
Matematikte Biçim ve
Sezgi Üzerine

Bilindi¤i gibi, günümüzün matemati¤i biçimsellefltirilebilir.
Yani öyle bir yaz›l›m (bilgisayar program›) yap›labilir ki,

bir kan›t›n do¤ru olup olmad›¤› bilgisayara sorulup ö¤renilebi-
lir1. Böyle bir yaz›l›m yapabilmek için bilgisayara flunlar› ö¤ret-
mek gerekir:

• Matemati¤in yaz›ld›¤› abece (yani alfabe),
• Hangi harf dizilerinin matematiksel tümce oluflturduklar›,
• Hangi matematiksel tümcelerin belit olarak kabul edil-

dikleri,
• Ç›kar›m kurallar›.
Burda bu dört maddeyi ayr›nt›lar›yla aç›klamayaca¤›m.

Okurun matematik deneyimine ve matematiksel olgunlu¤una
güvenip k›sa geçece¤im.

Abece. Örne¤in ) simgesi matematikte kullan›lmaz ve do-
lay›s›yla matemati¤in abecesinde böyle bir simge yoktur. Öte
yandan

1 Öte yandan, bilgisayardan bir sav› kan›tlamas›n› ya da o sav›n yanl›fl oldu¤u-
nu göstermesini isteyemeyiz. Bu, apayr› bir sorundur.



∀, 8, 9, :, ., 2, ;, +, =, 1, (, ), +, v1, v2, v3,...

gibi simgeler matematikte kullan›l›r ve matemati¤in abecesinin
harfleri aras›ndad›r.

Her ne denli simge say›m›z sonsuz gibi görünüyorsa da,
sonlu say›da simgeyle de yetinebiliriz: v1 yerine v|, �2 yerine v||,
v3 yerine v||| yazarak, vn simgeleri yerine v ve | simgelerinden
oluflan “sözcükler” kullanabiliriz.

Kolayl›k sa¤layacaksa yeni simgeler de yaratabiliriz. Örne-
¤in, formüllerin daha kolay anlafl›lmas›n› sa¤layacaksa, “bofl-
luk” anlam›na gelen yeni bir simge yaratabiliriz. “Boflluk” an-
lam›na gelen yeni bir simge yaratmayaca¤›z ve bofllu¤u özgür-
ce kullanaca¤›z.

Matematiksel Tümce. Yukardaki abecenin harfleriyle ma-
tematiksel tümceler yaz›l›r. Örne¤in,

matematiksel bir tümcedir. Öte yandan,

matematiksel bir tümce de¤ildir. Bilgisayara hangi harf dizile-
rinin matematiksel tümce olduklar› kolayl›kla ö¤retilebilir. Ya-
ni öyle bir yaz›l›m yap›labilir ki, bilgisayara bir simgeler dizisi
verildi¤inde, bilgisayar sonlu bir zaman içinde, ya “evet, bu

matematiksel bir tümcedir,” ya da “hay›r, bu matematiksel bir

tümce de¤ildir,” der ve yan›t› do¤ru olur.

Belitler. Belit, do¤rulu¤u önceden, kan›ts›z kabul edilmifl
matematiksel tümce demektir. Bir belitin kabul edilip edilme-
mesi gerekti¤i felsefi sorunlar yaratabilir. Konumuz felsefe de-
¤il ama. Verilen beliti tart›flma hakk›m›z yok. Olsa olsa, bu be-
litleri kabul eden matematikçinin teoremini önemli bulmaz ve
okumay›z. Örne¤in,
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bir belittir. Öte yandan,

bir belit de¤ildir. Bilgisayara hangi matematiksel tümcelerin be-
lit olduklar› belirtilerin listesi verilerek kolayl›kla ö¤retilir.

Ç›kar›m Kurallar›. Matematikte belitlerden yola ç›karak
yeni tümceler kan›tlar›z. Bu kan›tlanm›fl tümcelere teorem de-
nir. Yeni tümce elde etme, yani kan›tlama yöntemlerine ç›ka-
r›m kurallar› denir.

Örne¤in, e¤er a ve a . b tümceleri daha önce kan›tlanm›fl
teoremlerse, b tümcesini de teorem olarak kabul ederiz2.

Ç›kar›m kurallar› olmadan yeni teorem üretilemez, belitler-
le yetinilmek zorunda kal›n›r, ki o zaman da matematik olmaz.

Ç›kar›m kurallar› da bilgisayara kolayl›kla ögretilir.

Kan›t. Bir kan›t sonlu tane matematiksel tümceden oluflur,
yani bir tümce listesidir. Tümceler flu iki kurala uymak zorun-
dad›r: Her tümce

1) ya bir belittir
2) ya da kendisinden önce yer alan iki tümceden modus

ponens yoluyla elde edilmifltir, yani e¤er tümce b ise, b’den
önce listede a . b ve a tümceleri vard›r.

Teorem’in Tan›m›. Bir kan›t›n son tümcesine teorem ad›
verilir.

Diyelim yukardaki aflamalardan geçtik ve kan›tlar›n do¤ru
mu yanl›fl m› oldu¤una karar verebilen bir yaz›l›m haz›rlad›k.
Sonra bir teorem kan›tlad›k, daha do¤rusu kan›tlad›¤›m›z› sa-
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2 Bu ç›kar›m kural›na Modus ponens ad› verilir.



n›yoruz. Çünkü yanl›fl yap›p yapmad›¤›m›zdan henüz emin de-
¤iliz. Teoremi ve kan›t›n› bilgisayara verelim ve bilgisayar›n ya-

n›t›n› bekleyelim. Bi-
çimsel olarak kan›t,
sonlu bir matematik-
sel tümceler dizelgesi-
dir; ve bu tümcelerin
herbiri ya bir belittir
ya da dizelgenin daha
önceki tümcelerinden
ç›kar›m kurallar› kul-
lan›larak yarat›lm›flt›r.
Dizelgenin son tümce-

siyse kan›tlad›¤›m›z teoremdir. Böyle bir dizelgeyi bilgisayara
verelim. Bir zaman sonra bilgisayar, “Bu do¤ru bir kan›tt›r” ya
da “Bu yanl›fl bir kan›tt›r,” yan›t›n› verir.

‹fller bu kadar kolay olsayd› matematikte yanl›fl yap›lmaz-
d›. Oysa her matematikçinin bildi¤i gibi, matematikçi do¤ru
kan›ttan çok yanl›fl kan›t verir.

Yukarda sözünü etti¤imiz yaz›l›m gerçekten yap›labilir.
Zorluk, matematikçinin kan›t›n› bilgisayar›n anlayabilece¤i di-
le çevirebilmesindedir. Matematikçi de bir insand›r. Düflünür-
ken günlük dilde düflünür, biçimsel matematik dilinde düflün-
mez. Örne¤in, “A kümesinin B kümesinde yo¤un oldu¤unu

varsayal›m,” der. Bu basit tümcede A ve B kümelerinin ve “yo-
¤unluk” teriminin tan›mlar› gizlidir. Matematikçi bu tan›mla-
r›n ne demek oldu¤unu bilir, ama bilgisayar›n anlayabilece¤i
bir dilde yazmakta zorlan›r. Çünkü bu tan›mlar› bilgisayar›n
anlayabilece¤i bir dile çevirmeye kalksa, kullanaca¤› kâ¤›t için
Amazon ormanlar› yetmeyebilir.

Matematikçi bilgisayardan daha m› zekidir? Bir aç›dan öy-
ledir. Çünkü matematikçi sezgisini kullan›r. Oysa bilgisayar›n
sezgi gücü yoktur (en az›ndan k›s›tl›d›r; yapay zekâ denilen
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araflt›rma alan›n›n en önemli sorunlar›ndan biri bilimcinin sez-
gisini bilgisayara aktarabilmektir.) Matematikçi bir kan›ta bafl-
lamadan önce kan›t›n hangi yolu izlemesi gerekti¤ini afla¤› yu-
kar› bilir. Sezgi gücüyle, sa¤duyuyla bilir. Kan›t›n› da kâ¤›da
geçirirken biçimsel matematik dilini de¤il, günlük dili kullan›r3.

Matematikçinin çal›fl›rken, yani düflünürken ve bulduklar›n›
kâ¤›da geçirirken kulland›¤› bu dili biçimsel dile çevirmek kolay
de¤ildir. Hatta belki de olanaks›zd›r, insan ömrüne s›¤mayabilir.
Satranç oyunu bu yazd›klar›ma güzel örnek olur. Satranç oyun-
cusu, oyunun bir an›nda tüm olas›l›klar› düflünmez. Sezgisi, sa¤-
duyusu, al›flkanl›klar›, satranç terbiyesi, yüzlerce olas›l›ktan bir-
kaç›n› seçmesini sa¤lar ve bu olas›l›klar üzerinde kafas›n› yorar.
Matematikçi de bu yönden biraz satranç oyuncusunu and›r›r.

Sezginin gücünden yararlanan matematikçi, sezgiden zarar
da görebilir: yanl›fl yapar. fiimdi, yanl›fl oldu¤u apaç›k belli
olan bir “teorem” kan›tlayaca¤›z. Sezgimizi kullanarak...

“Teorem.” –1 = 1.
Kan›t: Gerçel say›larda4 karesi –1’e eflit olan bir say› yok-

tur. Ama karmafl›k say›larda karesi –1’e eflit olan bir say› var-
d›r, hem de bir tane de¤il iki tane vard›r. Bu say›lara i ve –i ad›
verilir. Yani,

i2 = –1 ve (–i)2 = –1
dir. Baflka bir deyiflle karmafl›k say›larda –1’in karekökü var-
d›r. Ço¤u kitapta,
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3 Matemati¤in ve genel olarak bilimlerin, okullar›m›zda Türkçe ö¤retilmesi salt
Türkçemiz için de¤il, bu yüzden de önemlidir. Bilimin evrensel oldu¤u savu-
nulabilir, ama bilimci düflünürken evrensel de¤ildir. En iyiyi, en do¤ruyu ana-
dilinde düflünür. Çünkü sezgisiyle ve sa¤duyusuyla düflünür. Yarat›c› güçte
sezgi ve sa¤duyuya yabanc› bir dilde eriflmek anadilden daha zordur. Bilim in-
san› rüya gördü¤ü dilde bilim yapmal›d›r.

4 Gerçel say›lar, “bildi¤imiz”, bir do¤ru üzerinde gösterilen say›lard›r.



yazar. Bu yaz›l›m›n ne kadar tehlikeli oldu¤unu görece¤iz flimdi.
Bafll›yoruz:

Demek ki,

dir. Yani, i2 = 1. Oysa i2 = –1 idi. Demek ki –1 = 1. Teoremi-
miz kan›tlanm›flt›r.

Yanl›fl var bir yerde ama nerde?
Yanl›fl yaz›l›mda.

yazmaya hakk›m›z yok. Çünkü !1 say›s›n›n iki kökü vard›r: i
ve –i. Bunlardan birinin öbürüne göre bir üstünlü¤ü, bir ayr›-
cal›¤› yoktur5. Her ikisi de ayn› özellikleri sa¤larlar. Yaz›n›n
kalan bölümünde bunu gösterece¤im.

Önce gerçel say›lardan bafllayay›m. Gerçel say›larda kök-
lerden birini öbürüne ye¤leyebiliriz. Çünkü gerçel say›larda
köklerden biri s›f›rdan büyüktür, öbürüyse küçüktür. Yani iki
kökü birbirinden ay›rt edebiliriz. Örne¤in, x2 = 25 ise, x ya
5’tir ya da –5. Bu iki kökten yaln›zca bir tanesi s›f›rdan büyük-
tür: 5. ‹ki kökü birbirinden ay›r›p √25 = 5 yazabiliriz. Gerçel
say›larda, e¤er x ≥ 0 ise, x’in karekökü flöyle tan›mlan›r6:

Yukardaki tümcede y ≥ 0 yerine

de yazabiliriz, çünkü gerçel say›larda pozitif olmakla bir say›-
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!1 = i

5 E¤er bu iki kökten birini (örne¤in i’yi) yapay olarak öbürüne ye¤leyecek bile
olsak,o zaman           eflitli¤i geçerli olmayabilir.

6 : simgesi “ve” anlam›ndad›r.

a

b
=

a

b



n›n karesi olmak eflanlaml›d›r. Dolay›s›yla, gerçel say›larda
karekök flöyle tan›mlan›r:

Bu tümcedeki z2 ve y2 terimlerinin yerine z·z ve y·y kulla-
n›rsak, tan›m›m›z

olur. Bu son tan›mda kulland›¤›m›z tek özel simge çarpma (·)
simgesidir.

fiimdi karmafl›k say›lara gelelim. Her karmafl›k say›,
a + bi

biçiminde yaz›l›r. Burda a ve b say›lar› gerçel say›lard›r. Kar-
mafl›k say›larda toplama ve çarpma “do¤al”’ olarak yap›l›r:

0i = 0,
(a + bi) + (a3 + b3i) = (a + a3) + (b + b3)i,

(a + bi)(a3+ b3i) = (aa3 – bb3) + (ab3 + a3b)i.
Karmafl›k say›lar gerçel say›lar› içerirler: a + bi karmafl›k sa-

y›s›nda b = 0 olarak al›rsak, a gerçel say›s›n› buluruz.
Daha önce de belirtti¤im gibi karmafl›k say›larda i’yle !i’yi

birbirinden ay›rt edemeyiz. Karmafl›k say›larda, gerçel say›larda
oldu¤u gibi do¤al bir s›ralama yoktur. i say›s› için, –i’den küçük
ya da büyük diyemeyiz. Dahas›, karmafl›k say›lar›n toplama ve
çarpma kullan›larak yaz›labilen hiçbir özelli¤i, i say›s›yla –i say›s›
aras›nda bir ayr›m yapamaz. Nitekim, karmafl›k say›larda i say›-
s›n›, –i say›s›na yollayan bir özyap› efllemesi7 vard›r:

ƒ(a + bi) = a ! bi

efllemesi. Bu eflleme flu özellikleri sa¤lar: Her x ve y karmafl›k
say›lar› için

ƒ(xy) = ƒ(x)ƒ(y) ve ƒ(x + y) = ƒ(x) + ƒ(y).
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7 Eflleme: birebir ve örten bir fonksiyon; bijeksiyon.
Özyap› efllemesi: otomorfizma, yap›y› bozmayan, yap›ya “sayg› duyan” eflleme.



Okur bu özellikleri kolayl›kla do¤rulayabilir. Öte yandan, �,
i say›s›n› –i say›s›na gönderir, ama toplama ve çarpmay› etkile-
mez. Toplama ve çarpmay› etkilemedi¤i gibi, gerçel say›lar› da et-
kilemez: E¤er a gerçel bir say›ysa, �(a) = a d›r.

Demek ki karmafl›k say›larda, toplama, çarpma ve gerçel
say›lar kullanarak yaz›labilen hiçbir özellik i say›s›yla –i say›-
s›n› birbirinden ay›ramaz. Dolay›s›yla bu iki say›dan birini
öbürüne ye¤leyemeyiz. Yani

formülünü yazamay›z, yazarsak da ifllem yaparken dikkatli ol-
mal›y›z, yoksa yukardaki gibi –1 = 1 buluruz. Sonuç olarak

yaz›l›m› tehlikelidir, ve son derece dikkatle kullan›lmal›d›r.
Sezgi gücüyle,

yazd›k ve yan›lg›ya düfltük. Önemli mi? Bir yanl›fla pabuç mu
b›rakaca¤›z? Hem sonra kim söyledi matemati¤in tehlikesiz bir
oyun oldu¤unu?
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