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Pozitif tam say ılar aritmetiğ inin modern aksiyomatik geli ş imi, 
bize bu aritmetiğ in, tıpkı  geometri gibi, iki ayr ı  boyutu olduğunu gös-
terdi. Bir taraftan, temel kavramlar ı  değ işkenler olarak dü şünülen so-
yut aritmetik vard ır. Aritmetiğ in belli bir aksiyomatizasyonundaki ak-
siyomlar, bu değ işkenler üzerine belirli bir ko şul yükler ve sözkonusu 
koşulu yerine getiren herhangi bir kavramlar öbe ğ i, çıkarsanabilir bir 
aritmetiksel teoremin bu ayni de ğ işkenler üzerir;e yüklediğ i koşulu, da, 
zorunlu olarak yerine getirmelidir. Soyut pozitif tamsay ılar aritmetiğ i 
ni doğ rulayan sın ırs ız sayıda pek çok farkl ı  kavram öbekleri oldu ğunu 
biliyoruz. Bununla birlikte, öte yandan, do ğ rulayan bu kavram öbek-
leri aras ında, tabiri caizse, ayr ıcalıklı  bir konumu i şgal eden bir küme 
vardır. Ya da diğer bir deyi ş le, soyut aritmeti ğ in cleğ işkenlerinin tikel 
kavramlar ın yer değ iş tirilmesi suretiyle elde edilen uygulamal ı  aritme-
tik içinde ve geride kalan tüm kavram öbeklerinden ayr ılan bir kavram 
öbeğ i vardır. Bir ba şka deyi ş le, bu, sayı  saydığı mız zaman, örne ğ in 
`burada 2 araban ın orada 3 araban ın var olcluğu"nu ve "onlar ın bir-

likte 5 araba ettiğ i"ni gözlemlediğ imiz zaman, hem gündelik dilde ve 
hem de bilimde kullandığı m ız aritmetiktir. Normal, gündelik aritmeti-
ğ in "2+3=5" önermesindeki "2", "3", "5" say ıları , bu türden emprik 
sayı sal önermelerdeki ayni anlama sahiptir. Matemati ğ in temellerini 
konu alan modern ara ş tırmalar, hiçbir aksiyomatizasyonun, saymada 
kullan ı lan pozitif tam say ılarla ilgili bütün bir aritmetiksel do ğ ruluğ un 
bir parças ından daha fazlas ın ı  kapsayamayaca ğnn göstermi ş tir. Tam 
aksiyomatizasyondan kaç ınan bu özel uygulamal ı  aritmetiğe "doğal 
aritmetik" ad ını  verelim. 

Doğal aritmetiğ in özüyle ilgili olarak, günümüz matematik felse-
fecileri aras ı nda fikir birliğ i yoktur. David Hilbert'ten esinlenen \For- 

(*) Ad ı  geçen yazar ın 1955 y ı l ında yayımland ı g ı  Plato's Philosophy Mathematies 
(Stockholm, Almqvist) adl ı  kitab ın beş inci bölümünün Türkçeye çtvirisidir. 

(**) A.Ü. D.T.C. Fakültesi. 
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malistler onu bir şekilde yararlı  olsalar da, anlams ız formüllerden olu-
şan bir sistem olarak görür. Gottlob Frege ve Bertrand Russell' ı  izle-
yen diğerleri ise. do ğal aritmeti ğ in herhangi bir önermesini salt mant ık-
sal terimlerle dile getirmenin olanakl ı  olduğunu dü şünür. Onlar için 
doğal aritmetik saf mant ığı n ve dolay ısıyle de analitik önermeler sis-
teminin bir parçasıdır. Son olarak sen tetik apriori önermeler sistemi 
olarak Kantç ı  doğal aritmetik görü şü aralar ında L.E.J. Brower' ın ön 
plana çıktığı  sezgiciler taraf ından hâlâ savunulmaktad ır. 

Platon zaman ında aritmetik henüz aksiyomatik bir biçim alm ış  
değ ildi ve Platon soyut aritmetik hakk ında hiçbir şey bilmiyordu. Bir 
filozof olarak onun "aç ı klamaya çal ış tığı  aritmetik" bütünüyle bizim 
doğal aritmetik ad ını  verdiğ imiz aritmetikten ibaretti. Platon için arit-
metiğ in önermelerinin tam tam ına diğer bilimsel önermeler kadar an-
lamlı  olduğu apaç ı k birş eydi. Dahas ı  o, doğal aritmetiğ in mutlak doğ -
ruluğundan hiçbir zaman ciddi olarak ku şku duymadı . Mantıksal bir 
realist olarak da, Platon "1", "2", "3", ... vb. say ı ların belirli soyut 
gerçeklikleri, örne ğ in pozitif tam say ılarm kendilerini gösterdi ğ i konu-
sunda ikna olmu ş tu. Platon'u as ı l ilgilendiren ş ey, Pozitif tam say ı larm, 
"ne türden soyut gerçeklikler oldu ğu" sorusuyla belirlenen problemdi. 
Bu problem üzerinde dü şünme, bizim yorumumuz do ğ ruysa eğer, onu 
biri Matematiksel say ılar kuram ı  ve diğeri ise ideal Say ı lar kuram ı  ol-
mak üzere iki farkl ı  kuram ortaya koymaya götürdü. 

Platon'un aritmetik felsefesi, onun geometri felsefesine, çok büyük 
bir ko şutluk sergiler görünür. Platon'un görü şlerinin önemine ya da 
onu bu görüş leri ileri sürmeye götüren motivlerin neler oldu ğuna iliş -
kin derin ve ayr ıntı lı  bir analize giri şmeksizin, aritmeti ğ in özü üzerine, 
benim Platon'a atfedilebilece ğ ine inandığı m, belirli önermeleri s ı rala-
yacağı m. 

I- Biri "popüler" ve diğeri de "felsefi" bir disiplin olmak üzere iki 
tür aritmetik vard ır. (i) Popüler aritmetik, duyusal nesneler hakk ında 
savlar ileri sürer: O, "iki ordu, iki öküz, iki çok büyük şey, iki çok kü 
çük şey" gibi şeylerden sözederl. Popüler geometri gibi, popüler arit-
metik de en iyi durumda yakla şı k bir doğ ruluk değerine sahiptir. (ii) 
Diğer taraftan, felsefi aritmetik, ruhu soyut say ı  hakkında akı l yürüt-
meye zorlar ve gözle görülebilir, elle tutulabilir cisimlerin say ı larını  
ele almay ı  reddeder2. Felsefi aritmetiğ in önermeleri mutlak bir do ğ ru-
luğa sahiptir. 

1 Philebus 56 d-e. Krş . Devlet 525 b-d, Yasalar 819 a-c• 
2 Devlet 525 d. Krş . Theaetetus 195 d- 196 b. 
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II- Aristoteles'in "Matematiksel Say ılar" adını  verdiğ i buna kar-
şı n Platon'un " İdeal Sayılar" dedi ğ i İdeal aritmetiksel varl ıklar ın 
iki türü vard ır. 

II- (A) Matematiksel say ılar şu özelliklerle karekterize edilir: 
(1)Bu say ılar belirli ideal "birimler" den ya da "l'ler"den meydana 

gelir. N matematiksel say ı sı  bu türden birimlerin N kümesidir: 2, 
ikinin bir kürnesidir, 3, üçün bir kümesidir v.b. 

(2) Böyle ideal birimlerden ya da l'lerden s ınırsız bir miktar var-
olur. 

(3)İdeal birimler aras ında hiçbir farklı lık yoktur: Böyle iki birim 
birbirlerinden bütünüyle ay ırdedilemezdir. 

(4) İdeal bir birim, bir parçalar ya da bile ş enler ya da karekteris-
tikler çokluğu içermez: Böyle bir birimi hangi bak ış  açı sında alınak 
alalım o, bir ve yalnızca Bir'dir. 

(5) Her Matematiksel say ı  için sonsuz say ı da kopya vard ı r. Son-
suz sayıdaki ideal birimlerden N say ıda birimi sonsuz say ıda seçenek 
içinde seçebiliriz. Her seçim bize N Matematiksel Say ısmın bir tasarı -
mmı  verir. 

(6)Ilkel ya da temel aritmetiksel kavramlar basit küme kuramsal 
kavramlardır. 

(Matematiksel Say ılar öğretisi içinde toplama, çarpma ve e ş itlik 
gibi temel kavramlar ırt tam olarak nas ıl yorumlandığı  konusunda bir 
takım kuşkular olabilir. Toplamayla ilgili olarak Platon ve Aristoteles' 
in dili çoğu zaman, iki Matematiksel Say ıy ı  toplamanın yaln ızca onla-
rın küme kuramsal toplam ın ı  ortaya koymak olduğu izlemini yaratır. 

(7) Matematiksel Sayı lar aritmetik taraf ından incelenen say ılar-
dı r. Aritmetiğ in kavramları  onlar için ve yaln ızca onlar için tan ı mlanır. 

(II)- (B) İdeal Say ılar aşağı daki özelliklerle karekterize edilirler: 
(1) Onlar, idead ırlar, yani (Birlik) Ikilik, Üçlük v.b.g. idealar ıdır. 
(2) İdealar olarak İ deal Sayılar basit entite ya da varl ıklardır. 
(3) Özellikle, bunlar Matematiksel Say ılar gibi birim kümeleri 

değ illerdir. 

(4)Daha önceden belirtildiğ i gibi, aritmetiğ in küme kuramsal tür-
den olan kavramlar ı , İdeal Sayılar için tan ımlanmaz. Öyleyse, aritme-
tiğ in önermeleri İdeal Sayılarla ilgili değ ildir. Örneğ in, 2 3=5 denk-
lemi yaln ızca, 2 ve 3 Matematiksel Say ı larının toplamının 5 Matema- 
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tiksel Say ısını  doğurduğunu söyler; o, aritmetiksel topla= kend;si 
disi için tan ımlanmamış  olduğu ideal Sayılara ilişkin olarak hiçbir 
şey söylemez. Ayn ı  ş ekilde, 2 < 5 aritmetiksel önermesi yaln ızca 2 ve 
5 Matematiksel Say ılan için geçerlidir. İdeal Say ılar için< (küçüktür) 
ilişkisi tammlanmamış tır. 

(5) Bununla birlikte, (1), 2, 3, ... diye düzenlenen İdeal Say ılar 
arasında, kendisiyle onlar ın Matematiksel Say ılar dizisine koşut olan 
bir seri içinde düzenlendikleri, bir öncelik ili şkisi vard ır. 

. 
(6) İ deal Say ılara ara ş tırı lması  genel Idealar kuramm ın, yani Di-

yalekti'ğ in iş idir. 
Matematiksel say ılar, ideal say ılarla duyusal şeyler ya da 

duyusal şeylerin toplamlar ı  arasındaki "ara nesneler”dir. Aristo' 
dan kaynaklanan bu formülasyon, a şağı daki şemada somutla ş an 
önermeleri ifade ediyor görünür. 

IV. Platon'un ara matematiksel say ılara inanma en azından 
İ deal Sayılar 

Yetkin Örnekleme 	Yetkin Olmayan Örnekleme 

Matematiksel Say ılar -Yetkin Olmayan- Duyusal Benzer 
Ş eylerin Toplamlan 

kısmen, onun ara geometrik nesneler öğ retisini benimseme nedenlerine, 
tabii ki onu bilinçli olarak uygulad ıysa eğer, benzerdir. Platon arit-
metiğ in önermelerinin doğ ru olduğ undan ancak, Aristo'nun sözlerin-
den alıntı  yapacak olursak, onlar ın duyusal şeyler için doğ ru olma-
dığı ndan emindi3 . Şu halde onlar ba şka bir şey için doğ ru olmalıdırlar 
ve aritrnetiğ in önermelerinin kendileri için doğ ru olduğu bu şeyler 
Matematiksel Sayılarchr. 

Sanırım, bu argüman ın mantığı  aşağı da olduğu gibi daha açık 
hale getirilebilir: 

1. Aritmetik, doğ rudur. 
3 Metafizik 1090 a 35-37. 
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2. Aritmetiğ in do'g'rulu'ğu tamamen Birlik, ikilik v.b. idealar ın-
dan yani ideal Say ılardan gerçek anlamda pay alan nesnelerin var olu-
şunu gerektirir. 

3. Duyular dünyas ında ideal say ıların yetkin örnekleri yoktur. 
001eyse; 

4. İ deal sayıların yetkin örnekleri duyular dünyas ının dışı nda 
bir yerde var olur. İdeal Sayilarm bu yetkin ideal örnekleri matema-
tiksel say ılard ır. 

V. Felsefi geometri gibi, felsefi aritmetik de ezeli ve ebedi var-
lık dünyasıyla ilgilenir. Platon'un çağdaş  geometride kullan ılan 
"saçma" dil hakkmda4  söyledikleri şu halde aritmetik dilini de kapsa-
yacak şekilde düşünülmü ş . olmalıdır. Biz, aritmetikte, SÖZCiikiin tam 
ve gerçek anlam ı  içinde konuşulduğunda, iki sayıyı  birbirine "ekleyip" 
ve bu şekik onların toplamlarmı  meydana getirmeyiz: İki sayının 
toplam ının ezeli ve ebedi bir varolu ş u vardır; ve biz zihnin gözünü 
söz konusu toplama doğ ru yöneltebiliriz. Demek ki, Aristo'nun Fizik 
adlı  eserinde yer alan aktüel aritmetiksel sonsuz say ıntısma ilişkin 
eleş tirisi, muhtemelen Platoncu bir ö ğ retiye ilişkin bir eleş tiri olarak 
düşünülmüş tür. Aristo'ya göre say ı  dizisi yaln ızca bize verilen say ı  
her ne olursa olsun, bizim daima daha büyük bir say ı  meydana geti-
rebilmemiz anlamında sonsuzdurs. Bu, tam ı  tamına Devlet diyalogu-
nun yazarının, yani Platon'un ele ş tireceğ i uygun olmayan aritrnetiksel 
dil türüdür. O, öyle görünmektedir ki, b,unun yerine, verilen her say ı  
için daha büyük bir sayının var olduğunu dile getirecekti. Platon'un 
geometri felsefesindeki, bizim birer öneri olarak sunclu ğurnuz VI. ve 
VII. tezlerin onun aritmetik felsefesinde benzerleri vard ır. 

VI. Felsefi aritmetik, kendilerini kamtlamaks ızın doğru kabul 
ettiğ i belli varsay ımlardan (aksiyonlar) yola ç ıkan tilındengelimsel bir 
bilimdir. 

VII. Bu varsay ımlar Diyalektik tarafmdan ilk ilke, ba şka bir 
deyiş le, iyi ideası  temeli üzerinde do ğ ru kı lınırlar. 

Benim birer öneri olarak sur ıduğ um I ve VII oldukça geni ş  bir 
çerçeve içinde Platon'un aritmetik felsefesinin, en olas ılıkh recontsrük-
siyonu olduğuna inandığı m şeyi olu ş turur. Bu tezler kendimizi Pla-
ton'un dü şüncesini anlamış  kimseler olarak görmezden önce çözül 
mek durumunda olan bir dizi problem doğurur. 

4 Devlet 527 a: - 	-.- 
5 Krş . Fizik 207 b, 2-15. 
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a) Birbirine ko şut iki sayı  türü bulunduğu saymtı sı  temelsiz gö-
rünmektedir. İ deal Sayılar birlik, ikilik, üçlük vb. idealarıdır. Eğer 
bir kimse idealar kuramm ın temsil ettiğ i türden bir mant ıksal realizm 
kabul ederse, o kimse bu İdeal Sayılarm bir postula olarak öne sürül-
mesini de kabul edebilir. Fakat niçin Platon buna ek olarak matema-
tiksel sayı ları  da varsayar? Bunun aç ık bir nedeni daha önce II, (B), 
(4)'de belirtilmi ş ti: Platon'un görü şüne göre aritmetiğ in kavramları  
İdeal Sayılar için tanımlanmaz. Ancak bu kez Platon'un niçin söz ko-
nusu görüşü savunduğu sorusu ortaya ç ıkar. 

b) Kendilerinden Matematiksel Say ıları  meydana geldiğ i ideal 
birimler ne tür varlıklardır? Onlarla ilgili en temel bilgi, bunlar ın 
birbirlerinden ay ırdedilemez olduklar ı  ve onlardan her birinin parça-
larını  özsel bir çarp ım olmaks ızın, mutlak olarak "Bir" olduğ udur. 
Bu betimleme en azından muğ lak ve karanl ıktır. Platon, bu birimlere 
niçin ve ne anlamda böylesi nitelikler yükledi? 

c) Diğ er soru II, (A), (6)'yla ilgilidir. Platon toplama, çarpma ve 
eş itlik gibi aritmetiksel kavramlar ı  tam olarak nas ıl anladı ? O buna 
uygun olarak, örneğ in "2+3=5" gibi aritmetiksel bir önermeyi na-
sıl yorumladı ? 

d) Niçin Platon yaln ızca matematiksel say ılarm İdeal Sayı lar-
dan gerçek anlamda pay ald ığı nı  düşünmeye eğ imliydi? Örneğ in 2 
Matematiksel Sayı sı  ikilik ideasıını  temsil etmek bak ımından, diye-
lim ki Sokrates ve Protogoras'tan olu şan çiftten (ikili) niçin iyi bir 
konumdad ır. Geometri söz konusu oldu ğundan Platon'un Euclidci 
idealarm duyusal nesnelerde tam anlam ıyla ve doğru bir biçimde ör-
neklenmediklerini dile getirdi ğ ini görmek kolaydır, Söz konusu say 
apaçık olgulara ilişkin bir gözlemi kaydeder görünür. Oysa buna kar-
şı lık gelen aritmetikle ilgili say, bir saçrnal ık olarak görünür. 

Işe II. ve  III. sorularla ba ş layalım. Platon, temel aritmetiksel kav-
ramları , onları  tammlamaks ızın, oldukça ku şkulu bir biçimde sezgi-
sel olarak anlad ı . Eğer, biz, Yunan matematikçilerinin yapt ığı  gibi, 
birimleri noktalar ile gösterirsek, 2 ve 3 say ılarını  sürekli doğ rular 
tarafından sımırlanmış  iki nokta kümesi olarak dü şünebiliriz: 

   

  

O 	O 

   

   



O 

O 

PLATON'UN AR İTMETİ K FELSEFESİ 	 331 

Bu durumda, 2'nin ve 3'ün toplam ı  noktal ı  çizgi içinde kalan kü-
me olarak düşünülebilir. A şağı daki şekil benzer bir biçimde, bu say ı -
lann çarpımm ı  gösterir: 

Bu Euclid'in toplama ve çarpn -layı  iş te bu ş ekilde anlad ığı , (Krş . 
Elementler, kitap VII, tan ım 15), ve Platon'un bundan farkl ı  bir bi-
çimde dü şündüğüne inanmak için hiçbir neden yoktur. Biz bu sezgi-
sel düşüncelerin i şaret ettiğ i tammlar ı  daha aç ık hale getirmeye çal ı -
şabiliriz. Çünkü, s ınırsız sayıda çok matematiksel 2'ler, 3'ler vb. ol-
duğ undan biz "2", "3" ... sayı larının, 2'lerin, 3'lerin .... her hangi 
birini muğ lak bir biçimde gösterdiğ ini dü şünürüz. 2+3=5 gibi bir 
ifadeyi, biz "2'"nin ve "3'"ün toplam ının sayısal olarak 5 ettiğ inin 
ifa&si olarak yorumlayaca ğı z. Verilen bir say ısal eş itlik (birimlerin 
sayı sının aynı  olduğu) iliş kisini, biz m+n toplam ını , ortak hiçbir 
birimi bulunmayan, n'e eş it bir küme ile m'e e ş it bir kümenin birle ş -
tirilmesiyle elde edilmi ş  bir küme olarak tammlayabiliriz. m ile n'nin 
çarpımır ın sonucu da, benzer şekilde m'deki her bir birimin n'ye e ş it 
bir küme ile bağhlaşı m ı  ve hiçbir ortak birimi olmayan bu iki küme-
den oluşturulan n-say ı lı  kümelerinin birleş tirilmesiyle elde edilen bir 
küme olarak aç ı klanabilir. (Tan ımların şüpheli olu şu zarars ızdır. 
Çünkü kümelerin spesifik seçimleri aritmetiksel ifadelerin do ğ ruluk 
değeriyle ilgili değ ildir.) 

Eğer bu açıklama Platon'un görü şüne uygımsa, o haklı  olarak, 
birimlerin, a şağı daki anlamda, ayırdedilemez olduğunu söyler. 2+3=5 
gibi bir ifadenin doğ ruluk değeri, 2, 3 ve 5 sayılarını  belirtmernizi sa ğ -
layan, ikili, üçlü ve beş li birirnlerle aynı  kal ır. Eğer böyle bir ifade her 
ne olursa olsun doğ ruysa, bu ifade içerisinde, birimlerin farkl ı  n-say ı l ı  
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kümelerinin ifade ettiğ i, aynı  "n" say ısın ın farkl ı  oluşumuna izin ver-
sek bile, o doğ ru olur. Bundan dolayı , aritmetiğ in bu görü ş  noktas ın-
da, bir birimi diğerinden ya da say ısal olarak eş it olan birimlerin bir 
kümesini diğ erinden ay ırt edecek hiç bir şey yoktur. Aritmetiğ in, sı -
nırsız sayıda pek çok farkl ı  birimlerin varlığı nı  gerektirdiğ i doğ rudur. 
Fakat bir birinde di ğeri aras ındaki bütün fark ın, bu fark aritmetik 
terimlerle ifade edilebilir olan ın ötesine düş sede, (varsay ı larm temel 
aritmetiksel vokabülerin toplama, çarpma ve e ş itlik için say ılar ve 
simgelerden ibaret olduğu söylenebilir.) 

Her ne kadar, ben yukar ıdaki açıklamanın Platon'un görü şünün 
makul bir rasyonalizasyonu oldu ğuna inanıyorsam da, ku şkusuz ki, 
bu da bir rasyonalizasyondur. Çünkü Platon belirsiz bir de ğ işkenin 
net bir tan ımını  yapmam ış  ve onun matematiksel sayı larla ilgili arit-
metik yorumu da oldukça belirsiz kalm ış tır. Çünkü o formelle şmiş  bir 
aritmetiksel dili gerçekle ş tirememi ş tir; belirgin bir aritmetiksel terim-
le ifade edebilme ya da aritmeti ğ in görü ş  noktas ından ayı rt edilemez 
olma kavramına sahip olamam ış tir. Ben onun, daha sonraki dü şüncesi 
ve "mutlak ayırdedilemezlik" aras ındaki fark ı  bütünüyle kavrad ığı n-
dan ve ayn ı  zamanda, son derece çok olan birimlerin, tek özde ş  bir 
"bir"in değ iş ik pek çok görünümleri oldu ğuna dikkat ettiğ inden şüp-
heliyim. Birimlerin 2 n-say ı lı  kümeleri ayn ı  şekilde tek bir özde ş  n'in 
belirtisi olarak görünecektir. Ve bizim daha önceki toplama ve çarp-
ma tan ımlarımız daha kolay (fakat saçma) tammlamalara yönelik bir 
bozulmaya uğ rayacakt ır: ın+n, m ve n'nin birle ş tirilmesiyle elde edil-
miş  bir kümedir; m x n, m'deki birimlerin pek çok kere r ıfdeki birim-
lerin n'e bağ lanmas ıyla elde edilmi ş  bir kümedir. 2+3=5 ifadesi k ı-
saca şu anlama gelir: "2 ve 3'ün birle ş tirilmesiyle elde edilmi ş  bir kü-
me 5 kümesidir". Platon'un dili (özellikle Phaedo'nda), aynı  şekilde 
Aristo'nun da, onun aritmetiksel ifadeleri bu yalmla ş tırılmış  fakat 
mistik bir tarz içerisinde yorumlama e ğ iliminde olduğunu göstermek-
tedir. Yalmla ş tırılmış  ifade biçimi, tam tersine, mutlak anlamda. bi-
rimlerin ay ırt edilemezliğ inin olanaksızlığı nı  gerektirecektir. E ğer, 
a ve b gibi iki birim için, n, ntl ile ayn ı  anda meydana gelen b ile 
artırıldığı  kadar a ile de art ırı lırsa, o zaman a ve b aras ında herhangi 
bir fark olamaz. San ırım, Platon'un kendi birimlerini en az ından kı s-
men, ayırt edilemez kabul etmesi mümkündür. Çünkü o, kendi ma-
ternatiksel say ı  kuram ı= gereksinim duyduğu aritmetiksel kavram-
ların tanımlarını  (daha önce belirtilen) belirlemekte ba şarı sız olmuş -
tur. 
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