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Matemanya
Asl›nda Bütün Say›lar
Eﬂittir!

( ((

Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir de gökbilimci trende birlikte yolculuk
yapmaktad›rlar. Bir ara pencereden d›ﬂar› bakt›klar›nda, siyah bir koyun
görürler. Gökbilimci: “Ne kadar ilginç, dünyadaki koyunlar siyah demek”
der. Fizikçi hemen at›l›r: “Yok yok, bu gördü¤ümüzden, dünyadaki baz›
koyunlar›n siyah oldu¤unu söyleyebiliriz ancak” der. Konuﬂmalar› dalg›n
dalg›n dinleyen Matematikçi, bulutlara yazmakta oldu¤u kuram›n› kaybetmemek için bir elini buluta bast›r›p, gülümseyerek: “Tek söyleyebilece¤imiz, dünyada en az bir taraf› siyah olan en az bir tane koyunun var
oldu¤udur!” der ve bulutuna döner.
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Matematikçi için genelleme yapmak, kural ç›karmak
ne kadar önemliyse o kadar da dikkat ve özen gerektirir. Ama özenin de fazlas› insan› s›k›yor can›m! Gökbilimci kadar kolay genellemeci de¤il ama, yani matematikçininki de biraz fazla!
Neyse ki, son derece yarat›c› ispatlara imza atm›ﬂ ve
bizi matemati¤in kat›(!) duvarlar›n›n d›ﬂ›na taﬂ›may›
baﬂarm›ﬂ arkadaﬂlar›m›z var. Bak›n ﬂu güzelim kuramlara ve ispatlara:
Kuram: 1- Bütün say›lar 0'a eﬂittir.
‹spat: x = y olsun. Eﬂitli¤in iki taraf›n› x ile çarpal›m:
x2 = xy. Eﬂitli¤in iki taraf›ndan da y2 ç›karal›m:
x2-y2 = xy-y2. Çarpanlar›na ay›ral›m: (x-y)(x+y) = y(x-y).
Eﬂitli¤in her iki taraf›n› da (x-y) ile sadeleﬂtirelim:
x+y = y elde ederiz. Buradan x = 0 elde ederiz. Dolay›s›yla, x ne olursa olsun s›f›ra eﬂittir. Bütün say›lar 0'a
eﬂitse, do¤al olarak birbirlerine de eﬂit olurlar.
Hatta, x+y = y buldu¤umuza göre ve x = y oldu¤undan, y+y = y ve 2y = y ve 2 = 1 elde ederiz.
Nas›l buldunuz bu illüzyonumu? ﬁapkadan tavﬂan ç›karmak bile bundan kolay. Tavﬂan zaten baﬂtan beri
orada. Ama ben size bütün say›lar birbirine eﬂittir kuram›n› ispatlad›m desem ve göstersem bile bu iﬂte bit
yeni¤i aramaya devam ediyorsunuz. Evet hakl›s›n›z,
say›lar› çakt›rmadan s›f›ra böldük burada. x = y ald›¤›m›z için x-y = 0 olur. Bu nedenle de x-y say›s›yla sadeleﬂtirme yapamay›z.
Al›n size daha da güzel bir ﬂapka numaras›:
Kuram 2: 1= -1
‹spat: 1/-1 = -1/1 Aç›klamaya gerek yok, ama eﬂitli¤in
her iki taraf› da -1'e eﬂittir.
ﬁimdi her iki taraf›n da karekökünü alal›m:
√(1/-1) = √(-1/1)
√1/√-1 = √-1/√1. ‹çler d›ﬂlar çarp›m› yaparsak: 1 = -1
elde etmiﬂ oluruz. Al›n size z›mba gibi ispat. 0'a bölme de yapmad›k! Yanl›ﬂ›m› gösterebilir misiniz? Ben
göremiyorum!!!
Bu numaralardan çok var. ‹sterseniz bir tane daha
göstereyim:
Kuram : ∑0n 2n = -1
‹spat: 1+2+4+8+... = x
2+4+8+... = 2x

















Y›ld›z Tak›m›

Alttaki eﬂitli¤i üsttekinden ç›karal›m:
1 = -x Ya da x = -1 elde edilir. Hata var m›?

Asl›nda matematikçiler, gördükleri kara koyunun arka
yüzünü de görmeden, “en az bir yüzü kara” demekle
yetinirken, sistemdeki bu yanl›ﬂlara bakmal›lar de¤il mi?
ﬁaka bir yana, zaten matematikçiler tam da bunun gibi nedenlerden ötürü kurallar› sa¤lam tutmakta ›srarl›lar. 1. “kuram”da, 0'a bölme el çabuklu¤uyla, bütün
say›lar› birbirine eﬂitledik. 2 nolu “kuram”daysa reel
say›lar için geçerli olan √(x/y) = √x/√y ba¤›nt›s› kullan›l›yor. Bu ba¤›nt›, bilindi¤i gibi, sadece x ve y say›lar›n›n pozitif reel say› oldu¤unda geçerlidir. Üçüncü
“kuram” iki sonsuz toplam›n birbirinden ç›kar›lmas›
sonucunda elde ediliyor. Bilindi¤i gibi sonsuz, reel eksen üzerinde bir noktay› temsil etmez. S›n›rs›zl›¤› temsil eden bir kavram olarak anlaﬂ›lmas› gerekir. Dolay›s›yla da sonsuz ile iﬂlem yap›lamaz.
Bu verdi¤im ispatlar, matematikçiler aç›s›ndan hokus
pokus iﬂleridir. Bu hokus pokus iﬂlerinden daha çok
var. Matemati¤in kurallar›n› uygunsuzca e¤ip büken
bu ispatlar, matematikle tan›ﬂ›kl›¤› yeni ya da az olanlar› ﬂaﬂ›rtmaktan baﬂka iﬂe yaramazlar.
Aﬂinal›k olsun diye size birkaç tane daha vereyim: Cebinizdeki paray› uçuran bir “bul karay› al paray›” numaras›.
1ytl = 1ykr
‹spat:
1ytl
= 100ykr
= (10ykr)2
= (0.1ytl)2
= 0.01ytl
= 1ykr
Baﬂka birtane 0 = 1
ispat›:
0 = 0+0+0+... 0 = 1-1 oldu¤una göre
0 = (1-1)+(1-1)+(1-1)+...
0 = 1+(-1+1)+(-1+1)+... = 1+0+0+0+...
0=1
San›r›m bu kadar yeter. Bu son verdi¤im hesaplar›n
hatalar›n› görebiliyor musunuz acaba?
Matemati¤in kurallar›na kat› ba¤l›l›¤›, hepimizin kafalar›n›n dinç olmas›n› sa¤l›yor.
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