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Kad›n Matematikçiler
Ercan Kumcu* / mekumcu@superonline.com
Ercan Kumcu’nun Kad›n Matematikçiler adl› kitab› Remzi Kitabevi’nden
Ekim 2004’te ç›kt›. Arka kapaktaki tan›t›m yaz›s› ﬂöyle :
Yüzy›llar boyunca bütün toplumlarda “matematik kad›nlara göre de¤ildir”
önyarg›s› egemen olmuﬂtur. Kad›n›n matematik alan›nda e¤itimi gerekli görülmemiﬂ ve uygun bulunmam›ﬂt›r. Matematik okumuﬂ olanlar›n birço¤u da ancak
matemati¤in d›ﬂ›nda iﬂ bulabilmiﬂlerdir.
Say›lar› az da olsa, bu önyarg›lar› aﬂ›p baﬂar›l› olmuﬂ kad›nlar vard›r.
Bunlar çok büyük mücadeleler vererek bulunduklar› yerlere gelmiﬂlerdir.
Bu kitap, yüzy›llardan beri verilen bu mücadelenin öyküsüdür.
Kitab›n baﬂ›ndan birçok aç›dan ayd›nlat›c› bir bölüm sunuyoruz.
en bir feminist de¤ilim. Feminist militan hiç
Bu durumun en çarp›c› biçimde gözlendi¤i
de¤ilim. Ama, kad›n ve erkekten oluﬂan topalanlardan biri matematiktir. Yüzy›llar boyunca
lum yaﬂam›ndaki baz› gerçekleri de görmezbütün toplumlarda “matematik kad›na göre de¤illikten gelemeyiz. Çarp›kl›klar varsa, ki var, bunladir” önyarg›s› egemen olmuﬂ, erkek iﬂi olarak gör›n üzerine gitmek, bunlar› gözler önüne sermek ve
rülmüﬂtür. Bu nedenle kad›n›n matematik alan›nda
düzeltilmesi için çaba harcamak, yaln›zca kendilee¤itimi gerekli görülmemiﬂ, lüks say›lm›ﬂt›r, uygun
rini feminist olarak görenlerin gündeminde olan
da bulunmam›ﬂt›r. Okula gitmek isteyen k›zlar enbir u¤raﬂ› olmamal› diye düﬂünüyorum.
gellenmiﬂtir. Okulda matematik okuyanlara kötü
Toplumlar›n geliﬂme sürecinde kad›nlar hep
gözle bak›lm›ﬂt›r. Tüm engellere ra¤men okulu biikinci planda kalm›ﬂlard›r. Bu bilitiren k›zlara iﬂ verilmemiﬂtir. Bunlar
nen bir gerçek... ‹kinci planda olup Böyle adaletsiz bir ya- ancak matematik d›ﬂ›nda bir iﬂte çal›da birinci plandaki rakipleri geçmek p› içinde, yar›ﬂta ön- ﬂabilmiﬂlerdir. Üniversiteden sonra liözel bir çaba gerektirir. ‹kinci plan- lerde koﬂabilmek, çok sansüstü e¤itim yapmalar›n›n yollar›
dakiler baﬂar›l› olarak kabul edile- büyük bir kararl›l›k kesilmiﬂtir. Kad›n›n görevi ev iﬂleri
ceklerse, en az birinci plandakiler ve yorucu bir çal›ﬂma yap›p çocuk do¤urmak olarak görülkadar, hatta onlardan çok daha iyi olmadan
mümkün müﬂtür. Hatta, “kad›nlar›n matemaiﬂler yapmak zorundad›rlar. Çünkü, de¤ildir. Kad›nlar, er- ti¤e kafas› basmaz” gibi bir önyarg›
iyinin ne oldu¤una karar verenler de kek rakipleriyle ayn› yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu çeﬂit fikirler, dübirinci plandakilerdir. Böyle adalet- düzeyde kabul edile- ﬂünce dünyas›n› etkileyen meﬂhur düsiz bir yap› içinde, yar›ﬂta önlerde bilmeleri için yapt›k- ﬂünürlerce dahi ortaya at›labilmiﬂtir.
koﬂabilmek, çok büyük bir kararl›l›k lar› iﬂte çok daha iyi Örne¤in, ünlü düﬂünür Immanuel
ve yorucu bir çal›ﬂma olmadan olduklar›n› ispat et- Kant kad›nlar için, “Madem güzel
mümkün de¤ildir. Kad›nlar, erkek mek durumunda b›ra- kafalar›n› geometriyle meﬂgul edecekrakipleriyle ayn› düzeyde kabul edi- k›lm›ﬂlard›r.
ler, sakal da b›rakabilirler,” diyebillebilmeleri için yapt›klar› iﬂte çok damiﬂtir1. Daha da ileri gidilerek kad›ha iyi olduklar›n› ispat etmek durumunda b›rak›ln›n çok düﬂünmesi durumunda, vücudundaki kam›ﬂlard›r. Dolay›s›yla, yaﬂamlar›n›n her evresinde
n›n üreme organlar› yerine beyine gidece¤inden, k›inan›lmaz, bir mücadele vermiﬂlerdir.
s›rl›¤a neden olabilece¤i konusunda t›bbi kan›tlar
dahi bulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayn› teorinin, nedense,
* Tekfenbank Yönetim Kurulu Baﬂkan›.
erkeklere de uygulanabilece¤i hiç düﬂünülmemiﬂ-

B

1 William Dunham, The Mathematical Universe, s. 264.
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tir. Matematik, kad›nlar için korkulacak bir konu
olarak tan›t›lm›ﬂ, erkek iﬂiymiﬂ gibi düﬂünülmüﬂtür. Do¤al olarak da matematik dünyas› “erkeklerin dünyas›” haline gelmiﬂtir.
Bu tür düﬂüncelerin egemen oldu¤u bir dünyada öyle kad›nlar ç›km›ﬂt›r ki, erkek rakiplerinden
çok daha üstün olabilmiﬂlerdir. Geldikleri yerlere
t›rnaklar›yla gelmiﬂlerdir. Çok büyük bir özveri
göstermiﬂlerdir. Üstelik hem matematik yapm›ﬂ,
hem de çocuk büyütmüﬂlerdir. Bu kitapta k›saca
hayat› anlat›lan kad›n matematikçileri okurken anlaﬂ›laca¤› gibi hepsinin ortak yönleri vard›r: Ak›ll›d›rlar, çok çal›ﬂkand›rlar, çok iyi okullarda e¤itilmiﬂler, mücadeleci ve engel tan›mazd›rlar. Kendilerini tüm benlikleriyle matemati¤e vermiﬂlerdir2.
Bu aç›dan, kad›n matematikçilerin hayatlar›
asl›nda bütünsel bir hikâye oluﬂturmaktad›r. Farkl› ülkelerden ve farkl› toplumlardan gelen bu kad›nlar ayn› engelleri aﬂmak durumunda kalm›ﬂlard›r. Ülkeler farkl›d›r, ama bu farkl› toplumlar›n
kafa yap›lar› hep ayn›d›r.

Sophie Germain

Caroline Herschel

okudu¤unu ve matematik çal›ﬂt›¤›n› anne ve babas›ndan saklamak zorunda kalm›ﬂ, evde herkes uyuduktan sonra okumaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹ngiliz Florence
Nightingale (1820-1910), babas›n›n, “Matematik
k›zlara göre de¤ildir,” önyarg›s›yla mücadele ederken, annesinin, “Bir k›z matematik okuyup da ne
yapar?” sorusuna cevap vermek zorunda kalm›ﬂt›r.
‹ngiliz Mary Boole (1832-1916) okuldan al›n›p kilisede babas›n›n yan›na verilmiﬂtir. Frans›z MarieLouise Dubreil-Jacotin’e (1905-1972) annesi ﬂark›
söylemeyi ve resim yapmay› ö¤retmiﬂ, ama toplama
ve ç›karma ö¤retmeyi ihmal etmiﬂtir. ‹ngiliz matematikçi Augustus De Morgan, “K›zlar matemati¤in
neden olabilece¤i zihin bask›s›na dayanamazlar,”
diye Ada King’e (1815-1852) matematik dersleri
vermek istememiﬂtir. Grace Chisholm Young
(1868-1944) Cambridge Üniversitesi ‘ni kazand›¤›
halde, ailesi k›zlar›n›n üniversiteye gitmesine izin
vermemiﬂ ve hay›r iﬂleriyle u¤raﬂan bir kurumda çal›ﬂt›rm›ﬂlard›r. Alman matematikçi Emmy Noether’e (1882-1935) ailesi çocukken bulaﬂ›k y›kama-

Mary Somerville

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
Sophie Germain’i (1776-1831) ve Alman Caroline
Herschel’i (1750-1848) aileleri okula göndermek
istememiﬂ, evde oturtmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹ngiliz Mary
Somerville’e (1780-1872) annesi incil’i okuyabilmesi için okuma ö¤renmesine izin vermiﬂ ama gerekli de¤il diye yazmay› ö¤renmesine karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Rus Sophia Kovalevskaya (1850-1891) kitap

S. Kovalevskaya

Fl. Nightingale

y›, dans etmeyi ve ﬂark› söylemeyi ö¤retmiﬂ, lise ö¤retmeni olmas›n› istemiﬂtir. Gertrude Mary Cox
(1900-1978) liseyi bitirdikten sonra önce bir üniversiteye de¤il, kilisede çal›ﬂmaya gönderilmiﬂtir.
Üniversiteye ancak 25 yaﬂ›nda baﬂlayabilmiﬂtir.
Ailedeki mücadeleyi kazand›ktan sonra bu defa da kendilerini alacak okul bulmak sorun olmuﬂtur. Okumalar› aileleri taraf›ndan desteklenenler de
engellenenler de ‹stedikleri okullara gidebilmek için
ayn› sorunlarla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. 19’uncu yüzy›l›n
sonlar›na kadar birçok ülkede k›zlar›n üniversiteye
gitmesi kabul edilebilir bir olgu de¤ildi. Onlar da,
kendilerini kabul eden ülkelere gitmekten çekinmemiﬂlerdir. Kimileri de ailelerinden gelen engelleri
aﬂabilmek ‹çin asl›nda istemedikleri evlilikler yapm›ﬂ, kendi hayatlar›n› da eﬂlerininkileri de berbat

2 Bir süre New York’taki Courant Enstitüsü’nün direktörlü¤ünü
de yapan kad›n matematikçilerden Cathleen Morawetz’e sorarlar: “lﬂinizdeyken, evde çocuklar›n›z›n ne yapt›¤› konusunda kayg›lan›r m›s›n›z?” Morawetz’in cevab› ilginçtir: “Hay›r, aksine,
çocuklar›mla beraber oldu¤um zamanlarda ispat etmeye çal›ﬂt›¤›m teoremlerim konusunda çok daha fazla kayg› duyar›m.”
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etmiﬂlerdir. Bunlar›n bir k›sm› ise geçmiﬂte annelerinden ve babalar›ndan gördükleri muhalefetin çok
daha fazlas›n› eﬂlerinden görmüﬂlerdir.
Bu kitab›n kahramanlar› engelleri aﬂarak, kendilerini kabul edecek üniversiteler bulmuﬂlard›r.
Kendilerini kabul eden ilim neredeyse, oraya gitmiﬂ, baz›lar› diploma alamad›larsa da, ö¤renmek
istediklerini ö¤renmiﬂlerdir.
‹ngiliz Charlotte Angas Scott (1858-1931)
Cambridge Üniversitesi’nin Girton College’›n› üstün dereceyle bitirdi. K›z oldu¤u için diplomas›n›
vermediler. Çünkü, okulu dereceyle bitiren bir k›z
daha önce hiç olmam›ﬂt›. Frans›z Marie-Louise
Dubreil-Jacotin (1905-1972) arkadaﬂ›n›n babas›
ayn› okulun müdürü olmasayd› lisede matematik
dersleri alamayacakt›. Üniversite giriﬂ s›navlar›nda
ikinci geldi¤i halde École Normale Supérieure’e
k›zlar okula al›n›rsa “yol olur” düﬂüncesiyle ilk
önce kabul edilmedi. Amerikal› Christine LaddFranklin (1847-1930) John Hopkins Üniversitesinde k›zlar laboratuvara al›nmad›¤› için fizik okuyamad›. Matematikte doktora tezini bitirdi, ama

Mary Boole

Dubreil-Jacotin

bir hayalden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Baﬂar›lar›m kan›tlam›ﬂ dahi olsalar, üniversitelerin kurallar› kad›nlar›n doktora yapmas›n› engelliyordu. O engeli
de aﬂt›lar. Önce tek tek doktora derslerini takip etmeye baﬂlad›lar. Ayaklar›n› kap›n›n eﬂi¤ine att›ktan sonra kap›y› zorlay›p içeri girmek daha kolaylaﬂt›. Dünyan›n belli baﬂl› üniversiteleri k›zlar›n baﬂar›lar›m gözleriyle gördükten sonra kurallar›n›
de¤iﬂtirmeye baﬂlad›lar. Kap›lar kapat›lm›ﬂt› ama
aç›lmas› için zorlayanlar güçlüydü.
Doktora program›na girmelerini engelleyenleri
de aﬂabilenler bu kez iﬂ bulma konusunda zorland›lar. K›zlar› doktora programlar›na kabul etmeyen
üniversiteler nas›l olup da, kad›n ö¤retim üyesi çal›ﬂt›racaklard›? Çal›ﬂt›rmad›lar da. Kad›nlar, yeteneklerinin ve bilgilerinin haketti¤i üniversitelerde
çal›ﬂamad›lar. Matemati¤in zirvesindeki okullarda
de¤il, ikinci, hatta üçüncü s›n›f okullarda çal›ﬂmak
zorunda kald›lar. Kendi üniversitelerini geliﬂtirdiler. Örne¤in, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yaln›zca k›z ö¤renci alan üniversiteler kad›n matematikçilerin göreli olarak daha kolay iﬂ bulabildikleri

Ada King

doktora derecesini ancak 45 y›l sonra alabildi.
Amerikal› Susan Jane Cunningham (1842-1921)
Vassar College gibi bir k›z okulunda dahi astronomi ve matematik okumak istedi¤inde ancak “özel
ö¤renci” statüsünde okula kabul edildi, Rus Sophia Kovalevskaya (1850-1891) 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 (18621917) Berlin ve Göttingen üniversitelerine k›z oldu¤u için al›nmad›, ingiliz Isabel Maddison (18691950) 1892’de Cambridge Üniversitesi’ni birincilikle bitirdi, ama diploma vermediler.
K›zlar için matematikte doktora yapmak
19’uncu yüzy›l›n ortalar›na kadar birçok ülkede

Grace C. Young

Emmy Noether

üniversiteler oldu. Bu sayede de, özellikle Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde, baz› k›z okullar›n›n kalitesi
erkek okullar›na yaklaﬂt›, hatta geçti. Örne¤in, bu
kitapta adlar›n› çok s›k okuyaca¤›n›z Bryn Mawr
College, Wellesley College, Smith College, Mount
Holyoke College, Swarthmore College ve Vassar
College hep k›z okullar›yd›. Baﬂar›l› kad›n matematikçiler ya bu okullarda hocal›k yapabilme ﬂans›na
kavuﬂtular ya da bu okullar›n birinden burs alarak
e¤itimlerini devam ettirebilme olana¤›na kavuﬂtular. Bu okullarda okudular, bu okullarda okuttular,
bu okullarda isimlerini duyurduklar› çal›ﬂmalar›
yap›p makale ve kitaplar›n› yay›nlad›lar. Bu okullar, Amerika’n›n hâlâ en prestijli okullar›d›r.
Yetenekli genç k›zlar h›rslar› ve kararl›l›klar›y-
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la kap›lar› zorlad›kça, kap›lar da kaç›n›lmaz olarak
k›r›lmaya baﬂlad›. Örne¤in, Frans›z Sophie Germain (1776-1831) doktora yapmak için Almanya’da
Göttingen Üniversitesi’ne kabul edilmedi. Ama,
Göttingen Üniversitesi, matematikte bir deha oldu¤unu yapt›klar›yla ispatlayan bu genç k›za sonradan ﬂeref doktoras› unvan› vermeye karar verdi. Ne
yaz›k ki, geç kalm›ﬂlard›. Sophie Germain Ödülü’nü alamadan öldü. Zenci oldu¤u için Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde bir üniversiteye talebe olarak
kabul edilmeyen Vivienne MaloneMayes (19321995), daha sonra ayn› üniversitede matematik
profesörü olabildi. Rus kad›n matematikçi Sophia
Kovalevskaya (1850-1891) cinsiyeti nedeniyle Rusya’da okullara kabul edilmedi. Çarl›k hükümeti taraf›ndan kendisine iﬂ verilmedi. Ama, kendini ispatlad›ktan sonra, Rusya’n›n en prestijli bilim insanlar› toplulu¤u olan Imperia‹ Academy’nin uzaktan
üyeli¤ine seçildi. Imperial Academy’nin kad›nlara
karﬂ› olan kurallar› de¤iﬂtirildi. Amerikal› Winifred
Merrill (1862-1951) Columbia Üniversitesi’nde
matematikte doktora yapmak istedi¤inde geri çev-

Gertrude M. Cox

Charlotte A. Scott

herhangi bir diploma program›na kabul edilmedi.
K›z ö¤rencilerin okumas›na s›cak bakan Felix Klein’a (1849-1925) mektup yazarak Göttingen Üniversitesi’ne gitmek istedi, cinsiyeti nedeniyle kabul
edilmedi. Ald›¤› burs heba olmas›n diye Paris’te
Sorbonne Üniversitesi’nde bir y›ll›k bursunu tamamlayabildi.
Baz›lar›, erkekler dünyas›nda kad›n olduklar›n›
saklayarak kâ¤›t üzerindeki çal›ﬂmalar›n›n erkeklerce daha dikkatli okunabilece¤ini, çal›ﬂmalar›na
daha fazla de¤er verilebilece¤ini düﬂündüler. Düﬂündüklerinde de hakl› ç›kt›lar. Frans›z Sophie Germain (1776-1831), hocas› Joseph-Louis Lagrange’›n (1736-1813) dersi için haz›rlad›¤› çal›ﬂmada
“M. Antoin LeBlanc” diye takma bir isim kulland›.
Hocas›n›n bu ﬂekilde kendisiyle hak etti¤i ölçüde ilgilenece¤ini düﬂündü. Çal›ﬂmalar› konusunda Göttingen Üniversitesi profesörlerinden Frederich Gauss ile mektuplaﬂ›rken de imzas›n› “M. LeBlanc”
diye att›. Frederick Gauss, kendisiyle mektuplaﬂan
LeBlanc’›n asl›nda bir kad›n oldu¤unu ancak y›llar
sonra ö¤rendi. Hayatlar›nda hiç görüﬂmediler. Ken-

Ch. Ladd-Franklin

rildi. Okulun mütevelli heyeti toplant›lar›na girip o
okulda neden doktora yapmak istedi¤ini anlatt›. ‹stemeyerek de olsa, genç k›z›n baz› dersler almas›na
izin verdiler. Yazd›¤› doktora tezini görünce, üniversitenin mütevelli heyeti Merill’e matematik doktoru unvan› vermeme cesaretini gösteremedi. Ancak sonradan, geçmiﬂte kendisine doktora derecesi
vermekte zorlanan mütevelli heyeti, üniversitenin
yan›nda yeni bir fakülte aç›lmas› için ayn› Winifred
Merill’den yard›m istedi. O, kap›y› açm›ﬂt›. Merilli’den sonra Amerika Birleﬂik Devletleri’nde birçok
kad›n matematikçi bu ve di¤er üniversitelerde matematik dal›nda doktora yapmaya baﬂlad›.
Amerikal› Ruth Gentry (1862-1917) Berlin
Üniversitesi’ne gitti. Ders alabildi, ama lisansüstü

V. Malone Mayes

Winifred Merrill

disine gelen mektuplar›n yazar›n›n bir kad›n oldu¤unu önceden bilseydi, nas›l bir tepki verece¤ini elbette bilemeyiz. Ama, LeBlanc’›n Sophie Germain
oldu¤unu ö¤rendi¤inde, Gauss’un gösterdi¤i ﬂaﬂk›nl›k matematik dünyas›nda iyi bilinir.
Bugünkü bilgisayarlar›n geliﬂtirilmesinde ilk
katk›lar› yapanlardan biri olan ‹ngiliz ﬂair Lort
Byron’un k›z› Ada King (1815-1852), takma bir
isimle makaleler yazd›. Bu makalelerin yazar›n›n,
bir erkek de¤il de bir kad›n oldu¤u ancak ölümünden sonra ö¤renildi.
K›sacas›, bu kitapta ad› geçen kad›n matematikçilerin hepsi engel tan›mayan yarad›l›ﬂta insanlard›. Önlerine konan engelleri y›karak bulunduklar› yerlere geldiler. Uzun süre, Nobel Ödülü alsa-
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lar dahi kad›n bilimciler French Academy of Sciences (Frans›z Bilimler Akademisi) üyesi olam›yorlard›. En eski bilimler akademilerinden olan Royal
Society of London 1660’ta kurulmuﬂtu. Ama, kad›n üye almaya 1945’te karar verdiler. ‹lk kad›n
üyesi olan Mary Cartwright (1900-1998) ise bu
kuruluﬂa 1947’de seçildi. Bir daha da kad›n üye almad›lar. French Academy of Sciences 1666’da kurulmuﬂtu, ama ilk kad›n üyesi olan Yvonne ChoquetBruhat’y› (l923-...) 1979’da kabul ettiler3.
“Sylvester Medal of Royal Society of London
ödülü” 1901’de verilmeye baﬂland›. Bu ödülü alan
ilk ve tek kad›n matematikçi 1964’te Mary Cartwright oldu. “De Morgan Medal of the London
Mathematical Society Ödülü” 1884’te verilmeye
baﬂland›. Yine, bu ödülü alan ilk ve tek kad›n
1968’de Mary Cartwright oldu.
American Mathematical Society 1889’da kuruldu. Bu kuruluﬂa bugüne kadar iki kad›n matematikçi baﬂkan olabildi. Biri, 1983-1984 dönemimde Julia Bowman Robinson (1919-1985), di
¤eri Cathleen Synge Morawetz’di (1923-...). Ayn›

Mary Cartwright

Choquet-Bruhat

d›m eden erkekler de vard›. Zaten, o erkekler olmasayd› kad›nlar›n matematikte bu noktaya gelmeleri
çok daha fazla zaman al›r, hatta belki de olanaks›z
olurdu. Göttingen Üniversitesi’nde Frederich Gauss,
Felix Klien ve David Hilbert, Paris Üniversitesi’nde
JosephLouis Lagrange ve PierreSimon de Laplace,
Berlin’de Karl Weierstrass, Columbia Üniversitesi’nde Frederick Barnard, Varﬂova Üniversitesi’nde
Andrzej Mostoswsk‹, John Hopkins Üniversitesi’nde James Joseph Sylvester gibi erkek matematikçiler olmasayd›, bugün Sophia Kovalevskaya, Sophie Germain, Winifred Merill, Helena Rasiowa,
Grace Chisholm Young ve Christine Ladd-Franklin
gibi isimleri belki de hiç bilmeyecektik. O erkekler
bu baﬂar›l› kad›nlara yat›r›m yapmak gerekti¤ini düﬂündüler. Onlar›n birer deha olduklar›na ve f›rsat
eﬂitli¤ine sahip olmalar› gerekti¤ine inand›lar. Onlar
yapabildikleri kadar, üstelik di¤er meslektaﬂlar›n›n
muhalefetine ra¤men bu kad›nlar›n üniversitelere
al›nmalar›n› sa¤lad›lar. Onlar›n toplumun
önyarg›lar›n› hiçe saymalar›, kad›nlar›n matematikte de baﬂar›l› olabileceklerini gösterdi. O erkekler de

Julia Robinson

kuruluﬂun prestijli y›ll›k konferanslar› (Colloquium Lectures), 1896’da baﬂlad›. Bugüne kadar yaln›zca üç kad›n bu konferans› vermeye davet edildi:
Anna Johnson Pell Wheeler (1927), Julia Robinson
(1980) ve Karen Uhlenbeck (1985). Ayn› kuruluﬂun bir baﬂka konferans serisi olan “Gibbs Lectures” serisi 1923’te baﬂlad› ve yaln›zca Cathleen
Synge Morawetz burada konferans verebildi. Amerikan Kongresi taraf›ndan en baﬂar›l› bilimcilere
verilmek üzere 1959’da baﬂlat›lan “National Medal of Science Ödülü” ilk kez bir bilim kad›n›na,
Cathleen Morawetz’e 1998’de verildi.
Kad›nlar›n verdi¤i bu mücadelede onlara yar-

Maria Agnesi

C. S. Morawetz

kad›nlar›n verdi¤i mücadelenin bir parças›yd›lar.
Frederich Gauss, Sophie Germain’i yüreklendirdi. Joseph Fourier (1755-1839) ise Germain’i matematik çevresine soktu. David Hilbert, Alman Yahudisi Emmy Noether’e destek vererek 20’nci yüzy›l›n
en iyi cebircilerinden birinin yarat›lmas›n› sa¤lam›ﬂ
oldu. Rus Lvovich Chebyshev (1821-1894) yurttaﬂ›
Sophia Kovalevskaya’y› gençken okuyamad›¤› ülkesinde sayg›n bir yere oturttu. Kovalevskaya gibi birini yaratan hiç kuﬂkusuz Karl Weierstrass’d›r. Alicia Boole Stott’u (1860-1940) cesaretlendiren çok
boyutlu geometrici ünlü Pieter Schoute’dur (18461923). Okulu b›rakan Polonyal› Helena Rasiowa’y›
(1917-1994) yeniden matematikte master ve doktora yapmas› için cesaretlendiren Andrzej Mostosws-

3 Claudio Henrion, Women in Mathematics, s. xxvi.
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ki’dir (1913-1975). Macar Rozsa Peter’i (19051977) matemati¤e döndüren s›n›f arkadaﬂ› ünlü matematikçi Laszlo Kalmar’d›r (1905-1976).
Zaman ilerledikçe kad›nlar›n sorunlar› yaln›zca
kad›n olmalar›ndan kaynaklanmad›. 20’nci yüzy›la
girilmesiyle birlikte, insano¤lu dünya savaﬂlar›yla
tan›ﬂt›. Avrupa’da Nazi iktidar›n›n yaratt›¤› Yahudi düﬂmanl›¤› tüm bilim dünyas›n› altüst etmiﬂti.
Yahudi olduklar› için insanlar üniversitelerden at›lm›ﬂ, baﬂka ülkelere göç etmek zorunda b›rak›lm›ﬂ,
hatta okuduklar› ya da çal›ﬂt›klar› üniversiteler kapat›lm›ﬂt›. Kad›nlar da bu çalkant›lardan nasiplerini ald›lar, ama y›lmad›lar. Kendilerini kabul eden
bir baﬂka ülkede baﬂar›lar›n› sürdürdüler. Yine de,
nereye giderlerse gitsinler, ne yaparlarsa yaps›nlar,
kad›n olman›n faturas›n› ödemek zorunda kald›lar.
Örne¤in, 20’nci yüzy›l›n ilk yar›s›nda en büyük
matematikçilerden biri olan Emmy Noether (18821935) Almanya’dan Amerika Birleﬂik Devletleri’ne
göç etmek zorunda kald›¤›nda MIT, Harvard ya
da Chicago gibi üniversitelerde de¤il, kad›nlar için
iyi say›lan, ama gerçekten de iyi olan bir k›z oku-

Anna Wheeler

Karen Uhlenbeck

Christine Ladd-Franklin (1847-1930) hiçbir zaman yeteneklerine ve bilgisine uygun bir iﬂ bulamam›ﬂt›r. Sophia Kovalevskaya Göttingen gibi bir üniversiteden doktora derecesi ald›¤› ve dünyaca ünlü
matematikçi Karl Weierstrass’dan kendisi hakk›nda mükemmel referanslar› oldu¤u halde iﬂ bulamam›ﬂt›r. Buldu¤u beﬂinci s›n›f iﬂleri “çarp›m tablosunu bilmedi¤ini” söyleyerek kabul etmemiﬂtir. Ruth
Wood (1875-1939) ölmeden önce bir vak›f kurarak
tüm servetini bu vak›fa ba¤›ﬂlam›ﬂt›r. Vak›f›n amac›, Ruth Wood’un hocal›k yapt›¤› okulda en az bir
kad›n hocan›n maaﬂ›n›n, okulda en yüksek maaﬂ
alan biriyle ayn› düzeye getirilmesini sa¤lamakt›.
Demek ki, kendisi ücreti konusunda neler çekmiﬂti.
Alman Emmy Noether (1882-1935) doktora
yapt›ktan sonra bir süre iﬂ bulamad›, matematikçi
olan babas›na yard›m etti.
Macar Rozsa Peter (1905-1977) üniversitede
matematik okuduktan sonra iﬂ bulamad›. Matematikte doktora yapt›. Ö¤retim üyeli¤i görevi verilmedi. Alman Ruth Moufang (1905-1977) ço¤u
ö¤rencilerin erkek oldu¤u Frankfurt Üniversite-

Helena Rasiowa

lunda, Bryn Mawr College’da iﬂ bulabildi. Göttingen Üniversitesi’nde ders verirken Noether’in verdi¤i dersler David Hilbert taraf›ndan veriliyormuﬂ
gibi gösterildi. Benzer bir ﬂekilde yine Amerika Birleﬂik Devletleri’ne göç etmek zorunda kalan Hilda
Geirenger von Mises (1893-1973) eﬂinin çal›ﬂt›¤›
Harvard Üniversitesi’nde ya da onun kap› komﬂusu MIT’de de¤il, eﬂinin çal›ﬂt›¤› yere 60 km uzakl›kta çok fazla bilinmeyen Wheaton College’da ‹ﬂ
bulabildi. Göttingen Üniversitesi’ne lisansüstü e¤itimini tamamlamak için giden Olga TausskyTodd’a (1906-1995), yaz tatilini geçirdi¤i ülkesine
mektup göndererek Hitler’in iktidara gelmesinden
sonra Göttingen Üniversitesi’nde e¤itimine devam
etmesinin mümkün olmad›¤›n› yazd›lar.

Rozsa Peter

Hilda von Mises

si’nde “kad›n hocan›n ne iﬂi var” anlay›ﬂ›yla Yahudi olmad›¤› halde Hitler rejimi taraf›ndan iﬂinden
kovuldu. Kanada’da 1970’lerde dahi Evelyn Nelson (1943-1987) doktora derecesini ald›ktan sonra yedi y›l gibi bir süre yaln›zca kad›n oldu¤u için
kadrolu ö¤retim üyesi olarak atanmad›. Amerikal›
Julia Bowman Robinson (1919-1985) çal›ﬂt›¤› bölümdeki bir matematikçiyle evlendi¤inde “kar›koca” ayn› bölümde çal›ﬂamaz diye Berkeley’deki California Üniversitesi’ndeki iﬂinden ç›kar›ld›. Bütün
bunlar 20’inci yüzy›lda oldu!
Hem kad›n olup hem zenci olunca iﬂler daha
da zorlaﬂt›. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde matematikte doktora yapan ilk zenci kad›n unvan›n›,
ayn› y›l doktora program›n› bitiren iki kad›n, Mar-

59

Matematik Dünyas›, 2005 Bahar

jorie Lee Browne (1914-1979) ve Evelyn Boyd
Granville (1924-...) ald›. Tarih 1949 ya da 1950
idi. Çok geç de¤il mi?
Ak›llar›yla, inatç›l›klar›yla, kararl›klar›yla
çok zor kap›lar› açabile›› matematikçi kad›nlar›n
birço¤u verdikleri savaﬂlardan yoruldular. Kimileri çok genç yaﬂta öldüler. Kimileri yapt›klar› iﬂte baﬂar›l› olabileceklerini tüm dünyaya ispatlad›ktan sonra matemati¤i b›rakt›lar. Toplumun
kendilerinden bekledi¤i iﬂlere döndüler. Örne¤in,
büyük u¤raﬂlarla matematik ö¤renip bu alanda
farkl›l›k yaratabilecek Elena Cornaro Piscopia
(1646-1684) 17’nci yüzy›lda bilimin herhangi bir
alan›nda doktora yapan ilk kad›n unvan›n› ald›.
Matemati¤i b›rak›p kendini hay›r iﬂlerine verdi.
Otuz sekiz yaﬂ›nda öldü. Ayn› ﬂekilde, bir di¤er
‹talyan Maria Agnesi (1718-799) matemati¤i b›rak›p yaﬂl›lar için bir fakirhane iﬂletmeye baﬂlad›. Beﬂ paras›z öldü. ‹statistik alan›nda e¤itim
gören ‹ngiliz Florence Nightingale (1820-1910)
sonunda hemﬂire oldu. Dünya kendisini orada
tan›d›. Bütün engellemelere ra¤men matematikte

O. Taussky-Todd

M. Lee Browne

rika’ya gidip esir kamplar›ndaki zencilerin e¤itimleriyle u¤raﬂmay› tercih etti.
Baz›lar›n›n akli dengesi bozuldu. Yapt›klar›
mücadele ve sahip olduklar› deha, onlarda psikolojik bozukluklar da yaratt›. Hayata boﬂverenler oldu. Mücadeleden b›kanlar oldu. Örne¤in, Ada
King (1815-1852) bu yükü kald›ramad›. Alkole
dadand› ve kumarbaz oldu. Öldü¤ünde, oldukça
yüklü bir borcu vard›. Maria Agnesi (1718-1799)
kendini toplumdan uzaklaﬂt›rd›. Yaln›z kald›. Sophia Kovalevskaya (1850-1891) s›kça bunal›mlara
girdi. Matemati¤i birkaç kez b›rak›p geri döndü.
Nina Karlovna Bari’nin (1901-1961) Moskova
Metrosu’nda intihar etti¤i söylenir. Olive Hazlett
(1890-1974) bir kad›n olarak içine düﬂürüldü¤ü
durumu hazmedemedi, akli dengesini yitirdi.
***
Bunca mücadele elbette sonuçsuz kalamazd›.
Say›lar› az da olsa, genelde bilim dünyas›, özellikle
de matematik dünyas› kad›n meslektaﬂlar›n› yok
saymad›. Dünyan›n uydusu Ay’›n üzerindeki kraterlere bilimcilerin isimleri verilmektedir. Ay’daki

Evelyn Granville

doktora yapmay› baﬂarabilmiﬂ Amerikal› Ruth
Gentry (1862-1917) de matemat›¤i b›rak›p hemﬂire oldu. Ailelerinin ve toplumun kendiler›ne
biçtikleri elbiseyi matematikte kendilerini ispatlad›ktan sonra giydiler. Amerikal› Christine
Ladd-Franklin (1847-1930) John Hopkins Üniversitesi’nde ders vermek isteyip de reddedilince
bilimsel çal›ﬂmalar›n›n tümünü b›rakt›. Gönüllü
olarak lisansüstü e¤itim yapmak isteyen k›zlara
yard›m eden bir vak›fta çal›ﬂmaya baﬂlad›. ‹ngiliz
Philippa Garrett Fawcett (1868-1948) belki de
hayat›n›n en büyük ideali Cambridge Üniversitesi’nin Newnham College’›nda ö¤retim üyesi
olunca yapacak yeni bir ﬂeyi kalmam›ﬂt›. Akademiden ayr›l›p seyahat etmeye baﬂlad›. Güney Af-

P. Garrett Fawcett

Nina K. Bari

yüzden fazla kraterin, bulunuﬂuna çal›ﬂmalar›yla
katk› yapm›ﬂ olmalar›n›n an›s›na, bu kitapta hayat
hikâyelerini okuyaca¤›n›z beﬂ kad›n matematikçinin isimleri verilmiﬂtir: ‹skenderiyeli Hypatia (370415), Alman Caroline Herschel (1750-1848), ‹skoçyal› Mary Somerville (1790-1872), Rus Sophia
Kovalevskaya (1850-1891) ve Alman Emmy Noether (1882-1935).
Bu kitapta son sat›rlara geldi¤inizde ak›lda kalabilecek ö¤elerden biri de kad›n matematikçilerin
kariyerlerindeki çizginin neredeyse hep ayn› oldu¤u olacakt›r diye düﬂünüyorum. Ortalama bir kad›n matematikçi önce bir k›z okulundan ya da k›zlar›n yo¤un oldu¤u okullardan birinden üniversite
diplomas› al›yor. Örne¤in, Amerika’da, Bryn

60

Matematik Dünyas›, 2005 Bahar

Mawr, Smith, Mount Holyoke, Wellesley ya da
Swarthmore gibi bir k›z okuluna, ‹ngiltere’deyse,
Cambridge’de Girton College ya da Newnham
College’a gidiyor. Ço¤u zaman erkek matematikçiler için de önemli bir okuldan master ve doktora
dereceleri al›yorlar. Amerika’da Chicago Üniversitesi bunlardan biri. Almanya’da Berlin ve Göttingen üniversiteleri, ‹ngiltere’de Cambridge ya da
Oxford üniversiteleri en az›ndan belli bir tarihten
sonra k›zlara da matematikte yüksek lisans ve doktora yapma olana¤› vermeye baﬂl›yorlar. ‹ﬂ bulma
aﬂamas›nda matematikçi kad›nlar ço¤u zaman yine eski okullar›na dönüyorlar. Smith College, Vassar College, Bryn Mawr College, Swarthmore College ya da Wellesley College’da iﬂ buluyorlar. Girton College ya da Newmham College’da ders verip
araﬂt›rma yap›yorlar. Almanya’daki kad›nlar oldu¤u kadar, Almanya d›ﬂ›ndaki kad›nlar da ya kendi
paras›yla ya da burs bularak Göttingen Üniversitesi’ni ziyaret ediyorlar. Kabe’nin kurucu ve koruyucular› Gauss’tan, Hilbert’den, Klein’dan, M›nkowski’den feyz al›yorlar. Neredeyse, Göttingen’e
gidilemezse, matematikçi olunamaz gibi bir resim ç›k›yor
ortaya.
Bütün bunlar çok zor
ﬂartlarda yap›l›yor. Zor ﬂartlar›n öyküsü asl›nda bitmeyen
bir öykü. Bugün dahi kad›nlar›n matematik bölümlerinde
hak etmedikleri ders yükleri
gibi, yapt›klar›na göre daha
az ücret almalar› gibi, kendi
Olive Hazlett
isimleri alt›nda makale yay›mlamak4 için verdikleri mücadele gibi çektikleri zorluklar erkek iﬂ arkadaﬂlar› taraf›ndan da dile geti-

Konuﬂmac› Kad›n Matematikçiler

• 1896’dan beri her y›l yap›lan Amerika Matematik Derne¤i’nin (AMS) “Colloquium” konuﬂmalar›n› sadece üç kez kad›n matematikçi
yapm›ﬂt›r: 1927’de Anna Pell-Wheeler, 1980’de
Julia Robinson ve 1985’te Karen Uhlenberg.

•

Kad›n matematikçiler, sadece üç kez
1923’ten beri süregelen itibarl› Gibbs konuﬂmac›s› olarak seçilmiﬂlerdir.
riliyor. Öykü belki bitmiyor, ama bir öncekilerin
açt›klar› yol geniﬂledi¤inden, çekilen eziyetler belki
büyük ölçüde azal›yor ama yine de mücadele devam ediyor.
Genelde, matematikçilerin hayatlar›n› ö¤renirken en çarp›c› konulardan biri bu insanlar›n ne kadar büyük bir deha olduklar› ve hayatlar›n›n bizimkilerden ne kadar farkl› oldu¤udur. Kimisi daha liseyi yeni bitirmiﬂken üniversitede profesörlük
teklifi al›r. Kimisi daha yirmi yaﬂ›na basmadan bizler için düﬂünülemeyecek bir boyutta buluﬂlara imza atm›ﬂt›r. Bu insanlar›n “farkl›” olduklar› gibi
bir izlenim elde edilir.
Bu kitapta hayat hikâyelerini okuyaca¤›n›z kad›n matematikçiler hakk›nda akl›n›zda kalacak en
çarp›c› nokta, ne büyük deha olduklar› ya da ne
büyük iﬂlere imza att›klar›ndan çok, ne büyük bir
mücadele vererek baﬂar›lar elde ettikleri olacakt›r.
Profesyonel baﬂar›dan ve meydana getirdikleri
eserler büyük resim içinde ikinci planda kal›r. Belki, bu aç›dan onlara bir kez daha haks›zl›k yap›lmaktad›r. Yapt›klar›yla de¤il, çektikleriyle ak›llarda kalmaktad›rlar. Ama, gerçek bu. Bu gerçek de,
kad›n matematikçiler hakk›nda çok özgün ve bitmeyen bir mücadelenin öyküsünü oluﬂturuyor. ♠

4 Birçok disiplinde yaz›lan makale önce ayn› konuda belli eserler vermiﬂ birden fazla hakeme incelettirilir. Bir makale hakemlerin önerileri do¤rultusunda bas›l›r ya da bas›lmaz. Makalenin yazar› hakemlerin kim oldu¤unu bilmez, ama hakemler
makalenin yazar›n›n ad›n› bilirlerdi. Matematik ve di¤er fizik
bilimlerinde bu uygulama büyük ölçüde tersine dönme sürecinde. Hakemler yazar› bilmiyor, ama yazar hakemlerin kim
oldu¤unu biliyor. Bu yolla, hakemlik müessesesi çok daha
ciddi çal›ﬂmak durumunda b›rak›lmakta, ayr›ca kad›n-erkek
eﬂitsizli¤i ve siyah-beyaz ayr›m› bir ölçüde azalt›lmaktad›r.
Yine de kad›n matematikçilerin, erkeklere göre çok daha fazla zaman harcayarak yazd›klar› makaleleri hakemlerin eleﬂtirme olas›l›¤›n› en aza indirecek ﬂekilde yay›na haz›rlad›klar› söylenir. (Editörler, Patricia Kenschaft and Sandra Keith, Winning
Women into Mathematics, Mathematical Associaton of America, Washington D.C., 1991.)

Birkaç Matematik Ödülü
Field Madalyas›. Matematik ödülleri aras›nda en itibarl›s› olan Fields Madalyas› bugüne
dek hiçbir kad›n matematikçiye verilmemiﬂtir.
Ruth Lyttle Satter Ödülü. 1991’den beri her
iki y›lda bir, bir kad›n matematikçiye verilir.
Louise Hay Ödülü. Her y›l matematik e¤itimine önemli katk›s› olan bir kad›n matematikçiye verilir.
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