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bi düﬂünülmüﬂtür. Do¤al olarak da matematik dünyas› “erkeklerin dünyas›” haline gelmiﬂtir.
Önce “k›zlar okula gider mi?” önyarg›s›yla mücadele etmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Yani mücadele
aile içinde baﬂlam›ﬂt›r. Bunlara örnek; Frans›z SopYazan:
hie Germain’i ve Alman Caroline Herschel’i aileleri
Ercan Kumcu
okula göndermek istememiﬂ, evde oturtmaya çal›ﬂRemzi Kitabevi,
m›ﬂt›r. ‹ngiliz Mary Somerville’e annesi ‹ncil’i okuEkim 2004
yabilmesi için okuma ö¤renmesine izin vermiﬂ ama
gerekli de¤il diye yazmay› ö¤renmesine karﬂ› ç›km›ﬂErcan Kumcu matet›r. Rus Sophia Kovalevskaya kitap okudu¤unu ve
matikçi de¤il, iktisatç›.
matematik çal›ﬂt›¤›n› anne ve babas›ndan saklamak
Ve kad›n da de¤il, erkek! Ama Ercan Kumcu kad›n
zorunda kalm›ﬂ, evde herkes uyuduktan sonra okumatematikçiler hakk›nda bir kitap yazmak zorunmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹ngiliz Florence Nightingale, babada kal›yor, çünkü baﬂka kimse yapmam›ﬂ...
s›n›n, “Matematik k›zlara göre de¤ildir,” önyarg›Ercan Kumcu matematikçi de¤il derken pros›yla mücadele ederken, annesinin, “Bir k›z matefesyonel matematikçi de¤il demek istedik. Mesle¤i
matik okuyup da ne yapar?” sorusuna cevap vergere¤i matematikle ilgilendi¤i gibi amatör
mek zorunda kalm›ﬂt›r. ‹ngiliz Mary Boole
olarak da hem matematikle hem de mateokuldan al›n›p kilisede babas›n›n yan›na vematik tarihiyle ilgileniyor. Hürriyet gazeterilmiﬂtir. Frans›z Marie-Louise Dubreil-Jasinde matematikçiler hakk›nda yaz›lar› dücotin’e annesi ﬂark› söylemeyi ve resim yapzenli olarak ç›kar. Bu dergide de yaz›lar› yamay› ö¤retmiﬂ, ama toplama ve ç›karma ö¤y›mland›.
retmeyi ihmal etmiﬂtir. ‹ngiliz matematikçi
Ercan Kumcu kitab›nda matemati¤e pek
Augustus De Morgan, “K›zlar matemati¤in
dokunmam›ﬂ. Bunu matematikçilere b›rakneden olabilece¤i zihin bask›s›na dayanam›ﬂ: “Bir matematik amatörü olarak benden Ercan Kumcu mazlar,” diye Ada King’e matematik derslebu kadar. As›l iﬂ, matemati¤i profesyonel
ri vermek istememiﬂtir. Grace Chisholm Yoolarak iﬂ edinmiﬂlere düﬂüyor galiba” diyerek bitirung Cambridge Üniversitesi’ni kazand›¤› halde, ailemiﬂ önsözünü.
si k›zlar›n›n üniversiteye gitmesine izin vermemiﬂ ve
Kitab›n önsözünden al›nt› yapmadan olmaz:
hay›r iﬂleriyle u¤raﬂan bir kurumda çal›ﬂt›rm›ﬂlard›r.
[...] ünlü düﬂünür Immanuel Kant kad›nlar için,
Alman matematikçi Emmy Noether’e ailesi çocuk“Madem güzel kafalar›n› geometriyle meﬂgul edeken bulaﬂ›k y›kamay›, dans etmeyi ve ﬂark› söylemecekler, sakal da b›rakabilirler,” diyebilmiﬂtir. Daha
yi ö¤retmiﬂ, lise ö¤retmeni olmas›n› istemiﬂtir. Gertda ileri gidilerek kad›n›n çok düﬂünmesi durumunrude Mary Cox liseyi bitirdikten sonra önce bir ünida, vücudundaki kan›n üreme organlar› yerine beyiversiteye de¤il, kilisede çal›ﬂmaya gönderilmiﬂtir.
ne gidece¤inden, k›s›rl›¤a neden olabilece¤i konuÜniversiteye ancak 25 yaﬂ›nda baﬂlayabilmiﬂtir.
sunda t›bbi kan›tlar dahi bulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ay‹ngiliz Charlotte Angas Scott Cambridge Ünin› teorinin, nedense, erkeklere de uygulanabilece¤i
versitesi’nin Girton College’›n› üstün dereceyle bitirhiç düﬂünülmemiﬂtir. Matematik, kad›nlar için kordi. K›z oldu¤u için diplomas›n› vermediler. Çünkü,
kulacak bir konu olarak tan›t›lm›ﬂ, erkek iﬂiymiﬂ giokulu dereceyle bitiren bir k›z daha önce hiç olma-
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m›ﬂt›. Frans›z Marie-Louise Dubreil-Jacotin [...] üniversite giriﬂ s›navlar›nda ikinci geldi¤i halde École
Normale Supérieure’a k›zlar okula al›n›rsa “yol
olur” düﬂüncesiyle ilk önce kabul edilmedi. Amerikal› Christine Ladd-Franklin John Hopkins Üniversitesinde k›zlar laboratuvara al›nmad›¤› için fizik
okuyamad›. Matematikte doktora tezini bitirdi, ama
doktora derecesini ancak 45 y›l sonra alabildi. [...]
Rus Sophia Kovalevskaya Rusya’dan ç›kabilmek
amac›yla evlenip Almanya’ya okumaya gitti. Ama,

k›z oldu¤u için Heidelberg Üniversitesi’ne kabul
edilmedi. Amerikal› Ruth Gentry Berlin ve Göttingen üniversitelerine k›z oldu¤u için al›nmad›. ‹ngiliz
Isabel Maddison 1892’de Cambridge Üniversitesi’ni
birincilikle bitirdi, ama diploma vermediler.

Klasik Avrupal› Modernitenin ‹cad› ve
‹slam’da Bilim
Yazan: Rüﬂtü Raﬂid
Derleyen: Bekir S. Gür
Kadîm Yay›nlar›, Ocak 2005
Rüﬂtü Raﬂid, günümüzün önde gelen Arap matemati¤i tarihçilerindendir.
M›s›r as›ll›d›r. Kahire Üniversitesi’nde felsefe, sonra da
Paris’te matematik okumuﬂtur. Birçok sayg›n üniversitede ö¤retim üyesi olarak bulunmuﬂ, konusunda 30 dolay›nda kitap yazm›ﬂ ya da editörlü¤ünü yapm›ﬂ, birçok
ödül ve madalya kazanm›ﬂt›r. Bilim tarihine Avrupamerkezci bak›ﬂ aç›s›yla bak›lmas›na karﬂ› ç›k›ﬂ›yla tan›n›r.

Bu kitapta dergimiz yazarlar›ndan Bekir Gür,
Rüﬂtü Raﬂid’in “Semerkant’tan G›rnata’ya kadar
uzanan geniﬂ co¤rafyada çal›ﬂmalar›n› Arapça
olarak yürütmüﬂ Müslüman, Yahudi, H›ristiyan
ve di¤er dinlere mensup bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar›n›n, klasik bilimin daha iyi anlaﬂ›lmas›nda
hem felsefi hem de tarihsel olarak nas›l katk› sa¤layabilece¤ini” inceleyen yaz›lar›n› derlemiﬂtir.
Önsözünü Rüﬂtü Raﬂid ﬂöyle bitiriyor: “Takip eden sayfalarda, Klasik ‹slam’da bilim ve matematik tarihinin vaziyetinin ortaya koydu¤u kimi sorular› cevaplamaya çal›ﬂt›m. [... B]u sayfalar
benim zihnimde temelde Türkiyeli genç araﬂt›rmac›lara hitap etmekte ve onlara ﬂunu söylemektedir: Bu meseleleri ele alman›z›n ve zorlu¤a gö¤üs germenizin tam zaman›d›r.”
Matemati¤in tarihiyle ilgilenenlere önerilir
demek yetmez, emredilir demek gerekir! ♣

Ey erkek okurlar›m, e¤er günün birinde kitapç›da “Erkek Matematikçiler” adl› bir kitap görürseniz, akﬂama ne yemek yapay›m diye düﬂünmeye
baﬂlay›n derim size! ♣

106

