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1. GÖDEL 

 

1.1 Gödel’in Eksiklik Teoremi 

 

      Bach’da gördüğümüz Garip Döngü 
örneğinde sonlu ve sonsuz arasında bir 
çatışma ve bundan kaynaklanan güçlü bir 
paradoks duygusu vardır. Sezgisel olarak 
burada matematiksel bir şeyler vardır. 
Gerçekten de yüzyılımızda, çok büyük 
yankılar uyandıran matematiksel bir 
karşılığı keşfedilmiştir. Aynı Bach’ın 
döngülerinde (müzik dizilerinde) olduğu 
gibi çok basit ve eski sezgilere başvurması 
gibi, Kurt Gödel tarafından keşfedilen 
matematik dizgeleri içindeki Garip 
Döngü’nün kökeninde de basit ve eski 
sezgiler bulunur. En açık biçimiyle, 
Gödel’in keşfi, felsefedeki eski bir 
paradoksun matematik terimlerine 
çevrilmesidir. Paradoks, Epimenides 
paradoksu veya yalancı paradoks olarak 
bilinir. Epimenides ölümsüz bir tümce 
söylemiş bir Giritliydi: “Bütün Giritliler 
yalancıdır.”. Bu önermenin çarpıcı bir 
versiyonu basitçe “Ben yalan söylüyorum” 
ya da “Bu önerme yanlıştır”dır. Biz, daha 
genel olması açısından ikinci ifadeyi tercih 
edeceğiz. Bu önermenin yanlış ya da doğru 
olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü,  
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önermenin bir an için doğru olduğunu 
düşünürseniz anında geri teper ve size 
yanlış olduğunu düşündürür. Ama yanlış 
olduğuna karar verdiğinizde de, benzer bir 
geri tepmeyle sizi onun doğru olması 
gerektiği düşüncesine döndürür.2 

      Gödel’in keşfettiği, Epimenides 
paradoksunun matematikle ilişkisidir. 
Onun düşüncesi matematiksel usavurmayı 
keşfetmek için matematiksel usavurmayı 
kullanmaktı. Bu kavram, matematiğin “içe 
bakışlı”  olduğunu kanıtladı ve belki de 
bunun en zengin içerimi Gödel’in bulduğu 
şeydi: Gödel’in Eksiklik Teoremi. Teorem 
bir inciye, ispatlanma yöntemi de 
istiridyeye benzetilebilir. İnce parıltısı ve 
yalınlığıyla değer kazanır; istiridye ise iç 
organları bu gizemli biçimde değerli taşı 
oluşturan karmaşık bir hayvandır. Teorem, 
1931 yılında “Principia Mathematica ve 
Benzeri Dizgelerin Biçimsel Olarak Karar 
Verilemeyen Önermeleri Üzerine” başlıklı 

                                                             
1 Bu yazının daha kapsamlı hali için iletişime 
geçiniz. 

2  “Bu önerme yanlıştır” önermesinin doğru 
olduğunu kabul edelim, o halde, önerme doğrudur. 
Ancak, önermenin yanlış olduğunu biliyoruz. O 
halde önerme doğru olamaz. Önerme yanlışsa, “Bu 
önerme yanlıştır” önermesi yanlıştır, o halde 
önerme doğrudur. ∞ 
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makalesinde VI. Önerme olarak ortaya 
çıkar ve basitçe şöyle der: 

 

Sayı kuramının bütün tutarlı ilksavlı 
formülasyonları karar verilemeyen 

önermeler içerir. 

 

İnci budur. 

      Gödel’in ikinci Eksiklik Teoremi 
birincisinden de felsefidir. Bu teoreme 
göre, doğal sayıları, toplamayı ve çarpmayı 
anlayacak güçte olan bir matematik sistemi 
hiçbir zaman kendisinin çelişkisiz 
olduğunu kanıtlayamaz. Bu teorem, 
matematiğin çelişkili ya da çelişkisiz 
olduğunu söylemiyor, sadece çelişkisiz 
olduğunun kanıtlanamayacağını söylüyor. 
(Matematiğin çelişkili olduğu –eğer 
matematik çelişkiliyse elbette- 
kanıtlanabilir; bunun için matematikte bir 
çelişki bulmak ya da 0=1 eşitsizliğini 
kanıtlamak yeterlidir.) Gödel’in bu teoremi 
öylesine sürprizdi ki, 1930’da 
Köningsberg’de bu konuda ilk 
konuşmasını verdiğinde, kimse bu 
teoremin tam olarak ne anlama geldiğini 
anlayamadı. Hatta büyük mantıkçı 
Bertrand Russell bile şaşkına dönmüştür ki 
“Ne yani 2+2’nin artık 4 değil de 4,001 
olduğunu mu düşüneceğiz?” demiştir. 
Elbette, Gödel’in bu teoremi 
matematikçilerin uğraş dallarına olan 
sonsuz güveni kırmıştır. Öte yandan, bu 
teorem gerçeğe sadece biçimsel olarak ve 
mantıkla ulaşılamayacağını kanıtlayarak, 
insanların bilgisayarlardan en azından bu 
konuda daha üstün olduklarını göstermiştir. 

 

   

1.2 Gödel’in İnşaası 

 

      Gödel’in Eksiklik Teoremi, aynı 
Epimenides paradoksunun dilin kendine-
göndergeli bir önermesi olması gibi, 
kendine-göndergeli bir matematiksel 
önermeye yazmaya dayanır. Ama dil 
içinde dil hakkında konuşmak çok 
basitken, sayılar hakkındaki bu önermenin 
kendisi hakkında nasıl konuşabildiğini 
anlamak o kadar kolay değildir. Gerçekten, 
kendine-göndergeli önermelerle sayı 
kuramı arasında bağlantı kurmak deha 
işidir.  

      Matematiksel önermeler –biz sayılar 
kuramına ait olanlar üstüne yoğunlaşalım- 
tam sayıların özellikleri hakkındadır. Tam 
sayılar ne önermeler, ne de onların 
özellikleridir. Sayılar kuramının bir 
önermesi, sayılar kuramının bir önermesi 
hakkında değildir; yalnızca sayılar 
kuramının bir önermesidir. Problem budur, 
ama Gödel burada göze çarpandan 
fazlasının olduğunu kavramıştı. Gödel, 
sayılar kuramının bir önermesinin sayılar 
kuramının önermesi hakkında (hatta belki 
de kendi hakkında) olabileceğini anlamıştı, 
yeter ki sayılar bir biçimde önermelerin 
yerine durabilsin. Bir başka deyişle kod 
kavramı onun inşasının can alıcı 
noktasıdır. Genellikle “Gödel 
sayılaştırması” diye adlandırılan Gödel 
Kodu’nda sayılar, simgelerin ve simge 
dizilerinin yerine durur. Bu yolla, sayılar 
kuramının her önermesi, belirli simgelerin 
dizisi olarak, bir Gödel sayısı alır; 
gönderimi sağlayan telefon numarası ya da 
trafik plakası gibi. Bu kodlama hilesi, sayı 
kuramı önermelerinin iki farklı düzeyde 
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anlaşılmasına imkan verir; sayı kuramının 
önermeleri olarak ve sayı kuramı 
önermeleri hakkında önermeler olarak.  

      Gödel bu kodlama yöntemini 
bulduktan sonra, Epimenides paradoksunu 
bir sayı kuramsal biçimselciliğe taşıma 
yolunun ayrıntısı üzerinde çalıştı. Son 
Epimenides önermesi, “Bu sayı kuramı 
önermesi yanlıştır” demiyor, daha çok “Bu 
sayı kuramı önermesinin hiçbir ispatı 
yoktur” diyordu. Bu büyük karışıklıklara 
yol açabilir çünkü genel olarak “ispat” 
kavramından ne anlaşıldığı oldukça 
belirsizdir. Gerçekten de Gödel çalışması, 
matematikçilerin ispatların ne olduğunu 
açıklamak için giriştikleri uzun çabaların 
yalnızca bir parçasıydı. Unutulmaması 
gereken önemli nokta, ispatların, 
önermelerin sabit dizgeler içindeki 
tanılanmaları olduğudur. Gödel’in 
çalışmasın, ispat sözcüğünün göndermede 
bulunduğu sabit sayı-kuramsal usavurma 
dizgesi, Bertrand Russell ve Alfred North 
Whitehead’in 1910-1913 yılları arasında 
yayımlanan dev eseri Principia 
Mathematica’dır. Bundan dolayı, Gödel 
tümcesi G’nin şöyle yazılması daha 
uygundur: 

 

Sayılar kuramının bu önermesinin 
Principia Mathematica dizgesi içinde 

hiçbir ispatı yoktur. 

 

Epimenides önermesi ne doğru ne de 
yanlış olduğu için bir paradoks yaratırken, 
Gödel tümcesi G de (Principia 
Mathematica içinde) ispatlanamadığı halde 
doğrudur. Büyük sonuç? Principia 
Mathematica dizgesi “eksikli”dir – 
ispatlama yöntemlerinin tanıtlayamayacak 

kadar zayıf kaldığı doğru sayı kuramı 
önermeleri vardır.  

      Principia Mathematica bu darbenin ilk 
kurbanı olmuşsa da kuşkusuz sonuncusu 
değildi. Gödel’in makalesinin başlığındaki 
“ve Benzeri Dizgeler” deyişi bunu 
anlatıyor; çünkü Gödel’in vardığı sonuç 
Russell ve Whitehead’in çalışmasında 
yalnızca bir kusuru belirtseydi, o zaman 
başkaları bu çalışmayı geliştirip Gödel’in 
Teoremi’ni çürütebilirlerdi. Ancak bu 
mümkün değildi: Gödel’in ispatı, 
Whitehead ve Russell’in önlerine 
koydukları amaçları gerçekleştirme 
iddiasında bulunan her ilksavlı dizge için 
geçerliydi. Ve her bir farklı dizge için aynı 
temel yöntem işliyordu. Kısacası, Gödel, 
hangi ilksavlı dizge söz konusu olursa 
olsun, ispatlanabilirliğin doğruluktan daha 
zayıf bir kavram olduğunu gösterdi. 

 

Haftaya Escher ile devam 
edeceğiz. 

 

 

 


