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iniﬂli ç›k›ﬂl› bir yaﬂam

Girolamo Cardano (1501-1576)
Adem Kardano¤lu
atematik tarihinin en ilginç kiﬂiliklerinden biridir. Hieronymi ya da Jerome Cardan diye de bilinir. Kuzey ‹talya’da Milano Dükal›¤›’nda (o zamanlar daha ‹talya diye bir ülke yoktu) bir hukukçunun gayr›meﬂru o¤lu olarak dünyaya gelmiﬂ ve
son derece heyecanl› bir yaﬂam sürmüﬂtür.
Cardano’nun babas› Fazio e¤itimi hukuk, mesle¤i de avukatl›k olmas›na karﬂ›n üniversitede geometri dersleri de verirdi ve Leonardo da Vinci’nin
kendisine soru yöneltebilece¤i kertede yetkindi matematikte.
Babas› Fazio, Cardano’nun annesi olacak olan
Chiara’y› ellili yaﬂlar›nda tan›m›ﬂt›. Chiara o s›ralarda üç çocu¤uyla yaﬂam mücadelesi
veren otuzlar›nda yoksul bir kad›nd›.
Cardano’ya hamile kald›¤›nda, Fazio
Chiara’y› ve ana rahmindeki o¤lunu vebadan kurtarmak için, Milano’dan, yak›nlardaki Pavia kentine, zengin dostlar›n›n yan›na gönderdi. Cardano böylece vebadan kurtuldu, kendi anlat›m›na
göre annesinin düﬂük yapmaya çal›ﬂmas› fayda etmedi ve Pavia’da do¤du.
Milano’da kalan üç çocuk ise vebadan
kurtulamayarak öldüler. Yedi yaﬂ›na kadar babas›z büyüdü. Fazio’yla Chiara daha sonraki y›llarda
evlendiler, ancak bu evlilik Cardano’ya pek yaramad›, çocuklu¤u boyunca durmadan dayak yedi.
Sa¤l›ks›z ve hastal›kl› büyüdü.
Cardano matemati¤i babas›ndan ö¤rendi. Delikanl› oldu¤unda üniversitede babas›n›n asistanl›¤›n› yapt›. Ama Cardano’nun hayalleri çok daha
yüksekteydi; hayat› boyunca babas›n›n asistan›
olarak kalmak istemiyordu, akademik bir kariyer
düﬂlüyordu. Babas›n› ikna etmesi pek kolay olmad›, ama baﬂard›. 1520’de babas›n›n da okudu¤u
Pavia Üniversitesi’ne T›p Fakültesi’ne girdi. Israrlara karﬂ›n babas› gibi hukuk okumad›. Yukardaki portresinden de anlaﬂ›laca¤› üzere, dik kafal›,
inatç› ve tuttu¤unu koparan biriydi.

Ters bir karakterinin oldu¤u belli. Özellikle dilinin kemi¤i yoktu. Özyaﬂamöyküsünde [De vita
propria liber, Hayat›m›n Kitab›] ﬂöyle yazm›ﬂt›r:
Kusurlar›m›n aç›k farkla birincisi ve en öne ç›kan›,
beni dinleyenlerin kulaklar›na en nahoﬂ gelece¤ini
bildi¤im sözleri en önce söyleme al›ﬂkanl›¤›m ve bu
al›ﬂkanl›ktaki ›srar›md›r. Bunun ayr›m›nday›m elbette, ama gene de bilerek sürdürüyorum bu al›ﬂkanl›¤›m›, bana ne kadar çok düﬂman kazand›r›rsa
kazand›rs›n.
Savaﬂ yüzünden okul kapan›nca e¤itimini tamamlamak üzere Padua Üniversitesi’ne geçti. Taﬂ›nmadan k›sa bir süre sonra babas› öldü.
Babas›ndan miras kalan paray› çarçur ettikten
sonra kumara yönelir. Herkesten daha iyi bildi¤i
olas›l›k kuram› sayesinde kâ¤›t ve zar
oyunlar›nda oldukça baﬂar›l›yd›, satranç da oynard›. Kumar çevresi pek tekin de¤ildi tahmin edildi¤i gibi. Bu yüzden yan›nda hep bir b›çak taﬂ›rd›. Bir
defas›nda, hile yapt›¤›na inand›¤› bir
oyuncunun yüzünü yaralad› b›ça¤›yla.
Sonunda kumar bir al›ﬂkanl›k olur.
Çok para ve zaman kaybeder kumar
masalar›nda, ünü lekelenir. Ama bir biçimde kumarbazl›kta kazand›¤› deneyim ve hüneri de¤erlendirmiﬂ, 1560’ta 1663’te yay›mlanacak olan 15 sayfal›k bir tür “kumarbaz›n
k›lavuzu”nu yaz›p o zamana dek Avrupa’da bilinmeyen olas›l›k kuram›n› bulmuﬂtur; hatta Fermat
ve Pascal’in y›llar sonra bulacaklar›n› daha o zamanlar bulmuﬂtur. Kitapç›¤›n bir bölümü nas›l hile yap›laca¤›na ayr›lm›ﬂt›r!
T›p doktoras›n› 1525’te 24 yaﬂ›ndayken ald›ktan sonra Milano’da doktorluk mesle¤ini icra edebilmek için Milano Doktorlar Koleji’ne baﬂvurur. Ancak, ola¤anüstü baﬂar›l› bir ö¤renci olmas›na karﬂ›n,
zor kiﬂili¤i, uzlaﬂmay› reddeden kafa yap›s› ve sonuçlar›n› düﬂünmeden kulland›¤› sert dili yüzünden üyeli¤ine karﬂ› ç›k›l›r. Gayr›meﬂru çocuk oldu¤u anlaﬂ›l›nca üyeli¤inin reddedilmesi çok daha kolay olur –
yasalar öyledir − ve Kolej’e kabul edilmez.
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Bir arkadaﬂ›n›n tavsiyesiyle Pabaﬂ›na olmad›k dertler açacak olan bir
dua’dan 15 km uzaktaki Sacco köyüne
de astroloji kitab›…
taﬂ›n›r. Orada, küçük bir muayenehane
Gene ayn› y›l, Tartaglia’yla tan›ﬂ›r.
kurar. 1531’de yöreden bir k›zla LuDaha do¤rusu, tan›ﬂmak için Tartaglia’y›
cia’yla evlenir. Kazand›¤› para iki kiﬂilik
huzuruna ça¤›r›r. Tartaglia, daha yeni
bir aile için yeterli olmay›nca Milano yaüçüncü dereceden denklemleri çözme yak›nlar›nda Gallarate’ye taﬂ›n›rlar. Tekr›ﬂmas›n› kazanarak ünlenmiﬂtir. Tartagrar Kolej’e baﬂvurur, üyeli¤i gene reddelia’nin nas›l ünlendi¤i de çok ilginç, bunu
dilir. Doktorluk yapamay›nca kumara
anlatmak için bir paragraf açal›m.
yönelir, ama arad›¤›n› bulamaz bu kez. Niccolo Fontana Tartaglia
Bolonya Üniversitesi’nde Aritmetik
Önce kar›s›n›n mücevherlerini, sonra da
ve Geometri Kürsüsü baﬂkan› Scipione
ev eﬂyalar›n› satar. Kötü talihini de¤iﬂtirmek için
dal Ferro (1465-1526) üçüncü dereceden denklemMilano’ya taﬂ›n›rlar, ama bu daha da kötü olur,
leri 1515 dolay›nda çözmüﬂtür. Hepsini olmasa da,
yoksullar evine s›¤›nacak kadar aç kal›rlar.
en az›ndan x3 + αx = β biçiminde yaz›lan denklemleri çözebildi¤i kesin. Yukardaki kareden de anlaNeyse ki bir süre sonra, aynen bir zamanlar
ﬂ›laca¤› üzere, x3 + αx = β denklemlerini çözen –
babas› gibi, Piatti Vakf›’nda matematik ö¤retmennegatif say›lar› biliyorsa ve kullanabiliyorsa − tüm
li¤ine kabul edilir. Ö¤retmenlik d›ﬂ›nda Cardaüçüncü dereceden denklemleri çözebilir, ancak dal
no’nun art›k bol bol boﬂ zaman› vard›r. Kolej’e kaFerro’nun negatif say›lar› ne kadar bilbul edilmedi¤inden doktorluk mesle¤ini
di¤i kuﬂkulu. Hintli Brahmagupta’n›n
icra etmesine yasalar izin vermez ama o
yüzy›llar önce, 7inci yüzy›lda kulland›¤›
gene de bildi¤ini okuyup hasta kabul
(belki de buldu¤u) negatif say›lar› Avrueder. Birkaç mucizevi tedaviden sonra
pa ancak yeni yeni, o y›llarda keﬂfedeünlenir. O kadar ki, kendisini kabul etcektir. Dal Ferro’nun tam ne buldu¤unu
meyen Kolej’e ba¤l› doktorlar bile iyileﬂbilmiyorsak da, buluﬂunu saklad›¤›n›
mek için Cardano’ya baﬂvururlar. Bu sabiliyoruz. O zamanlar, ve daha uzun
yede Kolej’e girebilmesine yard›mc› olay›llar boyunca da, matematiksel buluﬂbilecek, toplumda sayg›n bir yeri olan
lar bir giz gibi saklan›rd›.
hastalar›n›n deste¤ini kazanm›ﬂt›r.
Scipione
dal
Ferro
O y›llarda bu denklemi çözmek baﬂAncak Cardano Kolej’e çok k›zg›nl› baﬂ›na bir marifetti. Otuz y›l kadar
d›r. Kendini tutamayarak, hatta belki
sonra Cardano, dal Ferro’nun bu buluﬂu hakk›nda
de tutmaya çal›ﬂmayarak, 1536’da Kolej’in hem
özyaﬂamöyküsünde ﬂöyle yazar:
bilimsel niteli¤ini hem de üyelerinin yaﬂam biçimiBolonyal› Scipione Ferro aﬂa¤› yukar› otuz y›l
ni eleﬂtiren bir kitap yazar.
önce [x3 + ax = b denklemini] çözdü, müthiﬂ güzel
Bugün bir doktorun ününe ün katan, yapay ve
zevksiz bir biçimde gösterdikleri züppe davran›ﬂlaax3 + bx2 + cx + d = 0 türünden denklemler›, hizmetçileri, arabalar›, giysileri, kurnazl›klar› ve
re, e¤er a ≠ 0 ise, üçüncü dereceden denklem dekorkakl›klar›d›r.
nir.
Denklemi, a’ya bölerek, x3 + Ax2 + Bx + C
Tahmin edilece¤i gibi bu kitap Cardano’nun
= 0 olarak biraz daha basit bir biçime indirgeyeKolej’e girmesine yard›m etmez ve 1537’de yapt›¤›
biliriz. Ard›ndan, x yerine y − A/3 yazarsak,
üçüncü baﬂvurusu da reddedilir. Neyse ki hayranikinci dereceden terim kaybolur ve y3 + αy + β =
lar›n›n da bask›s›yla iki y›l sonra Kolej gayr›meﬂru
0 denklemini elde ederiz. ‹ﬂte bütün mesele bu
çocuklar›n doktor olamayaca¤› kural›n› de¤iﬂtirir
basit denklemin çözümlerini bulmakt›. Ancak
ve Cardano Kolej’e kabul edilir.
16. yüzy›l›n ortas›na kadar negatif say›lar AvruAyn› y›l Cardano iki matematik kitab› yay›mpa’da bilinmedi¤inden, matematikçiler üçüncü
lar. Baﬂar›l› bir yay›n hayat›n›n baﬂlang›c› olur bu
dereceden denklemi yukardaki tek ve basit
iki kitap. Birçok konuda birçok de¤erli kitap yadenkleme de¤il, biraz daha çal›ﬂmayla, α, β ≥ 0
zar, iki yüz kadar yay›n yapar. T›p, felsefe, fizik,
için, y3 + αy = β ve y3 = αy + β denklemlerine inastronomi, teoloji, hidrodinamik, jeoloji, mekanik,
dirgeyebiliyorlard›.
müzik ve elbette ve en baﬂta matematik... Ayr›ca
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Negatif bir say›n›n nas›l karekökünü alabiliyordu
ve hayranl›k verici bir buluﬂ. ‹nsano¤lunun beceri
Tartaglia? Tarih daha karmaﬂ›k say›lara gelmemiﬂve ince düﬂünebilirli¤inin çok üstünde. Gerçekten
ti… 4 A¤ustos 1539’da Cardano Tartaglia’ya ﬂöytanr›sal bir vergi, bir yandan da akl›n gücünün kale yazar:
n›t›, ve öylesine ayd›nlat›c› ki, çözümü anlayan
Karﬂ›laﬂt›¤›m çeﬂitli problemler üzerine size yatüm problemleri çözebilece¤ine inanabilir.
n›t alamad›¤›m sorular sordum. Bu sorulardan biDal Ferro, 1526’da, ölümünden hemen önce,
ri bir bilinmeyenin kübünün kendisi art› bir baﬂka
buluﬂunu ö¤rencisi Antonio Fior’a aç›klar. Ancak
say›ya eﬂit oldu¤u durumla ilgiliydi. Bunu ﬂimdi
bu kez boynuz kula¤› geçememiﬂti, Fior hocas› kaiyice kavram›ﬂ bulunuyorum. Ancak bilinmeyenin
dar iyi bir matematikçi de¤ildi.
katsay›s›n›n üçte birinin kübünün, say›n›n yar›s›K›sa bir süre sonra, bir kekemenin x3 + ax2 =
n›n karesinden büyük oldu¤u durumu anlayam›yob biçiminde yaz›lan üçüncü dereceden denklemleri
rum, çünkü o zaman bunu denkleme yerleﬂtiremiçözdü¤ü söylentisi yay›l›r Bolonya’ya. Brescia’l›
yorum.
Nicolo, nam› di¤er Tartaglia, yani “Kekeme” çözCardano’nun sordu¤u tam tam›na negatif bir
müﬂtür bu tür denklemleri… Fior, Tartaglia’y› halsay›n›n karekökünün nas›l al›naca¤›d›r. Tartaglia
k›n önünde bir yar›ﬂa davet eder. Kurallar ﬂöyledir:
yan›t vermek istemez, Cardano’ya s›rr›n› aç›klad›Her iki yar›ﬂmac› birbirine 40 ya da 50 gün içinde
¤›na bin piﬂmand›r, hatta tam
çözülecek 30 denklem verecektir.
tersine Cardano’yu yanl›ﬂ yönEn çok denklemi çözen yar›ﬂ› kazalendirmek istemektedir. ﬁöyle yanacakt›r.
n›tlar: …ve yan›t olarak, bu tür
Bugün, sadece Türkiye’de de¤il,
problemleri çözmenin do¤ru yodünyan›n herhangi bir yerinde bu
lunu gerçekten özümseyemedi¤itür bir yar›ﬂa halk›n en küçük bir ilnizi ve yöntemlerinizin tamamen
gi gösterece¤ini sanm›yorum. (Türyanl›ﬂ oldu¤unu söylemek zorunkiye’de baﬂka yerden daha çok ilgi
day›m.
görebilir…)
Cardano zamanla karmaﬂ›k
Tartaglia, Fior’un verdi¤i tüm
say›larla hesap yapmay› üç aﬂa¤›
denklemleri iki saat içinde çözer ve
beﬂ yukar› ö¤renir.
geri kalan zaman›n› denklemin geÜçüncü dereceden denklemnel çözümünü bulmak için harcar.
ler çözülmüﬂtür, s›rada dördüncü
Yar›ﬂman›n bitimine sekiz gün kala
dereceden denklemler vard›r.
her türlü üçüncü dereceden denkleCardano bu problemi yetenekli
mi tamamen çözebilmektedir.
ö¤rencisi Lodovico Ferrari’ye veTartaglia’n›n yar›ﬂ› kazand›¤›
Cardano’nun Büyük Sanat’ı
rir. Ferrari ödevini baﬂar›yla tahaberi Milano’ya ulaﬂt›¤›nda, Carmamlar. Çok ilginç bir biçimde, Ferrari’nin bu budano Practica Arithmeticae kitab›n› yay›na haz›rl›luﬂu, dördüncü dereceden denklemin olamayaca¤›
yordur.
gibi bir düﬂünceyle ça¤›nda pek ciddiye al›nmaz,
Cardano çok u¤raﬂ›r Tartaglia’n›n s›rr›n› ö¤çünkü sadece üç boyut vard›r ve bir say›n›n dörrenmek için. Allem eder kallem eder, Tartaglia’n›n
düncü gücünü alman›n hiçbir anlam› olamaz!
alt›ndan girip üstünden ç›kar ve Tartaglia’y› ikna
1540’ta Cardano, yerini ö¤rencisi Ferrari’ye
etmeyi baﬂar›r. Sonunda Tartaglia s›rr›n› Cardab›rakarak Piatti Vakf›’ndan istifa eder. 1540-1542
no’ya açar. Ama önce Cardano’ya yemin ettirir:
aras›nda ya kumar masas›nda ya da satranç tahtaTanr›’n›n kutsal ‹ncil’i ve ﬂerefim üzerine yes› önündedir. Günde iki alt›n kazan›yordur…
min ederim ki, e¤er bana bulduklar›n› ö¤retirsen,
1543-1552 aras› Milano ve Pavia üniversiteleonlar› hiçbir zaman yay›mlamayaca¤›m, baﬂkalar›rinde t›p dersleri verir.
na ö¤retmeyece¤im ve e¤er bir yere not edecek
1545’te en büyük eseri olan Ars Magna’y›, yaolursam, onlar› öyle ﬂifreli bir biçimde not edeceni Büyük Sanat’› yay›mlar ve iﬂte o zaman k›yamet
¤im ki, ölümümden sonra o notu bulanlar bir kelikopar, çünkü Ars Magna’da ö¤rencisi Ferrari’nin
me dahi anlamayacaklar.
buldu¤u dördüncü dereceden denklemlerin çözüGene de Cardano’nun anlamad›¤› yerler vard›.
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münü (20 de¤iﬂik ﬂ›kta) yay›mlad›¤› gibi, Tartaglia’n›n buldu¤u üçüncü dereceden denklemlerin çözümünü de aç›klar, oysa Tartaglia’n›n çözümünü hiçbir
yerde yay›mlamayaca¤›na dair ‹ncil üstüne yemin etmiﬂtir1… Her ne kadar kitab›n giriﬂinde kimin neyi buldu¤una
dair bilgi vermiﬂse de, Tartaglia taraf›ndan h›rs›zl›kla suçlan›r. Bugün kolay
kolay alg›lanamayacak bir tart›ﬂma baﬂlam›ﬂt›r halk aras›nda.
Hem zekâ hem de dil konusunda hocas›n›
aratmayan Ferrari Nisan 1547’de hocas›n› ﬂöyle
savunur:
Dört y›l önce Cardano Floransa’ya giderken –
ben de yan›ndayd›m − Bolonya’dan geçerken Hannibal Della Nave ad›nda zeki ve iyi bir adam bize,
yazar› kay›npederi Scipione del Ferro taraf›ndan
uzunca bir süre önce yaz›lm›ﬂ küçük bir kitap gösterdi. Bu kitapta buluﬂ çok ﬂ›k ve en yetkin bir biçimde sunulmuﬂtu.
Yani üçüncü dereceden denklemleri ilk Tartaglia bulmad›¤›ndan Cardano sözüne sad›k kalmak
zorunda de¤ildir… Daha do¤rusu, Cardano, Tartaglia’n›n de¤il, Scipione del Ferro’nun çözümünü
yay›mlamaktad›r…
Cardano’nun karmaﬂ›k say›lar› nas›l anlad›¤› ve
anlatt›¤› da çok ilginç. Ars Magna’da ﬂöyle yazar:
Her türlü zihinsel iﬂkenceyi bir yana b›rak›p 5
+ √−15 ile 5 − √−15’i çarparsak 25 − (−15) buluruz. Yani çarp›m 40’t›r… ‹ﬂte aritmetik bu derece
güçlüdür, ki bu, gücünün en uç noktas›d›r ve daha
önce de dedi¤im gibi, o kadar uç noktas›d›r ki hiçbir iﬂe yaramaz.
Önce “zihinsel iﬂkenceyi bir yana b›rak›n” diyor, yani kafan›z› yormay›n, sadece mekanik olarak çarp›n, ne yapt›¤›n›z› hiç düﬂünmeyin… Sonra
yöntemine kendisi bile o kadar hayret ediyor ki,
anlamad›¤›ndan korkuyor ve düﬂüncesini daha ileri götürmekten çekinip “hiçbir iﬂe yaramaz” yarg›s›n› koyuveriyor.
Kar›s› Lucia 1546’da ölür. Cardano bundan
pek etkilenmemiﬂe benzer. Daha çok, ününe ün
katmak vard›r kafas›nda. Kitaplar› Avrupa’n›n en
çok satan kitaplar› aras›ndad›r. Hem t›pta hem de
matematikte çok ünlenmiﬂtir. Ça¤›n›n en iyi iki
doktorundan biridir. Doktorlar Koleji’nin rektörü

olur. Krallar, prensler, kardinaller, dükler Cardano’yu ça¤›r›rlar büyük vaadlerle. Kabul etmez hiçbirini. Sadece bir
kez 1552’de ‹skoçya’ya gider. St. Andrews baﬂpiskoposunun ast›m› azm›ﬂt›r.
Fransa k›ral› ve Almanya imparatoru ellerinden geleni yaparlar ama nafile, baﬂpiskopos ölmek üzeredir. Son çare olarak Cardano’ya büyük paralar önerilir.
Cardano daha büyük paralar› reddetmiﬂtir ama o s›rada dersi de yoktur, gider. Yolda pek az kimseye nasip olmuﬂ bir sayg›
görür. Her yerden davetler almaktad›r. ﬁatafatl›
bir biçimde Edinburg’a var›r. Kuﬂtüyü yata¤›n› de¤iﬂtirerek baﬂpiskoposun iyileﬂmesini sa¤lar. Çok
büyük ücretleri reddederek ‹talya’ya geri döner.
Dönüﬂünde Pavia Üniversitesi’nde t›p profesörü olur. Zengin ve baﬂar›l› bir adamd›r, tüm varl›kl›lar onun hastas›d›r. Ününün doru¤unda baﬂ›na
bir facia gelir.
1557’de doktor olan en büyük o¤lu Giambatista gizlice Brandonia di Seroni adl› bir k›zla evlenir ve üç çocu¤u olur. Cardano o¤luna her türlü
parasal yard›m› yapar ama yetmez, genç çift, Seroni ailesine s›¤›n›r. Seroni ailesinin tek amac› zengin
kay›npederden para koparmakt›r. Özyaﬂamöyküsünde Cardano bu kad›ndan beﬂ para etmez utanmaz kad›n diye sözeder. Brandonia her yerde ve
herkese çocuklar›n›n hiçbirinin kocas›ndan olmad›¤›n› anlat›r, kocas›yla alay eder. Giambatista
aﬂa¤›lanmalara daha fazla dayanamaz, boﬂanma
da yoktur o zamanlar, kekine siyanür koyarak
dördüncü çocu¤una hamile olan kar›s›n› öldürür.
Tutukland›¤›nda kar›s›n› öldürdü¤ünü itiraf eder.
Zindana at›l›r, iﬂkence görür, sol eli kesilir, sonra
13 Nisan 1560’da kafas› kesilerek idam edilir.
Cardano bu ac›y› yaﬂam› boyunca duyar. En
sevdi¤i o¤lu iﬂkencelerden geçerek korkunç bir biçimde can vermiﬂtir.
Bu kadarla kalmaz Cardano’nun çektikleri.
Toplum ac›mas›zd›r. Bir katilin babas› oldu¤u için
Cardano nefret edilen biri oluvermiﬂtir birden. Zaten keskin dilinden ötürü birçok düﬂman kazanm›ﬂt›r ve düﬂmanlar› her türlü f›rsat› de¤erlendirmek
için pusuya yatm›ﬂlard›r. Örne¤in bir t›p profesörünü dersinde yapt›¤› yanl›ﬂlardan dolay› ö¤rencilerinin önünde aﬂa¤›lam›ﬂt›r. Hakk›nda dedikodular
yay›lm›ﬂt›r. Çok kötü bir insan oldu¤u söylentisi
yayg›nd›r. Örne¤in, bir hikâyeye göre, bir k›zg›nl›k

1 Polinom Denklemleri yaz›s›nda (sayfa 73-75) bu denklemlerin nas›l çözülece¤ini görece¤iz.
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an›nda o¤lunun kula¤›n› kesmiﬂtir. Özyaﬂamöyküsünde bu dedikodular›n as›ls›z oldu¤unu savunmaktad›r elbette. Kolay kolay inan›lacak gibi de de¤il.
Cardano art›k Pavia’y› terketmek zorunda oldu¤unu anlar ve Bolonya’ya t›p profesörü olarak gider.
Ölen o¤lunun üç çocu¤unu da evlat edinmiﬂtir
bu arada.
Bununla kalmaz felaketler. K›z› soka¤a düﬂer
ve belso¤uklu¤undan ölür. Cardano bu vesileyle
belso¤uklu¤u konusunda da yazm›ﬂt›r.
Felaketlerin dahas› var... Türk filmi
gibi nerdeyse… Küçük o¤lu Aldo kumara
düﬂkündür ve serseri hayat› yaﬂamaktad›r. ‹ki y›lda sekiz kez tutuklanmak gibi
kolay kolay elde edilemeyecek bir rekora
imzas›n› atar. Cardano özyaﬂamöyküsünde, baﬂ›na gelen dört felaketi ﬂöyle s›ralar:
Birincisi evlili¤imdi, ikincisi o¤lumun
ac› ölümü, üçüncüsü hapse düﬂmem, dördüncüsü
en genç o¤lumun alçak karakteri.

matematikle bu kadar yak›ndan ilgilenen bir insan›n
y›ld›z fal›na inanaca¤›, inansa da ‹sa’n›n y›ld›z fal›na
bakaca¤›, baksa da iﬂkencenin s›radan oldu¤u o
günlerde bunu bile bile yay›mlayaca¤› bana baﬂka
türlü aç›klanamaz gibi geliyor.
“Sap›k düﬂünceler”inden dolay› engizisyon
mahkemesi taraf›ndan hapse at›l›r elbet. Neyse ki
iﬂkence görmez, belki de halk aras›nda ona çok kötü davran›ld›¤› dedikodular› yay›ld›¤›ndan. Hapiste sadece birkaç ay kal›r. Ancak art›k üniversitede çal›ﬂmas› ve çal›ﬂmalar›n› yay›mlamas› yasaklanm›ﬂt›r.
Serbest b›rak›ld›¤›nda Cardano Roma’ya gider. Roma’da beklenmedik bir
biçimde s›cak karﬂ›lan›r. Öte yandan Papa Pius V onu görmek bile istemez. Ama
yerine geçen liberal Gregory XIII 1573’te
Cardano’yu ba¤›ﬂlar ve ayl›¤a ba¤lar. Art›k Papa’n›n fal›na bakmaktad›r…
Fal›nda 75 yaﬂ›nda ölece¤ini öngördü¤ünden,
75inci do¤umgünü olan 24 Eylül’den üç gün önce ölür. Bir inan›ﬂa göre öngörüsünü do¤ru ç›karmak için intihar etmiﬂtir, ama neden üç gün acele
etsin ki? ♣

1569’da Aldo kumarda giysileri de dahil olmak üzere her ﬂeyini kaybeder. Sadece kendisinin
de¤il, babas›n›n da paras›n›n önemli bir k›sm›n›
kaybeder. Aldo babas›n›n evine gizlice girer ve büyük miktarda para ve mücevher çalar. Cardano
üzülerek Aldo’yu ﬂikayet eder ve böylece Aldo’nun
Bolonya’ya giriﬂi yasaklan›r.
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Belalar bitmez. Ama bu kez Cardano belay› gider kendi elleriyle bulur. ‹sa peygamberin y›ld›z fal›na bakt›¤› ve H›ristiyanlara büyük iﬂkenceler yapan
Roma imparatoru Neron’u göklere ç›kard›¤› bir kitap yay›mlar: De astrorum judiciis. ‹sa’n›n yaﬂam›n› y›ld›z fal›na göre yorumlar. Az buz suç
de¤ildir bu.
Kimi, Cardano’nun böyle
bir kitap yazmas›n› ününe ün
katma ya da sars›lan prestijini
yeniden kurma iste¤ine ba¤lasa
da, bana kal›rsa çekti¤i büyük
ac›lardan sonra akli dengesini
k›smen yitirdi¤indendir. T›p ve
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