0.1

Kardinalite

A ve B kümeleri verilmiş olsun. Bu kümeler üzerinde ba¼
g¬nt¬s¬" A kümesinden B kümesi üzerine bire bir bir dönüşüm bulunmas¬" şeklinde tan¬mlans¬n.
Bu durumda
ba¼
g¬nt¬s¬ bir denklik ba¼
g¬nt¬s¬d¬r. E¼
ger A
B ise A ve B
kümelerinin Kardinal Say¬lar¬Ayn¬d¬r denir. Örne¼
gin A B ise, A kümesinin
beş eleman¬ varsa B kümesininde beş eleman¬ vard¬r. Burada dikkat edilmelidirki bu tan¬m yaln¬zca kümelerin kardinal say¬lar¬n¬n ayn¬ olmas¬na ilişkin
olup kardinal say¬n¬n kendisi tan¬mlanmamaktad¬r. Sonlu kümeler için bu durum ayn¬say¬da eleman içermesine eşde¼
gerdir.

0.2

Russell Paradoksu

Bir sorunun cevab¬na ne do¼
gru ne de yanl¬ş diyemiyorsak bir Paradoks ile karş¬
karş¬yay¬z demektir. Nicolas Baurbaki bu konuda;
"Ünlü paradokslar, on y¬llar bazen de yüzy¬llar boyunca mant¬ksal düşünceyi
beslemiştir."
"Bu sayfada yaz¬l¬olan hiçbir şeyi okumay¬n." gibi buna benzer paradokslar
ya kendileriyle çelişiyor gibi görünür, anlams¬z ya da şaş¬rt¬c¬sonuçlara var¬r; ya
da k¬s¬r döngü biçimindedir.
Paradokslar yüzy¬llar boyunca insanlar¬büyülemiş ve hayrete düşürmüştür.
Paradokslara, Edebiyat, bilim ve Matematik’ten günlük yaşama kadar çok de¼
gişik
alanlarda rastlan¬r. Ne tür paradoks olursa olsun ortaya ç¬kan sorular ve kar¬ş¬kl¬k hem ilginç, hem de e¼
glendiricidir. Özellikle Matematiksel paradokslar yeni
buluşlara yol açabilir.
Paradoks Örnekleri
Baz¬bilinen paradokslardan örneklere bakal¬m:
1) I·kiye Bölme Paradoksu: Bir yolcu, belirli bir uzakl¬g¼a gidecektir. Önce
gidece¼
gi yolun yar¬s¬n¬; sonra kalan yar¬s¬n¬; sonra kalan¬n¬n yar¬s¬n¬;... yürümek
zorundad¬r. Bu durumda hiçbir zaman gidece¼
gi yolun sonuna ulaşamayacakt¬r.
2) Euqlides Paradoksu: "Yapt¬g¼¬m aç¬klama yanl¬şt¬r."
3) Avukat Paradoksu: Yunanl¬ ünlü avukat Protogras, verdi¼
gi özel dersin
ücreti ile ilgili olarak ö¼
grencisiyle bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre ö¼
grencisi ald¬g¼¬ ilk davay¬ kazan¬rsa bu ücreti avukata ödeyecek, kazanamazsa ödemeyecektir.
Dersin bitiminden hemen sonra herhangi bir dava almayan ö¼
grenciden ses
seda ç¬kmaz. Sabr¬n¬ yitiren avukat, bir dava açarak bu ücreti ö¼
grencisinden talep eder. Yeni avukat olan ö¼
grenci bu ilk davas¬nda kendini savunmay¬
üstlenir.
Bu davay¬ö¼
grenci kazan¬rsa ilk davas¬n¬kazanm¬ş olaca¼
g¬için davay¬kaybeden hocas¬na paray¬ödemek zorunda kalacakt¬r.
Tersine davay¬ kaybederse bu kez de davay¬ kaybetti¼
gi için hocas¬na yine
ödeme yapmak zorunda kalacakt¬r.
4) Epimenides Paradoksu: Epimenides Giritli idi. Ve paradoksu şöyleydi;
"Bütün Giritliler yalanc¬d¬r".
5) Walt Kelley Paradoksu: "Düşmanla karş¬laşt¬k ve o biziz".
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6) Berber Paradoksu: Bu paradoks 1918’de ç¬km¬şt¬r. Bir köyde, bir berber,
kendi traş olmayan herkesi traş eder. Berberi kim traş edecek?
7) Oscar Wilde Paradoksu: "Günah işlemenin tek yolu onu kabul etmektir".
Yukarda sözünü etti¼
gimiz paradokslar¬n bir benzerini ünlü matematikçi ve
…lozof Bertrand Russell 1901’de, daha henüz 28 yaş¬ndayken bulmuştur. O
günün matemati¼
ginin çelişkiden yoksun olmad¬g¼¬n¬ gösteren bu paradoks tahmin edilece¼
gi gibi matemati¼
gi ve matematikçileri sarsm¬ş ve onlar¬matemati¼
gin
temelleri üzerine daha derin düşünmeye zorlam¬şt¬r.
Küme kavram¬, Yunanl¬lardan beri biliniyordu. Daha sonra Alman Matematikçi Georg Cantor (1845–1918) küme kuram¬n¬ matematiksel olarak ortaya
att¬. O zamanlar bir nesnenin küme olabilmesi için birtak¬m koşullar¬n gerekti¼
gi
daha bilinmiyordu. Akla gelebilecek tüm nesnelerin bir küme oluşturabilece¼
gi
san¬l¬yordu. Hele küme gibi çok “do¼
gal”bir kavram¬n günün birinde matemati¼
gi
çelişkiye dü‡ürece¼
gi ak¬llara hiç gelmiyordu.
Bir A kümesi kendisinin bir eleman¬ise A kümesine Ola¼
gand¬ş¬Küme aksi
halde Ola¼
gan küme denir. Örne¼
gin bütün tamsay¬lar¬n oluşturdu küme bir
tam say¬de¼
gildirdolay¬s¬yla bir ola¼
gan kümedir. Şimdi RUSSEL PARADOKSU
olarak bilinen aşa¼
g¬daki ifadeyi inceleyelim.
"A kümesi bütün ola¼
gan kümelerin bir toplulu¼
gu olsun ve A n¬n bir küme
oldu¼
gunu kabul edelim. Acaba A kümesi ola¼
gan bir küme midir?"
E¼
ger A 2 A ise, A ola¼
gand¬ş¬d¬r ve A n¬n tan¬m¬na göre A 2
= A olmal¬d¬r. Bu
ise bir çelişkidir. Aksine A 2
= A ise, A kümesi bir ola¼
gan kümedir ve A kümesine
ait olmal¬yani A 2 A olmal¬d¬r. Bu yine bir çelişkidir.
Asl¬nda buradaki paradoks A n¬n bir küme olarak de¼
gerdirilmesidir. Yani,
bir tak¬m elemanlar¬n tan¬mlanabilen her toplulu¼
gu bir küme olarak düşünülmemelidir. Russell paradoksu ve buna benzeyen baz¬zorluklar kümeler teorisinin tutarl¬ bir temel üzerine kurulmam¬ş olabilece¼
gi düşüncesini ortaya ç¬kartm¬şt¬r.
Bunun üzerine 20. yüzy¬l¬n başalr¬nda kümeler teorisinin aksiyomatik yap¬s¬
araşt¬r¬lm¬ş ve üç farkl¬yaklaş¬m ortya ç¬km¬şt¬r.
Birincisinde, Zermelo (1904 1908) taraf¬ndan başlat¬lm¬ş ve Fraenkel ile
Skolem (1921 1929) taraf¬ndan devam edilmiştir. Bu yöntemle çok geniş topluluklar imcelemenin d¬ş¬nda tutularak, Russell Paradoksu önlenmiştir.
I·kinci yaklaş¬mRussell ile Whitehead (1910 1913) taraf¬ndan ortya at¬lm¬şt¬r.
Bu yaklaş¬m ile kümeler aras¬nda bir hiyerarşik yap¬ düşünülmüştür. Buna
göre X 2 Y ise Y kümesinin X den bir basamak yüksek düzeyde oldu¼
gu
varsay¬lm¬şt¬r. Böylece sistemde bütün kümelerin bir kümesi gibi bir kavram
bulunmamaktad¬r.
Son yaklaş¬m ise Von Neumann (1925 1929) ; Bernay (1937 1954) ve
Gödel’ e (1940) aittir. Burada ise kümelerin yan¬ s¬ra s¬n¬f ad¬n¬ alan baz¬
özel büyük topluluklar düşünülmüştür. Böylece, bütün ola¼
gan kümeleri içeren
A toplulu¼
gu bir s¬n¬f oluşturacak ve A 2 A olmas¬önlenebilecektir.
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