Hypatia

Sivas’ta yak›lanlar›n an›s›na
ypatia bugüne yap›t› kalm›fl ilk kad›n matematikçidir.
‹S 370-415 y›llar› aras›nda yaflam›fl olmas›na karfl›n,
yaflam› bugün okullar›m›zda - ne yaz›k ki - ders olarak
okutulacak güncellikte1.
Hypatia ‹skenderiye’de do¤up ‹skenderiye’de öldü¤ünden,
Hypatia’n›n bafl›na gelenlerin nedenlerini anlayabilmek için o
y›llar›n ‹skenderiye’sini bilmemizde yarar var.
‹skenderiye, Makedonya kral› ve Aristo’nun ö¤rencisi Büyük ‹skender taraf›ndan ‹Ö 332 y›l›nda M›s›r’da kurulmufl bir
kenttir. ‹skender’in ölümünden (‹Ö 323) sonra, ‹skender’in en
güvendi¤i general olan Ptolemaios ve ailesi taraf›ndan yönetildi.
Çok büyük bir üniversite ve kitapl›k kuruldu. Ça¤›n en önemli
kültür merkezlerinden biri oldu.
Bu kentte salt Yunanl›lar ve M›s›rl›lar de¤il, Yahudiler de
yafl›yordu. Hatta o ça¤lar›n en önemli Yahudi kentiydi.
‹skenderiyeliler bir süre için Roma ‹mparatorlu¤u’ndan ba¤›ms›zl›klar›n› korumay› zar zor baflarabildilerse de, ‹S 80 y›l›nda pes ettiler.
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Tarihçi Charles Kingsley, Hypatia’n›n yaflam›ndan öylesine etkilenmifl ki,
Hypatia’n›n yaflam›n› konu eden bir roman bile yazm›fl (1907).

326 y›l›nda, 1. Constantin Roma’n›n entrikalar›ndan kurtulabilmek amac›yla Roma ‹mparatorlu¤u’nun merkezini do¤uya
kayd›rmak istedi ve Konstantinopul’u, yani ‹stanbul’u, kurdu2.
Hemen sonra da h›ristiyanl›¤› kabul etti. Paganlarla H›ristiyanlar›n kavgas› 5. yüzy›la taflt›. Daha sonra da görece¤imiz gibi,
Yahudilerin ve Yunan paganlar›n›n etkin olduklar› ‹skenderiye
de bu kavgadan pay›n› fazlas›yla ald›.
Tarihe birazdan geri dönmek üzere Hypatia’n›n çocuklu¤undan sözedeyim biraz3. Hypatia’n›n babas› Theon, ‹skenderiye
Üniversitesi’nde matematik hocas›yd›. Daha sonra üniversitenin
rektörü oldu. Hypatia, ‹skenderiye’deki zengin bilim ortam›ndan
yararland›. Daha genç yafllar›nda soru sormay›, araflt›rmay› ve
kuflku duymay› ö¤rendi. Theon, k›z›n› kusursuz bir insan olarak
yetifltirmek istiyordu. K›z›n›n e¤itimini üstlendi, hem ö¤retmeni,
hem oyun arkadafl› oldu. El sanatlar›, fliir, felsefe, din, astronomi, astroloji, matematik konular›nda eksiksiz bilgilenmesi için
elinden ne geliyorsa yapt›. Çok iyi bir ö¤retmendi. Ö¤retti¤i konular› seviyor ve sevgisini karfl›s›ndakine aktarabiliyordu. O ça¤da ve dünyan›n o yöresinde bilinen bütün dinleri k›z›na ö¤retti.
Dogma düflüncelere ve dinlere saplanmas›na izin vermedi.
Bütün dogmatik dinler yanl›fllarla doludur ve kendine sayg›s› olan bir kimse taraf›ndan son gerçek
olarak kabul edilmemelidir,
ve
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‹stanbul ve çevresinde daha önce de insanlar yafl›yordu elbet. I. Constantin,
‹stanbul’u büyük bir yerleflim merkezi haline getirmifltir. Her yaz›s› bende matematiksel ça¤r›fl›mlar uyand›ran Melih Cevdet Anday 17 Aral›k 1993 tarihli
Cumhuriyet’te flöyle yaz›yor: “[...] bugün Fikirtepe denilen yer, geç Kalkolitik
ça¤da (‹.Ö. 4000-3500) kurulmufl ‹stanbul’un ilk yerleflme yeridir. ‹.Ö. 680
y›l›nda Yunanistan’dan gelen Megaral›lar ise bugünkü Kad›köy’de Khalkedon
ad› ile an›lan yerleflmeyi kurdular.”
Hypatia’n›n yaflam›yla ilgili bilgiler Elbert Hubbard’›n Little Journeys to the
Homes of Great Teachers ve Lynn M. Osen’in Women in Mathematics adl›
yap›tlar›ndan al›nm›flt›r.
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Düflünme hakk›n› hep kullanmal›s›n. Çünkü, yanl›fl
düflünmek, hiç düflünmemekten ye¤dir,
dedi k›z›na.
K›z›n›n salt zihinsel de¤il, bedensel geliflmesine de gereken
önemi verdi. Günün belli saatleri spora ayr›lm›flt›. Hypatia yüzmesini, kürek çekmesini, ata binmesini, da¤a t›rmanmas›n› ö¤rendi. Hitabet, Yunanl›larda hem bir bilim, hem de bir sanatt›.
Hypatia güzel ve etkili konuflmas›n› da ö¤rendi. Güzel sözcükleri seçmeyi, do¤ru mant›¤› kullanmay›, düflüncelerini nas›l dile getirirse
etkili olaca¤›n›, ne zaman f›s›lday›p,
ne zaman sesini yükseltmesi gerekti¤ini ö¤rendi. Theon k›z›na aldat›c›
ve kand›r›c› güzel dillerden sak›nmas› gerekti¤ini söylemeyi de unutmad›. Geçiciyle kal›c› aras›ndaki ayr›m›, neyin önemli, neyin önemsiz
oldu¤unu anlatt›. K›sacas›, Theon, k›z›n›n her an›n› de¤erlendirdi. Bir oya gibi iflledi gençk›z›.
Y›llar sonra Hypatia babas›ndan ö¤rendiklerine kendi kendine ö¤rendiklerini de kat›p flöyle yazd›:
Masallar masal diye, efsaneler efsane diye anlat›lmal›d›r. Boflinançlar› gerçek diye ö¤retmekten daha korkunç bir fley olamaz. Çocuk akl› bunlar› kabul eder
ve çocuk yanl›fl fleylere inan›r. Bu yanl›fl inançlardan
ar›nmak çok zor olur, uzun y›llar al›r. ‹nsanlar boflinançlara bir gerçekmifl gibi inan›p u¤runa dövüflürler. Hatta boflinançlar u¤runa daha fazla dövüflürler,
çünkü boflinanç öylesine elle tutulmazd›r ki çürütülmesi nerdeyse olanaks›zd›r.
Hypatia biraz büyüdü¤ünde - babas›n›n etkisinden kurtulmak için olabilir - dünyay› dolaflmaya ç›kt›. Kimi bir y›l dolaflt› diyor, kimi on y›l. Roma’ya ve Atina’ya gitti. Atinal› filozof,
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yeni-eflatuncu Plütark’tan dersler ald›4. Bu yolculu¤u s›ras›nda
matematikçi olarak ünlendi. ‹skenderiye’ye geri döndü¤ünde
üniversitede matematik ve felsefe okutmas› istendi. Seve seve
kabullendi. Bu günler için yetifltirilmemifl miydi? Hypatia çok
sevilen, iyi bir ö¤retmendi. Tarihçi Sokrat5, Hypatia’n›n hem
s›n›f›n›n, hem de evinin ö¤rencilerle, ça¤›n bilgin ve düflünürleriyle dolup taflt›¤›n› yaz›yor. Avrupa’dan, Asya’dan ve Afrika’dan ö¤renciler salt Hypatia’n›n ö¤rencisi olmak için ak›n
ak›n ‹skenderiye’ye geldiler. Diofantos’un ünlü Aritmetik adl›
yap›t›ndan6 ders verirdi genellikle. Elbet, yap›t› oldu¤u gibi de¤il, düflüncelerini katarak, yorumlar›n› getirerek, gelifltirdi¤i
yöntemleri aç›klayarak anlat›rd›.
Hypatia matematik üzerine birçok kitap yazm›flt›r. Ne yaz›k
ki bu kitaplardan günümüze ancak parçalar› kalabilmifltir. Ço¤u ‹skenderiye yang›n›nda ve Serapis tap›na¤›n›n azg›n halk taraf›ndan yak›l›p y›k›lmas›nda zarar görmüfltür. Babas›yla birlikte Öklid üzerine en az bir kitap yazd›¤› biliniyor. Diofantos’un
astronomi üzerine çal›flmalar›na katk›da bulunan bir yap›t›n›n
parçalar› 15’inci yüzy›lda Vatikan kitapl›¤›nda bulunmufltur.
Hypatia’n›n bir de Apollonius’un Konikleri Üzerine adl› bir kitap yazd›¤› biliniyor. Hypatia’dan sonra 17’nci yüzy›l›n ikinci
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Atinal› iki Plütark vard›r. Birincisi 46-120 y›llar› aras›nda yaflam›flt›r, yaflamöykücüsü olarak tan›n›r daha çok. Sözünü etti¤im Plütark daha az tan›nm›flt›r. Bu yaz›da yeri yok ama, dayanamad›m: Birinci Plütark’›n bilimsel yap›tlar›ndan birkaç›n›n ad› flöyle: Çocuklar›n E¤itimi Üzerine - Bir Delikanl› fiiiri Nas›l ‹flitmelidir?, Ya¤c›yla Gerçek Dost Nas›l Ay›rdedilir?, Evliye Ö¤ütler,
Kara Hayvanlar› m› Yoksa Deniz Hayvanlar› m› Daha Zekidir?, Su mu Yoksa Atefl mi Daha Yararl›d›r?
Atinal› filozof Sokrat de¤il.
Ça¤›m›z›n matemati¤ine büyük katk›s› ve etkisi olan bu yap›t, ancak 1600’lü y›llarda Latinceye çevrilip Bat› taraf›ndan tan›nm›flt›r. Fermat, Büyük Teoremini iflte bu çevirinin bir sayfa kenar›na yazm›flt›r. Diofantos da ‹skenderiye’de yaflam›flt›r. Tahminen 3’üncü yüzy›l›n ortalar›nda. ‹skenderiye 3’üncü yüzy›l›n sonlar›nda bir baflka matematikçi tan›m›flt›r: Pappüs. Bugün hâlâ daha Pappüs’ün geometriyle ilgili çok önemli bir teoremi matematikte s›k s›k kullan›l›r.
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yar›s›na de¤in bu konuya dokunulmam›flt›r, ta ki Descartes,
Fermat, Newton, Leibniz gelene dek. Bunun d›fl›nda, Ptolemaios’un astronomi ve Diofantos’un aritmetik kitaplar›na düfltü¤ü
notlar› var elimizde. Hypatia, gökyüzü gözlemlerinde, su ar›tmada, denizcilikte kullan›lan çeflitli bulufllar›yla da ünlüdür.
Hypatia çok güzel bir kad›nd›. Güzelli¤i, bilgisi ve akl› dillere destand›. Prensler, filozoflar Hypatia’ya evlenme önerisinde
bulundular. Hiçbirini akl›na eflit bulmam›fl olacak
ki, “ben gerçekle evliyim”
lafebeli¤ine
s›¤›narak
önerileri geri çevirdi. Öte
yandan, sevgiliden yoksun olmad›¤› biliniyor.
Hypatia öylesine ünlüydü ki, “‹skenderiyeli filozof” ya da “‹skenderiyeli esin perisi” adresli mektuplar do¤rudan kendisine verilirdi.
Hypatia, yeni-eflatuncular denilen bir düflünce
okulundan sayard› kendini. Bu okulun bilimsel düflünme yöntemi H›ristiyanlar›n dogmatik ve ba¤naz düflünceleriyle çelifliyordu.
‹S 412 y›l›nda, ‹skenderiye’nin patrikanesinin bafl›na Kiril
ad›nda bir adam atand›. Kiril’in öykümüzde önemli yeri var. Biraz Kiril’den sözedeyim7.
Kiril çöllerde oruç tutup dua eden sofu bir H›ristiyand›. Gene de dünya ifllerinden elini aya¤›n› çekmemiflti (bir arkadafl›n›n
7

Kiril (Cyril) üzerine bilgiler, Edward Gibbon’›n (1737-1794) Decline and Fall
of the Roman Empire adl› yap›t›ndan elde edilmifltir.
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elefltirisi.) ‹yi bir konuflmac›yd› ve insanlar› kullanmas›n›, etkilemesini iyi biliyordu. “Parabolari” denilen bir çapulcu ordusu
emrindeydi. Parabolariler bafllang›çta bugünün K›z›lay’› görevini görüyorlard›. Daha sonra amaçlar›ndan sap›p, çal›p ç›rpmaya bafllad›lar. Kiril paganlara sald›rmaya en zay›flar›ndan bafllad›. Çok yak›p y›kt›, çok suçsuz insan öldürdü. Sonra, ‹skenderiye’nin kuruluflundan bu yana özel yasalarla korunan ve bar›fl
içinde yaflayan Yahudilere yüklendi. Tap›naklar›n›, yani havralar›n› yerle bir edip onlar› kentten sürdü.
Roma’n›n atad›¤› M›s›r müfettifli, Orestes ad›nda ça¤›na göre ayd›n say›lacak bir insand›. Hypatia’n›n da yak›n arkadafl›yd›. Kiril’in yapt›klar›n› hükümetine flikayet ettiyse de bir sonuç
elde edemedi. Bir gün, Orestes arabas›yla yoldan geçerken 500
kadar rahip Orestes’e sald›r›p öldürmek ister. Orestes, h›ristiyan oldu¤unu ›srarla söylese de bir yarar›n› görmez. Tafl ya¤muruna tutulur. Yaralanan Orestes ölümden son anda halk taraf›ndan kurtar›l›r. Orestes, kendini yaralayan›n cezas›n› orada ve o
anda verir: ölüm. Kiril daha sonra Orestes’in öldürttü¤ü kifliyi
büyük bir törenle katedrale gömdürür ve ad›n› Thaumasius’a
(“Mükemmel” demek) de¤ifltirir.
Kiril yaln›z dinsel gücü de¤il, siyasi gücü de eline geçirmek
istiyordu. Bu nedenle Orestes ve yandafllar› yokedilmeliydi, en
az›ndan Orestes zay›flat›lmal›yd›. Hypatia, Orestes’in yak›n arkadafllar›n›n en önemlisi ve en baflta gelenlerindendi. Hem sayg›nd›, hem bilgiliydi, hem iyi konuflurdu, hem de ünlüydü.
Hypatia ortadan kald›r›lmal›yd›. Orestes’le Kiril’in dostluklar›na tek engelin Hypatia oldu¤u ve Kiril’e k›zo¤lank›z bir adak
gerekti¤i söylentileri yay›l›r kentte. Matematik tarihinin en korkunç cinayeti için ortam haz›rlanm›flt›r. K›flk›rtmac›lar›n da yard›m›yla, çapulcular, iflsizler, cahiller H›ristiyan olmayan Hypatia’ya karfl› k›z›flt›r›l›r. Hypatia, üniversitesinin önünde arabas›ndayken bu canavarlar›n hücumuna u¤rar. Önce soyarlar,
sonra midye kabuklar›yla etlerini parçalay›p atefle atarlar.
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Soruflturma aç›l›r elbet. Aç›lmaz olur mu? Ama rüflvet ve güç
gösterisi sayesinde sonuçlanmadan kapan›r. Kiril, Hypatia’n›n
Roma’da oldu¤unu, linç edilmedi¤ini bildirir halka. ‹skenderiyelileri kand›rm›fl olabilir ama Tarih’i kand›ramam›fl8.
Beflinci yüzy›l›n bafl›nda ‹skenderiye’de yaflanan dehfletin bir
benzeri, yirminci yüzy›l›n sonunda S›vas’ta yafland›. Elimizi flaka¤›m›za koyup düflünelim.

8

Bu yaz› yaz›ld›ktan sonra, The American Monthly, cilt 101, say› 3, Mart
1994, sayfa 234-243’te Michael Deakin’in “Hypatia and Her Mathematics”
adl› yaz›s› yay›mland›. Deakin yaz›s›nda Hipatya üzerine yayg›n yanl›fl bilgilerimizi düzeltiyor. Konuyla ilgilenenlerin okumas› gereken bir yaz›.
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