıların sonsuz kümelerinden
söz ettiğinden dolayı değil, yeni bir tür sonsuzluğun tanınmasını gerektirdiğinden dolayı çok
önemli bir adımdır. Rasyonel sayılar doğal sayılarla tameşleşmeye sokulabilirken ve bundan
dolayı sayılabilir sonsuz bir küme oluşturdukları söylenirken, 0 ile 1 aralığında olduğu gibi
reel sayıların bir alt kümesi dahi daha üst dereceden bir sonsuzluğu örneklendirir. Bu, ilk kez
Cantor tarafından onun ünlü diyagonal yöntemi ile gösterilmiştir. Kolaylık sağlaması
bakımından 0 ile 1 arasındaki reel sayıları sonsuz ondalık sayılar olarak düşünelim, ¼, 0.249̇
olsun, ½, 0.49̇ olsun, vs. ve bunların hepsini aşağıdaki şekilde sonsuz bir tablo şeklinde
düzenlemek için bir kural olduğunu varsayalım, böylece birinci, ikinci, üçüncüden söz
edilebilsin:
0. a1 a2 a3 ...
0. b1 b2 b3 ...
0. c1 c2 c3 ...
..........
O zaman, onda birler basamağına a1, 0 ve 9 haricinde, yüzde birler basamağına b2, 0
ve 9 haricinde, binde birler basamağına da c3, 0 ve 9 haricinde ve bu şekilde, istediğimiz
herhangi bir rakam koyarak 0 ile 1 arasında bir reel sayıyı göstermek mümkündür. Ancak bu
reel sayı tablodaki sayılardan hiçbirinin aynısı olmaz, çünkü bu sayı onların her birinden
basamaklarının en azından birinde farklılık gösterir. Bu, söz konusu tablonun bu aralıktaki
tüm reel sayıları barındırmadığını ya da diğer bir değişle, bu aralıktaki reel sayıların toplam
miktarının sayılabilir olmadığını söylemektir.
Bu durumla başa çıkabilmek için Cantor 1874 ile 1897 yılları arasında kümeler kuramı
adı verilen yeni bir disiplin üzerinde durmuştur. Çalışması birçok matematikçi tarafından aşırı
beğeni kazanırken birçoklarından da eşit derecede aşırı kınama gelmiştir.
Cantor’un tanımına göre, bir küme “bu kümenin elemanları dediğimiz, algımızın ya da
düşüncemizin belirli, farklı nesnelerinin bir bütün içine toplanmasıdır”. Daha önceki
yazılarında ‘küme’ yerine zaman zaman ‘çeşitli’ terimini kullanmıştır. Onu izleyenler de
‘birlik’, ‘bütünlük’, ‘topluluk’ ve ‘sınıf’ sözcüklerini kullanmışlardır. Bir kümenin
elemanlarını içerdiği, elemanların da kümeye ait oldukları söylenir. Belirli bir S kümesinin bir
alt kümesi tüm elemanları S kümesinin elemanları olan bir kümedir ve bu kümenin,
elemanlarından ayrı olarak, S’nin bir bölümü olduğu söylenebilir. Bir küme ya elemanlarının
listelenmesi ile, örneğin, {Ali, Ahmet} kümesi, veya başka bir şeye değil de sadece onun
elemanlarının tümüne uyan genel bir tanım vererek belirtilebilir; ancak her iki durumda da
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aynı elemanlara sahip kümeler özdeş sayılır, çünkü tanıma göre bir küme sadece bir elemanlar
topluluğudur. Buraya kadar Cantor’un kümeler kuramı Boole’un sınıflar kuramına benzerdir,
ancak daha karmaşıklıklar gelecektir.
S ve T adlı iki kümeye, eğer aralarında tameşleme varsa, yani S’nin her elemanının
T’nin sadece bir elemanı ile ilişkilendirildiği ve T’nin her elemanının da S’nin sadece bir
elemanı ile ilişkilendirildiği bir bağıntı varsa, eşdeğer denir. Böylece kocalar kümesi bu
teknik anlamda, tek eşli bir toplumda karılar kümesiyle eşdeğerdir.
O zaman bir kümenin kuvveti veya sayal sayısı, söz konusu kümenin tüm eşdeğer
kümeler ile ortak sahip olduğu, diğerleriyle ortak sahip olmadığı şey olarak ileri sürülebilir.
Cantor’a göre bu, “faal aklımızın yardımıyla bir kümeden onun farklı elemanlarının
doğasından ve onların verilmiş oldukları düzenden soyutlama yaptığımızda sonuç olarak
çıkan genel kavramdır” ve iki yatay çizginin çifte soyutlamayı belirttiği ‘ 𝑆𝑆̿ ’ imi ile
gösterilebilir. Eğer S sonlu bir küme ise, 𝑆𝑆̿ bir doğal sayıdır; ancak bu kuram kuvvetleri doğal
sayılar olmayan sonsuz kümeleri de kapsayacak şekilde planlanmıştır ve bu kaplam en kolay
şekilde yeni bir sonsuzluk tanımı ile elde edilebilir. Bir küme ancak ve ancak kendi öz alt
kümesi (yani, kümenin kendisi ile özdeş olmayan bir altküme) ile tameşlemeye sokulabilirse
sonsuzdur. Böylece, pozitif tam sayılar kümesi, 1, 2, 3, vs. pozitif tam sayıların karelerinin
kümesiyle, 1, 4, 9, vs. tameşlemeye sokulabilir, bu kareler pozitif tamsayılar içinde sadece
bazıları oldukları halde. Bu tanım ilk kez Cantor’un arkadaşı Dedekind tarafından 1881’de
açıkça ifade edilmiştir, ancak 1885’de C. S. Peirce sonlu bir kümeyi bir öz alt kümesiyle
tameşlemeye sokulamayan bir küme olarak tanımlamıştır ve bu fikrin ilginç öngörüleri
Plutarch, Proclus, (daha önce sözü edilmiş olan) Balshamlı Adam, Galileo ve Bernard
Bolzano’da görülür.
Sonlu kümeler sayal sayılarınca kıyaslanabildiği gibi sonsuz kümeler de
kıyaslanabilirler. Çünkü herhangi bir S kümesinin sayal sayısı T kümesinden daha küçüktür,
eğer S, T’nin kendisine değil de bir alt kümesine eşdeğer ise. Böylece doğal sayılar kümesi N,
� < 𝐶𝐶̿ , çünkü
reel sayılar kümesi C’den daha küçük bir sonlu ötesi sayal sayıya sahiptir, yani 𝑁𝑁
N, C’nin tümüne değil, bir alt-kümesine eşdeğerdir.
Daha sonra kümelerden kümelerin oluşturulabileceği birkaç işlem tanımlarız. Her
seferinde işlemin uygulandığı kümeler sonlu veya sonsuz olabilirler. (1) S ile T’nin mantıksal
toplamı (veya birleşimi) denilen S + T, ya S’nin ya da T’nin elemanları olan şeyleri içerir ve
başka bir şeyi içermez. (2) S ile T’nin iç çarpımı (veya kesişimi) denilen ST, hem S’nin hem
de T’nin elemanları olan şeyleri içerir ve başka bir şeyi içermez. Bunların ikisi de Boole
kavramlarıdır, ancak bundan sonrası yenidir. (3) S ile T’nin dış (veya Kartezyen veya çapraz)
çarpımı denilen S × T, elemanları bir elemanı S’den bir elemanı T’den gelen tüm mümkün
çiftler olan kümedir. (4) Zaman zaman S’nin T’ye eklenme kümesi denilen ST, S’nin
elemanlarının T’nin tüm değişik elemanlarına (a) T boş olmadığında, (b) S’nin bir elemanının
T’nin birden fazla elemanına atanabilmesine izin verildiğinde ve (c) S’nin farklı elemanlarının
atandığı T’nin en az bir elemanı olduğunda iki düzenleme farklı düzenlemeler sayıldığında
atandığı tüm mümkün düzenlemelerin (veya tek değerli fonksiyonların) kümesidir. Böylece, T
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bir test tüpleri kümesiyse, S de bir kimyasal maddeler kümesiyse, ST hiçbir tüpün birden fazla
madde içermeyeceği şekilde maddeleri tüplere yerleştirmenin olası yollarının kümesidir.
S’ye eklenme ile oluşturulan kümeler arasında S’nin kuvvet kümesi adı verilen özel
öneme sahip bir küme bulunur. Bu S’nin tüm altkümelerinin kümesidir (ki S’nin alt
kümelerinin arasına hem S’nin kendisini hem de boş kümeyi koyarız) ve bu ‘𝒰𝒰’ harfinin
Almanca Untermenge sözcüğünden alındığı genellikle ‘𝒰𝒰S’ ile gösterilir. 𝒰𝒰S’nin aslında S’ye
eklenme ile oluşturulan bir küme olduğunu görmek için, sadece S’nin bir altkümesinin S’nin
her bir elemanı için bu elemanın söz konusu altkümede içerilip içerilmeyeceğine karar verilir
verilmez belirlendiğini göstermemiz gerekir. Kısaca, 𝒰𝒰S = {iç, dış}S, öyle ki {iç, dış} kümesi,
bir altküme seçimi sırasında S’nin her bir elemanı için açık olan olasılıklar kümesidir.

Cantor 𝒰𝒰S kümesinin, S kümesi ne olursa olsun, S’den daha büyük bir sayal sayıya
sahip olduğunu belirtmiştir ve bu önerme onun kuramında o kadar önemlidir ki bu ‘Cantor
Kuramı’ olarak tanınmıştır. Açıkça S, 𝒰𝒰S kümesinin bir bölümüne, yani elemanları S’den
seçilen tüm birim kümelerin kümesine eşdeğerdir ve bundan dolayı Cantor’un amacı için S
kümesinin 𝒰𝒰 S kümesinin tümüne eşdeğer olmadığını ispat etmek yeterlidir. S ile 𝒰𝒰 S’in
eşdeğer olduklarını farz edelim. Bu, S’in elemanlarının 𝒰𝒰 S’in elemanları ile bire-bir
ilişkilendirilebilecekleri bir ilişkilendirme şemasının mevcudiyetini söylemektir. 𝒰𝒰 S’in
elemanlarının hepsi S’nin alt-kümeleridir ve böylece S’in herhangi bir elemanı için bunun bu
şemadaki eşleniğinin bir elemanı olup olmadığını makul bir şekilde sorabiliriz. O zaman, öyle
bir küme düşünelim ki bu küme S kümesinin eşleniklerinin elemanları olmayan elemanlarını
ve sadece bu elemanları içersin. Bunun kendisi, diyelim ki u*, 𝒰𝒰S’in bir elemanı olmalıdır ve
böylece araştırdığımız hipoteze göre, bu kendisiyle S’nin bir elemanını, diyelim ki s*yi,
eşleştirmelidir. s*, u*ın bir elemanı mıdır? Eğer ‘evet’ dersek kendimizle çelişkiye düşeriz;
çünkü tanımımıza göre u*, S’nin sadece eşleniklerinin elemanları olmayan üyelerini içerir.
Ancak ‘hayır’ dersek, benzer şekilde kendimizle çelişkiye düşeriz; çünkü tanımımıza göre u*
içinde bulunmayan S’in herhangi bir elemanı onun eşleniğinin bir elemanı olmalıdır. Ancak
bu saçmadır ve bundan dolayı, S’nin 𝒰𝒰 S’ye eşdeğer olduğu varsayımını reddetmeliyiz.
Kısacası, ����
𝒰𝒰S > 𝑆𝑆̿. Bunun ispatı, elemanların öngörülen belli bir eşleşmesinin, bu eşleşmenin,
kendisinin kapsayamadığı bir elemanın tanımına izin vereceğinden imkânsız olduğunu
gösterdiğinden dolayı, genel düşünce bakımından reel sayıların sayılamaz olduklarının
ispatına benzer. Bu nedenden dolayı, bu çıkarımın eşdeğerlik hipotezini yalanlamak için ileri
sürdüğü fazladan durum tam anlamıyla bir diyagonal dizi olmadığı halde, bunun Cantor’un
diyagonal yöntemini sergilediği zaman zaman söylenir.

Sembollerinin belirttiği gibi, kümelerden kümelerin oluşturulduğu işlemler genel bir
sayal sayılar aritmetiğine yol hazırlamak üzere ileri sürülürler. Böylece eğer S ile T ayrışık
�������
(veya ayrık) iseler, 𝑆𝑆
+ 𝑇𝑇 = 𝑆𝑆̿ + 𝑇𝑇� olur ki burada ‘+’nın ikinci kullanımı sayal sayıların
���������
toplamını belirtir. Benzer şekilde, 𝑆𝑆
× 𝑇𝑇 = 𝑆𝑆̿ × 𝑇𝑇� ve ���
𝑆𝑆 𝑇𝑇 = 𝑆𝑆̿ 𝑇𝑇� . İlgimizi sonlu kümelerle

sınırladığımız sürece, sonuçlar hiçbir şekilde şaşırtıcı değildir. Ancak sonsuz kümeleri hesaba
kattığımız zaman, tanımların yol açtığı aritmetik doğal sayıların aritmetiğinden birçok
bakımdan kaçınılmaz olarak farklıdır. Örneğin X0, doğal sayılar kümesinin sayal sayısı
olduğunda ve n, 0’dan büyük herhangi bir doğal sayı olduğunda
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X0 = X0 + n = n X0 = X0n.
Diğer taraftan, tıpkı her doğal sayı n için 2n > n olduğu gibi, 2X0 > X0 ve genel
olarak sonlu ya da sonlu ötesi olsun, herhangi bir sayal sayı c için, 2c > c. Bu, Cantor
Kuramı’nın doğrudan sonucudur. ����
𝒰𝒰S > 𝑆𝑆̿ ve ����
𝒰𝒰S = 2𝑆𝑆̿ olduğundan, S ne olursa olsun 2𝑆𝑆̿ > 𝑆𝑆̿.
Bu yüzden bitmeyen bir dizi gittikçe büyüyen sonlu ötesi sayal sayılar (küme kuvvetleri) elde
ederiz: X0, 2X0, 22X0, vs. Bunlardan ilki tanımı gereği, tüm doğal sayılar kümesi N’nin
sayal sayısıdır, ikincisinin de bu bölümün başında ele aldığımız tüm reel sayılar kümesi C’nin
sayal sayısı olduğu gösterilebilir. Ancak 2X0 ın X1 , yani X0 dan bir sonraki sonlu ötesi
sayı olup olmadığı bilinmez. Cantor öyle olduğunu tahmin etmiştir; Gödel genelleştirilmiş
süreklilik hipotezinin, yani herhangi bir sıral sayı n için 2Xn = Xn+1 önermesinin kümeler
kuramının bazı geniş kabul görmüş aksiyomlarıyla en azından tutarlı olduğunu göstermiştir.
Yine de şimdiye kadar kimse ne N’ye ne de C’ye eşdeğer olan, ancak N’ye eşdeğer bir altkümesi bulunan ve kendisi C’nin bir alt kümesine eşdeğer olan bir kümenin imkansızlığını
ispat etmemiştir.
Tüm büyük matematikçiler gibi, Cantor çalışmasını insanoğlu tarafından yapılmamış
yasaların keşfedilmesi olarak düşünmüştür. O kendisinin stili ve ekonomik anlatımı haricinde
hiçbir şeye hakkı olduğunu iddia etmeyen sadık bir yazar olduğunu söylemiştir. Ancak onu
takdir edenler zaman zaman onun kümeler kuramından düşsel bir buluş gibi bahsetmişlerdir,
düşmanları ise onu bir kabus gibi görmüşlerdir. Her şeyden fazla cezbeden veya iten onun
bitmeyen şeklide birbirini izleyen sonlu ötesi sayal sayılar öğretisidir ve bu gördüğümüz gibi,
onun kuvvet kümeleri hakkındaki teoremine dayanır. Bu teoremin ispatı Cantor’un kendine
özgü köşegen yöntemince oluşturulan bir saçmaya indirgeme çıkarımıdır ve bundan dolayı
genel kuramdan kuşkulanma bazı matematikçileri varoluşu ispatlamak için saçmaya
indirgeme çıkarımlarının sınırlamasız kullanımına şüphe duymaya sevk etmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Cantor’un tanımına göre, bir küme “bu kümenin elemanları dediğimiz, algımızın ya da
düşüncemizin belirli, farklı nesnelerinin bir bütün içine toplanmasıdır”. Bir kümenin
elemanlarını içerdiği, elemanların da kümeye ait oldukları söylenir. Belirli bir S kümesinin bir
alt kümesi tüm elemanları S kümesinin elemanları olan bir kümedir ve bu kümenin,
elemanlarından ayrı olarak, S’nin bir bölümü olduğu söylenebilir. Bir küme ya elemanlarının
listelenmesi ile, örneğin, {Ali, Ahmet} kümesi, veya başka bir şeye değil de sadece onun
elemanlarının tümüne uyan genel bir tanım vererek belirtilebilir; ancak her iki durumda da
aynı elemanlara sahip kümeler özdeş sayılır. Bir kümenin kuvveti veya sayal sayısı söz
konusu kümenin tüm eşdeğer kümeler ile ortak sahip olduğu, diğerleriyle ortak sahip olmadığı
şeydir.
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Bölüm Soruları
1)

Diyagonal yöntem” ilk kez kim tarafından geliştirilmiştir?

a)

Cantor

b)

Frege

c)

Boole

d)

Tarski

e)

Lebniz

2)
Aritmetiğin mantık ile özdeşliğini detaylı olarak göstermeye çalışan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cantor

b)

Frege

c)

Boole

d)

Tarski

e)

Leibniz

3)

Ünlü Begriffsschrift eseri kime aittir?

a)

Cantor

b)

Boole

c)

Frege

d)

Tarski

e)

Leibniz
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Frege’ye ait bir eser değildir?

a)

Aritmetiğin Temelleri

b)

Aritmetiğin Temel Yasaları

c)

Kavram Yazısı

d)

Evrensel Cebir

e)

Kavram ve Nesne Üzerine

5)

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin çağdaşı değildir?

a)

Dedekind

b)

Cantor

c)

Peano

d)

Schröder

e)

Boole

Cevaplar:
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e
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7. GOTTLOB FREGE I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Gottlob Frege I
7.1.1. Begriffsschrift
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Frege kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

Begriffsschtift eseri kime aittir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Gottlob Frege

Kazanım

Frege’nin Eserleri Ve
Çalışmaları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
•

Frege,

•

Begriffsschrift
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Giriş
İlk eseri olan Begriffsschrift’te (Kavram Yazısı) Frege’nin asıl isteği formel bir saf
düşünce dili, yani günlük dilden daha düzenli ve dedüksiyonda kesinliği sağlamak için sadece
gerekli olana, yani retorik vurgusu karşısında kavramsal içeriğe, izin verdiğinden dolayı daha
uygun bir sembolleştirme sistemi oluşturmaktır. Tanıttığı özel imlerden ilki yargı ifade etmek
içindir. Bunun formu ‘⊢’ dur ve bu, yargı içeriğinin verildiği imin ya da imler bileşiğinin
soluna yazılır.
İlk mantıkçılara göre, özne ve yüklem ayrımı olmadan bir yargının yeterli gösterimi
yapılamazdı, ancak Frege bu dogmayı reddetmiştir. ‘Yunanlılar Persleri yendiler’ ile ‘Persler
Yunanlılar tarafından yenildiler’ arasında retorik bir fark olabilir; ancak bu iki ifadenin
kavramsal içeriği aynıdır, çünkü akıl yürütmemizin geçerliliğine etki etmeden her biri
diğerinin yerine bir öncül olarak konabilir ve onun aklındaki amaca göre bir dil oluşturmaya
çalıştığımız zaman düşünmemiz gereken şey budur.
Frege, ⊿ evetlendiği sürece Γ nin yalanlanmaması gerektiğini söyleyen yargı için
karmaşık bir ifade olan
ifadesini öne sürmüştür. O bunu tıpkı Philo’nun açıkladığı
Γ
∆
şekilde, yani aşağıdaki dört farklı olasılığı ayırt ederek:
1.
2.
3.
4.

Γ evetlenir, ⊿ evetlenir,

Γ evetlenir, ⊿ yalanlanır,
Γ yalanlanır, ⊿ evetlenir,

Γ yalanlanır, ⊿ yalanlanır

ve yeni karmaşık işaretinin üçüncü olasılığın gerçekleşmediği, ancak diğer üçünden
bir tanesinin gerçekleştiği yargıyı simgelediğini söyleyerek açıklamıştır. O tüm çıkarımı bu
tek basit şekle, geleneksel mantığın modus ponensine, ya da bazı modern mantıkçıların
ayırma dedikleri şekle indirgemeyi önermiştir. Değilleme, ‘Γ doğru değildir’ anlamına gelen
karmaşık işaretinde olduğu gibi içerik çizgisinin alt kısmına iliştirilen küçük dikey bir çizgi
İçerik, koşul ve değilleme çizgilerini değişik şekillerde
‘
Γ ’ ile ifade edilmelidir.
birleştirerek artık diğer farklı mantık kavramlarını ifade edebiliriz. Böylece
,
‘Γ’nın değilinin yalanlandığı ve ⊿’ın evetlendiği durum meydana gelmez’ anlamına ya da
‘hem Γ, hem de ⊿ olmaz’ anlamına gelir. Bu yargının tüm içeriğinin değillemesi de ‘ Γ ve ⊿’
anlamına‘ gelenΓ∆
imini verir.
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7.1. GOTTLOB FREGE I
7.1.1. Begriffsschrift
İlk eseri olan Begriffsschrift’te (Kavram Yazısı) Frege’nin asıl isteği formel bir saf
düşünce dili, yani günlük dilden daha düzenli ve dedüksiyonda kesinliği sağlamak için sadece
gerekli olana, yani retorik vurgusu karşısında kavramsal içeriğe, izin verdiğinden dolayı daha
uygun bir sembolleştirme sistemi oluşturmaktır. Alt başlığında bu yeni yazının aritmetik
dilinde modellenmesi gerektiğini söylemiştir, ancak kısa zamanda asıl benzerliğin
genellemeyi ifade eden harflerin kullanımında olduğu görülür. Frege elbette bu aracı düşünen
ilk mantıkçı değildir; çünkü Aristoteles bunu cebir bulunmadan çok önce kullanmıştır. Ancak
Frege bunun tüm olanaklarını gösteren ilk kişidir ve değişkenler hakkındaki daha önceki
konuşmalarda karıştırılmış olan birkaç farklı kavram arasında açıkça ayrım yapmıştır. ‘+’ gibi
diğer aritmetik işaretleri Frege tarafından herhangi bir özel mantıksal anlamda
kullanılmamıştır; çünkü o bunları kendi yeni mantık işaretleriyle birlikte normal matematiksel
anlamlarında kullanmak üzere tutmayı arzu etmiştir. Schröder onun Boole notasyonundan
ayrılmasına karşı çıktığında, Frege matematiksel akıl yürütmenin incelenmesi için bir yazı
meydana getirmek istediğini ve bundan dolayı Boole’un cebirsel sembolizm uyarlamasının
bazı sınırlı amaçlar için kullanışlı olduğu halde, bilinçli olarak kullanmadığını söylemiştir.
Tanıttığı özel imlerden ilki yargı ifade etmek içindir. Bunun formu ‘⊢’ dur ve bu,
yargı içeriğinin verildiği imin ya da imler bileşiğinin soluna yazılır. Eğer başındaki küçük
dikey çizgi yazılmazsa, kalan yatay çizgiye içerik-çizgisi denir ve bu, ardından gelen işaret ya
da işaretler tarafından ifade edilen içeriğin yazar tarafından evetleme veya yalanlama olmadan
düşünülmekte olduğunu göstermeye yarar. Böylece eğer ‘⊢ Γ’, ‘Benzer olmayan mıknatıs
kutupları birbirini çeker’ ifadesinin bir kısaltması ise, ‘−Γ’ sadece benzer olmayan mıknatıs
kutupları arasındaki karşılıklı çekim düşüncesini, bu düşüncenin doğruluğu ile ilgili hiç bir
hükme yer vermeden bildirmek içindir. Frege bize istersek yatay çizgiyi ‘önermesi’
anlamında okuyabileceğimizi söylemiştir ve çizgiyi takip eden içeriğin her zaman kabul
edilebilir bir yargı içeriği olması gerektiğini, bir ev fikri gibi sadece bir fikir olmaması
gerektiğini vurgulamıştır. Yukarıda verilen örnekte büyük Yunan harfi ‘Γ’ bu türden bir
içeriğin ifadesi için bir kısaltmadır ve burada Frege’nin mantıksal amaçlar için harfleri
kullandığı bir şeklin örneğini görüyoruz. Büyük Yunan harfleri her zaman kısaltmalar olarak
anlaşılmalıdır, ancak bazen bunlar hiçbir açıklama olmadan ileri sürülebilirler ve o zaman
okur bu harfin bulunduğu bağlam boyunca aynı anlamı koruması şartıyla, istediği anlamı
verecektir.
İlk mantıkçılara göre, özne ve yüklem ayrımı olmadan bir yargının yeterli gösterimi
yapılamazdı, ancak Frege bu dogmayı reddetmiştir. ‘Yunanlılar Persleri yendiler’ ile ‘Persler
Yunanlılar tarafından yenildiler’ arasında retorik bir fark olabilir; ancak bu iki ifadenin
kavramsal içeriği aynıdır, çünkü akıl yürütmemizin geçerliliğine etki etmeden her biri
diğerinin yerine bir öncül olarak konabilir ve onun aklındaki amaca göre bir dil oluşturmaya
çalıştığımız zaman düşünmemiz gereken şey budur. Arşimed Siraküsa’nın alınmasında öldü
savınının ‘Siraküsa’nın alınmasında Arşimed’in feci ölümü bir olgudur’ cümlesi ile ifade
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edilen günlük dilin bir çeşidini, yani bir yargının tüm içeriğinin bir özne olarak ifade edildiği
bir dili düşünelim. O zaman tüm ifadeler için tek ve aynı yüklem, yani ‘bir olgudur’ ifadesi
olacaktır; ancak bu sıradan yüklem cümleleri gibi olmayacaktır, çünkü bunun görevi sadece
özne içeriğini bir yargı formunda sunmak olacaktır. Frege bize kendi sembolik mantığının bu
türden olduğunu söylemiştir ve yüklem aramakta ısrar edersek, tüm yargıların ortak yüklem
imi olarak ‘⊢’ sembolünü almamız gerektiğini söylemiştir. Bu şekilde konuşmak onu tümel
ve tikel arasındaki ayrım ile değilleme kavramının her ikisinin de, bunlar ifade edilmemiş
içerikler arasında geçerli olabilen sıkı gerektirme, tutarsızlık ve benzeri bağıntılar ile bağlı
olduklarından, yargıların kendileri yerine, yargıların mümkün içeriklerine uygulandıkları
görüşüne bağlar. Diğer taraftan o, mantıkçıların sıklıkla kategorik, hipotetik ve ayrık yargılar
arasına koydukları ayrımın, sisteminin daha sonraki gelişiminde görüleceği üzere sadece
dilbilgisine dayalı olduğunu söylemiştir ve modaliteye ilişkin ayrımın, bu ayrım yargıların
içeriklerinden ziyade onların dayanaklarına değindiğinden dolayı göz ardı edilebileceğini
iddia etmiştir. Bir şeyin öyle olması gerektiğini söylediğimizde, bunun çıkarılabileceği genel
bir doğruluğu bildiğimizi belirtiriz; bir şeyin öyle olabilir olduğunu söylediğimizde de bu
önermenin değilinin çıkacağı herhangi bir yasadan haberdar olmadığımızı belirtiriz (elbette
olanaklılık dilini ‘Bir soğuk algınlığı ölümle sonuçlanabilir’ dediğimizde tikel olumlu yargı
denilen yargıyı ifade etmede kullanmadığımız taktirde).
Yargıların geleneksel incelemesinden bu şekilde kurtulduktan sonra Frege, ⊿
evetlendiği sürece Γ nin yalanlanmaması gerektiğini söyleyen yargı için karmaşık bir ifade
Γ
∆
olan
ifadesini öne sürmüştür. AçıkçaΓ
içeriği ⊿ ifadesinin önbileşen, Γ ifadesinin ise
∆
artbileşen olduğu Philocu koşullu önerme adıyla öğrendiğimiz şeydir. Frege bu kavramın
tarihi ile ilgili hiçbir şey söylememiştir, bunun daha önceki mantıkçılar tarafından kullanımı
ile ilgili hiçbir bilgisi olmamış da olabilir, ancak o bunu tıpkı Philo’nun açıkladığı şekilde,
yani aşağıdaki dört farklı olasılığı ayırt ederek:
1.
2.
3.
4.

Γ evetlenir, ⊿ evetlenir,

Γ evetlenir, ⊿ yalanlanır,
Γ yalanlanır, ⊿ evetlenir,

Γ yalanlanır, ⊿ yalanlanır

ve yeni karmaşık işaretinin üçüncü olasılığın gerçekleşmediği, ancak diğer üçünden
bir tanesinin gerçekleştiği yargıyı simgelediğini söyleyerek açıklamıştır. Diğer taraftan, Philo
fark etmemiş olmasına rağmen, o bu türden bir işaretin ‘ise’ sözcüğünün tüm kuvvetini ifade
etmediğinin farkına varmıştır. Çünkü o, yatay çizgileri bağlayan dikey çizgiye ‘koşul çizgisi’
adını verirken, bu türden bir çizginin, Γ ve ⊿ nin ayrı ayrı evetlenip evetlenmeyeceği ya da
yalanlanıp yalanlanmayacağını bilmeden
yargısını verebileceğimiz bir kurala göre Γ ile
⊿ bağlanmadıkları müddetçe ‘ise’ sözcüğüyle uygun bir şekilde betimlenemeyeceğini
Γ
söylemiştir. O, bu bağlantının nedensel olması gerektiğini önererek çok ileri gitmiştir;
çünkü
∆
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‘bu alan bir dik-açılı üçgen ise, en uzun kenarındaki kare, diğer kenarlarındaki karelerin
toplamına eşittir’ önermesini kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak o
nın ‘ ⊿ ise, o
zaman Γ’ ifadesi ile, bu ifade sadece Γ’ın doğru olduğu bilindiğinden veya ⊿’ın yanlış olduğu
bilindiğinden dolayı söylendiğinde, eşdeğer olmadığını savunmuştur.
Frege’nin Philocu birleşmeye duyduğu ilgi onun dedüktif kesinliğe ilgisi ile
bağlantılıdır. O iki yargının,
ile ⊢ ⊿ yargıların birlikte ⊢ Γ yargısını gerektirdiğini,
Γ
∆
çünkü ⊢ ⊿ yukarıda listelenen ikinci ve dördüncü olasılıkları hariç bırakırken
Γ
yargısının dört olasılıktan üçüncüsünü hariç bıraktığını söylemiştir. O tüm
çıkarımı bu tek
∆
basit şekle, geleneksel mantığın modus ponensine, ya da bazı modern mantıkçıların ayırma
dedikleri şekle indirgemeyi önermiştir. Onun dedüktif sisteminde, eğer n bir
yargısının sayısıysa, o çıkarımı kısaca şöyle ifade etmiştir:
(n) : ⊢ ⊿
⊢Γ

Γ
∆

Daha önceki mantıkçıların çoğu bir dizi çıkarım şekilleri göstermişlerdir, Frege de
sıradan uygulamada insanların birçok farklı şekiller kullandıklarını inkar etmemiştir; ancak o,
birden fazlasına izin verirsek, herhangi bir sayıda durmak için hiçbir nedenimizin olmadığını
söylemiştir. Kural sayısındaki artış uygulamadaki hata tehlikesini arttırır, oysa azalış daha
fazla açıklığa ve dolayısıyla daha fazla güvenilirliğe sebep olur. Bu yüzden eğer mümkünse
tek bir çıkarım formuyla idare etmek arzulanır ve bu, emrimizde öncül olarak kullanılmak
üzere yeterli sayıda mantık formülümüzün olması şartıyla yapılabilir. Frege aslında bir ayırma
yöntemi kadar bir yerine koyma yöntemi de kullanmıştır. Kendisi de bunu aynı şekilde kabul
etmiştir; çünkü sadece tek çeşit çıkarım kullanma iddiasının ardından şu özelliği eklemiştir: ‘hiç olmazsa yeni bir yargının birden fazla yargıdan çıkarıldığı tüm durumlarda’.
Değilleme, ‘Γ doğru değildir’ anlamına gelen karmaşık işaretinde olduğu gibi içerik
çizgisinin alt kısmına iliştirilen küçük dikey bir çizgi ile ifade ‘
edilmelidir.
Γ’
Ancak daha önce açıklandığı gibi içerik çizgisinin rolüne izin
vermek
için
,
, ve
imlerinin birleştirilmesi olarak anlaşılabilir. İçerik, koşul ve değilleme
‘
’
çizgilerini değişik şekillerde birleştirerek artık diğer farklı mantık kavramlarını ifade
edebiliriz. Böylece
, ‘Γ’nın değilinin yalanlandığı ve ⊿’ın evetlendiği durum meydana
gelmez’ anlamına ya da ‘hem
Γ,Γhem de ⊿ olmaz’ anlamına gelir. Bu yargının tüm içeriğinin
‘
∆ gelen
değillemesi de ‘ Γ ve ⊿’ anlamına

imini verir. ‘ Γ ancak ⊿ ’ dediğimizde ⊿ nin beklenmediği
önerisine sadece tümel
‘
Γ’
∆
evetleme eklemi ekleriz, ancak bu Frege’nin sembolizminde hazırlamış olduğunu açıkça
söylemediği bir şeydir. ‘ Γ veya ⊿’ için ‘veya’nın Frege tarafından tercih edilen kapsamlı
anlamında
bulunur ve bu tam olarak ‘ Γ nın yalanlandığı ve ⊿ in değilinin evetlendiği
‘
Γ’
durum oluşmaz’ anlamındadır.
Bu yargının tüm içeriğinin değillemesi de
∆

verir ve bu ‘ne Γ ne ⊿ ’ anlamındadır. Hariç tutan anlamında (zaman
zaman
Γ ya ⊿ ’ olarak sunulan) ‘ Γ veya ⊿ ’ için, bu yeni bileşenlerin birincisi ile
üçüncüsünün içeriğini birleştirmeliyiz ve sonuç şu ifade olur:
‘

Γ’
‘ya
∆

‘

Γ’
∆
Γ
∆
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Frege’nin işaret ettiği gibi, onun çizgi sembolizminde ifade edilen yargılardan her biri
yukarıda verilen tabloda temsil edilen dört olasılıktan bir veya daha fazlasını seçer ve
diğerlerini reddeder. Örneğin, sonuncusu iki olasılığı açık bırakır:
1.
2.

Γ evetlenir, ⊿ yalanlanır,

Γ yalanlanır, ⊿ evetlenir.

Bu türden bir yargının içeriğine neyin gerekli olduğu noktasına gelirsek, olasılıklar
içinde herhangi özel bir ifade şeklinden ziyade ele almamız gereken bu seçimdir. Böylece
tümel evetleme için (yani, tablomuzda temsil edilen olasılıklardan birincisinin seçimi ve tüm
diğerlerinin yalanlanması için) temel bir im ile başlamış olsaydık, ⊿ ve Γ nin Philocu
kesişimini Γ nin değillemesi ile ⊿ in tümel evetlemesinin değillemesi olarak
tanımlayabilirdik. Bazı bakımlardan bu daha doğal olurdu, çünkü olağan ‘ve’ kullanımımız
tümel evetleme kavramına, ‘ise’ kullanımımızın Philocu kesişim kavramına karşılık
geldiğinden daha fazla karşılık gelir. Ancak Frege koşul çizgisiyle başlamayı seçtiğini, çünkü
bunun çıkarımların formülasyonunu sadeleştirdiğini açıklamıştır. Diğer bir değişle, onun tek
çıkarım kuralında içerilen kavram tek bir im ile gösterilirse ve bu artbileşenin önbileşenden
hemen ayırt edilebildiği şekilde olursa, bir güzellik ve açıklık kazancı olduğunu düşünmüştür.
Kendi şemasında çıkarım, koşullu bir karmaşık ifadede alt cümleciği atarak basit bir şekilde
belirtilir, yani
den ⊢ Γ
e geçiş ile.

Frege artık içerik özdeşliği için bir sembol ileri sürmüştür. ‘ ⊿ ‘ ile ‘ Γ’ harflerini
zorunlu bir şekilde önerme imleri olarak değil, herhangi türden adlar olarak alarak, ‘⊢ (Γ ≡ ⊿
Γ
)’ in ‘Γ adıyla ⊿ adının aynı kavramsal içeriğe sahip olduğu
ve böylece Γ in her zaman ⊿ ile
∆
yer değiştirebilir olduğu, bunun tersinin de mümkün olduğu’ anlamına geldiği kuralını koyar.
Bu açıklamaya göre, ⊢ (Γ ≡ ⊿) yargısının adlar hakkında olduğu fark edilecektir. Frege bu
yeni sembol ile birleştirilen adların sadece içeriklerinin temsilcileri olmadıklarını, aynı
zamanda kendi namlarına ortaya çıktıklarını söyleyerek konuyu garip bir şekle sokmuştur. O
içerik özdeşliği için bir sembolün gerekli olduğunu, çünkü aynı içeriğin farklı şekillerde
verilebilir ya da belirlenebilir olduğunu iddia etmeye devam etmiştir. Bu olduğu zaman, aynı
içerik için farklı adların varlığı kullanımda bir saçmalık değil, dilimizin özsel bir özelliğidir
ve bu olmadan Kant’ın sentetik dediği türden bazı önemli yargılarda bulunamayız. Onun
savını muhtemelen kendisinin daha sonraki tartışmada kullandığı bir örnekle gösterebiliriz.
Bu tarihteki konuşma şekline göre, ‘sabah yıldızı’ ve ‘akşam yıldızı’nın her ikisi de aynı
içeriğin adlarıdır; ancak ‘sabah yıldızı ≡ akşam yıldızı’ dediğimizde bu iki ad içerik
belirlemenin farklı şekillerine karşılık geldiğinden önemli bilgi veriyoruz. Bu sembolü öne
sürmemizin diğer bir nedeni tanımların formülasyonu için buna ihtiyaç duymamızdır.

Begriffsschrift’in bir sonraki kavramına Frege önsözünde en fazla önem vermiş ve onu
şöyle açıklamıştır: ‘Farz edelim ki bir ifadenin bir veya daha çok yerinde basit ya da karmaşık
(içeriğinin mümkün bir yargı içeriği olması şart olmayan) bir sembol olsun. Bu sembolün bir
veya daha fazla kez görüldüğü yerde başka (her seferinde aynı) bir sembolle yer değiştirebilir
olduğunu farz edersek, o zaman bu ifadenin yer değişimi sonucu aynı kalan bölümüne
fonksiyon, yer değiştiren bölümüne de bu fonksiyonun savı denir.’ Böylece eğer dilimiz
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‘karbondioksitin hidrojenden daha ağır olma durumu’ ifadesini içerir, biz de bu ifadeyi
ilkiyle aynı türden yapmak için ‘hidrojen’ sözcüğünü ‘oksijen’ sözcüğüyle yer değiştirebilir
şekilde düşünürsek, o zaman ‘hidrojen’i ‘karbondioksitin ....den daha ağır olma durumu’
fonksiyonunun bir savı olarak düşünürüz. Bu şekilde konuşma bizi elbette ‘oksijen’ aynı
fonksiyonun diğer bir savıdır demeye götürür. Ancak biz aynı şekilde ‘karbondioksit’i de ilk
ifademizdeki yer değiştirebilir parça olarak düşünebilir ve bu fonksiyondan ‘ ___in
hidrojenden daha ağır olma durumu’ olarak söz edebiliriz. Ya da hem ‘karbondioksit’ hem de
‘hidrojen’i yer değiştirebilir olarak görüp ‘_____in .....den daha ağır olma durumu’
ifadesinden iki savlı bir fonksiyon olarak söz edebiliriz. Aynı düşünce çizgisini sürdürme
ikiden fazla savlı fonksiyonların olasılığını fark etmemize yol açtığından bu da son olmaz.
Doğal bir dilde bir cümlede özne yerinde bulunan bir sözcük ya da ifade genellikle sav
ya da her halükarda temel sav olarak alınma eğilimindedir, ancak her özne ifadesinin bir sav
olarak değerlendirilme varsayımına karşı önlem almalıyız. ‘Her pozitif tamsayı dört karenin
toplamı olarak gösterilebilir’ ifadesinde aslında biz, daha sonra göreceğimiz gibi, ‘___ dört
karenin toplamı olarak gösterilebilir’ fonksiyonuyla, yani ‘20 sayısı dört karenin toplamı
olarak gösterilebilir’ ifadesinde ‘20 sayısı’nın bir sav olduğu fonksiyon ile ilgiliyiz. Ancak
Frege’ye göre ‘her pozitif tamsayı’ ifadesi, ‘20 sayısı’nın aksine, bu veya herhangi başka bir
fonksiyonun olası bir savı değildir, çünkü o bulunduğu cümlelerdeki bağlamından bir anlam
kazanır ve kendi başına tam bir fikir taşımaz.
Frege’nin fonksiyon ve sav terminolojisi elbette matematikten alınmıştır, onun öne
sürdüğü fonksiyon notasyonu da öğle. Böylece o ‘Φ(Γ)’ karmaşık iminin ‘Γ’ savının belirsiz
fonksiyonunu ifade edeceğini söylemiştir, ‘Ψ(Γ, ⊿)’ iminin
ise ‘Γ’ ile ‘⊿’ savlarının bu sırayla
‘
ele alınmasından oluşan iki savlı bir fonksiyonu ifade edeceğini söylemiştir. Eğer
‘
fonksiyonların savlar tarafından tamamlandıklarında olası yargı içeriklerini ifade eder türden
olmaları gerekiyorsa,
Φ(Γ)’ imini ‘Γ , Φ özelliğine sahiptir’ şeklinde,
Ψ(Γ, ⊿)’ imini
de ‘Γ , ⊿ ye Ψ bağıntısındadır’ şeklinde okuyabiliriz. Frege için bu türden bir sembolizmin
esas marifeti günlük dillerin sağladığından daha tatmin edici bir genelleme ifadesine izin
vermesidir. Ancak o buna sadece daha sonraki mantıkçıların bağlı değişken notasyonu olarak
adlandırdıkları yeni bir araç ile birlikte kullanıldığında izin vermiştir ve bu notasyonun
parçası olarak kullanıldıklarında harflerinin sahip olduğu rolü ayırt etmek için Frege artık
gotik stilini ileri sürmüştür.
Onun yazısıyla yazılan bir yargı ifadesinde, ifade iminin sağındaki karmaşık bir
sembol her zaman bu ifadenin içinde yer alan sembollerden birinin bir fonksiyonu olarak
görülebilir. Bu sembol yerine bir gotik harf koyalım ve aynı gotik harfi içerik çizgisindeki bir
girintiye yerleştirelim, böylece örneğin şunu elde ederiz:
O zaman
Frege’ye göre ‘bu, savını ne alırsak alalım, bu fonksiyonun bir olgu olduğunu belirtir’.
Yukarıda bahsi geçen bu türden bir yargıdan gotik harfiyle birlikte girintiyi yok ederek ve
parantezlerin içine gotik harf yerine çeşitli belirli semboller koyarak her zaman daha az genel
içerik barındıran herhangi sayıda yargı türetebiliriz. Kısacası, yukarıda verilen ifade ‘her şey
Φ dir’ ifadesine eşdeğerdir, ancak öyle yapılandırılmıştır ki onun formunu yerine koyma
sonucu ondan çıkan ifadelerin formuyla karıştırma tehlikesiyle karşı karşıya olmayız.
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Ancak bu bağlamda ‘her şey’ sözcüğünün fonksiyona herhangi kabul edilebilir bir
yerine koymanın olası bir yargı içeriği için bir ifade vermesi gerektiği haricinde hiçbir
nicelemeye tabi olmadığı fark edilmelidir. Belli türden her şey böyle böyledir diyen bir yargı
ifadesi için yeni yazımızı kullanmak istersek, sınırlamayı girintiyi takip eden sembolizme
koymamız gerekir. Böylece ‘her yaşayan şey yok olur’ ifadesi için
‘

Π( )’

∆( )
yı bir karmaşık fonksiyon imi olarak değerlendirerek şunu yazmalıyız:
‘

a

Π (a)’
∆ (a)

Bu gösterim tam olarak ‘her şey yok olmadan yaşamaz’ anlamındadır ve gotik harfli
girinti ardından gelen ifadenin tümünü yönetir; ancak tercüme etmeye çalıştığımız türden
gündelik dil ifadelerine ilişen varlıksal anlama izin vermez. Hiç şüphesiz Frege bu son
noktadan haberdardır, ancak o bundan açıkça söz etmemiştir.
Şimdiye kadar sadece gotik harfle birlikte girintinin hemen yargı çizgisinin ardından
geldiği durumları dikkate aldık. Peirce ve daha sonraki mantıkçılar tarafından verilen adıyla
tümel niceleyici bir yargı ifadesinde başka yerlerde de bulunabilir, örneğin şunları
yazdığımızda:

‘

a

Φ (a)’

veya

Γ’

‘
a

veya

‘

a

Φ (a)’
e

Φ (a)

Ψ (a,e) .

Bu da çok önemlidir çünkü bu, yeni yazıda çok sayıda ilginç türden önermeler
oluşturmaya izin verir. Böylece ilk örneğimizde olduğu gibi, tümel niceleyicinin önüne
değilleme çizgisi gelirse, takip eden fonksiyon ifadesini sağlamayan bir şeyin varlığını
belirten bir ifadeye sahip oluruz, bir fonksiyon ifadesini sağlayan bir şeyin varlığını belirtmek
için de sadece tümel niceleyici ile fonksiyon ifadesinin arasına diğer bir değilleme çizgisi
koymamız gerekir, tıpkı ‘en az bir filozof vardır’ için şunu yazdığımızda olduğu gibi:

İkinci örneğimizde olduğu gibi, tümel niceleyicinin alanı tüm yargının koşulu ile
sınırlandırılırsa, ‘Her şey ıslaksa, ateş yakamayız’ gibi önermeleri betimleyecek bir yolumuz
vardır ve bu elbette ‘ne istersen söyle: o şey ıslaksa, ateş yakamayız’ önermesinden oldukça
farklıdır. Üçüncü örneğimizde olduğu gibi, bir tümel niceleyici diğerinin alanının içinde yer
alırsa, bu durum günlük dilde bulunduğu ve bilimsel konuşma için gerekli olduğu halde, daha
önceki mantıkçılar tarafından hiçbir zaman detaylı olarak düşünülmemiş bir karmaşıklık
ortaya çıkar. Frege’nin verdiklerinden biraz daha karmaşık örnekler vermek gerekirse,
e

a

‘

Φ (a,e)’
∆ (e)
Κ (a)

‘her kedi bir köpekten korkar’ önermesini betimlemeye yarayacaktır ve
‘

e

a

Φ (a,e)’
Κ (a)
∆ (e)
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de ‘öyle bir köpek vardır ki her kedi ondan korkar’ önermesini betimlemeye
yarayacaktır. İki ifade açıkça farklıdır ve her ikisi de Aristotelesçi şemada sınıflandırılma
gücünü aşar. Aslında Frege yazısında ifade edilebilen ifadelerin olası karmaşıklığına hiçbir
sınır yoktur. Çünkü bu bağlamda önemli sadece üç temel im, yani koşul çizgisi, değilleme
çizgisi ile tümel niceleyici olmasına rağmen, bunlar sonsuz farklı şekilde birleştirilebilir. Daha
önceki mantıkçıların tamamen belirli önerme formlarının eksiksiz bir listesini vermesi
mümkünmüş gibi konuşmalarına rağmen, o önceki herhangi bir öneriden ilk elde daha basit,
ancak yine de bir anlamda bitip tükenmez bir şema önermiştir.
Ancak bir niceleyiciyi bir diğerinin kapsamına sokma olasılığı gotik harflerin
seçiminde dikkat gerektirir. Genellikle içinde bulunduğu ifade boyunca gotik bir harfi bir
diğeri ile değiştirmek yasal iken, bir niceleyici bir diğerinin kapsamında bulunduğunda
harflendirme farkları korunmalıdır. Böylece eğer son örneklerimizden herhangi birinde ‘e’,
‘a’ ile ya da ‘a’, ‘e’ ile yer değiştirseydi, sonuç ya saçma ya da düşündüğümüzden oldukça
farklı olurdu. Seçim hürriyetimiz üzerindeki bu kısıtlamanın nedenini anlamak kolaydır. Eğer
bir fonksiyon iminin aynı şekilde doldurulacak birkaç sav alanı varsa, bu olguyu bir şekilde
belirtmek önemlidir, artık herkes tarafından benimsenen aşikar yöntem de diğer alanları değil,
bu alanları aynı harf ile işaretlendirmektir. Çünkü bu kabul ile, ‘a, a dan korkar’ gibi bir imde
bulunan iki sav alanı, eğer doldurulacaksa, aynı savla doldurulmalıdır; oysa ‘a, e den korkar’
iminde iki alanın da zorunlu olarak farklı savlarla doldurulması gerekmez. Böylece bir
niceleyici bir diğerinin kapsamında bulunduğunda ve bir karmaşıklık olasılığı mevcut
olduğunda yukarıda söz edilen harflendirme ayrımını yapmaya mecburuz.
Frege sisteminin zenginliği çoğunlukla tümel niceleyicinin her zaman onun yargı
çizgisinden sonra gelme mecburiyeti olmaması olgusuna dayanır, tümel niceleyicinin yargı
çizgisinden sonra geldiği durumlar özellikle önemlidir, çünkü sadece onlar yer değiştirmeyi
kabul eder. Daha önce ele aldığımız günlük dilden bir örnek vermek gerekirse, ‘her şey
ıslaksa, ateş yakamayız’ diyen bir kişi bundan dolayı ‘çimen ıslaksa, ateş yakamayız’
türünden tüm ifadelere söz vermez. Çünkü söylediği doğru olsa da bu ikinci ifadelerden
herhangi biri yanlış olabilir. Yer değiştirmeyi kabul eden durumları işaretlemek ve aynı
zamanda notasyonunu basitleştirmek için Frege tümelliği ifade etmek için önünde niceleyici
olmadan italik harfle gösterilen ikinci bir yol öne sürer. Böylece uygun olduğunda
yerine
yazabiliriz ve arzu edersek ikincisinden birincisine
geçebiliriz, ancak italik bir harf yerine gotik bir harf yazdığımızda, seçtiğimiz gotik harfin
bizim ifademizin hiçbir yerinde daha önce bulunmadığından emin olmalıyız. Bu ihtiyat
‘ Φ (a)’bu ifadenin içinde yer alabilen herhangi diğer
gereklidir, çünkü yeni niceleyicimiz kapsamına
niceleyicileri alacak şekilde yerleştirilecektir. Temel nokta şudur: tümellik Frege’ninki gibi
bir yazıda niceleyicisiz harfler (yani, modern mantıkçıların terminolojilerinde adlandırıldıkları
şekliyle, bağsız değişkenler) tarafından ifade edildiğinde, her harfin kapsamı içinde
bulunduğu ifadenin tümüdür. Bu notasyon Aristoteles kadar eskidir, ancak bunu dikkatli bir
şekilde inceleyen ve sınırlı bir kapsamda, örneğin bir değilleme iminden sonra, tümelliğin
ifadesi için başka bir aracın gerektiğini ilk fark eden Frege’dir.
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Sembolizmini açıkladıktan sonra Frege bazı mantık tezleri düzenlemeye devam
etmiştir. O kendi yazısında ifade edilemeyen bazı ilkelerin bulunduğunu, çünkü bu ilkelerin
yazısı tarafından önceden varsayıldığını söylemiştir. Bunlar imlerin kullanımı için kurallar ile
çıkarım kurallarıdır. Ancak bu yazıda ifade edilebilen saf düşünce ilkeleri vardır ve o bazı
örnekler vermeyi ve bunların bağlantılarını ortaya çıkarmayı önermiştir. Diğer bir değişle,
mantığın kabataslak dedüktif bir sistem olarak nasıl sunulabileceğini göstermeyi arzulamıştır
ve bu amaç için bazı mantık ilkeleri bulmaya çalışmıştır ki bunlar birlikte tüm diğerlerinin
gücüne sahiptir. Geometrideki aksiyomlaştırmanın tarihçesi hakkında bir şey bilen herhangi
biri tarafından beklenebileceği gibi, o çeşitli düzenlemelerin mümkün olduğunu keşfetmiştir;
ancak o tümü oldukça basit ve aşikar olan dokuz aksiyom içeren bir şemada karar kılmıştır.
İlk üçü yalnızca koşul çizgisi tarafından ifade edilen kavram ile ilgilidir, daha sonraki üç
tanesi de değilleme kavramını ileri sürer. İki tanesi içerik özdeşliği ile, biri de bir girintide
bulunan gotik bir harf ile ifade edilen tümellik ile ilgilidir. Onun yazısıyla ve onun
sistemindeki sayılarla düzenlenmiş şemalar aşağıdaki gibidir:
(1)

(28)

(52)

a
b
a

(2)

b
a
a
b

(54)

f(d)
f(c)
(c≡ d)

(c≡ c)

a
a

(41)

a
a

(31)

a
c
b
a
b
c

(8)

a
c
b
c
a
b
c

(58)

f (c)
a

f (a)

Daha önceki bölümlerde açıklanan ve benimsenen ‘temel’ ve ‘genel’ kullanımına
göre, bunlardan ilk altısı temel mantığa aittir, dokuzuncusu ise genel mantık için gerekli bir
eklemedir, ancak yedinci ve sekizinci daha da geniş olan özdeşlik kuramına aittir.
Tüm aksiyomların italik harfler (yani, bağsız değişkenler) kullanılarak formüle
edildiği görülecektir. Frege’nin açıklamalarına göre, bu araç gotik harflerle ve tümel
niceleyicilerle ifade için sadece bir kısaltmadır ve onun bunu burada yerine koymaya olanak
tanıdığından dolayı uygun gördüğünü varsaymalıyız. Ancak bu, bu konunun pek yeterli bir
açıklaması sayılmaz. Çünkü eğer hepsinde gotik harfler kullanılsaydı, halihazırdaki
şekillerinde tümel niceleyici içermeyen ilk altı aksiyom ile tümel niceleyici içeren dokuzuncu
aksiyom arasındaki ilginç ve önemli ayrımı kaybederdik. Bu, temel mantığın bundan böyle
genel mantığın bağımsız bir bölümü olarak görülmeyeceğini ve dokuzuncu aksiyomun şimdi
sahip olduğu özel statüye sahip olmayı bırakacağını söylemektir. Şimdilik aksiyomlarından
dolayı teoremlerin kanıtlanmasında Frege’nin tek çıkarım kuralı olarak görmek istediği
ayırma ilkesine ek olarak bir yerine koyma ilkesine ihtiyaç duyduğu olgusunu fark etmek
yeterlidir. Kullandığı kurallar sadece bu ikisi de değildir. Çünkü istersek italik harften bir
niceleyici ile birlikte gotik harfe dönebiliriz ifadesi aslında üçüncü bir çıkarım kuralı anlamına
gelir. İtalik harfler kullanımını açıklarken de dördüncü bir kuralı öne sürmüştür ki bu kural
şöyledir: Eğer ‘ Γ’ ‘a’nın bulunmadığı bir ifadenin kısaltmasıysa ve ‘a’, ‘Φ(a)’da sadece sav
alanlarını kaplıyorsa,

dan

ı çıkarabiliriz. Bu dört kuralla birlikte ele
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alındığında Frege’nin aksiyomları, onun zamanında yeterlilikleri kanıtlanamadığı halde, küme
sözünün teknik anlamında gerçekten tam bir kümedir.
Buraya kadar Frege italik harflerin ileri sürüldüğü kısaltma haricine, kısaltma amacı
için hiçbir tanım kullanmadan sistemini geliştirmeyi başarmıştır. Ancak küçük kitabının
üçüncü bölümünde bazı tanımları kullanmanın pratik zorunluluğunu fark etmiş ve bunların
her defasında özdeşlik imini takip eden yeni ifadeyle birlikte
formunda
verilmeleri gerektiğini söylemiştir. Baştaki iki dikey çizginin amacı tanımların yargılar değil,
sembolizm yenilikleri olduğunu açık hale getirmektir. Frege’nin Begriffsschrift’in üçüncü
bölümündeki amacı yazısının matematiğin gerektirdiği kavramların kesin formülasyonu için
nasıl kullanılabilir olduğunu bir giriş şeklinde göstermektir ve o örneği için genel kümeler
kuramını kullanmıştır. Bu örnek ilginçtir, çünkü matematiksel indüksiyon doğal sayıların
dizisel sıralamasına dayanır ve bu sıralama Frege’nin mantığa ilk kez tatmin edici bir şekilde
dâhil ettiği bağıntılar mantığı olmadan açıklanamaz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk mantıkçılara göre, özne ve yüklem ayrımı olmadan bir yargının yeterli gösterimi
yapılamazdı, ancak Frege bu dogmayı reddetmiştir. ‘Yunanlılar Persleri yendiler’ ile ‘Persler
Yunanlılar tarafından yenildiler’ arasında retorik bir fark olabilir; ancak bu iki ifadenin
kavramsal içeriği aynıdır, çünkü akıl yürütmemizin geçerliliğine etki etmeden her biri
diğerinin yerine bir öncül olarak konabilir ve onun aklındaki amaca göre bir dil oluşturmaya
çalıştığımız zaman düşünmemiz gereken şey budur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Begriffsschrift’in özelliklerinden biri değildir?

a)

Formel bir saf düşünce dili oluşturma çabasıyla yazılmıştır.

b)

Günlük dilden daha düzenli bir düşünce dili oluşturma çabasıyla yazılmıştır.

c)

Dedüksiyonda kesinliği sağlamak çabasıyla yazılmıştır.

d)
yazılmıştır.

Kavramsal içeriğe izin veren bir sembolleştirme sistemi oluşturmak çabasıyla

e)

Mantık ile aritmetiğin özdeş olamayacağını göstermek amacıyla yazılmıştır.

2)

Aşağıdakilerden hangisi mantıkla ilgilenmemiştir?

a)

Hegel

b)

Frege

c)

Peirce

d)

Venn

e)

Kopernik

3)

Yüklemler mantığının yaratıcısı kimdir?

a)

Frege

b)

Peirce

c)

Venn

d)

Tarski

e)

Gödel
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4)
Teoremlerinde tam sayı aritmetiğini içerecek kadar karmaşık herhangi bir
sistemin içinde, sistemin aksiyomlarından yola çıkarak doğruluğu veya yanlışlığı
kanıtlanamayacak önermeler bulunacağını ispatlayan Avusturyalı-Amerikan mantıkçı ve
matematikçi kimdir?
a)

Frege

b)

Peirce

c)

Venn

d)

Tarski

e)

Gödel

5)
Kavram, fikir ve kuramlarımızın doğruluklarını, onların yararlılıklarıyla
özdeşleştiren ve pragmatizmin kurucusu sayılan Amerikalı filozof kimdir?
a)

Frege

b)

Peirce

c)

Venn

d)

Tarski

e)

Gödel

Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) a, 4) e, 5) b
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8. GOTTLOB FREGE II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Gottlob Frege I

8.1.1 Anlam ve Gönderim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Frege kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

Nesneler ve fonksiyonlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Gottlob
Frege Iı

Frege’nin Anlam Ve Gönderm İle

Okuma

İlgili Görüşleri

115

Anahtar Kavramlar
•

Frege,

•

Anlam,

•

Gönderim,

•

Fonksiyon
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Giriş
Frege anlam (Sinn) ve gönderim (Bedeutung) arasında bir ayrım yapmıştır. Sabah
yıldızı akşam yıldızıyla özdeştir dediğimizde, betimlemelerimiz aynı şeye gönderme yapar,
ancak bunlar farklı şekillerde gönderme yaparlar, çünkü aynı anlama sahip değildirler. Bu
ifadeyi oluştururken bu iki betimlemeyi herhangi başka bir astronomi ifadesinde kullanmamız
gerektiği şekilde kullanırız ve yeniliğiyle bizim aslında şeyler yerine sözcükler hakkında
konuştuğumuzu belirtecek yeni bir özdeşlik imi uydurmaya gerek yoktur. Çünkü matematikte
kullanılan özdeşlik imi tam istediğimiz anlama sahiptir. 2 + 2 = 4 dendiğinde, ‘2 + 2’ ve ‘4’
her ikisi de bir sayıya gönderme yapmak için kullanılır. Bunlar aslında bir sayının özel
adlarıdır, ancak bunlar ayrı anlamlara sahip adlardır.
İfade oluşturmak, soru sormak, emir vermek, vs. için dilin gündelik kullanımında her
ayırt edilebilir tam imin hem anlama hem de gönderime sahip olduğu varsayılır. Gönderim bir
tür nesnedir, ancak algılanabilir bir nesne olması zorunlu değildir; çünkü Frege algılanabilir
olan haricinde hiçbir şey yoktur görüşünü yalanlamaya her zaman isteklidir ve o nesneleri
arasına özellikle sayıları, yerleri, anları ve zaman dilimlerini koyar. Diğer taraftan anlam
nesnenin dikkate alınmak için ayrılabildiği bir şeydir. Eğer fikir sözcüğüyle bir görüntü ya da
düşünen kişiye özel bir şey demek istiyorsak, anlam bir fikir değildir. Çünkü tüm iletişim
anlamın bir kişiden diğerine ifade edilmesine dayanır ve özel durumlarda imler gönderimden
tamamen yoksun oldukları halde umumi bir anlama sahip olabilirler. Örneğin bu, sözcükler
kurmaca yazında kullanıldığında olur. Bir roman yazarı kitabının önsözünde eserinin hiçbir
gerçek kişiye gönderimde bulunmadığına bizi inandırmaya çalışabilir, ancak biz yine de onun
ne yazdığını anlayabiliriz. Bir kişi başka birinin ifadelerini bu kişinin kullandığı sözcüklere
gönderimde bulunmadan naklettiğinde de benzer bir şey vardır. Böylece klasik dönem bilgini
Yunan mitolojisi anlatımında ‘Zeus’ ve ‘Athena’ sözcüklerini, bu sözcüklerle tanımladığı
kişilerin var olduklarına ne kendisi ne de okurları inandığı halde, oldukça anlaşılır bir şekilde
kullanabilir. Ancak bunlar özel durumlardır. Gündelik konuşmada tüm adların gönderimleri
olması gerekir, bilim amacıyla tasarlanmış mantıksal olarak mükemmel bir dilde özel ad gibi
iş görmek üzere oluşturulmuş her ifadenin de aslında gönderimi olacaktır. Çünkü varlıksal
önermelerin doğruluğunu varsayan ifadeler bu önermelerin ispatı olmaksızın kullanılırsa
yanlışlıklar ortaya çıkar. Böylece ‘en az hızla yakınsayan dizi’ ifadesinin bir anlamı vardır,
ancak hiçbir şeye gönderimde bulunmaz, bu ifadeyi içeren cümlenin hiçbir amaca hizmet
etmez.
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8.1. Gottlob Frege Iı
8.1.1. Anlam ve Gönderim: Nesneler ve Fonksiyonlar
Grundgesetze’de (Temel Yasalar) Frege Begriffsschrift (Kavram Yazısı) eserindeki
‘≡’imi hariç tüm sembolleri korumuştur; ‘≡’ imi yerine de basit matematik imi olan eşitlik
imini koymuştur. Bu notasyon değişimi kendi içinde önemsizdir, ancak bu Frege’nin anlam
hakkındaki görüşlerinde bir değişimi işaret eder ve bunun açıklaması onun daha sonraki
öğretilerine bir giriş niteliğinde olacaktır. O Über Sinn und Bedeutung (Anlam ve Gönderim
Üzerine) adlı makalesini yazdığında buradan başlamıştır.
Begriffsschrift eserinin başlarında Frege yargı veya sav ile içerik dediği başka bir şey
arasında bir ayrım yapmıştır. ‘İçerik’ sözcüğünün nasıl anlaşılması gerektiğini tam olarak
belirtmemiştir, ancak içeriğin sadece bir yargı ile değil, bu yargının ifade edildiği imlerle de
karşılaştırılacağını açıkça düşünmüş ve ‘sabah yıldızı akşam yıldızıyla özdeştir’ gibi ifadeleri
açıklamasında bu ikinci farkı kullanmıştır. Açıkça bu yorum ‘sabah yıldızı sabah yıldızıyla
özdeştir’ ifadesinden kuvvet olarak oldukça farklıdır; ancak yine de sabah yıldızı gerçekten
akşam yıldızıyla özdeşse, iki ifade arasındaki bu farkı, birinin akşam yıldızına gönderimde
bulunduğunu diğerinin ise bulunmadığını söyleyerek açıklayamayız. Görmüş olduğumuz gibi,
Frege özdeşlik ifadesinin gerçekten özdeşlik iminin iki tarafında bulunan ifadeler hakkında
olması gerektiğini belirtmiştir ve ‘≡’ iminin ifadeler arasındaki içerik özdeşliği için bir sembol
olarak anlaşılması gerektiğini söyleyerek bunu açık hale getirmeye çalışmıştır. Ancak o bunun
bilmecenin tatmin edici bir çözümü olmadığını daha sonra görmüştür. Çünkü ilk ifade
gerçekten Venüs gezegeni
hakkında değil de belirli sözcük gruplarının içerikleri
hakkındaysa, bunun astronomiden çok filolojiye ait olacağını fark etmiştir. Bu açıkça doğru
değildir, çünkü sabah yıldızıyla akşam yıldızının özdeşliğinin keşfi sözcüklerin kullanımı
üzerine düşünme yoluyla değil, gözlem ve hesaplama yoluyla yapılmıştır. Filolojide dahi
önerilen çözümü uygulamaya çalışır çalışmaz bu zorluğun ortaya çıkacağını ekleyebiliriz.
Çünkü ‘sabah yıldızı’ ifadesinin ‘akşam yıldızı’ ifadesiyle aynı içeriğe sahip olduğunu
söylersek, bu ‘sabah yıldızı’ ifadesinin içeriğinin ‘akşam yıldızı’ ifadesinin içeriği ile özdeş
olduğu savına eşdeğer değil midir? Eğer eşdeğerse de, ilk ifademizin ‘sabah yıldızı’ ve
‘akşam yıldızı’ ifadeleri hakkında değil, ‘’sabah yıldızı’ ifadesinin içeriği’ ve ‘’akşam yıldızı’
ifadesinin içeriği’ ifadeleri hakkında olduğunu söylemeye devam etmemiz gerekmez mi?
Ancak bu dahi yeterli değildir; çünkü önerilen çözüm sonsuz gerilemeye yol açar.
Daha sonraki eserinde Frege içerik söylemini terk edip anlam (Sinn) ve gönderim
(Bedeutung) arasında yeni bir ayrım yaparak bu zorluktan kaçmaya çalışır. Sabah yıldızı
akşam yıldızıyla özdeştir dediğimizde, betimlemelerimiz aynı şeye gönderme yapar, ancak
bunlar farklı şekillerde gönderme yaparlar, çünkü aynı anlama sahip değildirler. Bu ifadeyi
oluştururken bu iki betimlemeyi herhangi başka bir astronomi ifadesinde kullanmamız
gerektiği şekilde kullanırız ve yeniliğiyle bizim aslında şeyler yerine sözcükler hakkında
konuştuğumuzu belirtecek yeni bir özdeşlik imi uydurmaya gerek yoktur. Çünkü matematikte
kullanılan özdeşlik imi tam istediğimiz anlama sahiptir. 2 + 2 = 4 dendiğinde, ‘2 + 2’ ve ‘4’
her ikisi de bir sayıya gönderme yapmak için kullanılır. Bunlar aslında bir sayının özel
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adlarıdır, ancak bunlar ayrı anlamlara sahip adlardır ve bu ifadeyle bizim astronomi örneğimiz
arasındaki tek önemli fark burada söylenenin doğruluğunun apriori olarak belirlenebilir
olduğudur.
Gündelik Almancada ‘anlam’ ve ‘gönderim’ olarak tercüme ettiğimiz sözcükler
Frege’nin kastettiği türden bir karşıtlık meydana getirmek için kullanılmaz. Sinn sözcüğü
İngilizcedeki ‘algı (sense)’ sözcüğüne, Bedeutung sözcüğü ise hemen hemen tam olarak
‘anlam (meaning)’ sözcüğüne karşılık gelir. Birçok bağlamda birini diğerine tercih etmek için
biçimsel nedenlerden başka bir neden olamaz. Ancak bedeuten ve Bedeutung sözcüklerinin
türetildiği deuten basit fiili, en azından bu sözcüğün metaforik anlamında ‘işaret etme’ yerine
kullanılabilir; Frege de bedeuten sözcüğünün teknik kullanımına bir gerekçe olarak bu özelliği
yakalamış görünür. O bu kullanımının gündelik Almancadan bir ayrılma olduğunu hiçbir
zaman kabul etmediğinden nedenlerini açıklamaz; ancak o bir yerde gotik ya da italik bir harf
hiçbir şeyi bedeutet etmediği halde, bu yine de bir fonksiyonun savını andeutet eder dediğinde
düşüncesinin hareketini ortaya çıkarır. Çünkü ‘ima etmek’ anlamındaki andeuten, deuten
sözcüğünün diğer bir türevidir, Frege de bu olguya bir önem atfedilebildiğini açıkça
düşünmüştür. Ancak Bedeutung sözcüğünü kullanmasındaki gerekçeleri ne olursa olsun, ona
gündelik Almancada sahip olmadığı özel bir anlam atfettiğine hiçbir şüphe olamaz ve bu
bizim ona uygun bir çeviri bulmamızı doğal olarak zorlaştırır. İngilizcede ‘meaning (mânâ)’
sözcüğünü kullanamayız, çünkü ‘sabah yıldızı’ ifadesinin mânâsı gök cisimlerinden biridir
demek güzel bir dil kullanımı değildir, oysa bu ifadeyi kullanan kişi gök cisimlerinden birine
gönderimde bulunmayı kasteder (yani, bulunmak niyetindedir) diyebiliriz. ‘Nominatum’ ve
‘denotation’ sözcükleri önerilmiştir ve her birinin lehine söylenecek bir şey vardır. Çünkü
Frege ne zaman bir sembolün Bedeutung’undan söz etse, söz konusu sembolün bir ad ya da
yarı-ad olduğunu savunmaya hazırlıklı görünür ve ‘sabah yıldızı’ ifadesinin bir gök cismini
belirttiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak her ikisi de yeteri kadar tatmin edici değildir.
‘Nominatum’ sözcüğü çok açık bir şekilde yapaydır; ‘denotation’ sözcüğü de yanıltıcı
olabilir, çünkü bu John Stuart Mill tarafından teknik bir terim olarak çağrıştırdığı anlam ile
tezat oluşturmak üzere kullanılmıştır, ancak bu tezat Frege’nin Bedeutung ve Sinn arasındaki
tezat ile tam olarak aynı değildir. ‘Gönderim (reference)’ de tam olarak tatmin edici değildir,
çünkü bir şeyden bir imin gönderimi olarak bahsetmek biraz tuhaftır, ancak bu çeviri herhangi
bir yanlış anlaşılmaya yol açacak gibi görünmez. Konuşma şeklimizi de zaman zaman
değiştirebiliriz. Frege bir yerde kendi ayrımını (tek bir sözcük veya im veya bu türden bir
birleşim olabilen) özel bir ad anlamını ifade eder, ancak gönderimini simgeler ya da belirler
diyerek açıklar.
İfade oluşturmak, soru sormak, emir vermek, vs. için dilin gündelik kullanımında her
ayırt edilebilir tam imin hem anlama hem de gönderime sahip olduğu varsayılır. Gönderim bir
tür nesnedir, ancak algılanabilir bir nesne olması zorunlu değildir; çünkü Frege algılanabilir
olan haricinde hiçbir şey yoktur görüşünü yalanlamaya her zaman isteklidir ve o nesneleri
arasına özellikle sayıları, yerleri, anları ve zaman dilimlerini koyar. Diğer taraftan anlam
nesnenin dikkate alınmak için ayrılabildiği bir şeydir. Eğer fikir sözcüğüyle bir görüntü ya da
düşünen kişiye özel bir şey demek istiyorsak, anlam bir fikir değildir. Çünkü tüm iletişim
anlamın bir kişiden diğerine ifade edilmesine dayanır ve özel durumlarda imler gönderimden
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tamamen yoksun oldukları halde umumi bir anlama sahip olabilirler. Örneğin bu, sözcükler
kurmaca yazında kullanıldığında olur. Bir roman yazarı kitabının önsözünde eserinin hiçbir
gerçek kişiye gönderimde bulunmadığına bizi inandırmaya çalışabilir, ancak biz yine de onun
ne yazdığını anlayabiliriz. Bir kişi başka birinin ifadelerini bu kişinin kullandığı sözcüklere
gönderimde bulunmadan naklettiğinde de benzer bir şey vardır. Böylece klasik dönem bilgini
Yunan mitolojisi anlatımında ‘Zeus’ ve ‘Athena’ sözcüklerini, bu sözcüklerle tanımladığı
kişilerin var olduklarına ne kendisi ne de okurları inandığı halde, oldukça anlaşılır bir şekilde
kullanabilir. Ancak bunlar özel durumlardır. Gündelik konuşmada tüm adların gönderimleri
olması gerekir, bilim amacıyla tasarlanmış mantıksal olarak mükemmel bir dilde özel ad gibi
iş görmek üzere oluşturulmuş her ifadenin de aslında gönderimi olacaktır. Çünkü varlıksal
önermelerin doğruluğunu varsayan ifadeler bu önermelerin ispatı olmaksızın kullanılırsa
yanlışlıklar ortaya çıkar. Böylece ‘en az hızla yakınsayan dizi’ ifadesinin bir anlamı vardır,
ancak hiçbir şeye gönderimde bulunmaz, bu yüzden de bu ifadeyi içeren bir cümle faydalı bir
amaca hizmet etmez. Varsaymak iddia etmekle aynı olmadığından, bunu söyleyen herhangi
bir kişinin yanlış bir ifade kullandığını dahi savunamayız.
Buraya kadar Frege’nin kuramında çok tartışmalı bir şey yoktur. Bazı okurlar onun
‘2+2’ gibi ifadeleri kapsamak için ‘özel ad’ sözünü kullanmasına şaşırmış olabilirler, ancak
bu işarete karşı çıkan biri öğretinin esasına ilişkin bir şey değiştirmeden ‘özel ad’ yerine
‘adlandırma’ sözcüğünü koyabilir. Frege cümlelerin hem anlam hem de gönderimi olduğunu
iddia etmeye giriştiğinde durum farklıdır. Çünkü bu cümleleri adlar ya da adlandırmalarmış
gibi ele almayı gerektirir ki bu şüphesiz tuhaftır. Bir cümlenin gönderiminden bahsetmenin
garip olduğunu fark eder, ancak o bunu şu nedenden dolayı yapmamız gerektiğini iddia eder.
Anlaşılır bir cümlenin bir anlamı vardır ve bu anlam onun ifade ettiği düşüncedir, ancak bu
anlam elbette konuşan ya da dinleyendeki öznel düşünme etkinliği değil, birçok düşünen
tarafından düşünülebilen onun nesnel içeriğidir. Ancak anlaşılır cümleler arasında gönderimi
olmadan adlandırma içeren veya hiç olmazsa bir gönderim garanti edemeyeceğimiz bazıları
bulunur. Örneğin, ‘Odysseus derin uykudayken Ithaca’da karaya çıkmıştı’ cümlesini
düşünelim. Bunu bir sanat eserinin bir bölümü olarak düşünmekten hoşnut olduğumuz sürece,
‘Odysseus’ adının bir gönderimi olup olmaması kaygılanacak bir şey değildir, ancak bunu
ciddi bir ifade olarak düşünürsek, ‘Odysseus’ adının yüklemin doğrulayabildiği ya da
yalanlayabildiği bir şey olduğunu varsaymalıyız. ‘Odysseus’un gönderimi olsa da olmasa da
bu düşünce aynen kalır ve böylece ikinci durumda anlama olduğu kadar gönderime de olan
arzumuz bizim gerçeği arayışımızla bir şekilde bağlantılı olmalıdır. Frege’ye göre bu,
cümlenin tümü için bir gönderim, yani onun doğruluk-değerini veya onun doğru ya da yanlış
olma durumunu beklediğimizi belirtir. Kısaca ‘sözcüklerinin gönderimiyle ilgili olan her
bildirme cümlesi ... bir özel ad olarak görülmelidir, gönderimi de, eğer varsa, ya Doğru ya da
Yanlıştır’.
Begriffsschrift eserinde Frege yargı çizgisinin tüm yargıların ortak yüklemine eşdeğer,
yani ‘... bir olgudur’ olarak alınabileceğini önermişti. Ancak o artık bu görüşü reddeder. Fakat
o doğruluk-değerinin bir cümlenin gönderimi olabileceğini iddia eder. Çünkü doğruluk-değeri
açıkça cümle bölümlerinin gönderimlerine dayanır ve bu bileşenlerden herhangi biri aynı
gönderime sahip başka bir ifade ile yer değiştirdiğinde doğruluk-değeri değişmeden kalır.
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Aslında ‘eğer cümlenin bileşenlerinin gönderimi ilgili ve söz konusu türden yer
değiştirmelerde değişmeden kalırsa, her cümleye oldukça genel bir biçimde ait olan doğrulukdeğeri haricinde başka ne bulunabilirdi?’
Ancak, tüm bu sadece olağan tarzda kullanılan tam cümleler için geçerlidir. Bir ifade
oluşturmak için kullanılabilen bir sözcükler biçimi diyelim ki ‘söylemek’ veya ‘inanmak’ ya
da benzer bir fiilden sonra bir yan cümle olarak ortaya çıktığında durum değişir. Çünkü bu
artık doğrudan konuşma bağlamındaki anlamına gönderme yapar. Örneğin, ‘Kopernik
gezegen yörüngelerinin daire şeklinde olduğuna inandı’ karmaşık cümlesini ele alalım.
Açıkça, eğer ‘Kopernik’ ile ‘inandı’ arasına aynı düşüncenin başka bir ifadesini koyarsak tüm
cümlenin doğruluğu değişmez. Ancak ‘Kopernik’ ile ‘inandı’ arasına başka bir düşünceyi
ifade eden, fakat ‘gezegen yörüngeleri daire şeklindedir’ ile aynı doğruluk-değerine sahip bir
sözcükler biçimi koysaydık tümünün doğruluk-değeri zorunlu olarak değişmeden
kalmayacaktı. Çünkü Kopernik hakkındaki ifadenin doğruluk ve yanlışlığı onun inandığı
söylenilen şeyin doğruluğu ya da yanlışlığına değil, sadece yan cümlenin belirlediği şeye
onun inanmasına veya inanmamasına bağlıdır ve Frege’ye göre bu bir düşüncedir.
Ancak bazı durumlarda bir cümlenin bir düşünceye olduğu gibi bir doğruluk-değerine
de gönderme yaptığı kabul edilmelidir. Bu durum birisi ‘Kopernik haklı olarak gezegen
yörüngelerinin daire şeklinde olduğuna inandı’ derse meydana gelir; çünkü o zaman
‘Kopernik haklı olarak’ ile ‘inandı’ arasındaki sözcükler aslında iki kez kullanılırlar, bir kez
yan cümle olarak, bir kez de bağımsız cümle olarak. Bu öğretinin tek zorluğu bu da değildir.
Eğer Frege’nin savunduğu gibi, hiçbir adın anlamı olmadan gönderimi de olamazsa, sadece
yan cümle olarak iş gören bir yan cümle dahi belirttiği düşünceden ayırt edilebilen bir şey
ifade etmelidir; buna rağmen onun kuramında bunun ne olabileceğini belirten bir şey yoktur.
Belki o bu zorluğu görmezden gelmiştir, çünkü ele aldığımız türden yan cümleler, yani isim
cümleleri Grundsetze’nin mantık formüllerinde yer almaz.
Frege ‘özel ad’ ifadesinin kullanımını oldukça şaşırtıcı bir şekilde genişlettiği halde,
tüm imlerin aynı türden olduklarını savunmak istememiştir. Tersine, o kuvvetle özel adlar ile
adlar ya da fonksiyon imleri arasındaki bir ayrımda ısrar etmiş ve bu aşamada fonksiyon
imiyle daha önce fonksiyon dediği şeyi, yani yeni bir özel ad oluşturmak için bir veya daha
fazla özel adla tamamlanabilen ‘eksik’ ya da ‘doymamış’ bir ifadeyi kastetmiştir. Böylece ‘(
)2’ ile ‘... nin babası’ boşlukların, içi boş parantezler ve noktalarla belirtildiği fonksiyon
imleridir. Ancak gösterim kolaylığı bakımından Frege boşlukların küçük Yunan harfleriyle
belirtildiği yeni bir eğilim öne sürer. Metnindeki diğer harflerden farklı olarak, bunlar
kısaltmalar ya da tümellik notasyonu bölümleri olarak değil, sadece gerçek sav imleri için
açık alanlar bıraktığımız imler olarak anlaşılmalıdır. Böylece, herhangi bir sav için tanξ’nın
değeri aynı sav için sinξ’nın değerinin aynı sav için cosξ’nın değerine oranına eşdeğer
olduğunu söylemek istediğimizde ‘tan x = sin x / cos x’ yazabildiğimiz halde, bu
fonksiyondan aldığı değerlerden ayrı olarak bahsettiğimizde, ‘tanξ trigonometrik bir
fonksiyondur’ yazmalıyız. Bu şekilde yazmakta ısrar etmenin nedeni fonksiyonun eksik ve
doymamış bir şey olduğunu açık hale getirmektir. Matematikçiler bir fonksiyon imi ya da bir
fonksiyon değerinden söz etmenin daha doğru olacağı zaman bazen ‘fonksiyon’ sözcüğünü
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kullanırlar; ancak sembolize edilen şeyler sembollerle hiçbir zaman karıştırılmamalıdır ve
sembolize edilen şeyler arasında da fonksiyonlar hiçbir zaman nesnelerle karıştırılmamalıdır.
Çünkü Frege’nin kullanımına göre nesneler fonksiyon olmayan her şeyi, yani sadece sopaları,
taşları ve insanları değil, aynı zamanda sayıları ve doğruluk-değerlerini de içerir. Bir
fonksiyon nedir diye sorarsak, o bize fonksiyonun özünün savları olan nesnelerle bunlara
karşılık gelen değerler olan nesneler arasındaki belli bir bağ ya da koordinasyonda
bulunacağını söyler. Ancak kuramına göre değerleri doğruluk-değerleri olan fonksiyonlar için
onun özel bir terminolojisi vardır. Böylece ‘ξ bir adamdır’ imi tarafından ifade edilen
fonksiyon genellikle ‘adam’ kavramı ya da Adam kavramınca betimlenir ve ‘ξ, ζnin
babasıdır’ imi tarafından gösterilen iki savlı fonksiyona ise bağıntı adı verilir.
Frege Begriffsschrift’ten sonraki yazılarında fonksiyondan söz ettiğinde, her zaman
düşünce ve dilden bağımsız bir şey demek istemiştir. O ‘kavram’ sözcüğünü bir psikoloji
terimi olarak kullanmaz ve genel fonksiyon düşüncesini ilk başta fonksiyon imlerinden söz
ederek ortaya koyduğu halde, o bu yöntemi sadece bir gösterim aracı olarak görür. Ancak
yine de bir kaç yerde anlamını açık hale getirmekte ciddi zorluk yaşadığını kabul eder. Bu
görüşlerden bazıları muhtemelen bu zorluğun kavramlar ve bağıntılar denilen türden
fonksiyonlardan söz etmeye özgü olduğunu ileri sürebilir, ancak Frege aynı sorunun
matematiksel analizde kullanılan fonksiyon kavramının net bir şekilde açıklanmaya çalışıldığı
her seferde de görüldüğünü söyler. Özünde eksik ve doymamış bir şeyi tartışmamız gerektiği
zaman, dilsel ifadedeki belli bir uygunsuzluktan kaçınamayız.
Bir filozof kendisini düşüncesinin yeteri kadar ifade edilemediğini söyleme
durumunda gördüğünde çok zor bir durumda kalır ve şimdi Frege’nin kaygısının kendi dil
kuramındaki ciddi bir hatadan dolayı olduğunu iddia edeceğiz. Ancak Φ(ξ) türü bir
fonksiyon hakkında konuşmanın bazı zorluklarını bunun yerine fonksiyon alanı ya da değerler
alanı (Wertverlauf) olan α′Φ(α) hakkında konuşarak nasıl bertaraf etmeye çalıştığını görmek
ilginçtir. Yeni notasyonunda parantez içindeki küçük sesli harf her zamanki gibi sav alanını
gösterir, ancak öndeki apostroflu sesli harfin tümünü bir nesnenin adı haline getirmesi gerekir.
Maalesef bu nesnenin tam olarak ne olduğunu anlamak kolay değildir. Bu kavramı ilk kez
ileri sürdüğünde, Frege basit bir matematik fonksiyonu olan ξ2 - 4ξ fonksiyonunu ele alır ve
bu fonksiyonun çeşitli olası değerlerinin farklı olası savlarla birleştirildiği şeklin bir grafik
kağıdında bir eğri ile gösterilebileceğini belirtir. ξ(ξ - 4) fonksiyonu ξ2 - 4ξ fonksiyonu ile her
zaman aynı sav için aynı değere sahip olduğundan, bu açıkça aynı eğriyi belirler, Frege de bu
durumu iki fonksiyonun aynı değerler alanına sahip olduklarını söyleyerek ifade edeceğini
bildirir. Genellikle, Φ(ξ) ve Ψ(ξ) ne olursa olsun, α′Φ(α) = ε′Ψ(ε) önermesinin
= Ψ(α)
ifadesiyle aynı gönderime sahip olduğu anlaşılmalıdır, ikincisi her sav için bir
fonksiyonun değeri başka bir fonksiyonun değerine eşdeğer olan tümel bir önermeyken
birincisi iki nesne arasında tekil bir özdeşlik önermesi olduğu halde. Bu açıklamadan bir
değer kümesi veya değer alanının, değim yerindeyse, bir fonksiyonun kaplamı olduğu
sonucunu çıkarmak doğaldır. Çünkü bir fonksiyonu o fonksiyonun nesneleri, yani savları
olanlarla o fonksiyonun değerleri olanları ilişkilendiren bir şey olarak düşünürsek,
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tamamlanmış ilişkinin kendisini de muhtemelen yeni bir nesne, yani bir sıralı ikili kümesi
olarak düşünebiliriz. Şimdi Frege gerçekten ‘kaplam’ (Umfang) sözcüğünü bu bağlamda
kullanır. O bize bir kavramın (yani, değerlerinin hepsi doğruluk-değerleri olan tek savlı bir
fonksiyonun) değer kümesinin mantıkçıların olağan anlamındaki kaplam, yani o kavramın
altına düşen tüm nesnelerin kümesi olduğunu söyler. Diğer fonksiyonlar için de o uygun
değer kümelerini öne sürüldüklerinde belirtmeye girişir, bu kademeli yöntem için kendi
nedeni olarak iki değer kümesinin özdeşliğini fark etmede temel şartın bir değer kümesinin ne
olduğunu belirtmek için kendi başına yeterli olmadığı olgusunu verir. Bundan dolayı Frege
terminolojisine çok fazla yorum getirmekten sakınmalıyız. O değer kümesini veya değerler
alanını sabitlemekten bahsettiğinde, onu özellikle ilgilendiren şey belli amaçlar uğruna aynı
savlar için aynı değerlere sahip tüm fonksiyonları gösterebilen bir nesnenin bulunmasıdır ve o
bu koşul tarafından öne sürülen sınırlar içinde bir nesnenin seçiminin bir kolaylık meselesi
olduğunu düşünür.
Ne olursa olsun, Frege’nin değer alanı (range) dediği nesne çeşitli savlar için
fonksiyonun alabildiği değerler kümesiyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. Frege’ye göre bir
kavramın değer alanı onun altına düşen nesnelerden ibaret olduğundan, bu durum bir
kavramın değer olarak doğruluk-değerlerinden sadece birini alabildiği olgusundan dolayı
aşikardır. Onun anladığı şekliyle bir fonksiyonun değer alanı fonksiyon iminin sav alanında
söz konusu olabilecek tüm olası savların kümesiyle de karıştırılmamalıdır. Çünkü Frege’nin
görüşünde her nesne im tarafından gösterilen fonksiyonun olası bir savı olarak
düşünülmelidir. Böylece ‘2 bir adamdır’ cümlesinin bir anlamı vardır ve bunun hakkında
söylenebilecek en kötü şey bunun yanlışı belirlediğidir. O, ξ + 1 gibi bir matematik
fonksiyonunun, savlar olarak sayı harici şeylere izin verir şekilde tanımlanması gerektiğini
dahi savunur. O ‘güneş + 1’ gibi bir ifadenin hiçbir faydası olmadığını elbette kabul eder,
ancak mantıksal açıdan mükemmel bir dilde bunun için bir gönderim sağlamamız
gerektiğinde ısrar eder, çünkü aksi taktirde ξ + 1 = 10 gibi kavramların kesin olarak
tanımlanmayacağını ve üçüncü halin imkansızlığı gibi mantık yasalarının tam kesinlik ile
bunlara uygulanmayacağını söyler. Acayip durumlarda hangi kuralı koyduğumuz göreceli bir
aldırmazlık konusudur, ancak kavramlarımızın iyi tanımlanmış olduğundan ve her özel adın
bir gönderimi olduğundan emin olmak için onları askıya almamız gerekir. Bu ilkenin ilginç
bir uygulaması Frege’nin günlük konuşmadaki belirli belirtme edatı yerine öne sürdüğü imi
ele alışında görülebilir.
Belirli belirtme edatının önemli bir kullanımı ‘gezegenlerin elips şeklindeki
yörüngelerini bulan kişi’ gibi betimlemelerin oluşturulması içindir, Frege’yi ilgilendiren de
budur. Onun anlam ve gönderim kuramında bu türden bir ifadeyi dile getirme belli bir
kavramın altında sadece bir ve tek şeyin varlığını varsayar, ancak bu ifadeyi söyleyenin bu
varsayımı ileri sürdüğünü söylemeyi reddeder. Onun amacı açısından bir özel ad gibi iş gören
bir ifadenin sadece belli bir kavramın altına tek bir şey düştüğü zaman gönderime sahip
olması gerektiği yeterli değildir, bu yüzden de o aşağıdaki koşul tarafından tanımlanan bir \ξ
fonksiyonunu ileri sürer: (i) ⊿ ‘in bir nesne olduğu, ε′(ε = ⊿ ) değer alanına özdeş olan
herhangi bir sav için, fonksiyonun değeri ⊿dir; (ii) bu şartı sağlamayan herhangi bir sav için,
fonksiyonun değeri yalnızca savdır. Bu iki durumdan belirli belirtme edatının her zamanki
123

kullanımına karşılık gelen ilkidir. Çünkü farz edelim ki Φ (ξ) yalnızca ve yalnızca bir ⊿
nesnesinin altına düştüğü bir kavram olsun. O zaman herhangi bir sav için Φ(ξ)’nın değeri
aynı sav için ξ = ⊿ fonksiyonunun değeriyle aynıdır. Ancak α′Φ(α) = ε′(ε = ⊿) demekte bu
bizi doğrular ve böylece istenen sonuca ulaşırız
\α′Φ(α) = \ε′(ε = ⊿) = ⊿

yani, eğer α′Φ(α) daha sonraki mantıkçıların birim sınıfı dedikleri şeyse, \α′Φ(α),
α′φ(α)’nın tek üyesidir. Ancak üçüncü halin imkansızlığı ilkesini korumak için, Φ(ξ)’nın
altına bir ve tek nesne düşen bir fonksiyon olmadığı durumda ‘\α′Φ(α)’ için bir gönderim
sağlamak gerekir, bu da ikinci koşul tarafından sağlanır. Çünkü hipoteze göre α′Φ(α) = ε′(ε =
⊿) eşitliğini sağlayan hiçbir ⊿ yoktur, \α′Φ(α) = α′Φ(α) vardır. Böylece dil Frege’nin alfabe
yasasına göre düzenlenseydi, ‘Fransa kralı keldir’ diyen birisi yanlış bir ifade kullanmakla
suçlanabilirdi. Çünkü onun dolaylı olarak sadece ve sadece bir Fransa kralı olduğunu iddia
ettiği söylenemese de, şimdiki politik durumda ‘Fransa kralları sınıfı keldir’e eşdeğer bir
yorum yaptığı söylenebilir; bu sonuncu da (elbette ‘Fransa kralları keldir’den ayrılmalıdır)
Fransa kralları olsa da olmasa da Frege’nin düşünce tarzına göre elbette doğru değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İfade oluşturmak, soru sormak, emir vermek, vs. için dilin gündelik kullanımında her
ayırt edilebilir tam imin hem anlama hem de gönderime sahip olduğu varsayılır. Gönderim bir
tür nesnedir, ancak algılanabilir bir nesne olması zorunlu değildir; çünkü Frege algılanabilir
olan haricinde hiçbir şey yoktur görüşünü yalanlamaya her zaman isteklidir ve o nesneleri
arasına özellikle sayıları, yerleri, anları ve zaman dilimlerini koyar. Diğer taraftan anlam
nesnenin dikkate alınmak için ayrılabildiği bir şeydir. Eğer fikir sözcüğüyle bir görüntü ya da
düşünen kişiye özel bir şey demek istiyorsak, anlam bir fikir değildir. Çünkü tüm iletişim
anlamın bir kişiden diğerine ifade edilmesine dayanır ve özel durumlarda imler gönderimden
tamamen yoksun oldukları halde umumi bir anlama sahip olabilirler. Örneğin bu, sözcükler
kurmaca yazında kullanıldığında olur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi anlamları ve anlamların gösterdiği simgeler arasındaki
bağı ele alarak tartışan semantik metodunu biçimlendiren kişidir?
a)

Frege

b)

Peirce

c)

Venn

d)

Tarski

e)

Lesniewski

2)

“Mereoloji” kuramı aşağıdakilerden kime aittir?

a)

Peirce

b)

Venn

c)

Tarski

d)

Frege

e)

Lesniewski

3)
Aşağıdaki önermelerden hangisi “Ayşe Aylin’in arkadaşıdır” önermesinin
çevrilmiş halidir?
a)

Ayşe ve Aylin arkadaştır.

b)

Aylin ve Ayşe arkadaştır.

c)

Ayşe Aylin’in arkadaşı değildir.

d)

Aylin Ayşe’nin arkadaşı değildir.

e)

Aylin Ayşe’nin arkadaşıdır.
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4)
evriğidir?

Aşağıdaki önermelerden hangisi “Bazı insanlar filozoftur” önermesinin

a)

Bazı filozoflar insandır.

b)

Bazı insanlar filozof değildir.

c)

İnsanların bazısı filozoftur.

d)

Birtakım insanlar filozof değildir.

e)

Filozof olan insanlar vardır.

5)

Aşağıdakilerden hangisi “Kimi insanlar mantıkçıdır” önermesinin simetrisidir?

a)

Kimi insanlar mantıkçı değildir.

b)

İnsanların bazısı mantıkçıdır.

c)

Bazı mantıkçı insanlar vardır.

d)

Kimi mantıkçılar insandır.

e)

Kimi mantıkçılar insan değildir.

Cevaplar:
1) d, 2) e, 3) e, 4) a, 5) d
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9. GOTTLOB FREGE III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.1. Grundgesetze’nin (Temel Yasalar) Mantığı
9.1.2 Frege’nin Başarısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Grundgesetze’nin (Temel Yasalar) mantığının içeriği nedir?

2)

Frege’nin mantığa katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

FREGE

Kazanım

Frege’nin mantığa katkıları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma

131

Anahtar Kavramlar
•

Frege,

•

Grundgesetze,

•

Çalışmaları
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Giriş
Frege’nin Begriffsschrift’i ilk gerçekten kapsamlı formel mantık sistemidir. Aristoteles
esasen genel önermelerin bazı ortak çeşitleriyle ilgiliydi. Mantığın kendi kıyas kuramından
daha temel bir bölümüne ait olan çelişmezlik ile üçüncü halin imkansızlığı ilkesini gerçekten
o formüle etmiştir; ancak o temel mantığın sistematik bir açıklamaya duyduğu ihtiyacı fark
edememiştir. Bu türden bir açıklama, en azından kısmen Chrysippus tarafından sağlanmıştır,
ancak ne o ne de consequentiae hakkında yazan ortaçağ mantıkçıları temel ve genel mantık
arasındaki ilişkiyi açıkça göstermeyi başarmışlardır. Leibniz ve Boole, özellikler veya sınıflar
hakkında temel mantık ile genel mantığın bazı önermeleri arasında bir paralellik fark ederek
her ikisini de kapsayacak soyut şekilde bir hesap meydana getirmişlerdir; ancak bunların
hiçbiri geleneksel mantık düşüncesini bağıntılar kuramını kapsayacak şekilde
genişletmemişlerdir. De Morgan’ın bazı önerileri üzerinde çalışarak Peirce bu yeni alanı
keşfetmiş ve Begriffsschrift’in yayınlanmasından kısa süre sonra o bağımsız olarak, Frege
tarafından formüle edilen tüm ilkeleri ifade etmeye yeterli bir notasyonla bir fonksiyonlar
öğretisi dahi ortaya çıkarmıştır; ancak o hiçbir zaman düşüncelerini bir sisteme indirgememiş
ya da yukarıdakilere benzer bir takım temel ilkeler ortaya koymamıştır. Diğer taraftan
Frege’nin eseri modern mantığın esas özelliklerinin tümünü kapsar ve 1879’un bu konunun
tarihindeki en önemli tarih olduğunu söylemek ondan öncekilere ya da sonrakilere haksızlık
sayılmaz.
Frege’nin ileri sürdüğü yeniliklerden en önemlisi onun niceleyiciler kullanımıdır. Bu
noktada değişkenleri bağlamak üzere niceleyicilerin kullanımının modern mantık
sembolizminin temel ayırt edici özelliği ve ona sadece gündelik dil üzerinde değil, aynı
zamanda Boole tarafından kullanılan cebir türünün sembolizmi üzerinde de üstünlük sağlayan
araç olduğuna bir kez daha vurgu yapmak uygundur. Hatta, dört kategorik önerme çeşidinin
basit olması gereken kuramı dahi, diğer bildirdiklerinin yanında, ‘her insan ölümlüdür’
önermesinin ‘x bir insan ise x ölümlüdür’ fonksiyon ifadesinin tümel kapanışını gerektirdiği
fark edildiğinde daha kolay anlaşılır olur. Bu açıklandığında, Aristoteles’in mantığının Stoa
mantığıyla ilişkisi ilk kez açık hale gelir. Kısacası, değişkenleri bağlamak için niceleyicilerin
kullanımının on dokuzuncu yüzyılın en büyük zihinsel buluşlarından biri olduğunu söylemek
abartı değildir.

133

9.1.1. Grundgesetze’nin (Temel Yasalar) Mantığı
Kendi fonksiyon kavramını tüm genelliği ile izah ettikten sonra Frege bunu mantık
açıklamasının temeli haline getirir ve yeni program Begriffsschrift (Kavram Yazısı) eserinde
ileri sürdüğü imlerin yeniden yorumunu kapsar. Gerçekte yargı çizgisi, bundan böyle ‘bir
olgudur’ yükleminin bir kısaltması olarak yorumlanamayacağından dolayı onun yeni
görüşüne göre bir fonksiyon imi değildir; ancak bunun mantığın dışında kaldığının
söylenebileceği bir anlam da vardır. Çünkü onun amacı sadece yazarın ne iddia ettiğini
göstermektir; mantık da iddia etmekle ilgili değil, iddia edilebilen şeyle ilgilidir. Ancak
sistemin dilbilgisi yargı çizgisini daha önce içerik çizgisi denilen türden yatay bir çizginin
takip etmesini gerektirir ve bu kesinlikle bir fonksiyon imidir. Çünkü savı Doğru olduğunda,
ξ değer olarak Doğru değerini alır, tüm diğer durumlarda Yanlış değerini alır. Böylece ‘2
+ 2 = 4’ aslında bir önerme değil, Doğrunun bir adıdır, ‘2 + 2 = 5’ ile ‘2’ nin her ikisi de
Yanlışın adlarıdır. Son örnek bir miktar şaşırtıcı görünebilir, ancak burada Frege’nin ilkesinin
diğer bir uygulaması bulunur ki bu şöyledir: nesnenin adını fonksiyon iminin sav yerine
koymak dilbilgisi açısından mümkünse, bu nesne herhangi bir fonksiyonun olası bir savı
olarak düşünülmelidir. Frege bu bağlamda dilbilgisi olasılığından bahsetmez, ancak böyle bir
kavrama duyulan ihtiyaç sisteminin oluşturulmasında daha sonra ortaya çıkan iki fonksiyon
imini, yani değilleme imi ile koşul imini dikkate almaktan dolayı görülebilir. Bunların her
ikisinin de özelliği bunların yatay çizgilerle bağlantılı olmadan ortaya çıkamamalarıdır,
bundan dolayı da bunların gösterdikleri fonksiyonlar sav olarak sadece doğruluk-değerleri
alabilirler. Bu fonksiyonlar kendi değerleri için de doğruluk-değerlerine sahip olduklarından,
bunlar deyim yerindeyse, doğruluk-değerlerinden doğruluk-değerlerine giden fonksiyonlardır,
tıpkı ξ2 nin sayılardan sayılara bir fonksiyon olması gibi; bu yüzden de bunlar daha sonraki
mantıkçılar tarafından doğruluk-fonksiyonları olarak adlandırılmışlardır. Diğer taraftan, ξ = ζ
sav olarak her türlü nesneyi alabilen bir fonksiyondur.
Şimdiye kadar sadece sav olarak bir veya daha fazla nesne alan fonksiyonlardan söz
ettik, ancak Frege ikinci dereceden fonksiyonların ya da fonksiyonların fonksiyonlarının da
olabileceğini fark eder ve örnek olarak
ile ε′φ (ε) yi gösterir. Bunları
adlandırırken sav alanını alfabenin genellikle fonksiyon imleri kısaltmaları için ayrılan
kısmından bir Yunanca küçük harfle belirtir. İkinci dereceden fonksiyonun diğer bir örneği
dir ki buna zaman zaman varoluş denir, ancak buna bir örneğe sahip
olmak ya da bir sav için Doğru değeri almak demek daha uygun olmalıdır. Daha önce
Grundlagen (Temeller) eserinde Frege Tanrının varlığının ontolojik çıkarımının yanlış
olduğunu belirtmişti, çünkü bu çıkarım ikinci-dereceden bir kavramı birinci-dereceden bir
kavramın işaretlerinden veya özelliklerinden biri olarak içerdiği başka birinci-dereceden bir
kavram ile karıştırmıştır. Bu eleştirinin adaletini takdir etmek için sadece Descartes’ın
iddiasını tıpkı üçgenliğin iki dik açıya eşit iç açılara sahip olmayı gerektirdiği gibi kutsallığın
da varoluş gerektirdiğini söyleyerek ispat etmeye çalıştığını düşünmemiz gerekir.
Ancak Grundgesetze’yi yazana kadar Frege genel olarak ikici türden fonksiyonlar
hakkında konuşmak için bir notasyon yaratmamıştır. O zaman o ‘birinci dereceden tek savlı
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tüm fonksiyonlar için doğru olan ikinci dereceden her fonksiyon birinci dereceden tek savlı
herhangi bir fonksiyon için doğru olur’ ifadesi için şunu yazmıştır:

Bu elbette Begriffsschrift eserinde birinci dereceden fonksiyonlar için belirttiği şu
aksiyoma karşılık gelir:

Ancak ifade olarak daha karmaşıktır, çünkü fonksiyon ayrımını sadece dereceye göre
sağlaması gerekmez, aynı zamanda fonksiyon ayrımını savlarının sayısına göre de
sağlamalıdır. En içteki parantezlerin içindeki Yunanca küçük harf her zamanki gibi bir sav
alanını işaretlemeye yarar ve onun burada görünmesi önemlidir, çünkü o artık savlar olarak
düşündüğümüz birinci dereceden fonksiyonların sadece bir sava sahip olduklarını gösterir.
Büyük italik ‘M’ harfi ikinci dereceden fonksiyonlar hakkında konuştuğumuzu belirten bağsız
bir değişkendir ve onun küçük Yunanca alt simgesi söz konusu fonksiyonların birinci
dereceden tek savlı fonksiyonlar için doğru olabilecek şekilde olduklarını göstermeye yarar.
Sadece iki terimli bağıntılara ait olabilen (yani, değerleri her zaman doğruluk değerleri olan
iki savlı fonksiyonlar) (geçişlilik gibi) ikinci-dereceden özellikler hakkında genelleme
yapmak isteseydik, içteki parantezlerin içine iki Yunanca küçük harf ve italik büyük harfe de
iki altsimge yazmamız gerekecekti. Bu fonksiyonların fonksiyonlarını tartışmaya
başladığımızda kendini gösteren karmaşıklıkların sonu değildir. Çünkü
ile
üçüncü dereceden
fonksiyonlar olarak görebiliriz ve daha sonra bu türden tüm fonksiyonlar hakkında konuşmak
için bir notasyon hazırlamaya çalışabiliriz. Ya da bir kavram altına girmek gibi çift sayılı
olmayan dereceden fonksiyonları da düşünebiliriz. Frege bu olasılıkların farkına varır, ancak
bunları detaylı bir şekilde tartışmaz. Tek savlı birinci dereceden fonksiyonların ikinci
dereceden fonksiyonları hakkındaki tümel önermelerin kendi sembolizminde içerdiği
karmaşıklığı da sevmediği gerçekten açıkça görülür. Yukarıda belirtilen özel aksiyomun
sadece tek kullanımını yapar ve değer alanlarını belirleyen fonksiyonlardan konuşmak yerine
değer alanlarından konuşarak daha ileri karmaşıklıklardan kaçındığı için kendisini kutlar.
Değer alanları notasyonunu ileri sürmesi Frege için Grundgesetze eserinde yaptığı
yeniliklerin en önemlisi olmuştur, çünkü bu onu çeşitli derecelerden fonksiyonlar hakkında
konuşma rahatsızlığından kurtarmıştır ve onun söylemek istediğini nesnelere gönderimde
bulunarak söylemesine izin vermiştir. Kabul edilmelidir ki onun gönderimde bulunduğu
nesnelerin çoğu algılanabilir değildir, ancak fonksiyonların aksine bunların hepsi eksiksiz
varlıklardır ve onun görüşüne göre, gördüklerimiz veya ellediklerimiz haricinde hiçbir nesne
olamadığını varsaymak insan doğasının bir zaafıdır.
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Değer alanları notasyonundan azami fayda sağlamak için o aşağıdaki tanım ile başka
bir fonksiyon ileri sürmeyi gerekli görür:

Frege’nin tanımlarında her zaman olduğu gibi, tanımlanan burada sağda bulunur ve bu
iki sav alanı bulunan bir fonksiyon imi olduğundan, solda görülen iki italik harfle birlikte
yazılır. Sözle söylemek gerekirse, bunun etkisi şunları sağlamaktır: (i) herhangi bir ∆ nesnesi
ve herhangi bir Φ (ξ) fonksiyonu için, ‘∆ ∩ ε′Φ (ε)’ ifadesi ‘Φ (∆)’ ile aynı gönderime sahip
olmalıdır ve (ii) herhangi bir ∆ nesnesi ve bir değer alanı olmayan herhangi bir Γ nesnesi için,
∆ ∩ Γ ifadesi boş sınıf için bir ad olmalıdır. Böylece sadece boş durumlar için bir koşul olan
ikinci koşulu dikkate almazsak, ‘ξ ∩ ζ’ ifadesi ‘ξ, ζ nın bir üyesidir’ ifadesine oldukça yakın
bir şekilde karşılık gelir. Ancak bunları bir tutmamak için dikkatli olmalıyız, çünkü Frege’nin
şemasında Φ (ξ) fonksiyonunun bir kavram olması gerekmez. Örneğin, bu bir sayı fonksiyonu
ξ2 olabilir ki bu durumda 3 ∩ ε′(ε2) = 32. Veya bu değerleri değer alanları olan ε′(ξ > ε)
fonksiyonu olabilir ki bu durumda yeni fonksiyonun savlarından biri değer alanlarının iki
misli olur, yani α′ε′ (α > ε). Bu örneklerden ikincisi özellikle önemlidir, çünkü o yeni
notasyonunu bağıntıları ifade etmenin bir yolu olarak kullanır.
3 ∩ α′ε′ (α > ε) = ε′(3 > ε)

ve bundan dolayı

2 ∩ (3 ∩ α′ε′ (α > ε)) = 2 ∩ ε′(3 > ε)
= 3 > 2.
Açıkça örnek olarak seçtiğimiz kadar basit bir durumda bu şekilde yazmaktan
kazanılacak hiçbir şey yoktur, ancak bu alternatif yazma şeklinin daha yüksek dereceden
bağıntı fonksiyonlarına niceleyici uygulaması gerektirdiği yerde büyük bir basitlik avantajı
sağlar, bu yüzden de Frege sisteminin daha sonraki gelişiminde bunu geniş ölçüde kullanır.
Şimdiki amacımız açısından Frege’nin açıkladığımız temel üzerine kurduğu yapının
detaylarını ele almak gerekli değildir, ancak onun Grundgesetze’nin mantığını
formülleştirdiği aksiyom ve kurallar özel dikkati hak eder.
Aksiyomlar ya da temel yasalar için Frege aşağıdaki yedi ifadeyi ileri sürer:
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Bu alfabedeki herhangi bir iddia ifadesi için gerekli olan yatay çizgi haricinde her
temel imin, kullanımının belirlenmesi için ayrılmış tek bir sava sahip olduğu ve sunuş
sırasının açıkça gittikçe artan bir karmaşıklık derecesinde olduğu fark edilecektir. Böylece IV
olduğu yerdedir, çünkü Frege artık kendi değilleme çizgisinin anlamını III’de ileri sürülen
özdeşlik iminin yardımıyla sabitleştirmenin doğru olduğunu düşünür. Ancak o bu düzenleme
üzerinde durmaz ve onun ayrıntılı yorum yaptığı tek aksiyom V. aksiyomdur. Bunun ayrı bir
mantık yasası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtir, çünkü bu onun sisteminin gelişimi
için gereklidir ve bu diğer temel yasalardan çıkarılamaz. Mantıkçılar kavramların
kaplamlarından konuştuklarında, genellikle ne yaptıklarının farkına varmadan bunu
varsayarlar. Bu Leibniz veya Boole tarzı bir mantık cebri oluşturma girişimi için temel
niteliktedir ve bu aynı zamanda aritmetiğin temellerinin bir açıklaması için önemlidir, çünkü
her türden sayı, doğal sayılar dahi, kavramların kaplamları olarak tanımlanmalıdır.
Begriffsschrift’te bahsi geçmeyen fonksiyonları sağlaması dışında bu mantık
aksiyomları kümesi Frege’nin daha önceki kümesinden tek çıkarım kuralları olarak modus
ponens ve yerine koyma ilkesi ile kullanılmak üzere tasarlanmamış olmasıyla ayrılır.
Dedüksiyonda kullanım kolaylığı ve kısalık bakımından Frege burada bazı eski aksiyomlarını
ve hatta bazı teoremlerini yeni çıkarım kuralları ile değiştirir. Ancak bu yeni çıkarım
kurallarını alfabesinin kullanımı için genel bir kurallar topluluğunun maddeleri olarak sunar;
biz de düşüncesindeki kesinliği göstermek için bunların tümünü, sadece parantez kullanımı ile
ilgili uzlaşımlar olan son altısı hariç özetleyeceğiz. Aşağıdaki metinde ‘önerme’ sözcüğü bu
sistemin bir önermesine (yani, aksiyomlardan çıkarılan bir aksiyom veya teoreme) işaret eder
şekilde, ‘aşağı cümle’ ve ‘yukarı cümle’ ifadeleri sırasıyla bir koşula ve kendisinin bir koşul
olduğu şeye işaret eder şekilde, ‘italik şema’ ifadesi de bir veya daha fazla italik harf
barındıran ve uygun yerine koymalarla bir ada (duruma göre, ya bir nesne ya da bir fonksiyon
için) evrilebilen bir ifadeye işaret eder şekilde anlaşılmalıdır.
1.
Yatay çizgileri birleştirme. Değilleme çizgisi, koşul çizgisi ve tümel niceleyici
ile birlikte yazılan yatay çizgiler birbirleriyle veya aynı doğrultudaki basit bir yatay çizgiyle
birleştirilebilir.
2.
Koşulların yeniden düzenlenmesi. Bir önermenin alt cümlecikleri isteğe göre
değiştirilebilir.
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3.
Devirme. Bir alt cümlecik ile bir üst cümlecik her zaman yer değiştirebilir eğer
her ikisinin doğruluk-değerleri aynı zamanda değiştirilirse (yani, değilleme ile).
4.
Benzer koşulları birleştirme. Aynı önermede birkaç kez görünen bir alt
cümleciğin birden fazla kez yazılması gerekmez.
5.
İtalik bir harften gotik bir harfe değiştirme. İtalik bir harf içinde bulunduğu
önerme, tanımları gösterme boyunca bir ve aynı gotik harf ile, yani bir nesne harfi bir nesne
harfiyle, bir fonksiyon harfi de bir fonksiyon harfiyle yer değiştirebilir, gotik harfin aynı
zamanda italik harfin bulunmadığı üst cümlenin önündeki girintide sunulması şartıyla. Ancak
eğer bu üst cümle gotik harfin tüm alanını ve bu alan içinde bulunan italik harfi içine alırsa,
yeni gotik harf eskisinden farklı olacak şekilde seçilmelidir.
6.
Çıkarım (a). Eğer bir önerme sadece yargı çizgisinin bulunmayışıyla diğer bir
önermeden farklılaşan bir alt cümleye sahipse, birinci önermeden alt cümleyi dışlayarak çıkan
önermeyi sonuç olarak söyleyebiliriz.
7.
Çıkarım (b). Eğer aynı im birlikteliği (özel ad ya da italik nesne şeması) bir
önermede üst cümle olarak, diğer bir önermede alt cümle olarak ortaya çıkarsa, sonuç olarak
üst cümle olarak ikincinin üst cümlesine sahip olan, alt cümleler olarak da bahsi geçen
dışındaki her ikisinin alt cümlelerine sahip olan bir önermeyi söyleyebiliriz. Bu geçişte benzer
alt cümleler 4. kurala göre birleştirilebilir.
8.
Çıkarım (c). İki önerme aynı üst cümleye sahipse ve birinin alt cümlesi
diğerinin alt cümlesinden sadece bir değilleme çizgisinin önek oluşu ile farklılaşıyorsa, üst
cümle olarak her ikisinin üst cümlesine sahip olan, alt cümleler olarak da bahsi geçen iki
cümle haricinde her ikisinin de alt cümlelerine sahip olan önermeyi sonuç olarak
söyleyebiliriz.
9.
İtalik harflerin yerini alarak önermeleri gösterme. Bir önermeyi gösterdiğimiz
zaman herhangi bir italik nesne harfi yerine önerme boyunca aynı özel adı ya da italik nesne
şemasını koyarak veya bir fonksiyonun aynı adını ya da herhangi bir italik fonksiyon harfi
yerine italik fonksiyon şemasını koyarak aynı zamanda basit bir çıkarım yapabiliriz, son
durumda ilk italik fonksiyon harfinin ima ettiği fonksiyonun derecesini ve sav sayısını
korumak şartıyla.
10.
Gotik harfler yerleştirerek önermeleri gösterme. Bir önermeyi gösterdiğimizde,
bir girintiye bir gotik harf, bağlantılı fonksiyonun tüm sav alanlarına da aynı türden başka bir
gotik harf (yani, duruma göre bir nesne harfi ya da bir fonksiyon harfi) yerleştirebiliriz, bu
yüzden bir harf alanının diğer bir harf alanını içine aldığı ve ilk harfin ikinci harfin alanının
içinde bulunduğu orjinalindeki hiçbir harflendirme farkını yok etmememiz şartıyla.
11.
Yunanca sesli harfler koyarak önermeleri gösterme. Bir önermeyi
gösterdiğimizde, düzgün bir aranın altına bir Yunanca sesli harf, bağlantılı fonksiyonun tüm
sav alanlarına da başka bir Yunanca sesli harf koyabiliriz, bir önceki kuraldaki aynı koşula
tâbi olarak.
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12.
Tanımları gösterme. Bir tanımı gösterdiğimizde, tanım çizgisi yerine yargı
çizgisini koyabiliriz ve son üç kurala göre önermelerin gösterilmesinde izin verilen
değiştirmeleri yapabiliriz.
Frege’ye göre tüm aritmetik doğruları onun kurallarını uygulayarak onun
aksiyomlarından türetilebilir. Ancak aritmetiğin kavramlarla, özellikle temel imleri arasında
basit ifadeler bulunmayan sayı kavramıyla ilgilendiği açıktır. Bundan dolayı bu kavramların
onun temel im bileşiklerince nasıl tanımlanabildiğini göstermesi onun girişiminin başarısı için
zorunludur, gösterimin netliği için de onun sonraki her maddenin öncekini gerektirdiği bir
tanım dizisi oluşturması zorunlu olabilir. Ancak çıkarım yapmada olduğu gibi, tanım
oluşturmada da hatalar yapılabildiği iyi bilinir ve kesinlik için her zamanki titizliği ile Frege,
kendi sistemine tanım ile yeni ifadeler sokulacağında gözlemlenecek yedi ilke koyarak bu
tehlikeye karşı korunmaya çalışır. Bunlardan üçü oldukça genel ilkelerdir, diğer dördü onun
sisteminde bulunan çeşitli özel durumlar ile ilgilidir. Tekrar özetleyelim:
1.
Tanımlanmış adlardan doğru bir şekilde oluşturulan her adın bir gönderimi
olmalıdır, çünkü aksi halde imlerin uygulanabilirliği hakkındaki sorular belirsiz kalacaktır.
2.
Aynı im iki farklı şekilde tanımlanmamalıdır, çünkü o zaman iki tanımın
birbirleriyle uzlaşıp uzlaşmadığı şüphe götürür.
3.
Tanımlanmış bir ad basit olmalıdır, yani diğer adlardan meydana gelmemelidir,
çünkü aksi taktirde bu adların açıklamalarının birbirleriyle uzlaşıp uzlaşmadıkları şüphe
götürür.
4.
Tanım ile ileri sürülen bir özel ad her ortaya çıkışında tanımlayanlarınca
değiştirilebilir olmalıdır ve hiçbir zaman bir fonksiyon adı olarak kullanılmamalıdır, çünkü bu
türden kullanımda temel adlara geri dönüş olamaz.
5.
Birinci dereceden tek savlı bir fonksiyon için öne sürülen bir adın sadece tek
sav alanı bulunması gerekir, çünkü birkaç sav alanı bulunursa, bunlar bu adın birkaç savlı bir
fonksiyon yerine geçeceği sonucuyla farklı şekilde doldurulabilir. Tanımda tanımlayanların
tüm sav alanları tanımlananın sav alanını da belirtmek için kullanılacak olan bir ve aynı italik
harf ile doldurulmalıdır.
6.
Benzer şekilde birinci dereceden iki savlı bir fonksiyon için öne sürülen bir ad
da iki ve sadece iki sav alanı bulundurmalıdır. Tanımda tanımlananın tüm bağlı sav alanları
bir ve aynı italik harf ile doldurulmalıdır ki bu tanımlananın iki sav alanından birini belirtmek
için kullanılmalıdır, bağlı olmayan sav alanları da farklı harflerle doldurulmalıdır.
7.
Bundan bir tanımın hiçbir zaman bir tarafta diğer tarafta bulunmayan bir italik
harfi barındırmaması gerektiği sonucu çıkar. Tanımlayanlarda italik harfler yerine özel adların
konulması bu italik harfleri düzgün oluşturulmuş özel ada dönüştürürse, o zaman bu sistemin
geleneğine göre, tanımlanan olarak ortaya çıkan fonksiyon adının her zaman bir gönderimi
bulunur.
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9.1.2. Frege’nin Başarısı
Frege’nin Begriffsschrift’i ilk gerçekten kapsamlı formel mantık sistemidir. Aristoteles
esasen genel önermelerin bazı ortak çeşitleriyle ilgiliydi. Mantığın kendi kıyas kuramından
daha temel bir bölümüne ait olan çelişmezlik ile üçüncü halin imkansızlığı ilkesini gerçekten
o formüle etmiştir; ancak o temel mantığın sistematik bir açıklamaya duyduğu ihtiyacı fark
edememiştir. Bu türden bir açıklama, en azından kısmen Chrysippus tarafından sağlanmıştır,
ancak ne o ne de consequentiae hakkında yazan ortaçağ mantıkçıları temel ve genel mantık
arasındaki ilişkiyi açıkça göstermeyi başarmışlardır. Leibniz ve Boole, özellikler veya sınıflar
hakkında temel mantık ile genel mantığın bazı önermeleri arasında bir paralellik fark ederek
her ikisini de kapsayacak soyut şekilde bir hesap meydana getirmişlerdir; ancak bunların
hiçbiri geleneksel mantık düşüncesini bağıntılar kuramını kapsayacak şekilde
genişletmemişlerdir. De Morgan’ın bazı önerileri üzerinde çalışarak Peirce bu yeni alanı
keşfetmiş ve Begriffsschrift’in yayınlanmasından kısa süre sonra o bağımsız olarak, Frege
tarafından formüle edilen tüm ilkeleri ifade etmeye yeterli bir notasyonla bir fonksiyonlar
öğretisi dahi ortaya çıkarmıştır; ancak o hiçbir zaman düşüncelerini bir sisteme indirgememiş
ya da yukarıdakilere benzer bir takım temel ilkeler ortaya koymamıştır. Diğer taraftan
Frege’nin eseri modern mantığın esas özelliklerinin tümünü kapsar ve 1879’un bu konunun
tarihindeki en önemli tarih olduğunu söylemek ondan öncekilere ya da sonrakilere haksızlık
sayılmaz.
Frege’nin ileri sürdüğü yeniliklerden en önemlisi onun niceleyiciler kullanımıdır. Bu
noktada değişkenleri bağlamak üzere niceleyicilerin kullanımının modern mantık
sembolizminin temel ayırt edici özelliği ve ona sadece gündelik dil üzerinde değil, aynı
zamanda Boole tarafından kullanılan cebir türünün sembolizmi üzerinde de üstünlük sağlayan
araç olduğuna bir kez daha vurgu yapmak uygundur. Bununla en azından önceki çağlarda
mantıkçıların aklını karıştıran bir sürü karmaşıklığı anlayabilir ve bunları tek bir basit şemada
açıkça sunabiliriz. Bu karmaşıklıklar eğer çözülebilmişse, κατα προσληψιν çıkarımları
kuramı gibi, de re ve de dicto modaliteleri kuramı gibi, suppositio personalis confusa et
distributiva singulata ile suppositionun diğer birçok çeşidinin kuramı gibi, Boole’un υ
sembolü kuramı ve bağıntılar cebri kuramı gibi ad hoc kuramlar sayesinde çözülmüştür.
Hatta, dört kategorik önerme çeşidinin basit olması gereken kuramı dahi, diğer bildirdiklerinin
yanında, ‘her insan ölümlüdür’ önermesinin ‘x bir insan ise x ölümlüdür’ fonksiyon ifadesinin
tümel kapanışını gerektirdiği fark edildiğinde daha kolay anlaşılır olur. Bu açıklandığında,
Aristoteles’in mantığının Stoa mantığıyla ilişkisi ilk kez açık hale gelir. Kısacası, değişkenleri
bağlamak için niceleyicilerin kullanımının on dokuzuncu yüzyılın en büyük zihinsel
buluşlarından biri olduğunu söylemek abartı değildir.
Grundlagen eseri hariç, Frege’nin eserleri hiçbir zaman geniş kitleler tarafından
okunmamıştır. Hiç şüphesiz kitaplarını açan bazıları onun sembolizmi tarafından
engellenmişlerdir. Örneğin, Bertrand Russell Grundgesetze’nin birinci cildiyle ilk
karşılaştığında bu yüzden önemini kavrayamadığını ve hatta içeriğini anlayamadığını itiraf
eder. Ancak alfabesinin ürkütücü görünümü mantıkçıların Frege’nin gerçek değerini fark
etmelerindeki gecikmenin tek ve hatta esas nedeni olamaz. Gerçek daha çok onun çok fazla
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zor yeniliği bir seferde ve insanın zayıflığına çok az ödün vererek sunmuş olmasıdır. Onun
Almanca mantık metinlerinin çoğu nettir, ancak diğerlerinin görüşlerini eleştirmesine kıyasla
kendi görüşlerini sunumu çok yoğundur ve anlayışsız bir okur onun diğerlerinin dil
kullanımına çok eleştirel baktığı, ancak doğruluk-değerleri, fonksiyonlar ve değer alanları gibi
konulardaki kendi birçok ifadesinin kafa karıştırıcı doğasını garip biçimde görmezden geldiği
hissini kolayca edinebilir. Mantıktaki diğer yenilikçiler gibi o da sık sık faydasız anlaşılmazlık
sağlayıcısı olarak görüldü. Ancak bu, eserinin etkisiz olduğunu söylemek değildir. Tam
tersine, yazıları değişik dönemlerde ardından gelenlerin yeni malzeme çıkardıkları bir
madendir.
Bertrand Russell Principles of Mathematics (Matematiğin İlkeleri) (1903’de ilk ve tek
cildi yayınlanan) eserini bitirirken Frege’nin mantığının daha dikkatli bir incelemesini yapmış
ve Begriffsschrift’ten Grundgesetze’nin ilk cildine kadar onun çalışmasının ilk olumlu genişölçekli gözden geçirmesi olan bir ek yazmıştır. 1910’da A. N. Whitehead ile B. Russell
tarafından yayınlanan Principia Mathematica’nın I. cildinde Frege’nin etkisi açıktır, Frege ile
aynı fikirde olmadığı Russell öğretileri dahi (örneğin, onun betimlemeler kuramı ile tipler
kuramı) en azından Frege’nin eserindeki zorluklardan dolayı ileri sürülmüştür. Kısa bir zaman
sonra Ludwig Wittgenstein (ilk kez 1921’de Ostwald’ın Annalen der Naturphilosophie’sinde
bir makale olarak yayınlanan) Tractatus Logico-Philosophicus eserinin çeşitli yerlerinde
görülebilen sonuçlarla onun bir hayranı olmuştur. Oldukça yakın bir tarihte ise yıllarca
çalışmasının en faydasız bölümü sayılan Frege’nin anlam ve gönderim öğretisi Rudolf Carnap
ve Alonzo Church tarafından olumlu bir şekilde tekrar ele alınmıştır.
Mantıkçıların Frege’nin fikirlerinin gerçek değerini sadece kendileri onun ortaya attığı
sorunları tartışmaya hazır olduklarında fark ettikleri görülüyor. Bu yirminci yüzyıl mantık
tarihinin sadece onun çalışmasının kabul edilmiş öğreti tarafından yavaş yavaş
özümsenmesinin bir belgesi olduğunu söylemek değildir; çünkü onun hiçbir zaman hayal
etmediği bazı çok önemli yenilikler olmuştur. Ancak onun başarısı o kadar büyüktür ki ondan
sonra gelen çalışmaların büyük bölümü en rahat şekilde onun çalışmasıyla ilişkili olarak
gözden geçirilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Frege’nin ileri sürdüğü yeniliklerden en önemlisi onun niceleyiciler kullanımıdır. Bu
noktada değişkenleri bağlamak üzere niceleyicilerin kullanımının modern mantık
sembolizminin temel ayırt edici özelliği ve ona sadece gündelik dil üzerinde değil, aynı
zamanda Boole tarafından kullanılan cebir türünün sembolizmi üzerinde de üstünlük sağlayan
araç olduğuna bir kez daha vurgu yapmak uygundur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki isimlerden hangisi, kendi adıyla anılan paradoksla G. Frege'nin
mantık sisteminin geçersizliğini göstermiştir?
a)

A. Tarski

b)

J. Lukasiewicz

c)

L. Wittgenstein

d)

B. Russell

e)

E. Post

2)

Aşağıdakilerden hangisi günümüz mantıkçılarından birisi değildir?

a)

G. Boole

b)

G. Boolos

c)

M. Dummett

d)

L. Zade

e)

S. Haack

3)

Puslu Mantık adı verilen mantık teorisinin mimarı aşağılardakinden hangisidir?

a)

E. Post

b)

T. Kotarbinski

c)

A. Tarski

d)

L. Zade

e)

J. Lukasiewicz
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Frege’ye ait bir eser değildir?

a)

Aritmetiğin Temelleri

b)

Aritmetiğin Temel Yasaları

c)

Kavram Yazısı

d)

Evrensel Cebir

e)

Kavram ve Nesne Üzerine

5)

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin çağdaşı değildir?

a)

Dedekind

b)

Cantor

c)

Peano

d)

Schröder

e)

Boole

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) d, 4) d, 5) e
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10. FREGE’DEN SONRA FORMEL GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.1 Sembolleştirme Çeşitleri
10.1.2. Modal Mantık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Frege’den sonra formel gelişmeler hangileridir?

2)

Sembolleştirme çeşitleri hangileridir?

3)

Modal mantık nedir?

147

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Frege’den

Sonra

Formel Gelişmeler

Sembolleştirme Çalışmaları Ve

Okuma

Modal Mantık Çalışmaları
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Anahtar Kavramlar
•

Sembolleştirme,

•

Modal Mantık,

•

Frege
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Giriş
Frege sembolizmi sadece gerekli tür çeşitliliğinden dolayı değil, aynı zamanda
formüllerin iki boyutlu gösterimini içerdiğinden dolayı da hantaldır ve artık oldukça az sayıda
imden oluşan doğrusal düzenleme gerektiren alfabe onun yerini almıştır. En geniş kabul gören
sistem Peano’nun 1894 tarihli Notation de logique mathematique (Matematik Mantığı
Notasyonu) adlı eserinde ileri sürdüğü sistemdir, bu sistem onun Formulaire de
Mathematiques (Matematik Formülleri) eserinin ard arda yapılan baskılarında kullanılmış ve
daha sonra Whitehead ile Russell tarafından onların 1910 tarihli Principia Mathematica adlı
eserinde geliştirilmiştir. Ancak kullanımda olan başka sistemler de vardır ve kolaylık
sağlaması bakımından en ünlü sistemlerin ana imlerini bir tabloda göstereceğiz, bu
gösterimde Lukasiewicz’in işlemci olarak kullandığı harflerle karışıklığı yok etmek için
küçük harf kullanımının korunması gereken son sütun hariç büyük harfleri boşluk imleri
olarak kullanacağız.
PeanoRussell

Hilbert

Variants

Lukasiewicz

Değilleme

∼P

P

Tümel-evetleme

P.Q

P&Q

PQ, P∧Q

Kpq

Tikel-evetleme

P∨Q

P∨Q

PQ

Apq

Koşullu

P⊃Q

P⇒Q

Karşılıklı-koşullu

P≡Q

P∼Q

−P, ¬P

Np

Cpq
P⇔Q

Epq

Tümel niceleme

(x)F(x)

(x)F(x)

∀xF(x), ∧xF(x)

ΠxΦ

Tikel niceleme

(∃x)F(x)

(Ex)F(x)

∃xF(x), ∨xF(x)

ΣxΦ

Modal mantığa modern ilgi C. I. Lewis’in çalışmasıyla başlar ki bu çalışma ilk kez kitap
şeklinde onun Survey of Symbolic Logic (Sembolik Mantık Araştırması) kitabında
yayınlanmıştır. Bu kuram genellikle sıkı gerektirme mantığı olarak adlandırılır, çünkü bu ilk
olarak Lewis’in hatalı olarak gördüğü bir gerektirme açıklamasına karşı ileri sürülmüştür.
Sadece dört modaliteyi, yani karşıtlıklar karesini oluşturanları kabul ederiz:
□P

∼◊P
✕

◊P

∼ □P
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10.1. Frege’den Sonra Formel Gelişmeler
10.1.1. Sembolleştirme Çeşitleri
Frege’nin mantığın gösterimi için keşfettiği aracın detayları çok ustacadır. Alfabesi
herkesin kabul edeceği gibi kullanışsızdır, ancak farklı fontlardan simge kullanımı ‘değişken’
teknik adı altında sık sık karıştırılan harflerin farklı rollerini ayırt etmesini sağlar; sembollerin
kullanılması ve anılması arasındaki ayrım üzerinde ısrar etmesi de takdire değerdir.
Frege’nin alfabesini ayrıntılı bir şekilde hazırlamadaki amacı matematiğin
gösteriminde günlük dile bir alternatif sağlamak olduğu halde, bunu günlük dille öne sürmesi
gerekir, ancak o bu aşamada bunu günlük dile bir ilave olarak görür. Yani, tıpkı kimyacıların
özel imlerini ana dillerindeki sözcüklerle karıştırdıkları gibi, Frege de sık sık kendi özel
imlerini Almanca sözcüklerle birlikte kullandığı cümleler yazar. Bu bağlamda, doğal olarak,
bu imler tırnak işareti olmaksızın görülür. Diğer taraftan, Frege kendi imlerini Almanca bir
cümlenin içinde anmak istediğinde, tıpkı Almanca sözcükler hakkında konuşması
gerektiğinde onları tırnak içine alacağı gibi, bunları tırnak işareti içine koyar. Ancak özel
imlerin kullanılması ve anılması arasındaki kafa karışıklığını gidermenin tek ve hatta en iyi
yolu tırnak işareti koymak olduğunu varsaymak bir hatadır. Daha kolay bir yöntem doğal dile
bir ilave olarak tüm özel sembolizm kullanımını en baştan terk etmek ve böylece özel
semboller görüldüğünde bunların tırnak içine alınmaları gerektiğini netleştirmektir. Klasik
bilim adamları (zaman zaman Yunanca veya Latince sözcükler kullandıkları halde) klasik bir
metnin sözcüklerini tartışırken genellikle bu uygulamayı benimserler. Tüm bu tür durumlarda
eğer tartışılan imler günlük dil imlerinden dizgisel olarak ayırt edilirse, örneğin özel
sembolizm harflerinin hepsi italik şeklinde yazılırsa, bu bir yardımdır.
Frege sembolizmi sadece gerekli tür çeşitliliğinden dolayı değil, aynı zamanda
formüllerin iki boyutlu gösterimini içerdiğinden dolayı da hantaldır ve artık oldukça az sayıda
imden oluşan doğrusal düzenleme gerektiren alfabe onun yerini almıştır. En geniş kabul gören
sistem Peano’nun 1894 tarihli Notation de logique mathematique (Matematik Mantığı
Notasyonu) adlı eserinde ileri sürdüğü sistemdir, bu sistem onun Formulaire de
Mathematiques (Matematik Formülleri) eserinin ard arda yapılan baskılarında kullanılmış ve
daha sonra Whitehead ile Russell tarafından onların 1910 tarihli Principia Mathematica adlı
eserinde geliştirilmiştir. Ancak kullanımda olan başka sistemler de vardır ve kolaylık
sağlaması bakımından en ünlü sistemlerin ana imlerini bir tabloda göstereceğiz, bu
gösterimde Lukasiewicz’in işlemci olarak kullandığı harflerle karışıklığı yok etmek için
küçük harf kullanımının korunması gereken son sütun hariç büyük harfleri boşluk imleri
olarak kullanacağız.
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Peano-Russell

Hilbert

Variants

Lukasiewicz

Değilleme

∼P

P

Tümel-evetleme

P.Q

P&Q

PQ, P∧Q

Kpq

Tikel-evetleme

P∨Q

P∨Q

PQ

Apq

Koşullu

P⊃Q

P⇒Q

Karşılıklı-koşullu

P≡Q

P∼Q

−P, ¬P

Np

Cpq
P⇔Q

Epq

Tümel niceleme

(x)F(x)

(x)F(x)

∀xF(x), ∧xF(x)

ΠxΦx

Tikel niceleme

(∃x)F(x)

(Ex)F(x)

∃xF(x), ∨xF(x)

ΣxΦx

Burada koşullu önerme olarak listelenen doğruluk fonksiyonu elbette Philoncu koşullu
önermedir.
Köşeli parantez (veya noktalarla yapılan eşdeğer noktalama işaretleri) ihtiyacını
minimuma indirmek için ilk üç sütunda bulunan notasyonu kullananlarca değilleme imi (diğer
imlerin önüne yazıldığında) köşeli parantezler tarafından aksi gösterilmedikçe sadece onun
ardından gelen ifade üzerinde etkili olur şekilde anlaşılmalıdır ve tümel-evetleme, tikelevetleme, koşul ve karşılıklı-koşul imlerinin önermeleri bu sıralama kuvvetine göre
bağladıkları anlaşılmalıdır, böylece istersek, {[(∼P.Q) ∨ R] ⊃ S} ≡ T yerine ∼P.Q ∨ R ⊃ S ≡ T
yazabiliriz.
Mantıksal sembolizmin çok daha geniş kapsamlı bir değişimi 1924’de M. Schönfinkel
tarafından ileri sürülmüştür. Bu mantığın oldukça yeni bir şekilde ele alınmasına yol açmıştır.
Schönfinkel, Sheffer’in mantık sabitlerinin sayısını azaltma girişiminin eğer Fx x Gx
sembolizmi (x)∼(Fx.Gx) anlamıyla ileri sürülürse bir adım öteye taşınabilir olduğunu
belirterek başlar. Çünkü x imi açıkça basit çizginin hiçbiri x’i bağımsız olarak içermeyen
ifadeler arasına yazıldığındaki anlamında olmalıdır; x’i bağımsız olarak içeren ifadeler
arasında bulunmasına izin verildiğinde, bu genel mantığın tüm nicelenmiş ifadelerine
eşdeğerler yaratmak için kullanılabilir. Ancak o, önerme, fonksiyon ya da bireysel değişkenler
olsun tüm değişkenlerden kurtularak mantık sembolizmini daha da sert bir biçimde
sadeleştirmeyi bulduğunu iddia etmeye devam eder. Mantık formüllerinin yazımında
çoğunlukla kullanılan değişkenler göndermede bulunmak için gereken yardımcı imlerden
daha fazla bir şey değildir ve eğer gerekeni yapmak için başka bir yol bulabilirsek, bunların
hepsini terk edebiliriz. Hiç şüphesiz değişkenlerin kullanımı uygulamada devam edecektir,
ancak bunların nasıl elimine edilebildiğini görmek teorik yönden ilginçtir.
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Schönfinkel’e göre önce fonksiyon kavramını değişkenlerin değerleri ve
fonksiyonların değerleri fonksiyonlar olacakmışçasına genişletmemiz gerekir. Böylece F(x,y)
için (Fx)y ya da daha kısaca Fxy yazabiliriz, şöyle ki bu bileşik içinde Fx’i x ile gösterilen bir
sava F ile gösterilen bir işlemin uygulanmasının sonucu olan bir işlem imi olarak düşünürüz.
Köşeli parantez kullanılarak tersi belirtilmedikçe ilk im tarafından gösterilen işlemin ikinci im
tarafından gösterilen nesneye uygulanması gerektiği, sonucun da üçüncü im tarafından
gösterilen nesneye uygulanması ve bu şekilde devam etmesi farz edilmelidir. Bundan sonra şu
denklemler tarafından tanımlanan bir takım özel fonksiyonlar veya işlemleri ileri süreriz:
(1) Ix = x
(2) Cxy = x
(3) Tfxy = fyx
(4) Zfgx = f(gx)
(5) Sfgx = fx(gx).
Burada I, savını değiştirmeden bırakan özdeşlik fonksiyonunu, C değeri her zaman ilk
savına eşit olan iki savlı fonksiyonu, T bir fonksiyonun savlarının yerlerini değiştirmeyi
(yani, bağıntılar kuramında genellikle evirme denilen şeyi), Z fonksiyonları birleştirme
işlemini, örneğin amca kavramının erkek kardeş kavramı ile baba kavramının birleşiminden
oluşması gibi, S de birinci ve ikinci savları sırayla ayrı ayrı üçüncü sav üzerinde işlem yapan
ve daha sonra ilk işlemin sonucunun ikinci işlemin sonucu üzerinde işlem yaparak fonksiyon
değeri hesaplanan üç savlı fonksiyonu gösterir. Bu beşinden ikinci ve beşinci en az bilinen
kavramlardır, ancak bunlar özellikle ilginçtir, çünkü diğer üç fonksiyon şu denklemler ile bu
fonksiyonlar cinsinden tanımlanabilir:
I = SCC
Z = S(CS)C
T = S(ZZS)(CC).
Örneğin,
Zfgx = S(CS)Cfgx
= CSf(CF)gx
= S(Cf)gx
= Cfx(gx)
= f(gx).
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Eğer şimdi fxx gx iminin kısaltması olarak Ufg yazarsak, herhangi bir mantık
doğrusunu C, S ve U ile ifade edebiliriz, şöyle ki her değişken kendi formülünün sonunda
sadece bir kez görünür ve burada tümünün anlamını sabitlemek için gerekli olmadığından
bırakılabilir. U dahi terk edilebilir, çünkü o dahi sondaki tek bulunmaya indirgenebilir ve
bunun kalan tek rolü mantık yazdığımızı göstermektir. O zaman her doğrulukta ayırt edici
olan şey C ile S iminin bir düzenlenişi ile ifade edilebilir. Örneğin:
px(pxp) = Up(Upp)
= Up(Up(Cp(Cp)))
= Up(Up(SCCp))
= Up(SU(SCC)p)
= SU(SU(SCC))p
= SU(SU(C(SCC)U))p
= SU(SS(C(SCC))U)p
= SS(SS(C(SCC)))Up.
Dfx = fxx
denklemi ile doğrudan tanımlanan ya da
D = SS(CI)
= SS(C(SCC))
denklemi ile dolaylı olarak (yani, C ve S cinsinden) tanımlanan yeni özel bir D
fonksiyonunu ileri sürerek tümünü SSD’ye indirgeyebiliriz. Ancak günümüzdeki adıyla
birleştiriciler mantığı hiçbir zaman büyük sezgisel açıklıkta formüller sağlamaz. Buraya kadar
Schönfinkel’in tekniği esasen değişkenlerin ve matematiksel mantık sembolizminde yerine
koyma kavramının rolünü aydınlatması açısından önemlidir. Muhtemelen doğal dillerdeki
yapıların kesin analizinde faydalı da olabilir, ancak şimdilik bu sadece varsayımdır.

10.1.2. Modal Mantık
Begriffsschrift eserinde Frege modal farklılıkları kendi amacı için alakasız bularak
reddetmiştir. Açıklamasına göre bir şeyin öyle olması gerektiğini söyleyen bir kişi ‘-meli, malı’ ekini söz konusu önermenin çıkarılabildiği evrensel gerçekliğin bilgisine sahip
olduğunu ima etmek için kullanır, benzer şekilde bir şeyin öyle olabileceğini söyleyen bir kişi
de bu önermenin tersinin sonuç olarak çıktığı şey ile ilgili hiçbir şey bilmediğini kabul eder.
Frege haklıysa, ‘-meli, -malı’ ve ‘-abilir, -ebilir’ gibi ekler ile ‘zorunludur’ ve ‘olanaklıdır’
gibi sözcükler insan bilgisine örtük bir gönderimi içerirler ki bunun saf mantıkta yeri yoktur;
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Aristoteles ve onu izleyenler ile birlikte sadece modal önermelere uygulanabilen çıkarım
kuralları ortaya koymanın mantıkçının görevinin bir bölümü olduğunu varsaymak da bir
hatadır. Frege’nin mantıktaki takipçilerinin bir çoğu bu görüşe katılmıştır; ancak diğerleri
Frege’nin çalışmasının bir modalite kuramınca tamamlanması gerektiğini iddia etmişlerdir,
çünkü zorunluluk ve olanaksızlık, onun düşündüğü gibi epistemolojiye ya da mantık haricinde
herhangi özel bir bilime ait değildir.
Modal mantığa modern ilgi C. I. Lewis’in çalışmasıyla başlar ki bu çalışma ilk kez
kitap şeklinde onun Survey of Symbolic Logic (Sembolik Mantık Araştırması) kitabında
yayınlanmıştır. Bu kuram genellikle sıkı gerektirme mantığı olarak adlandırılır, çünkü bu ilk
olarak Lewis’in hatalı olarak gördüğü bir gerektirme açıklamasına karşı ileri sürülmüştür.
Kendi mantık sistemleri üzerine yaptıkları formel olmayan yorumlarda Whitehead ve Russell
P ⊃ Q çevirisi olarak ‘P, Q’yu maddi gerektirir’ ifadesini kullanmışlar ve
P P⊃Q
Q
şemasının şüphesiz geçerli bir çıkarım şeması olduğunu göstererek bu şekilde
konuşmayı haklı göstermeye çalışmışlardır. Bu ifade yanıltıcıdır, çünkü nal şeklindeki imin
önbileşeni ve artbileşeni olan önerme imleri arasında bir anlam ilişkisi ifade ettiğini yanlış bir
şekilde öne sürer. Bunu kullananlar yanlış bir önermenin sadece yanlış olduğundan dolayı her
önermeyi gerektirdiği, doğru bir önermenin de sadece doğru olduğundan dolayı her önerme
tarafından gerektirildiği paradokslarına düşerler. Diğer taraftan Lewis, bir önermenin
kelimenin tam anlamıyla başka bir önermeyi ancak ve ancak ilkinin doğru olması ikincinin de
yanlış olması imkansız olduğunda gerektirdiğini söylemiş ve P ile Q tarafından ifade edilen bu
bağıntıyı ifade etmek için P ⥽ Q yazmıştır.

Lewis’in son modal mantık açıklaması C. H. Langford ile birlikte 1932’de yayınladığı
Symbolic Logic (Sembolik Mantık) adlı kitapta bulunur. Burada ◊ tanımlanmamış bir sembol
olarak, P ⥽ Q da ∼ ◊ (P. ∼ Q) nun kısaltması olarak alınır. Diğer tanımlanmamış semboller
değilleme ve tümel evetleme için olanlardır ve çıkarımlarında kullandığı aksiyom formülleri
şunlardır:
B1. p.q ⥽ q.p
B2. p.q ⥽ p

B3. p ⥽ p.p.

B4. (p.q).r ⥽ p.(q.r)
B5. p ⥽ ∼ ∼ p.

B6. [(p ⥽ q).(q ⥽ r)] ⥽ (p ⥽ r)
155

B7. [p.(p ⥽ q)] ⥽ q
B8. ◊ (p.q) ⥽ ◊ p

B9. (∃ p,q) [∼(p ⥽ q). ∼ (p ⥽ ∼ q)]

Yukarıda listelenen ilk yedi önerme Lewis’in modal mantığının temel aksiyomları
olarak adlandırılabilir, çünkü bunlar onun en katı sistemi olarak düşündüğü S1 sistemini
oluştururlar ve onun tartışmaya değer olarak düşündüğü tüm farklı sistemlerde aksiyomlar
veya teoremler olarak bulunurlar. Ancak bunlar eksiksiz sözcüğünün teknik anlamında
eksiksiz bir küme oluşturmazlar ve örneğin zorunluluğun olanaklılığı, olanaklılığın
zorunluluğu, vesaire gibi daha yüksek dereceden modalitelerin büyük bir karmaşasına izin
verirler. Bundan dolayı, O. Becker ve diğerleri çeşitli ekler önermişlerdir ki bunların en ilgi
çekici olanları Lewis’in notasyonunda şunlardır:
C10. ∼ ◊ ∼ p ⥽ ∼ ◊ ∼ ∼ ◊ ∼ p
C11. ◊ p ⥽ ∼ ◊ ∼ ◊ p

ya da
ya da

◊ ◊ p ⥽ ◊ p,

◊ ∼ ◊ p ⥽ ∼ ◊ p.

Bunlara sırasıyla zayıf ve güçlü indirgeme ilkeleri denilmiştir, çünkü her ikisi de aynı
ölçüde olmasa da daha yüksek dereceden modalitelerin karmaşıklığını indirgemeye yararlar.
Temel aksiyomların varlığında C11, C10’un Brouwer ilkesi olan p ⥽ ∼ ◊ ∼ ◊ p ile tümel
evetlemesine dedüktif olarak eşdeğerdir. ∼ ◊ ∼ için (yani, ‘zorunludur’ anlamında) bir
kısaltma olarak □ kullanırsak ve sıkı gerektirme için çifte değilleme ile ters evirme ilkelerini
kullanırsak, her ikisini de değilleme olmaksızın şu şekilde ifade edebiliriz:
C10. □ p ⥽ □ □ p,
C11. ◊ p ⥽ □ ◊ p.

Her biri için tersi ispatlanabilirdir, bundan dolayı da ikinci aksiyom her önermenin
olanaklılığını onun olanaklılığının zorunluluğu ile eşdeğer kılmamıza izin verirken,
birincisinin her önermenin zorunluluğunu onun zorunluluğunun zorunluluğu ile eşdeğer
kılmamıza izin verdiğini söyleyebiliriz. Birinci ya da daha zayıf olan ilkeyi temel aksiyomlara
eklemenin etkisi, kendileri zorunlu olmayıp sadece olumsal olan tüm zorunluluklar bahsini
silmek ya da bu şekilde konuşmak isteyen herhangi birinin ‘zorunlu’ sözcüğünü □ iminin
modal mantıkta kullanıldığı şekilde onu kullanmadığını fark etmesi gerektiğini şart koşmaktır.
İkinci ilkeyi eklemenin etkisi tüm modal önermelerin zorunlu olarak doğru ya da zorunlu
olarak yanlış olduğunu şart koşmaktır. Bunu benimsersek (zorunluluk doğruluğu
gerektirdiğinden ve doğruluk da olanaklılığı gerektirdiğinden, zaman zaman kapsanan
doğruluk ve yanlışlıktan ayrı olarak) sadece dört modaliteyi, yani karşıtlıklar karesini
oluşturanları kabul ederiz:
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□P

∼◊P
✕

◊P

∼ □P

Çünkü bu varsayımda tüm ikinci-dereceden modaliteler birinci-dereceden
modalitelerin içine düşer. Örneğin, ◊ □ P = □ P olur ki Becker bunu bir miktar paradoksal
bulur. Lewis her iki indirgeme ilkesini de reddetme ve böylece daha yüksek modalitelerin
çarpımına izin verme eğilimindedir.
Lewis’in S5 (yani, B1-7 ve C11 tarafından belirlenen sistem) olarak adlandırdığı modal
mantığın en ekonomik sisteminin bu cebrin elemanları önermeler olarak alındığında, ◊ modal
imi de şu kurallar tarafından ileri sürüldüğünde:
◊ P = 1 ancak ve ancak P ≠ 0,
◊ P = 0 ancak ve ancak P = 0,
(iki değerli cebre değil) Boole-Schröder cebrine eşdeğer olduğu P. Henle tarafından
ispat edilmiştir. Kısaca, güçlü indirgeme ilkesiyle birlikte bu sistem, Boole’un Mantığın
Matematiksel Analizi’nde Önerme Evreni olarak adlandırdığı 1 iminin tüm olanaklılıkların
toplamını temsil eder şekilde alınabilir olduğunu önerdiğinde aklında olanın sonuçlanmasıdır.
S5 Lewis’in ele aldığı sistemlerin en düzenlisi olduğu halde, ne o ne de diğerlerinden
biri Henle kuralları olmaksızın sıkı gerektirmeyi tam olarak nitelendirir, çünkü eğer ◊ P, P’ye
eşdeğer görülür ve ⥽ imi de ⊃ iminin sadece diğer bir dizgisel şekli olarak alınırsa tüm
aksiyomlar doğru kalır. Yeni iminin istenmeyen yorumunu dışarıda bırakmak için Lewis
açıkça şu oldukça ilginç varlıksal aksiyomu önermiştir:
B9. (∃p, q) [∼ (p ⥽ q). ∼ (p ⥽ ∼ q)].

Bu en azından birinci önermenin ikinci önermenin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında
hiçbir şey ima etmeyen iki önermenin olduğu ve bunun maddi gerektirme için olmasa da sıkı
gerektirme için doğru olduğu anlamına gelir. Ancak bu diğer aksiyomlardan nitelik
bakımından radikal olarak farklıdır. Onlar Lewis’in yerine koyma, ayırma ve bitiştirme
ilkeleriyle birlikte alındıklarında tüm akıl yürütmeyi belirli modellerde yapmaya izin verirken,
bu diğer aksiyomlarda bağımsız değişkenler tarafından ifade edilen tümelliği çürütür ve
bunun ileri sürülmesi (p ⥽ q) ∨ (p ⥽ ∼ q) formülünün reddedilmesi anlamına gelir.
Muhtemelen Lewis’in amacına ulaşmanın en basit yolu
P⊃Q
P⥽Q
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şemasının geçerli olmadığını apaçık şekilde söylemektir. ⥽ iminin tanımlanmadığı bir
modal sistemin istenmeyen bir yorumunu dışarıda bırakmak için bu türden bir koşulun
gerektiğine de şaşırmamamız gerekir. Maddi gerektirme sadece bir doğruluk-fonksiyonu
olduğundan dolayı, doğru çıkarım kuralları ortaya koyarak tam olarak nitelendirilebilir.
Çünkü sıkı gerektirme temel olarak alındığında bu şekilde yapabildiğimiz en iyi şey bunun
maddi gerektirme ile paylaştığı özellikleri etraflıca ve özellikle düşünmektir. Diğer taraftan,
yukarıda söz edilen sıkı gerektirmenin tanımı ve Henle kuralları ile birlikte S5 tam, B9 da
gereksizdir.
Sisteminin sunumunda Lewis’in ⥽ imini sanki bu im ⊃ imi ile aynı dilbilgisel statüye
sahip bir immiş gibi önerme ifadeleri (ya da bunlar gibiler için alanlar işaretleyen
değişkenlerin) arasına yazdığı ve benzer şekilde onun ◊ imini tıpkı ∼ imini yazar gibi önerme
ifadelerinin önüne yazdığı fark edilecektir. Her formülün yaklaşık benzer şekilde bir cümle
tarafından temsil edildiği bir deyiş sağlamak istersek, muhtemelen P ⥽ Q formülünü P ise Q
olarak, ◊ P formülünü de P olabilir olarak okuyabiliriz. Çünkü önermenin koşullu hali
antikçağda hem Aristoteles hem de Stoalılar tarafından genellikle önbileşenden artbileşenin
türetilebildiğini göstermek için kullanılmıştır ki bu Lewis’in kendi olta iğnesi imi ile
sembolize etme iddiasında bulunduğu şeydir ve günlük konuşmada biz ‘muhtemelen’
sözcüğünü dilbilgisel olarak kendi başlarına tam cümleler olarak bulunabilen ifadelerin başına
ekleriz. Ancak geçerli bir çıkarımda öncülden sonucun çıkarılabilirliğinin bunlar arasında sıkı
gerektirme denilen bir bağıntı kurulmasına bağlı olduğunu ve bu bağıntının doğruluk
izergesiyle tanımlanamaz olduğunu savunmak Lewis’in esas ilgisidir. Bu noktayı vurgulamak
için uygun olduğunda, P ⥽ Q ifadesini P önermesi Q önermesini sıkı gerektirir şeklinde
okuyabiliriz, ancak sadece Lewis’in, kendi olta iğnesi imi için örtülü olarak önermeyi işaret
etmek için önerme ifadelerinin önüne koyduğumuz öneki yatık çizginin yutabildiği bir eğilimi
benimsediğini varsayarsak. Lewis’in karo imi ile ilgili benzer bir varsayım ile, istediğimizde,
◊ P imini P olması mümkündür şeklinde okuyabiliriz.
Principia Mathematica’da P ⊃ Q formunda Philocu koşullu bir önerme bir öncül
olarak yer aldığında, bu mantıksal temellere dayanarak zorunlu olarak kabul edilir ve P ⥽ Q
ifadesini ileri sürmenin mümkün olduğu temeller tam da bu temellerdir. Lewis’in tanımlarına
göre □ iminin mantıksal zorunluluk anlamına geldiği yerde,
(P ⥽ Q) = □ (P ⊃ Q).

O kendi sisteminde P ⥽ Q ifadesinin sadece ve sadece P ⊃ Q bir totoloji olduğunda
doğru olduğunu iddia edecek kadar ileri dahi gider. Eğer burada ‘totoloji’ modal-olmayan
mantığın bir doğruluğu anlamında alınacaksa, bu iddia doğru değildir, çünkü B6 ve B7
aksiyomları karşı-örnek sunarlar. Ancak P ⊃ Q ifadesi bir mantıksal doğru olmadığı sürece P
⥽ Q ifadesinin doğru olmayacağı kesindir. Bundan dolayı onun modal mantığının hüneri,
kendisinin ileri sürdüğü gibi, bu mantığın Frege’nin mantığından bir bakıma daha üstün
alternatif bir akıl yürütme yöntemi sağlaması olamaz, bunun yerine bu mantık açıkça Frege
dahil tüm mantıkçıların sorgusuz sualsiz kabul ettikleri zorunluluk kavramıyla ilgilenir.

158

Lewis’in mantığı ile Frege’nin veya Principia Mathematica’nın mantığı arasındaki
ilişkiyi netleştirmek için birkaç yazar Lewis sistemlerinden birini ya da daha fazlasını
Principia Mathematica’dan ve belirli ek aksiyom ya da çıkarım kurallarından türetilmiş
olarak sundular. Böylece zayıf indirgeme ilkesi S4 ile Lewis’in sistemini türetmek için Gödel
Principia Mathematica’nın temel mantığına □ iminin basit bir im olarak alınması gereken üç
yeni aksiyom formulü
1.

□p⊃p

2.

□ p ⊃ [□ ( p ⊃ q) ⊃ □ q ]

3.

□p⊃□□p

ile eğer P sonuçta çıkan sistemin bir tezi ise, □ P yi de iddia edebileceğimizi söyleyen
yeni bir kural ekler. Aynı notasyonda S5’in güçlü indirgeme ilkesi şu şekli alır:
4.

∼ □ p ⊃ □ ∼ □ p.

Bu versiyonun şık bir basitliği vardır ve barındırdığı yeni kural modal mantıkta
incelenen zorunluluğun kendi önermelerinin bir özelliği olduğu ilginç olguyu pekala ortaya
çıkarır. Ancak bu sunumun modal mantığın dedüktif sistemler arasındaki statüsünün
anlaşılmasına fazla yardım ettiği söylenemez. Buna karşılık modal mantık için bu türden bir
aksiyom sisteminin kullanımı bazı filozofları modal mantığın ödev mantığı (ödevin genel
aksiyomatik kuramına işaret etmek istendiğinde) ya da kipler mantığından (kip çekimleri
tarafından birçok dilde ifade edilen bağıntıların genel aksiyomatik kuramına işaret etmek
istendiğinde) ve hatta mekan mantığından (saf geometriye işaret etmek istendiğinde) söz
edilebilindiği sadece geniş ve gevşek anlamda mantık olduğunu düşünmeye götürmüştür. Bu
düşünce alışkanlığı talihsizdir, çünkü bu, dikkati modal mantığın mantıksal özelliğini
anlamaya ilişkin düşüncelerden uzak tutup onu indirgeme ilkeleri sorunu hakkındaki bir
karara yönlendirir.
Lewis gördüğümüz gibi her iki indirgeme ilkesini de reddetme eğilimindedir, ancak
kendi görüşünün lehine hiçbir kesin sav ileri süremediğini itiraf eder. İddia ettiği gibi, katılık
derecesi bakımından farklı olan beş sistemi birbirinden ayırarak mantık incelemesinin
çıkarının indirgeme ilkelerini içermeyen o daha katı sistemlere dikkat çekerek en iyi şekilde
karşılanacağını ileri sürer.

159

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Frege sembolizmi sadece gerekli tür çeşitliliğinden dolayı değil, aynı zamanda
formüllerin iki boyutlu gösterimini içerdiğinden dolayı da hantaldır ve artık oldukça az sayıda
imden oluşan doğrusal düzenleme gerektiren alfabe onun yerini almıştır. En geniş kabul gören
sistem Peano’nun 1894 tarihli Notation de logique mathematique (Matematik Mantığı
Notasyonu) adlı eserinde ileri sürdüğü sistemdir, bu sistem onun Formulaire de
Mathematiques (Matematik Formülleri) eserinin ard arda yapılan baskılarında kullanılmış ve
daha sonra Whitehead ile Russell tarafından onların 1910 tarihli Principia Mathematica adlı
eserinde geliştirilmiştir. Ancak kullanımda olan başka sistemler de vardır ve kolaylık
sağlaması bakımından en ünlü sistemlerin ana imlerini bir tabloda göstereceğiz, bu
gösterimde Lukasiewicz’in işlemci olarak kullandığı harflerle karışıklığı yok etmek için
küçük harf kullanımının korunması gereken son sütun hariç büyük harfleri boşluk imleri
olarak kullanacağız.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Arap dünyasında Aristoteles’in mantık
alanında en çok ilgi gören eseridir?
a)

Metafizik

b)

Organon

c)

Yasalar

d)

Retorik

e)

Nikomakhos’a Etik

2)

Aşağıdakilerden hangisi Bağdat okulunun en ünlü mantıkçısıdır?

a)

Fârâbî

b)

İbn Sînâ

c)

Gazâlî

d)

İbn Rüşd

e)

Ebû Hamid

3)

1350’lere kadar İslam dünyasında egemen olan felsefi gelenek hangisidir?

a)

Fârâbî geleneği

b)

İbn Sînâ geleneği

c)

Gazâlî geleneği

d)

İbn Rüşd geleneği

e)

Ebû Hamid geleneği
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4)

Aşağıda Gazâlî ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Gazâlî’den sonra mantık teoloji ve hukuk alanlarında kullanılmak için
çalışılmıştır.
b)

Gazâlî’nin mantık geleneğini canlandırmada etkisi olmamıştır.

c)

Gazâlî döneminde mantık öğrencilerinin sayısı artmıştır.

d)

Gazâlî mantığı bir çeşit düşünme egzersizi olarak görmüştür.

e)
Gazâlî, Aristoteles metnine sadece metni açık hale getirmek için yorumlamak
amacıyla eğilmiştir.
5)
Aşağıdaki Aristoteles eserlerinden hangisi Süryanice çeviri faaliyetleri
tarafından ele alınmamıştır?
a)

Kategoriler

b)

Yorum Üzerine

c)

Yüklemler

d)

Topikler

e)

Birinci Çözümlemeler

Cevaplar:
1) b 2.) a 3.) b 4.) e 5.) d
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11. FREGE’DEN SONRA MATEMATİK FELSEFESİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.1. Kümeler Kuramının Paradoksları
11.1.2 Russell’ın Mantıksal Tipler Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kümeler kuramının paradokslarını açıklayınız.

2)

Russell’ın mantıksal tipler kuramını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Frege’den

Sonra Russell’ın

Matematik Felsefesi

Mantıksal

Tipler

Okuma

Kuramı Hakkında Bilgi..
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Anahtar Kavramlar
•

Russell,

•

Mantıksal Tipler Kuramı,

•

Kümeler Kuramı
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Giriş
1895 gibi erken bir tarihte Cantor kendi kümeler kuramının bir çelişki içerdiğini
görmüştür. Bu, iki yıl sonra Burali-Forti tarafından yayınlanan paradokstur ve onun sistemini
anlatırken dikkate almadığımız sonlu ötesi sıra sayıları ile ilgilidir. Daha sonra 1899’da
Cantor kendi ismiyle anılan, kümeler hakkındaki daha basit ve daha temel paradoksu
keşfetmiştir. Farz edelim ki S tüm kümelerin kümesi olsun. Kuvvet kümeleri hakkındaki
kuramına göre, ����
𝒰𝒰S > 𝑆𝑆̿ . Ancak 𝒰𝒰S bir kümeler kümesi (yani S’nin tüm altkümelerinin
kümesi) olduğundan, bu tüm kümelerin kümesinin, yani S’in bir bölümü olmalıdır. Bundan da
yeni elde ettiğimiz sonuçla çelişen ����
𝒰𝒰S ≤ 𝑆𝑆̿ çıkar.

Russell paradoksu kümeler kuramının çok önemli bir paradoksudur. Bertrand Russell
bu paradoksu Frege’ye mektubunda ileri sürmüştür. Frege paradoksu şöyle açıklamıştır:
‘Kimse bir insanlar sınıfının bir insan olduğunu ifade etmek istemez. Burada kendisine
ait olmayan bir sınıf vardır. Bir şey kaplamı bir sınıf olan kavram altına girdiğinde, söz
konusu şeye bu sınıfa aittir derim. Şimdi gözümüzü şu kavram üzerinde sabitleyelim:
kendisine ait olmayan sınıf. Bu kavramın kaplamı (eğer kaplamından bahsedebilirsek) böylece
kendilerine ait olmayan sınıfların sınıfıdır. Kısaca buna K sınıfı diyeceğiz. Şimdi bu K
sınıfının kendisine ait olup olmadığını soralım. İlk olarak, kendisine ait olduğunu varsayalım.
Eğer herhangi bir şey bir sınıfa aitse, bu şey kaplamı bu sınıf olan kavramın altına girer.
Böylece eğer sınıfımız kendisine aitse, bu sınıf kendisine ait olmayan bir sınıftır. Böylece ilk
varsayımımız kendi kendisiyle çelişkiye yol açar. İkinci olarak, K sınıfımızın kendisine ait
olmadığını varsayalım; o zaman bu sınıf kaplamı kendisi olan kavramın altına girer ve
böylece kendisine ait olmaz. Burada bir kez daha benzer şekilde bir çelişki oluşur.’
Russell kendi adıyla anılan paradoksun çözümünü Mantıksal Tipler Kuramında
vermiştir.
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11.1. Frege’den Sonra Matematik Felsefesi
11.1.1. Kümeler Kuramının Paradoksları
1895 gibi erken bir tarihte Cantor kendi kümeler kuramının bir çelişki içerdiğini
görmüştür. Bu, iki yıl sonra Burali-Forti tarafından yayınlanan paradokstur ve onun sistemini
anlatırken dikkate almadığımız sonlu ötesi sıra sayıları ile ilgilidir. Daha sonra 1899’da
Cantor kendi ismiyle anılan, kümeler hakkındaki daha basit ve daha temel paradoksu
keşfetmiştir. Farz edelim ki S tüm kümelerin kümesi olsun. Kuvvet kümeleri hakkındaki
kuramına göre, ����
𝒰𝒰S > 𝑆𝑆̿ . Ancak 𝒰𝒰S bir kümeler kümesi (yani S’nin tüm altkümelerinin
kümesi) olduğundan, bu tüm kümelerin kümesinin, yani S’in bir bölümü olmalıdır. Bundan da
yeni elde ettiğimiz sonuçla çelişen ����
𝒰𝒰S ≤ 𝑆𝑆̿ çıkar.

Cantor’un kümelerin varlığını varsaydığı oldukça sade şekil ile ilgili yanlış bir şey
vardır, ancak bu problem 1903’e kadar yayınlanmamıştır. O yıl Frege Grundgesetze’sinin
ikinci cildini aşağıdaki ifadeyle başlayan (Ekim 1902 tarihli) bir ek ile yayınlamıştır:
‘Bir bilim yazarının başına, çalışması bittikten sonra yapısının temellerinden birinin
sarsılmasından daha talihsiz bir şey gelemez.
Bu durum, bu cildin basımı sona ermek üzereyken Bay Bertrand Russell’ın bir
mektubu tarafından benim düşürüldüğüm durumdu. Bu benim V. Aksiyomum ile ilgilidir.
Bunun diğer aksiyomlara ait olan ve bir mantık yasasından tam anlamıyla beklenmesi gereken
apaçıklıktan yoksun olduğunu kendimden hiçbir zaman saklamadım. Böylece de aslında bu
zayıf noktayı I. cildin önsözünde (s. vii) belirttim. Bunun yerine koyabileceğim bir şey
bilseydim bundan memnuniyetle vazgeçerdim. Şimdi dahi aritmetiğin bilimsel olarak nasıl
kurulabileceğini, bir kavramdan onun kaplamına geçmemize müsaade edilmedikçe – en
azından şartlı olarak - sayıların nasıl mantık nesneleri olarak ele alınabilip gözden
geçirileceğini göremiyorum. Bir kavramın kaplamından – bir sınıftan - her zaman söz edebilir
miyim? Eğer edemezsem, istisnai durumlar nasıl fark edilir? Bir kavramın kaplamda diğer bir
kavram ile çakışmasından bir kaplama giren herhangi bir kavramın benzer şekilde diğer
kaplama da girdiğini her zaman çıkarabilir miyiz? Bay Russell’ın iletisinde ileri sürülen
sorular bunlardır.
Solatium miseris, socios habuisse dolorum. Eğer bu rahatlık ise ben de bu rahatlığa
sahibim; çünkü kavram kaplamları ispatlarında sınıfları, kümeleri kullanan herkes benimle
aynı durumdalar. Sorun sadece benim aritmetiği kurma şeklim değil, aritmetiğe mantıksal bir
temel verilebilip verilemeyeceği.
Ancak konuya gelelim. Bay Russell şimdi ifade edilebilen bir çelişki buldu.
Kimse bir insanlar sınıfının bir insan olduğunu ifade etmek istemez. Burada kendisine
ait olmayan bir sınıf vardır. Bir şey kaplamı bir sınıf olan kavram altına girdiğinde, söz
konusu şeye bu sınıfa aittir derim. Şimdi gözümüzü şu kavram üzerinde sabitleyelim:
kendisine ait olmayan sınıf. Bu kavramın kaplamı (eğer kaplamından bahsedebilirsek) böylece
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kendilerine ait olmayan sınıfların sınıfıdır. Kısaca buna K sınıfı diyeceğiz. Şimdi bu K
sınıfının kendisine ait olup olmadığını soralım. İlk olarak, kendisine ait olduğunu varsayalım.
Eğer herhangi bir şey bir sınıfa aitse, bu şey kaplamı bu sınıf olan kavramın altına girer.
Böylece eğer sınıfımız kendisine aitse, bu sınıf kendisine ait olmayan bir sınıftır. Böylece ilk
varsayımımız kendi kendisiyle çelişkiye yol açar. İkinci olarak, K sınıfımızın kendisine ait
olmadığını varsayalım; o zaman bu sınıf kaplamı kendisi olan kavramın altına girer ve
böylece kendisine ait olmaz. Burada bir kez daha benzer şekilde bir çelişki oluşur.’
Aynı yıl Russell Matematiğin İlkeleri eserini yayınladığında bu çelişki ile ilgili kendi
açıklamasını vermiştir; iki sene sonra J. Richard da Cantor’un çapraz yöntemini taklit
ettiğinden dolayı özellikle ilginç olan başka bir paradoks öne sürmüştür. İlk olarak sonlu
sayıda sözcük ile tanımlanabilen tüm ondalık kesirleri ele alırız. Bunlar sonsuz bir küme
oluşturmalarına rağmen, bir birinci, bir ikinci, vs. olacak şekilde dizilebilirler. Çünkü bunları
tanımlamada kullanılan sözcüklerin sayısına göre bunları gruplara ayırabiliriz ve daha sonra
bunları tanımlarının alfabetik sırasına göre bu gruplar içinde düzenleyebiliriz. Ancak bunlar
bu şekilde düzenlendiklerinde, bir ondalığın n’inci figürü, her zamanki figürler şemasında
dizideki n’ler basamağının n’inci figürünün hemen ardından gelendir veya n’ler basamağının
n’inci figürü 9 ise 0’dır diyerek tanımlamak mümkündür. Açıkça bu yeni ondalık kesir
dizideki diğer ondalık kesirlerin hiç biriyle aynı değildir ve kesinlikle sonlu sayıda sözcükle
tanımlandığından dolayı yine de kapsanmalıdır.
Russell tarafından ona gösterilen hiç tatmin edici olmayan durumdan kurtulma
girişiminde Frege ilk olarak karşılığı olmayan sınıfları olan kavramların olabileceği önerisini
düşünmüştür. Eğer kendisinin elemanı olmayan bir sınıf kavramı bu türden bir kavram ise,
Russell paradoksu doğal olarak ortadan kalkacaktır, çünkü o zaman kendilerinin elemanı
olmayan sınıfların sınıfı olmayacaktır. Ancak Frege bu devrim niteliğindeki yeniliğe
alışamamıştır ve bunun yerine her zaman kuşku duyduğu beşinci aksiyomunu değiştirerek bu
çelişkiyi bertaraf etmek istemiştir. Şimdi öne sürdüğü şey: iki kavramın aynı kaplama sahip
olduğu söylenmelidir ancak ve ancak ilk kavram altına giren ancak kendisi ilk kavramın
kaplamı olmayan her nesne benzer şekilde ikinci kavramın altına girerse ve bunun tam tersi
de doğrudur. Matematiğin İlkeleri’nin bir ekinde Russell bu öneriyi ciddi olarak düşünmeyi
tavsiye etmiştir; ancak bunu, muhtemelen daha yakından incelediğinde tatmin olmadığından
dolayı, diğer yazılarında tekrarlamamıştır ve daha sonraki mantıkçılar aslında bu
değiştirmenin Frege’nin sistemini tutarsızlıklardan kurtarmaya yetmeyeceğini ispat
etmişlerdir.
Bu problem ile ilgili daha dikkatli bir şekilde düşünmeye vakti olduğunda, Russell,
Frege’nin ilk önerisinin daha iyi olduğu sonucuna varmıştır. Gerçek sınıfları belirlemeyen
bazı önerme fonksiyonları olduğunu ve mantıkçı için sorunun bu, onun tabiriyle yüklemcil
olmayan, fonksiyonların diğerlerinden ayırt edilebileceği kurallar vermek olduğunu
düşünmüştür. Çelişkilerin mantıkçıların kendi kendine üretken olduğu ortaya çıkan sınıfları
dikkat etmeden kabul etme olgusundan çıktığı görülmüştür. Muhtemelen bu türden ucubeler
sınıf notasyonunun kullanımındaki özel sınırlamalar sayesine dışarıda bırakılabilirdi, ancak o
bu problemin tıpkı sonsuz küçüklerin diferansiyel hesap kuramından dışlandığı şekilde tüm
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sınıflar mantık kuramından dışlanana kadar hiçbir zaman tam olarak çözülemeyeceğini
kuvvetli bir şekilde düşünme eğiliminde olmuştur ve bundan dolayı matematiğin ne kadarının
sınıf notasyonu olmadan sunulabilir olduğunu bulmanın önemli olduğunu düşünmüştür.
Frege’nin mantık sembolizmi genel kabul görmüş olsaydı, sınıflar hakkında
konuşmanın dışlanması matematiğin o zamanlar yakalandığı paradokslara bir çare olarak
etkili olacaktı. Çünkü onun fonksiyon seviyelerini ayırması, kendi alfabesinde, Cantor ile
Russell’ın sınıflarla ilgili çelişkilerine benzeyen fonksiyonlarla ilgili paradoksların üremesini
imkansız kılar. Onun çöküşü aslında kendi önerme fonksiyonları kuramının
karmaşıklıklarından kurtulmak için bir araç olarak seviyeleri ayırmadan bir sınıf notasyonu
kullanmaya izin verme vurdumduymazlığından dolayıdır. Şimdilik Russell ‘olmayan sınıflar’
kuramını öne sürdüğünde onun zaten sınıflar bahsinin tek zorluk nedeni olmadığını göstermek
için kullanılabilecek bir paradoks bulduğunun farkına varmak yeterlidir. Kendilerinin üyeleri
olmayan tüm sınıfları içermesi gereken sınıf olarak kendisini örneklemeyen bir özellik olan
özelliği düşünelim. Eğer bu özellik kendisini örneklerse, o zaman kendisini örnekleyemez; ve
eğer kendisini örneklemezse, o zaman kendisini örneklemesi gerekir. Açıkça problemin
doğası orijinal paradokstakiyle aynıdır, hal böyle iken sınıflardan hiç bahis yoktur.
Russell bazı önerme fonksiyonlarının yüklemcil olmadıkları önerisini yayınladığında,
Henri Poincare, Peano ve takipçilerinin yaptığı matematiksel akıl yürütmeyi sembolik mantık
metotlarıyla açıklama girişimlerini araştırmakla meşguldür. O matematiksel indüksiyonun
matematikteki tüm mükemmelliğin kaynağı olduğunu ve onun sonsuz yinelenmenin
olanaklılığının sezgisine, yani hiçbir zaman formel bir kurala indirgenemeyecek bir şeye
dayandığını savunmuştur. Bu alanda yeni bir rakip bularak, o gecikmeden bu paradoksların
matematiğin yanlış düşünülmesinden çıktığını göstermek üzere tasarlanmış başka bir makale
yayınlamıştır. Russell’ın yüklemcil ile yüklemcil olmayan önerme fonksiyonları arasındaki
ayrımını kabul ederek, o bu farkın gerçek açıklamasının Richard’ın bir önceki yılki notunda
bulunması gerektiğini söylemiştir. Paradoksunu bildirdikten sonra Richard, sonlu sayıda
sözcükle tanımlanabilen ondalıkların kümesinin tüm kümeye gönderimde bulunularak
tanımlanabilen herhangi bir ondalığı içerir şekilde doğru olarak anlaşılamadığından dolayı
aslında bir çelişki olmadığını söyleyerek devam etmiştir. Daha sonraki yazımda ‘yüklemcil
olmayan’ ifadesi sıklıkla sanki bu sözle tanımlanmış olarak kullanıldı, yani sanki ‘yüklemcil
olmayan tanım’ ‘bir kavram altındaki bir nesneyi bu kavram altındaki tüm olası nesnelerin
toplamına gönderme yapmak suretiyle ayırma anlamına gelen tanıma’ eşdeğermiş gibi. Ancak
Poincare’nin sadece tanım gibi görünen bazı ifadelerin niçin herhangi bir şeyi
tanımlayamadıklarını açıklamak niyetinde olduğu bağlamdan açıktır. Onun görüşüne göre,
kümeler kuramının paradokslarına yol açan kısır döngünün özel bir türden olduğu ve sonlu bir
kümeyi tamamlanmış bir bütün olarak ele alma girişimiyle bağlantılı olduğu da açıktır.
Aynı yıl yayınlanan bir cevapta Russell paradoksların kısır döngüden dolayı
olduklarını kabul etmiştir ve bu türden döngüleri bertaraf etmek için ‘bir topluluğun tümünü
içeren şey topluluktan biri olmamalıdır’ kuralını koymuştur. Ancak o Poincare’nin bu türden
bir ilkeyi uygulamadaki zorlukları tam olarak takdir etmediğini ve problemin kaynağının
Cantor tarafından öne sürülen yanlış bir sonsuzluk öğretisi olduğunu farz etmekte
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Poincare’nin hatalı olduğunu söylemiştir. Kendisi kümeler kuramının çelişkilerinin, bunlar
özü itibarıyla Epimenides’in eski paradoksu (ya da Yalancı) ile aynı türden olduklarından,
matematiksel olmaktansa mantıksal (matematiksel olanın mantıksal olandan ayrılabildiği
herhangi bir anlamda) olduğuna inanmış ve Baldwin’in Dictionary of Philosophy and
Psychology’sindeki (Felsefe ve Psikoloji Sözlüğü) Insolubilia (Çözülemezler) hakkındaki
makaleye göre, bu örnekteki kısır döngünün Orta Çağ’da zaten teşhis edildiğinin farkına
varılmasının ilginç olduğunu düşünmüştür.
Bu değişimler her türden mantık paradokslarına ilginin yenilenmesine yol açmış ve
1910’da Eubulides’in Yalancı’sı A. Rüstow tarafından yazılan Der Lügner, Theorie,
Geschichte und Auflösung (Yalancı, Kuramı, Hikayesi ve Açıklaması) adlı tüm bir
incelemenin itibarını kazanmıştır. Bu tarihte ve kısa süre sonra bulunan yeni paradokslar
içinde Berry ile Grelling’inkiler muhtemelen en tanınmışlarıdır. Berry’nin paradoksu on
dokuz heceden daha az heceyle adlandırılamayan en küçük tam sayı (the least integer not
nameable in fewer than nineteen syllables) ile ilgilidir. Bu tamsayının herhangi bir adının en
az on dokuz hece barındırması gerektiği açık göründüğü halde, yukarıda italiklerle İngilizce
yazılmış sözcükler bunun bir adıyla eş anlamlıdır ve bunlar sadece on sekiz hece barındırırlar.
Grelling’in paradoksu yeni bulunan bir sözcük ile ilgilidir. ‘Kısa’ ve ‘Türkçe’ gibi bazı
sıfatlar kendilerine uygulanırlar, ‘uzun’ ve ‘Almanca’ gibi diğerleri kendilerine
uygulanmazlar. İkinci gruptan olanlara heteromantıksal (heterological) diyelim.
‘Heteromantıksal’ sıfatının kendisi heteromantıksal mıdır? Eğer öyleyse, o zaman yukarıda
verilen tanıma göre kendisine uygulanmaz ve böylece heteromantıksal olamaz. Diğer taraftan,
eğer heteromantıksal değil ise, o zaman tanıma göre kendisine uygulanmaz ve böylece
heteromantıksal olmalıdır. Bu sofizmler Cantor ve Russell’ın çelişkilerine bir benzerlik
gösterdiklerinden ve sonsuzluk ile hiçbir ilgileri olmadığından, bunların ortaya çıkışı
Russell’ın Poincare’ye karşı görüşünü kuvvetlendiren bir şey yapmıştır.
1903’de yayınlanan Matematiğin İlkeleri’nde Russell bağımsız olarak Frege’nin
matematik görüşüne benzer bir görüşe varmıştır ve bu paradoksları rahatsız edici bulduğu
halde, Frege gibi, yine de aritmetik ile mantığın özdeşliğinin tatmin edici bir gösterimini ümit
etmiştir. Paradoksların mantığın sunumundaki bir hatadan kaynaklandığını göstermenin
önemli olduğunu düşünmesinin nedeni bu olmuştur. Sonsuz toplulukların özelliğini düşünerek
kümeler kuramının çelişkilerini gidermek ya da semboller kullanımı hakkında ad hoc yasalar
ile onları bertaraf etmek yeterli olmayacaktır. Çünkü eğer o bu yollardan birini benimsemiş
olsaydı, o artık aritmetiğin saf mantık ile özdeş olduğunu söyleyemeyecekti ve yeni
çelişkilerin ortaya çıkmasına karşı hiçbir garantisi olmayacaktı. Bu problemin tek tatmin edici
çözümü, paradoksları, bir kez ileri sürüldüğünde kendisini mantığın apaçık bir zorunluluğu
olarak sunan bir yenilik ile bertaraf etmek olacaktı ve göreceğimiz gibi, Russell’ın Mantıksal
Tipler Kuramı’nda yapmaya çalıştığı bu olmuştur. Ancak kuramının ilk açıklamasını verdiği
1908’de kriz ile ilgili iki yeni yol ile matematiğin mantık ile ilişkisi hakkında yeni öğretiler
öneren başka iki makale ortaya çıkmıştır.
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11.1.2. Russell’ın Mantıksal Tipler Kuramı
1908 tarihli ‘Tipler Kuramına Dayandığı Şekliyle Matematiksel Mantık’ başlıklı
makalesi ve yine iki yıl sonra Principia Mathematica’nın ilk basımının girişinin ikinci
bölümünde Russell kısır döngü ilkesinin bir sonucu ve paradoksların çözümünü için gerekli
gördüğü kendi mantıksal tipler kuramını sunmuş ve bunun sağduyu ile de tutarlı ve doğası
gereği güvenilir olduğunu söylemiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1899’da Cantor kendi ismiyle anılan, kümeler hakkındaki daha basit ve daha temel
paradoksu keşfetmiştir. Farz edelim ki S tüm kümelerin kümesi olsun. Kuvvet kümeleri
hakkındaki kuramına göre, ����
𝒰𝒰S > 𝑆𝑆̿ . Ancak 𝒰𝒰S bir kümeler kümesi (yani S’nin tüm
altkümelerinin kümesi) olduğundan, bu tüm kümelerin kümesinin, yani S’in bir bölümü
olmalıdır. Bundan da yeni elde ettiğimiz sonuçla çelişen ����
𝒰𝒰S ≤ 𝑆𝑆̿ çıkar.
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Bölüm Soruları
1)

Quine aşağıdakilerden hangisini mantığın konuları içerisine dâhil eder?

a)

Birinci dereceden mantık

b)

İkinci dereceden mantık

c)

Kümeler kuramı

d)

Principia Mathemarica`da mantık olarak yazılanların çoğu

e)

Modalite

2) Aşağıdakilerden hangisi Turing makinesinin özelliklerinden biri değildir?
a) Kuramsal bir hesap makinesidir.
b) İnsan zihnini taklit eden bir makinedir.
c) Hesaplarını kutucuklara bölünmüş ve her kutucukta yalnızca bir sembol
bulunabilen bir bant aracılığıyla yapar.
d) Makinenin basit işlemleri okumak, banda semboller yazmak ve bandı bir kere
sağa ya da sola oynatmaktır.
e) Bir karedeki sembolü okuduğu zaman bulunduğu duruma ve sembolün ne
olduğuna göre durumu değişebilir.
3)

Aşağıdakilerden hangisi Boole sisteminin özel ilkesidir?

a)

X (1 + X)= 0

b)

X (1 + Y)= 0

c)

X (1 - X)= 0

d)

X (1 - Y)= V

e)

X (1 - X)= 1
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Tarski'nin yaptıklarından biri değildir?

a)

Mantıksal sonuç için aksiyomlar üretmiştir.

b)
çalışmıştır.

Dedüktif sistemler, mantık cebri ve tanımlanabilme kuramı üzerinde

c)
Birkaç öğrencisi ile birlikte geliştirdikleri model kuramı ile sonuçlanan
semantik yöntemleri, Hilbert'in kanıtlama kuramına ilişkin matematiğini radikal bir şekilde
dönüştürmüştür
d)

Mantıksal olanlar ve mantık dışı olanlar ayrımı yapmıştır.

e)

Hilbert`in 2. problemini tamamen, 1.problemini de kısmen çözmüştür.

5)

Yüklemler mantığının yaratıcısı kimdir?

a)

Frege

b)

Peirce

c)

Venn

d)

Tarski

e)

Gödel

Cevaplar:
1) a 2) b 3) c 4) e 5) a
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12. FREGE’DEN SONRA MATEMATİK FELSEFESİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. David Hilbert (1862-1943)
12.2. Bertrand Russell (1872-1970)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

David Hilbert kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

Bertrand Russell kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Frege’den Sonra Matematik
Felsefesi

Kazanım
David Hilbert
Bertrand Russell

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma
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Anahtar Kavramlar
•

David Hilbert,

•

Bertrand Russell
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Giriş
Bu derste ünlü matematikçi David Hilbert ve filozof Bertrand Russell incelenecektir.
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12.1. David Hilbert (1862-1943)
David Hilbert Otto ve Maria Therese’nin iki çocuğundan ilki ve tek oğludur.
Prusya’da Königsberg’de ya da yakınındaki Wehlau’da doğmuştur. 1872’de Friedrichskolleg
Gymnasium’una (140 yıl önce Kant’ın gittiği okul) gitmiştir. Ancak orada mutlu olmamış,
daha bilim ağırlıklı olan Wilhelm Gymnasium’a geçmiş ve 1880’de oradan mezun olmuştur.
Hilbert 1880’de Königsberg Üniversitesi’ne girmiştir. 1885’de “Özel ikili formların,
özellikle küresel armonik fonksiyonların değişmeyen özellikleri” adlı teziyle doktor ünvanını
almıştır. 1886’dan 1895’e kadar Königsberg Üniversitesi’nde profesör olarak kalmıştır.
1892’de Königsbergli bir tüccarın kızı ile evlenmiş ve tek çocukları Franz doğmuştur. Ancak
Franz yaşamı boyunca (teşhis edilemeyen) bir zihin hastalığına yakalanmış ve bu durum
babası için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
Hilbert 1895’de zamanın en ünlü matematik araştırma merkezi olan Göttingen
Üniversitesi’nde Matematik Bölümü Başkanlığı’na atanmış ve hayatının geri kalanında orada
kalmıştır. John von Neuman asistanı idi. Bazıları çok ünlü olan 69 doktora öğrencisi
yetiştirmiştir. 1902-1939 arası Mathematiche Annalen adlı ünlü matematik dergisinin editörü
olmuştur.
Naziler Göttingen Üniversitesi’nden birçok öğretim görevlisini uzaklaştırdılar.
Almanya’yı terk etmesi gerekenlerden biri de matematiksel mantık alanında Matematiğin
Temelleri (1934,1939) adlı iki ciltlik kitabı birlikte yazdıkları Paul Bernays idi. Bu kitap
Hilbert ile Ackerman’ın birlikte yazdıkları Matematiksel Mantığın İlkeleri (1928) kitabının
devamı idi. Hilbert 1899’da Geometrinin Temelleri kitabını yayınlamıştır.
1934’de katıldığı bir davette yeni eğitim bakanının yanına oturmuştur. Bakan “Yahudi
etkisinden arındırıldıktan sonra Göttingen’de matematiğin durumu nasıl?” diye sorduğunda
Hilbert “Göttingen’de matematik mi! Artık neredeyse hiç kalmadı” cevabını vermiştir. Mezar
taşında Alman Bilim Adamları ve Fizikçiler Topluluğu’na 1930’da emekli olurken yaptığı
konuşmanın son satırları yazılıdır: Bilmeliyiz, bileceğiz. (Wir müssen wissen, wir werden
wissen.)
Hilbert değişmezler (dönme, genişleme ve yansıma gibi geometrik değişimler altında
değişmeden kalan matematiksel varlıklar) matematiğini geliştirmiştir. Değişmezler teoremini
(her değişmezin sonlu bir sayı cinsinden ifade edilebileceğini ortaya koyan teorem)
ispatlamıştır.
Geometrinin Temelleri kitabında Öklid geometrisini kesin bir aksiyomlar sistemi
olarak ortaya koymuştur. Bu aksiyomların anlam ve önemini başarılı bir şekilde sergilemiştir.
Kısa zamanda ünlü olan ve 10 baskı yapan bu kitabı geometrinin aksiyomatik olarak ele
alınışında önemli bir dönüm noktası olmuştur.
1900’de Paris’de toplanan Milletlerarası Matematik Kongresi’nde yaptığı
“Matematiğin Problemleri” başlıklı konuşmasında, zamanının matematik bilgisinin tamamını
ele almıştır. 20. yüzyıl matematiği açısından önemli gördüğü 23 problemden meydana gelen
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bir liste ortaya koymuştur. “Hilbert’in 23 problemi” olarak ünlenen bu problemlerin bir kısmı
çözülebilmiştir.
Matematiğin Temelleri adlı eserinde ise Hilbert matematiği biçimsel bir aksiyomatik
sistem olarak kurmaya ve bu sistemin tutarlı bir yapıda olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.
Ancak daha sonra Gödel, sistemdeki aksiyomlara dayanılarak ispatlanması ve çürütülmesi
imkansız önermeler ortaya koymanın mümkün olduğunu, bu sebeple matematiksel
aksiyomların çelişkili netice ortaya çıkarmayacağını kesinlikle bilmenin mümkün olmadığını
ispatlamıştır.
Hilbert’in integralli denklemler üzerine çalışmaları fonksiyonel analizi (fonksiyon
topluluklarını inceleyen matematik dalı) geliştirmiştir. Bu çalışmaları günümüzde Hilbert
uzayı olarak adlandırılan sonsuz boyutlu uzay kavramının ortaya çıkmasıyla neticelenmiştir.
Hilbert uzayı kavramı matematiksel analizde ve kuantum mekaniğinde temel önemdedir.
Hilbert integralli denklemler konusunda ortaya koyduğu neticelere dayanarak, gazların
kinetik kuramı ve ışınımlar kuramı üzerinde yayımladığı önemli makalelerle matematiksel
fiziğin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Fiziğe uygulanan analiz çalışmaları da (değişim
hesapları integral denklemleri) aynı ölçüde yenilikler getirmiştir.

12.2. Bertrand Russell (1872-1970)
Bertrand Russell İngiltere’de aristokrat bir ailede doğmuştur. Dedesi Lord John
Russell Kraliçe Vitorya döneminde 1840 ve 1860’larda iki kez başbakanlık yapmıştır. Annesi
Alderley’nin II. Baron Stanley’si olan Edward Stanley’in kızı, Charlislie Kontesi’nin kız
kardeşiydi. Anne ve babası zamanına göre radikaldiler. Babası ateistdir ve karısının
çocuklarının öğretmeni ile ilişkisini kabul etmiştir. Her ikisi de doğum kontrolü
savunucusuydular ki bu o zamana göre skandal gibi bir şeydir. Filozof John Stuart Mill
Russell’ın vaftiz babası olmuştur. Russell’ın kendinden yedi yaş büyük Frank adlı bir ağabeyi,
dört yaş büyük bir ablası vardı. 1874’te annesi difteriden, hemen ardından da ablası ölmüştür.
1876’da babası da bronşitten ölmüştür. Frank ve Bertrand büyükanne ve büyükbabasının
bakımına bırakılmışlardır. 1878’de de büyükbabası ölmüştür.
Bertrand Russell’ı büyükannesi Kontes Russell büyütmüştür. Kontes muhafazakârdır
ve çocuklarının ateist olarak yetişmelerini vasiyet eden babalarının vasiyetini mahkeme
kararıyla değiştirmiştir. Evdeki atmosfer dua etme, duyguları bastırma ve formalite atmosferi
olmuştur. Böylece Russell duygularını saklamayı öğrenmiştir. Ergenlik çağı yalnız geçmiş ve
intiharı düşünmüştür.
Russell evde eğitim almış ve büyükbabasının kütüphanesinde çok vakit geçirmiştir.
1890’da Cambridge Üniversitesi Trinity Kolej’de matematik bölümüne kabul edilmiştir.
Matematik ve felsefede kendini göstermiştir. Cambridge’de Moore ve Whitehead ile
tanışmıştır. 1893’de felsefe lisans derecesini almış, 1895 yılında da felsefe hocası olmuştur.
İlk evliliğini büyükannesinin itirazına rağmen Amerikalı Alys Pearshall Smith ile
yapmış ve 1921’de boşanmıştır. İlk karısından boşandıktan altı gün sonra sevgilisi Dora ile
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ikinci evliliğini yapmış ve bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı olmuştur. 1931’de ağabeyinin
ölümüyle 3. Kont Russell olmuştur. Evliliği gittikçe zayıflamış, Dora’nın bir gazeteciden iki
çocuğu olmasından sonra 1932’de boşanmışlardır. 1936’da üçüncü kez çocuklarının dadısı
Patricia ile evlenmiştir ve sonradan ünlü bir tarihçi olacak olan oğulları doğmuştur. 1952’de
Patricia’dan boşanıp aynı yıl 1925’den beri tanıdığı Edith ile dördüncü evliliğini yapmış ve
ölene kadar Edith ile yaşamıştır. En büyük oğlu John ağır zihin hastası olmuştur. John’un
karısı da zihin hastası olduğundan Russell ile Edith üç kız torunlarının vasisi olmuşlardır.
Torunlarından ikisine daha sonra şizofreni teşhisi konmuştur.
Russell I. Dünya Savaşı’nda barışçıl faaliyette bulunmuştur. 1916’da mahkûm
olduğundan Trinity Koleji’nden atılmıştır. 1918’de tekrar altı ay hapis yatmıştır. 1920’de
Rusya’ya gitmiş ve Lenin ile tanışmıştır. Bir yıl Pekin’de kalıp felsefe dersleri vermiş ve
orada çok ağır bir zatürre geçirmiştir. Çin dönüşü Japonya’yı ziyaret etmiştir.
1896’da London School of Economics’de Alman sosyal demokrasisi üzerine ders
vermiştir. 1937’de aynı üniversitede güç bilimi dersi vermiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
önce Chicago sonra da California Üniversitesi’nde ders vermiştir. 1940’da New York’daki
City College tarafından profesörlüğe atanmış, ancak atanması iptal edilmiştir, çünkü fikirleri
kolej hocalığı için uygunsuz bulunmuştur. Barnes Vakfı’na katılıp çeşitli dinleyicilere felsefe
tarihi dersleri vermiş, ancak 1944’de Barnes ile arası bozulmuştur; Trinity Kolej’de öğretim
üyeliği için İngiltere’ye dönmüştür.
Russell 1940 ve 1950’lerde BBC’de konuşmalar yapmıştır. Dergi ve gazete
yazarlığıyla da dünyaca ünlü olmuştur. 1948’de uçak kazasından sağ kurtulmuştur. 1945’de
yayınladığı Batı Felsefesi Tarihi en çok satan kitap olmuştur. 1949’da İngiliz Liyakat
Ödülü’ne layık görülmüş, 1950’de ise Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır.
1950 ve 60’larda nükleer silahsızlanma ve Vietnam Savaşı’na muhalefet yapmıştır.
1955’de nükleer silahsızlanmaya davet eden Russell-Einstein Manifestosu’nu imzalamıştır.
1963’de Kudüs Ödülü’nü alan ilk kişi olmuştur. 1967-8-9’da üç ciltlik otobiyografisini
yayınlamıştır. 1970’de İsrail saldırganlığını bir bildiriyle kınamıştır. Şubat 1970’de 98
yaşında gripten ölmüş ve vasiyeti gereği dini tören yapılmamış, cesedi yakılmıştır.
Bertrand Russell analitik felsefenin kurucularındandır. Bir şeyi bilmek için onun tüm
ilişkilerini bilmek gerektiğini söyleyen iç ilişkiler öğretisini eleştirmiştir. Russell bu öğretinin
mekan, zaman, bilim ve sayı kavramını tam anlaşılır kılmadığını söylemiştir. Formel mantığı
filozofun temel aleti saymıştır. Filozofun asıl işinin dünya hakkındaki genel önermeleri
aydınlatmak olduğunu söylemiştir. Metafiziğin fazlalıklarını yok etmek istemiştir.
Matematiksel mantık üzerinde etkisi olmuştur. 1897’de ilk matematik kitabı
Geometrinin Temelleri Üzerine Bir Deneme yayınlanmıştır. Bu kitapta Kant’ın görüşlerinden
etkilenmiştir. Ancak bu anlayışın Einstein’ın zaman-mekân şemasını imkânsız kıldığının
farkına varmıştır. Bunun üzerine Kant’ın matematik ve geometri ile ilgili görüşlerinin ve konu
hakkındaki kendi çalışmasının değersiz olduğunu savunmuştur. Sayının tanımı ile
ilgilenmiştir. Matematiğin temellerinin mantıkta bulunduğundan emin olmuştur. Frege’yi
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izleyerek mantığı kümeler teorisine dayandıran mantıkçı yaklaşımı benimsemiştir. 1903’de
yayınlanan Principia Mathematica (Matematiğin İlkeleri) kitabında sınıf kavramının sayı
kavramı ile bağlı olduğunu söylemiştir.
Kümeler kuramında bir paradoks bulmuş ve bu paradoks Russell paradoksu adıyla
anılmıştır. Russell paradoksu şöyledir: Kendilerinin elemanları olmayan tüm kümelerin
kümesini düşünün. Böyle bir küme kendisinin elemanıdır ancak ve ancak kendisinin elemanı
değilse. Bu bir paradokstur. Russell paradoksun çözümünün ana hatlarını Matematiğin
İlkeleri’nde çizmiş ve daha sonra Tipler Teorisi’ne geliştirmiştir. Bu, kümeler kuramında bir
tutarsızlığı gösterir.
Russell tümevarımı şöyle açıklamıştır: a) A türü bir şeyin B türü bir şey ile birlikte
bulunduğu durumların sayısı arttıkça, A’nın her zaman B ile birlikte bulunması (eğer
birlikteliğin hiçbir başarısızlık durumu bilinmiyorsa) daha olasıdır. b) Aynı şartlar altında, A
ile B’nin birlikteliğinin yeterli sayıdaki durumu A’nın her zaman B ile birlikte olduğunu
neredeyse kesin hale getirecek ve bu genel yasayı kesinliğe sınırsız olarak yaklaştıracaktır.
Russell bu ilkeye tümevarım ilkesi demiş ve bunu bizim ancak apriori olarak bilebileceğimizi
söylemiştir.
Bertrand Russell’ın eserleri ise şunlardır: Principia Mathematica’yı hocası Alfred
North Whitehead ile birlikte yazmıştır. 1910’da ilk cildi, 1913’de son cildi yayınlanan bu eser
üç cilttir. Bu eserde Russell matematiği mantığa indirgemeye çalışmıştır. Buna mantıkçılık
denilmiştir. Diğer eserleri Alman Sosyal Demokrasisi, Batı Felsefesi Tarihi, Felsefe Sorunları,
Matematiğin İlkeleri, Geometrinin Temelleri Üzerine Bir Denemedir. Son çalışması
Matematiksel Felsefeye Giriştir. Bu eseri hapisteyken el ile yazmıştır. Ayrıca üç ciltlik
otobiyografisini yazmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste ünlü matematikçi David Hilbert ve filozof Bertrand Russell incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Tarski hakkındaki aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Varşova Üniversitesi`nde matematik ve mantık dersleri vermiştir.

b)

Lukasiewicz`in asistanlığını yapmıştır.

c)

Teitelbaum soyadını sonradan Tarski olarak değiştirmiştir.

d)

Viyana çevresi üyelerinden biridir.

e)

Amerika`ya göç etmiş ve Amerikan vatandaşı olmuştur.

2)
Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin yargı ile içerik arasında ayrım yaptığı
çalışmasıdır?
a)

Begriffsschrift (Kavram Yazısı)

b)

Grundgesetze (Temel Yasalar)

c)

Die Grundlagen der Arithmetik (Aritmetiğin Temelleri Üzerine )

d)

On Sense and Reference (Anlam ve Gönderim Üzerine)

e)

Logical Investigations (Mantıksal Sorgulamalar)

3)

Frege’ye göre bildirim cümleleri için kullanılabilecek bir ifadedir?

a)

Özel ad

b)

Genel ad

c)

Yargı cümleleri

d)

Soyut ad

e)

Somut ad
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4)

Aşağıdakilerden hangisi tekil terime örnektir?

a)

İstanbul

b)

Tüm şehirler

c)

Bazı şehirler

d)

Şehir

e)

İnsanlık

5)

Frege’ye göre aşağıdakilerden hangisi bir bağıntıdır?

a)

Ali, Ali’dir.

b)

Ben, ben olmayan değildir.

c)

Evlenmemiş erkek bekârdır.

d)

Boşanmış kadın duldur.

e)

x, y’nin babasıdır.

Cevaplar:
1) d 2) a 3) a 4) a 5) e
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13. ALFRED TARSKI ve KURT GÖDEL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.1. Alfred Tarski (1901-1983)
13.1.2. Kurt Gödel (1906-1978)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Alfred Tarski kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

Kurt Gödel kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Alfred Tarskı Ve Kurt Gödel Alfred Tarski (1901-1983)

Okuma

Kurt Gödel (1906-1978)
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Anahtar Kavramlar
•

Alfred Tarski,

•

Kurt Gödel,

•

Modern Mantık
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Giriş
Bu derste ünlü mantıkçılar Alfred Tarski ve Kurt Gödel incelenecektir.
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13.1. Alfred Tarskı Ve Kurt Gödel
13.1.1. Alfred Tarski (1901-1983)
Alfred Tarski, 14 Ocak 1901’de Varşova’da Alfred Teitelbaum olarak doğmuştur.
Annesi Rosa ve babası Ignacy rahat şartlarda yaşayan Polonya Yahudileriydi. 1903’de erkek
kardeşi Waclaw doğmuştur. 12 yaşında Son Saat adlı kısa bir hikâyeyi Almancadan Lehçeye
çevirip anne babasının 13. evlilik yıldönümlerinde onlara hediye etmiştir. Varşova’da gittiği
lisede matematik kabiliyeti ortaya çıkmıştır.
1918’de biyoloji okumak üzere Varşova Üniversitesi’ne girmiştir. Hocası Lesniewski
onun matematik kabiliyetini görüp onu matematik okumaya ikna etmiştir. 1921’de “İyice
Sıralanmış Kümelerin Aksiyomatiğine bir Katkı” adlı ilk makalesini yayınlamıştır. 1924’de
Alfred ve kardeşi Teitelbaum soyadını Lehçeye daha fazla benzediğinden Tarski olarak
değiştirmişlerdir. Aynı yıl Lesniewski’nin danışmanlığında “Logistik Basit Terimi Üzerine”
adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.
Tarski Polonya Pedagoji Enstitüsü’nde mantık, Varşova Üniversitesi’nde matematik
ve mantık dersleri vermiştir. Lukasiewicz’in asistanlığını yapmıştır. Bu pozisyonlarda az para
kazanıldığından Varşova’da bir lisede de matematik dersi vermiştir. 1929’da Maria
Witkowska adlı Katolik bir öğretmenle evlenmiş, sonradan fizikçi olan Jan adında bir oğulları
ve Ina adında bir kızları olmuştur.
Lvov Üniversitesi’nde bir felsefe kürsüsüne başvurmuş ancak kabul edilmemiştir.
1930’da Viyana Üniversitesi’ni ziyaretinde Kurt Gödel ile tanışmıştır. 1935’de Menger
araştırma grubunda çalışmak üzere Viyana’ya tekrar gitmiştir. Doğruluk hakkındaki fikirlerini
sunmak için Paris’e Bilim Birliği’nin toplantısına gitmiştir. 1937’de Pozan Üniversitesi’nde
bir kürsüye başvurmuş, ancak bu kürsü kaldırılmıştır.
Tarski 1939 Eylül’ünde Harvard Üniversitesi’nde yapılan Bilim Birliği Konferansı’na
davet edilmiştir. 1939 Ağustos’unda savaş başlamadan A.B.D’ye giden son gemiyle
Polonya’dan ayrılmıştır. Varşova’da bıraktığı karısı ve çocuklarını 1946 yılına kadar
görememiştir. II. Dünya Savaşı’nda geniş ailesinin çoğu Alman işgal güçleri tarafından
öldürülmüştür.
A.B.D.’de bulunduğu sürede birçok yerde geçici öğretim ve araştırma pozisyonları
bulmuştur. Bunlar 1939’da Harvard Üniversitesi’nde, daha sonra New York City
Üniversitesi’nde, Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde olmuştur. 1942’de Berkeley’deki
Kaliforniya Üniversitesi’nde Matematik Bölümü’ne girmiştir. 1945’de Amerikan vatandaşı
olmuştur. 1968’deki emekliliğine rağmen 1973’e kadar ders vermeye, ölümüne kadar da
doktora danışmanlığı yapmaya devam etmiştir.
Tarski A.B.D. dışında da dersler vermiştir. Bunlar 1950 ve 1966’da Londra’daki
Üniversite Koleji’nde, 1955’de Paris’deki Henri Poincare Enstitüsü’nde, 1967’de Los
Angeles’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde, 1974-75’de Şili’deki Papalık Katolik
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Üniversitesi’nde olmuştur. 1944-46 arasında Sembolik Mantık Birliği’ne, 1956-57 arasında
Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği’ne başkanlık etmiştir. 27 Ekim 1983’de
Berkeley’de ölmüştür.
Alfred Tarski mantıksal sonuç için aksiyomlar üretmiştir. Dedüktif sistemler, mantık
cebri ve tanımlanabilme kuramı üzerinde çalışmıştır. 1950 ve 60’larda birkaç Berkeley
Üniversitesi öğrencisi ile birlikte geliştirdikleri model kuramı ile sonuçlanan semantik
yöntemleri, Hilbert’in kanıtlama kuramına ilişkin metamatematiğini radikal bir şekilde
dönüştürmüştür.
1936’da “Mantıksal Sonuç Kavramı Üzerine” adlı bir makale yayınlamıştır. 1937’de
dedüktif metodun doğası ve amacı üzerine görüşlerini ve bilim çalışmalarında mantığın
rolünü anlatan bir makale yayınlamıştır. 1969’da “Doğruluk ve İspat” adlı makalede hem
Gödel’in eksiklik kuramını hem de kendisinin tanımlanamazlık kuramını ele almış ve
matematikteki aksiyomatik yöntem için bunların sonuçları üzerinde düşünmüştür.
Mantık ve aksiyomatik üzerine lise ve lisans derslerinde öğrettiklerinin ilk önce Lehçe,
sonra Almanca çevirisi, 1941’de de İngilizce çevirisi Mantığa ve Dedüktif Bilimlerin
Metodolojisine Giriş adıyla yayınlanmıştır. 1933’de Lehçe yazdığı biçimsel diller için
doğruluğun matematiksel tanımı hakkındaki 100 sayfadan uzun makalesi 1935’de
Almancaya, 1956’da İngilizceye çevrilip Mantık, Semantik, Matematik adlı kitapta
yayınlanmıştır. Çok atıf alan bu makale 20. yüzyıl analitik felsefesinde bir dönüm noktası,
sembolik mantığa, semantiğe ve dil felsefesine önemli bir katkıdır.
1936’da yayınladığı “Mantıksal Sonuç Kavramı Üzerine” adlı makalede şunu iddia
etmiştir: Bir çıkarımın sonucu öncüllerden mantıksal olarak çıkar ancak ve ancak öncüllerin
her modeli sonucun da modeli ise. Mantıksal sonuç tanımının mantıksal olanlar ve mantık dışı
olanlar ayrımına bağlı olduğunu işaret etmiştir.
1986’da yayınlanan ‘Mantık Kavramları Nelerdir?’ adlı makale 1966’da yaptığı bir
konuşmanın basılmış şeklidir. Bu konuşmada Tarski ‘kavramlar’ adını verdiği mantıksal
işlemler ile mantıksal olmayan işlemlerin sınırını belirlemeyi önermiştir Önerilen kriterler 19.
yüzyıl Alman matematikçisi Felix Klein’ın Erlangen programından alınmıştır.

13.1.2. Kurt Gödel (1906-1978)
Kurt Gödel Avusturya-Macaristan’ın bir şehri olan Brno’da (şu anda
ÇekCumhuriyeti’nde) doğmuştur. Her ikisi de Protestan Alman olan Rudolf ile Marianne
Gödel’in iki oğlundan ikincisidir. İlk sekiz senelik eğitimini dört yılda tamamlamıştır.
1918’de Realgymnasium’a (lise) girmiştir. 1924’te fizik okuma niyetiyle Viyana
Üniversitesi’ne gitmiştir.
1920’lerde Viyana’da kendilerine Viyana Çevresi adını veren bir grup bilim adamı ve
filozof haftada bir toplanarak matematik ve fizik bilimlerini sağlam bir felsefi temele
oturtmaya gayret gösteriyorlardı. 1926’da Gödel bu toplantılara davet edilmiştir. Toplantılara
katılmış ve ilgisi fizikten mantığa kaymıştır.
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1900’de David Hilbert Paris’te 2. Uluslararası Matematik Kongresi’nde 23 problem
sunmuştur. 1. problemi reel sayılar sürekli dizisinin sayal sayısını bulmaktır. 2. problemi
matematiğin temellerini oluşturan aritmetik aksiyomlarının tutarlılığını göstermektir.
Hilbert’in 2. problemini tamamen çözmüş, 1. probleme cevaben de önemli bir sonuç
bulmuştur.
Gödel doktora tez konusu olarak niceleme mantığının eksiksizliğini seçmiştir. Doktora
tezi ikili bir sonuç göstermiştir:
1.
Niceleme mantığının eksiksizliğini, yani tüm doğru önermelerin ispat
edilebildiklerini
2.
Niceleme mantığının tutarlılığını, yani sadece doğru önermelerin ispat
edilebildiğini.
Gödel 1930’da doktorasını almıştır.
O dönemde bir üniversitede görev almak için doktora sonrası bir araştırma daha
gereklidir.
Gödel bu araştırmasında aritmetiğin aksiyomlarını incelemiş ve beklenmeyen bir
sonuca varmıştır. Formel aritmetiğin eksikliği: bu türden herhangi formel bir sistemde her
zaman doğruluğu apaçık olduğu halde sistem içinde ispatlanamayan bir ifade bulunur. Eğer
formel aritmetik tutarlı ise, bu tutarlılık Hilbert’in aramış olduğu gibi formel aritmetiğin
içinde ispat edilemez. Böylece Gödel ispat edilebilirlik ile doğruluğu açıkça birbirinden
ayırmıştır.
Gödel 2. eksiklik teoremi olarak bilinen teoreminde “bu ifade ispat edilemezdir”
cümlesini ele almıştır. Formel sistemin tutarlılığı sistemin kendi içinde gösterilebilseydi, o
zaman verilen formel olmayan sav formel hale getirilebilirdi. “Bu ifade ispat edilemezdir”
cümlesinin formel hale getirilmiş şeklinin ispat edileceğini, böylece kendisi ile çelişerek
sistemin tutarsızlığını kanıtlayacağını göstermiştir.
Gödel’in iki eksiklik teoremi Mart 1931’de yayınlanmış ve matematik toplumunda
büyük etki yapmıştır. Hilbert’in matematiğin temellerini sağlamlaştırma planının imkansız
olduğunun gösterilmesine çok canı sıkılmıştır. Bu çalışma Gödel’in Princeton’da yeni kurulan
İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne misafir öğretim üyesi olarak çağrılmasına yol açmıştır.
Gödel rahatsızlanıp iyileştikten sonra Hilbert’in ilk problemi olan reel sayılar sürekli
dizisinin sayal sayısını bulma üzerine çalışmıştır. Cantor sürekli dizinin kuvvetinin ikinci
sonlu-ötesi sayal sayı olan ℵ1 olduğunu tahmin etmiştir. Gödel eğer kümeler kuramı tutarlı
ise, o zaman ℵ1’in sürekli dizinin kuvveti olduğu aksiyomunu eklemenin kuramı tutarsız
kılmadığını ispat etmiştir.
Gödel doktora tezini yazarken Adele adlı bir kadınla romantik bir bağ kurmuştur.
Anne ve babası bu ilişkiye karşı çıkmışlardır, çünkü Adele Gödel’den yedi yaş büyük,
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kocasından ayrılma arifesinde olan aşağı sınıftan bir Katoliktir. Ayrıca bir gece kulübünde
dansçı olarak çalışmıştır. Ancak Gödel 1938’de Adele ile evlenmiştir.
II. Dünya Savaşı’ndan önce Gödel Amerika’ya bir kez daha gitmiştir. 1939’da
Nazileşmiş bir Avusturya’ya dönmüştür. 1938’de Almanya’nın Avusturya’yı işgalinden sonra
Gödel ve karısı otomatik olarak Alman vatandaşı olmuşlardır. Alman İmparatorluğu Gödel’i
askere çağırmıştır. Bunun üzerine Gödeller Ocak 1940’da Amerika’ya göç etmişler ve
1947’de Amerikan vatandaşı olmuşlardır.
Gödel 1940’larda dikkatini kozmolojiye vermiştir. Einstein’ın denklemlerini sağlayan
evrenin dönen bir modelini inşa etmiştir. Bu şekilde dönen bir evrende kosmos boyunca
mutlak olarak düşünülebilen hiçbir önyargılı evren kavramı olamayacağını göstermiştir. Bu
şekilde dönen bir evrende kapalı, zamana benzer doğrular, yani geçmişe seyahat teorik olarak
mümkündür. Bu sonuç önceki beklentileri altüst etmiştir.
Princeton’a döndüğünde orada bulunan Einstein ile arkadaş olmuşlardır. Birçok
yönden birbirleriyle zıttırlar. Gödel soğuk, araya mesafe koyan, çok ciddidir ve sağduyudan
kuşkulanmaktadır. Einstein ise sıcak ve naziktir. Gödel kuantum mekaniği ve yerçekiminin
birleşik bir kuramının elde edilebileceğinden şüphe etmiştir. Sonradan Einstein bu konuya
eğilmiştir.
Gödel’in zihinsel ve bedensel durumu gittikçe kötülemiştir. Yaşamının son on yılında
Enstitü hayatından kendisini çekmiştir. 1951’de ülser tedavisi için hastaneye yatmış, 1954’te
tekrar depresyon krizi geçirmiştir. 1960’larda sağlığı riskli olarak devam etmiştir. 1970’lerde
az yemek yemeye başlamış, 1977 Noel’inde tekrar hastaneye yatmıştır. Ocak 1978’de
öldüğünde yirmi beş kilo kalmıştır.

199

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste ünlü mantıkçılar Alfred Tarski ve Kurt Gödel incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Frege kuramına göre bir nesneden bahsedildiğinde aşağıdakilerden hangisi

kastedilmez?
a)

Fonksiyon

b)

Fonksiyon olmayan her şey

c)

İnsanlar

d)

Sayılar

e)

Doğruluk değeri

2)

Aşağıdakilerden hangisi “kavram”ı en uygun şekilde tanımlayan ifadedir?

a)

Bir fonksiyonun içlemi

b)

Savları olanlarla değerleri olanları ilişkilendiren bir şey

c)

Bütün değerleri doğruluk değeri olan tek savlı bir fonksiyon

d)

Değer alanı veya kümesi

e)

Tümel önermeler

3)
Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin mantık gösteriminde sahip olduğu
özelliklerden biri değildir?
a)

Kullanışlı bir yazı diline sahip olmak

b)

Farklı fontlardan simge kullanımı

c)

Sembollerin kullanılmasındaki ayrımın altını çizmesi

d)

Sık sık karıştırılan harflerin rollerini ayırt etmek

e)

Matematiğin gösteriminde günlük dile bir alternatif sağlamayı amaçlamak
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4)

Principia Mathematica adlı eser kim tarafından yazılmıştır?

a)

Newton

b)

Boole

c)

Frege

d)

Whitehead ve Russell

e)

Lukasiewicz

5)

Aşağıdakilerden hangisi Russell paradoksu olarak bilinir?

a)

Berber Paradoksu

b)

Akhilleus Paradoksu

c)

Ok Paradoksu

d)

Dikotomi Paradoksu

e)

Kurbağa Paradoksu

Cevaplar:
1) a 2) c 3) a 4) d 5) a
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14. WILLARD VAN ORMAN QUINE ve ALAN TURING
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Willard Van Orman Quine (1908–2000)
14.2. Alan Turing (1912-1954)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Willard Van Orman Quine kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?

2)

Alan Turing kimdir ve mantık alanına katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Wıllard Van Orman Quıne Willard Van Orman Quine
Ve Alan Turıng

Okuma

Ve Alan Turing Hakkında
Bilgi.
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Anahtar Kavramlar
•

Quine,Turing,

•

Modern Mantık
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Giriş
Bu derste ünlü filozof Willard Van Orman Quine ve ünlü matematikçi Alan Turing
incelenecektir.
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14.1. WILLARD VAN ORMAN QUINE ve ALAN TURING
14.1.1. Willard Van Orman Quine (1908–2000)
Willard Van Orman Quine Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio Eyaleti’nin Akron
şehrinde büyümüştür. Babası sanayici, annesi öğretmendir. 1930’da Oberlin Koleji’nden
matematik ve felsefe lisans derecesini almıştır. 1932’de Harvard Üniversitesi’nden felsefe
doktora derecesini almış ve tez danışmanı Alfred North Whitehead olmuştur. Ardından
Harvard Üniversitesi’nde üstün başarılılara verilen üniversite üyeliğini almıştır.
Quine 1932-33 eğitim yılında Avrupa’da dolaşmış ve Polonyalı mantıkçılar (Tarski de
dahil) ile Viyana Çevresi üyelerini (Carnap dâhil) tanımıştır. II. Dünya Savaşı yıllarında
Brezilya’da Portekizce mantık dersi vermiştir. Ayrıca Amerikan Donanması’nda şifre çözücü
olarak çalışmış ve kıdemli yüzbaşı rütbesine yükselmiştir. 1956-1978 arası Harvard
Üniversitesi’nde Edgar Pierce Felsefe Kürsüsünün sahibi olmuştur.
Quine mantığı klasik iki değerli birinci-dereceden mantık ile sınırlamıştır. Böylece
aşağıdakiler onun için mantık değildir: ikinci-dereceden mantık ile kümeler kuramı, Principia
Mathematica’da mantık olarak yazılanların çoğu, yönelim kavramları barındıran formel
sistemler, özellikle modalite.
Mantık üzerine yazdığı kitaplar şunlardır: Temel Mantık (Elementary Logic), Mantık
Yöntemleri (Methods of Logic), Mantık Felsefesi (Philosophy of Logic), Matematiksel Mantık
(Mathematical Logic). 1940 yılında mantığa giriş dersi verirken Quine, felsefe öğrencileri için
mevcut metinlerin niceleme kuramına ya da birinci dereceden yüklemler mantığına hakkını
vermediğini fark etmiş ve Temel Mantık kitabını altı hafta gibi kısa bir sürede öğretme
ihtiyacını karşılamak için yazmıştır. Mantık Yöntemleri adlı kitabın yapılan dört baskısı
Quine’ın 2. Dünya Savaşı’nın sonundan 1978’deki emekliliğine kadar verdiği daha ileri bir
mantık dersinden çıkmıştır. Mantık Felsefesi Quine’ın şu konular hakkındaki makalelerini
içeren kısa bir kitaptır: terimlerde kullanma ve anma karışıklıklarının yaygınlığı, modal
niceleme mantığının belirsizliği, yüksek dereceden mantığın mantıksal olmayan özelliği.
Matematiksel Mantık adlı kitap ise Quine’ın 1930 ve 40’larda yüksek lisans öğretimi sırasında
verdiği derslere dayanır. O bu kitabında Principia Mathematica’nın 1000’den fazla sayfada
anlattıklarının 250 sayfada anlatılabildiğini göstermiştir. İspatlar kısa ve örtüktür.
Quine analitik önermelerin düzeltilemez olduğunu, buna karşın sentetik önermelerin
deney sonucu düzeltilebilir olduğunu söylemiştir. Böylece analitik önermelerle sentetik
önermeler arasında temelli bir ayrım olduğunu savunmuştur. Anlamlı her önermenin
doğrudan ve aracısız deneylerden hareketle oluşturulmuş bir yapım olduğu görüşüne karşı
çıkmıştır.
Quine-Duhem problemi bilim felsefesi ile ilgili bir problemdir. Fransız fizikçi Pierre
Duhem’i izleyerek, bilim adamının deneyin sınanmasına, yalıtılmış bir önermeyi değil de, bir
dizi önermeyi tâbi tuttuğunu öne sürmüştür. Ona göre, bir önerme yalnızca “deneylerin yalın
bir özeti” değil, bilimsel bir sistemin bir bileşenidir.
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14.1.2. Alan Turing (1912-1954)
Alan Turing’in annesi Ethel’in babası Hindistan’da İngiliz yönetimine demiryolları
köprüler inşa etmiştir. Babası Julius Mathison Turing ise Oxford’dan mezun olduktan sonra
Hint Devlet Hizmeti’nde bir meslek edinmiştir. Ethel kocasını Hindistan’dan çıkılan bir deniz
seyahatinde tanımış ve 1907’de evlenmişlerdir. 1908’de ilk çocukları John Hindistan’da
doğmuştur.
İkinci çocukları Alan aile İngiltere’de izindeyken 1912’de Londra’da doğmuştur.
Babası Alan altı aylıkken Hindistan’a dönmüştür. Altı ay sonra annesi de iki oğlunu bir
kasabada akraba olmayan ordudan emekli bir çift olan Ward çiftine bırakarak Hindistan’a
dönmüştür. Wardların dört kızları vardır. 1926’da Alan yatılı devlet okuluna girdiğinde babası
Hint devlet hizmetinden istifa etmiştir.
Alan Turing Serborne okuluna tam uyum sağlayamamıştır. İlk bir buçuk sene içinde
fen dersleri haricindeki derslerde sınıf sonuncusu olmuştur. Ancak matematik ve fende
üstünlük göstermiştir. İkinci yılın ikinci yarısında kabakulak olmuş ve okulun
sanatoryumunda yatmıştır. Orada Einstein’ın özel ve genel rölativite teorilerinin
kolaylaştırılmış şeklini okumuştur.
Turing Serborne’da bir üst sınıftan Christopher Morcom adlı öğrenci ile samimi bir
bağ kurmuştur. 1929’da Cambridge Üniversitesi Trinity Koleji’nin bilim sınavlarına
girmişler, Christopher sınavı geçmiş, ancak Alan geçememiştir. 1930’da Christopher birden
hastalanmış ve gençken geçirdiği verem yüzünden ölmüştür. Christopher’in ölümü Alan’i
derinden sarsmıştır.
Turing 1931’de Cambridge Üniversitesi, King’s Koleji’ni kazanmıştır. Bitirme tezi
için limit kuramına yeni bir ispat geliştirmiş, bitirme sınavlarını yüksek notla geçmiştir. Bu
başarılar King’s Koleji’nde lisans sonrası çalışma yapması için ona burs
kazandırmıştır.1936’da Saptama Sorununa bir Uygulama ile Birlikte, Hesaplanabilir Sayılar
Üzerine adlı makalesini yazmıştır.
1928’de, David Hilbert, ilk kez 1900 yılında Paris’de ortaya attığı üç sorunu
tekrarlamıştır:
1.
Tüm doğru matematik önermelerinin ispatlanabilir olduğunu ispat etme
(matematiğin eksiksizliği)
2.
Sadece doğru matematik önermelerinin ispatlanabilir olduğunu ispat etme
(matematiğin tutarlılığı)
3.
Matematiğin saptanabilir olduğunu ispat etme, yani herhangi bir matematik
önermesinin doğruluk ya da yanlışlığına karar vermek için bir saptama yönteminin varlığı.
1934 sonlarında Turing, Gödel’in ilk iki problemin aksini kanıtladığını öğrenmiştir. O
da üçüncü problemi kanıtlamaya koyulmuştur. Bunu yapması için saptama yöntemi kavramını
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netleştirmesi ve bu kavramı formalize etmesi gerekmiştir. Turing bunu, saptama yöntemi
kavramını, günümüzde Turing makineleri denilen makineler cinsinden ifade ederek yapmıştır.
Turing makinası kuramsal bir hesap makinesidir. Hesaplarını kutucuklara bölünmüş ve
her kutucukta yalnızca bir sembol bulunabilen bir bant aracılığıyla yapar. Makinenin basit
işlemleri, okumak, banda semboller yazmak ve bandı bir kare sağa ya da sola oynatmaktır. Bir
karedeki sembolü okuduğu zaman bulunduğu duruma ve sembolün ne olduğuna göre durumu
değişebilir.
Diğer Turing makineleri ile aynı prensipler üzerine inşa edilmiş evrensel bir Turing
makinesi tanımlamak da mümkündür. Buna evrensel Turing makinası denir. Evrensel Turing
makinesi başka herhangi bir Turing makinesinin çalışmasını taklit edebilir. Bu tanımlama
makinenin bandına standart Turing makinesi formatında yazılabilir. Her dijital bilgisayar
evrensel Turing makinesinin bir benzeridir.
Turing makalesinde saptama yönteminin olmadığını göstermiştir. Altı sene içinde
Gödel ve Turing, Hilbert’in rüyasını bozmuşlardır. Amerikalı mantıkçı Alonzo Church de
Hilbert’in saptama sorununda tamamen başka yollardan aynı sonuca varmıştır. Church,
Turing’in makalesini okuyunca onu Princeton Üniversitesi’ne davet etmiştir.
Turing’in Cambridge’deki hocası da izin verince Turing Princeton Üniversitesi’ne
gitmiştir. Orada rahattır ve kendini evinde hissetmiştir. Ancak John von Neuman’ın İleri
Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak kalma önerisine rağmen 1938’de
doktora derecesini aldıktan sonra İngiltere’ye dönmüştür. Amerika’nın kendisi gibi topluma
uymayan birini kolaylıkla hoş görmeyeceğini fark etmiştir.
Turing kendisinin şifreleme ve özellikle şifre çözme teknikleri hakkında düşünmeye
başladığını bildirmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Hükümet Şifre ve Siber Okulu’na
uğramıştır. Eylül 1939’da savaş patladığında bu okulun Bletchkley Park’da kurduğu tesise
geçmiştir. Burada Nazilerin şifreleme makinesi olan Enigma üzerinde çalışmıştır.
Turing Bletchley Park’ta iken Joan Clarke ile bir kadınla olan tek ciddi ilişkisini
yaşamıştır. Birlikte çalışırlarken flört etmeye başlamışlardır. Turing evlenme teklif etmiş,
Joan da kabul etmiştir. Birkaç gün sonra Joan’a homoseksüel eğilimlerinden bahsetmiş, fakat
Joan nişanı bozmamıştır. Ancak birkaç ay sonra Turing evlenemeyeceğini fark etmiş ve nişanı
bozmuştur.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’daki Ulusal Fizik Laboratuvarı’na gitmiş ve
burada von Neumann (Princeton’da) ile ilk gerçek bilgisayarı geliştirme projesi üzerinde
durmuştur. Her biri depolanmış kurallar içeren bir bilgisayar tahayyül etmişlerdir. Turing
içinde program deposu bulunan otomatik elektronik dijital bir bilgisayar programlama
sanatını akıl etmiştir.
Turing bilgisayar projesine başladıktan iki sene sonra projenin bürokratik batağa
girdiğini görmüştür. Bunun üzerine Cambridge’e dönmüş ve bir yıl matematik dersi vermiştir.
Orada bir matematik öğrencisi ile duygusal bir ilişki yaşamıştır. Bir yıl sonra eski hocasının
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önderlik ettiği bir grubun bir bilgisayar yapmakta büyük ilerleme kaydetmiş olduğu
Manchester Üniversite’sinde bir görevi kabul etmiştir.
Turing homoseksüel ilişkilerinden dolayı o zamanki İngiliz yasalarına dayanılarak
hapse mahkûm olmuştur. İki sene hapiste yatmaktansa östrojen tedavisi görmeyi tercih
etmiştir. Ancak bu tedavi onda ağır depresyona yol açmış ve 1954 yılında intihar etmiştir.
Turing insanların yaptıkları tüm hesaplamaların belirlenmiş bir takım basit
fonksiyonlara sahip bir bilgisayar tarafından eşit şekilde başarılabileceğini ispat etmiştir. Bu
bilgisayara Evrensel Turing Makinesi denilmiştir. Her modern bilgisayar bir Evrensel Turing
Makinesi olduğundan ve mantık her Evrensel Turing Makinesinin veri işleme şeklinin can
damarı olduğundan mantık bilgisayar programlamanın temeli olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste ünlü filozof Willard Van Orman Quine ve ünlü matematikçi Alan Turing
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Mantık Yöntemleri başlıklı eser hangi düşünüre aittir?

a)

Labochevsky

b)

Boyle

c)

Riemann

d)

John Wallis

e)

Quine

2)

Mantık Felsefesi başlıklı eser hangi düşünüre aittir?

a)

Labochevsky

b)

Boyle

c)

Riemann

d)

John Wallis

e)

Quine

3)

Matematiksel Mantık başlıklı eser hangi düşünüre aittir?

a)

Labochevsky

b)

Boyle

c)

Riemann

d)

John Wallis

e)

Quine

4)

Batı Felsefesi Tarihi başlıklı eser hangi düşünüre aittir?

a)

Labochevsky

b)

Boyle

c)

Bertrand Russell

d)

John Wallis

e)

Quine
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5)

Geometrinin Temelleri Üzerine Bir Deneme başlıklı eser hangi düşünüre aittir?

a)

Labochevsky

b)

Boyle

c)

Bertrand Russell

d)

John Wallis

e)

Quine

Cevaplar:
1) e 2) e 3) e 4) c 5) c
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