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FRANSA’DA XVI. VE XVII. YÜZYILLARDA                                      
BİLİM İNSANI KADINLAR* 

       
Jale ERLAT**

FEMMES SCIENTIFIQUES EN FRANCE AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES
Au XVIe siècle, les femmes attendraient encore longtemps pour acquérir pouvoir, autonomie et 
influence. Les universités demeuraient contre les femmes et la science. La Renaissance française 
n’accepta que l’instruction de la femme noble et ne fit rien pour l’éducation des femmes du peuple. 
Au XVIe siècle, on dénombre deux femmes de génie, dont l’influence s’exerça, pour l’une, au début 
de la Renaissance et pour l’autre ả la fin: Christine de Pisan et Marie de Gournay. La première, 
tout en s’opposant ả la misogynie masculine, souligna que les femmes inventèrent l’agriculture, 
le filage, la préparation des aliments et l’autre pratiqua l’alchimie, la chimie et la philologie. Le 
XVIIe siècle vit apparaître un plus grand nombre de femmes férues de sciences. Il faut signaler les 
efforts de Fontenelle pour vulgariser les sciences, de Descartes qui traduisit du latin en français 
son Discours de la Méthode le mettant à l’usage des femmes et surtout de Jérome Lalande qui 
rédigea son Astronomie des dames. Passionnées pour d’instruction, elles se réunirent dans les 
Salons y accueillant les spécialistes de la science naturelle et expérimentale. Dans le domaine des 
mathématiques, géometrie et astronomie, brillèrent Marguerite de Sablière et Mme de Tancin. 
L’école de Saint-Cyr, où s’instruisaient 250 filles du peuple fut fondée par Françoise de Maintenon. 
La courageuse astronome Jeanne Dumée, rédigea un commentaire des Entretiens de Copernic 
touchant la mobilité de la Terre. La minérologue Martine de Bertereau de Beausoleil, fit des travaux 
dans les mines, malheureusement elle fut jugée sorcière et décéda en prison. Marie Meurdrac a 
découvert la science de la proprété du corps humain, la cosmétologie. Les femmes, exclues de la 
médecine, étaient cependant autorisée à apprendre l’anatomie, domaine où les activités de Marie-
Catherine Bilheron attirent l’attention. La profession de sage-femme fut autorisée par un édit de 
Henri II. Dans cette profession, Louise Bourgeois mena une brillante carrière et fut à l’origine d’une 
école d’obstétrique l’Hôtel-Dieu de Paris.
Mots-clés: Renaissance, XVIIe siècle, Salon, philologie, astronomie, minérologie, cosmétologie, 
anatomie, sages-femmes

FEMALE SCIENTISTS IN FRANCE DURING THE XVIth AND THE XVIIth 
CENTURIES

In XVIth century women had not yet acquired power, autonomy and influence. The universities 
were against women and science. The French Renaissance only accepted the education of noble 
women and did nothing for the others.  There are mainly two women in the XVIth century, the 
first one influenced the beginning and the second the end of the century: Christine de Pisan who 
criticized woman haters severely , insisted that women invented agriculture, couture, preparation of 
food; and Marie de Gournay who practiced chemistry, alchemy and philology. During the XVIIth 
century numerous women appeared who were keen on science. there were also Fontenelle’s effort 
to vulgarize sciences and that of Descartes who translated his Discourse on the Method from Latin 
into french offering it to the usage of women and specially Jérome Lalande who wrote Astronomy 
for Ladies. These well-educated ladies gathered in “Salons” where they welcomed specialists of 
natural and experimental sciences. In math, geometry and astronomy, the names of Marguerite 
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de Sablière and Mme de Tancin deserve to be mentioned. The Saint-Cyr school which dealt with 
the education of 250 girls from lower classes of society was founded by Françoise de Maintenon. 
The courageous woman astronomer Jeanne Dumée wrote a commentary on Copernicus’ talks 
about the Earth’s motion. The minerologist Martine de Bertereau de Beausoleil who worked in 
the mines, was unfortunately considered a witch and died in prison. Marie Meurdrac found the 
science concerning the cleanliness of the human body, cosmetology. Women were excluded from 
medicine but were allowed to learn anatomy in which the studies of Marie-Catherine Bilheron 
were considered worthy. Midwifery was allowed by edict of Henri II. Louise Bourgeois had a very 
successful career in this profession and was considered to be the founder of the obstetrics school 
called l’Hôtel-Dieu de Paris.
Keywords: Renaissance, XVIIth century, Salon, philology, astronomy, minerology, cosmetology, 
anatomy, midwifery

Genel olarak Orta Çağ’da kadınlar, gerek toplumsal yaşamda, gerekse kültür alanında 
bir gerileme yaşamışlardı. Bu dönemde, statülerine bağlı olarak sadece soylu kadınların 
toplumda bir yerleri ve itibarları olmuştu ancak izleyen zamanlarda, hatta XVIII. yüzyıla 
dek, kadınlara resmi bir görev almaları yasaklanmış, örneğin Hildegarde de Pingen’in gü-
nümüzde modern sayılabilecek eserlerini görebilmek için, çok uzun bir zamanın geçmesi 
gerekmişti. Kilise “zayıf” olarak gördüğü kadınları feodal yaşamın şiddet dolu kuralları-
na karşı koruma görevini üstlenmişti ama sonraları bu rolü terk etmiş, kadınlara üniver-
site eğitimini yasaklamış, hastaları iyi etmeye çalışanları ise büyücü olarak görmüş ve 
engizisyon mahkemelerinde cezalandırmıştı. 1789 Fransız Devrimi kadınların durumunu 
belirleyen kural ve yasaları değiştirmemiş, onları “pasif vatandaş” olarak tanımlamıştı.

Rönesans dönemi ve kadın bilim insanları
Üniversitelere kadınlar alınmıyor, skolastik felsefe ve Aristo’nun fiziği okutuluyor, 

dersler metinler üzerinden veriliyor ve doğanın gözlemlenmesi yapılmıyordu.1 Bu durum, 
Fransa’da Rönesans’ın karanlık yüzüydü ve bilimin ilerleyişinde olumsuz rol oynadı. 
Bu alanda çaba, üniversitelerde değil, bilimsel araştırmalar için oluşturulmuş kurumlar-
da, Collège de France, Le Jardin du Roi, Salon’lar ve askeri okullarda gösteriliyordu. 
Bunların arasında Salon’lar2 kadınların da bilim için heyecan duydukları ve öğrendikleri 
mekânlardı. Örneğin burada ünlü kanun adamı ve matematikçi François Viète’i dinler-
lerdi. Viète en önemli eseri Introduction à l’art analytique - Analitik Sanata Giriş’i öğ-
rencilerinden Catherine de Parthenay’a ithaf etmişti. XVII. yüzyılda Descartes skolastiğe 
karşı Yontem’ini savunduğunda, kadınların desteğini almak istemiş, Paris’teki Salon’lar 
Descartes’ın felsefesinin anlatıldığı ve yayıldığı yerler olmuştu.

Oysa başka bir Avrupa ülkesi İtalya, kadınların eğitiminde, Orta Çağ’da kurduğu dü-
zeni XVI. yüzyılda da sürdürmüş, Avrupa ülkelerinin aksine üniversitede kadınları eğit-
meye ve onlardan eğitmen olarak yararlanmaya devam etmişti.3 Fransa’da ise, eğitimin 
olanakları sadece soylu kadınlar içindi; halktan gelenler cahil kalmalıydılar, ta ki, İspan-
yol asıllı hümanist Jean Luis Vives (1492-1540) kadınların eğitim haklarını savununcaya 
ve kötülüklerin cehaletten kaynaklandığını söyleyinceye dek. Kadınların Fransa’da tüm 
bilimlerden, kültürden ve bilgiden mahrum edilişleri tabii ki şiddetli tepkilere de neden 
oldu. İlk tepki Rönesans’ın başlangıç yıllarında Christine de Pisan’dan, son yıllarında ise, 
Marie de Gournay’den geldi. 
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İspanya doğumlu, ilk eğitimini astroloji ve astronomi hocası olan babası Thomas de 
Pisan’dan alan Christine de Pisan (1364-1431), veba salgınından kaçıp babasıyla Fran-
sa’ya yerleşmiş ve daha sonra Fransız tabiiyetini almıştı. Thomas de Pisan Fransız kralı 
V. Charles’ın kendi çevresinde oluşturmak istediği hümanist grubun içinde yer aldı. İşte 
Christine bu kültür atmosferinde yetişti. 15 yaşında evlendi, mutlu oldu ancak 25 yaşına 
geldiğinde artık üç çocuklu bir duldu. Eşinden alacağı miras için 15 yıl hukuk mücadelesi 
verdi. Çeviriler yapıp, şiirler yazarak hayatta kalmayı ve ailesine bakmayı başardı. Ünü 
Fransa’yı aştı, Avrupa ülkelerine yayıldı. Orléans ve Bourgogne dükleri onu korumaları 
altına aldılar. Kral V. Charles resmi biyografisini Christine’e yazdırdı. Bourgogne dükü, 
biri kızının diğeri oğlunun eğitimi için Christine’den iki kitap yazmasını istedi: Le livre 
des trois vertus – Üç Erdemin Kitabı kızların eğitimi, Le livre du corps de policie – İkti-
dar Gücünün Kitabı ise erkeklerin entelektüel ve siyasal eğitimi konusunda yazılmış iki 
önemli belge niteliğindeydi. Christine erkek çocuklarla ilgili kitabında, iyi bir yöneticinin 
erdem, güç ve sağduyu ile ülkesini nasıl yönetmesi gerektiğini irdeliyor, hümanist bir kral 
tarifi vermeye çalışıyordu. Christine’in katıldığı başka bir önemli savaş, yine kadınlarla 
ilgiliydi: La Querelle de la Rose – Gül’ün Kavgası: Bu savaşı dönemin ünlü bilgesi ve 
düşünürü Jean de Meung’ün  Le roman de la Rose – Gül’ün Romanı adlı kitabına karşı 
açtı. Anti feminist bir tavırdı Christine’inki; Meung’ün üstü örtülü erotik göndermelerini, 
evlilik kurumuyla alay etmesini, serbest aşkı savunmasını eleştirdi. Cinsel özgürlüğün 
bedelini kadınların ödediğini düşünüyordu. Tepkileri iyi karşılanmadı; Jean de Meung 
gibi büyük bir ustadan özür dilemesi istendi. Christine özür dilemedi ama kadınların tari-
hini incelediği iki metinle bu saldırılara yanıt verdi: La Cité des femmes – Kadınlar Kenti 
ve Le Livre des trois vertus – Üç Erdemin Kitabı. 4

Doğadan kaynaklanan tutkuları ve içgüdüleri savunan Meung’e karşı, Christine man-
tığın, doğruluğun ve adaletin yüceliğini vurguladı, Bu üç erdem Christine’inin La cité 
des dames adlı kitabının temel taşlarıydı. Ancak bununla da kalmadı; ailelerin oğullarına 
verdikleri bilimsel eğitimi kızlarına da vermiş olsalardı, tarım, beslenme ve eczacılıkta 
ülkenin daha ileri bir noktada olacağını da savundu. Kendinden dört yüzyıl sonra yaşa-
yacak olan bir Voltaire’in, “Tüm sanatları erkekler yaratmıştır, kadınların yarattığı sanat 
yoktur” sözünün yüzyıllar öncesinden boşa çıkacağının işaretini verdi.

Christine de Pisan’dan yaklaşık bir yüzyıl sonra, yükselen başka bir kadın sesi, Mon-
taigne hayranı Marie de Gournay (1565-1645), Rönesans’ın sonunu vurguluyordu. Sıra-
dan bir aristokrat ailenin kızıydı. Aile Katoliklerle Protestanlar arasındaki savaş sırasında 
Paris ve Gournay arasında gidip gelerek yaşadı. Annesinin hayali Marie’ye iyi bir eş 
bulmaktı ama onun dikiş dikmeye, yemek pişirmeye ilgisi ve niyeti yoktu, kadınlara özgü 
olarak düşünülen bu geleneksel becerileri öğrenmedi. Ama yardım almaksızın Latince 
öğrendi. Edebiyata meraklıydı. Koca bulsun diye yollandığı Paris’te  “İkinci Babam” 
dediği Montaigne’i buldu.1582’den sonra kendini Montaigne’e ve Denemeler’e adadı. 
Bu eserin etkisinde Le Promenoir de Monsieur de Montaigne - Bay Montaigne’in Gezinti 
Yeri adlı romanını yazdı. Romanın kadın kahramanı Alinda’nın ağzından, Montaigne’de 
de var olan şu düşünceyi savundu: “Kadınlar kendileri için yapılan yaşam kurallarını 
reddetmekte haklıdırlar çünkü bu kurallar onlara sormadan konulmuştur”. 1591’de Mon-
taigne öldü. Ailesi Denemeler’in bitmemiş halini, binlerce eki ve yorumu okuması ve 
düzenleyip yayımlaması için Marie de Gournay’a verdi. Marie eseri bitirdi ve yayımladı. 
Sadece Fransa’da değil, Belçika ve Hollanda’da da satışını sağladı.
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Marie de Gournay’e göre, kadınlar erkeklerle eşit olmaktan öte, onlardan farklıydı-
lar. Mantık, hukuk alanlarına onları uzak tutan Montaigne’in aksine, Marie de Gournay 
kadınların bilimsel araştırmalar yapabileceklerini savundu, kendi de yedi yıl boyunca 
simya ile uğraştı, deneyler yaptı ve kendisiyle alay edenlere karşı durdu : “Bir maddenin 
ateşle temasından ne elde edilebileceğini merak etmek doğal ve sağlıklı değil midir” diye 
sormuştu. Simyanın tekniklerini, çözümleme, damıtma, kalsifikasyon ve buharlaşmayı 
öğrendi. Simya yoluyla kimyanın yasalarını bulamadı ama deneylerine açık, net ve man-
tıklı açıklamalar getirdi.

Marie de Gournay aynı zamanda bir filologdu. Traité sur la poésie -Şiir Üzerine Kitap 
adlı incelemesinde, Fransızcayı sadeleştirmek uğruna fakirleştiren Malherbe’e karşı çık-
mış, Antik yazarlara öykünen Ronsard’a karşı ise şiirde özgürlüğü, özgünlüğü savunmuştu. 
Fransız dilinin analitik bir araştırılmasının yapılmasını öneren ilk kadın yazar olan Marie 
de Gournay bu alanda Du langage français, Des métaphores, Des diminutifs  - Fransız Dili, 
Mecazlar ve Küçültme Ekleri, adlı metinleri yazarak Fransızca’nın evrimini incelemişti. Ne 
yazık ki, bu alandaki çalışmaları yaşadığı dönemde değerli görülmedi. Tersine saldırılara, 
sert eleştirilere uğradı. Denebilir ki, bu alandaki yaşadıkları kadın erkek eşitliğinin bir dışa 
vurumu gibiydi çünkü ona saldıranlar cinsler arasındaki eşitsizliği bu yolla yok saymışlar-
dı.5 Ancak söylemeden geçmeyelim, Fransız Akademisi’nin kurucusu Richelieu, Marie de 
Gournay’in salonunda, Fransız dili üzerine yapılan sunumları, düşünceleri merakla izlemiş, 
ancak Akademi’yi kurarken ne Marie de Gournay’i ne de başka bir kadın yazarı kurucular 
arasına almıştı. Fransız Akademisi’nin kurucuları sadece erkeklerdi.

XVII. Yüzyılda kadın bilim insanları
Rönesans döneminde, Fransa’da Christine de Pisan ve Marie de Gournay araştırmaları 

ve yazdıklarıyla hayatlarını kazanan ve edebiyat sayesinde özgür olup ayakta durabilen 
nadir yazarlardandı. XVII. yüzyılda İngiltere’de olduğu gibi Fransa’da da, bir kadın toplu-
luğunun bilimle ilgilendiğine, yeni icatlar için heyecan duyduğuna, matematik öğrendiğine 
hatta bilimsel deneylerle uğraştıklarına tanık olunur. Bu bilgi düşkünü kadınlar için kimi 
üreticilerin, küçük cep mikroskopları ve gök bilime meraklılar için de küçük dürbünler 
ürettikleri söylenir. Molière’in onlara yönelttiği yergiler bir kenara bırakılırsa, özellikle 
Fransa’nın başkentinde açtıkları Salon’larda bilime önemli katkılar yaptıkları ve Paris’i bir 
Atina haline getirdikleri söylenebilir. Kadınların bu yeni Rönesans’ında, Descartes’ın rolü 
büyüktür.  Mme de Genlis, Le Club des Femmes, ou le retour de Descartes – Kadınlar 
Kulübü ya da Descartes’ın Dönüşü adlı oyununda, “Descartes erkeklerin kadınlara yönelik 
ilkel düşüncelerine karşı duran, onları savunan ilk insandır” diyerek filozofa şükranlarını 
sunmuştu. Descartes Discours de la Méthode – Yöntem Üzerine Söylev’ini önce Latince 
yazmış, kendisi Fransızca’ya çevirmiş ve bunu özellikle kadınlar, felsefesini ve yöntemini 
anlasınlar diye yaptığını savunmuştu. Skolastiği reddederek, modern fiziğin kurucusu olan 
Descartes, kadınların mantığını ve analitik geometri ve matematiğe olan ilgilerini öne çı-
karmış, onların doğal mantıklarıyla kartezyen bakış açısını daha kolay anlayabileceklerini 
savunmuştu. Descartes’ın bu görüşleri ve beklentileri kadınlar nezdinde elbette ki karşılık 
buldu. Sadece Fransa’da da değil, bunun “ölü doğan bir düşünce” olduğunu söyleyerek 
kayıtsız kalan Newton’a ve sorun üzerine hiç kafa yormayan Galilée’ye karşın İngiltere, 
Belçika ve Almanya’da Elisabeth de Bohème, Christine de Suède, Anna-Maria von Schur-
man, Descartes’ın felsefesini ve yöntemini benimsediler.6
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Fransa’da ise Poulain de la Barre, 1673’de yazdığı yüz sayfalık Traité de l’égalité des 
deux sexes – İki Cinsin Eşitliği konusundaki kitabında, Descartes’ın yöntemini kadınların 
eğitimi alanında kullandı. Ve şu sonuca ulaştı: aklın cinsiyeti yoktur. Oysa kadınların ça-
ğırılmadığı akademiler kuruldu ve böylece başka pek çok alanda dışlandıkları gibi, kadın-
lar bilimden de dışlandılar. Ancak burada istisnalar kaideyi bozmaz demek yerinde olur 
çünkü 1570’de III. Henri’nin kurduğu L’Académie du Palais, Cathérine de Clermont ve 
Marquise de Retz’i kabul etmişti. Öte yandan, Jean de La Bruyère Fransız Akademisi’ne 
Mlle de Scudéry ve Mme des Houlière’in kabul edilmesini savunmuş ancak çoğunlukta 
olan karşıtlar şair Jean Chapelain’in önderliğinde uzun süre yürürlükte kalacak kararı 
aldırmışlar ve kadınların Fransız Akademisi’ne alınmasını yasaklamışlardı. 

Bilgilenmek için yanıp tutuşan kadınlar, kendilerinin yöneteceği bir kurumda buluş-
tular: Salonlar. XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren Parisli kadınlar neredeyse haftanın 
her günü ünlü bir uzmandan fizik, kimya, geometri ve matematik dersleri almaya ve 
salonlarında bilim adamlarını ağırlamaya başladılar. Bu durum Fransız Devrimi’ne kadar 
sürüp gitti. Doğa bilimciler Jussieu ve Buffon yüzlerce dinleyicinin önünde buluşlarını 
anlatırken dinleyicilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktaydı.7 Deneysel fiziğin 
yaratıcısı Abbé Nollet hem araştırmalarının masraflarını karşılıyor hem de deneyler için 
uygun hale getirdiği evinde, güneş ve ay tutulmaları üzerinde matematik işlemler yapan 
kadınları ağırlıyordu. 

Yine XVII. yüzyıla dönersek, Fontenelle Entretiens sur la pluralité des mondes – 
Çoğulculuk Üzerine Konuşmalar adlı daha çok kadınları düşünerek ve bilimdeki son 
buluşları herkesin anlayacağı biçimde kaleme aldığı eseriyle büyük bir başarı elde etti. 
Eser bilimsel açıdan hızla demode olsa da, Fontenelle burada Descartes’ın görüşlerini 
sunmuştu. Düşünür, başka gezegenlerin uyduları olan ve yaşanılan diğer dünyalardan söz 
etmiş ve çok hassas bir alanla, din kitaplarında yazılanlarla ters düşmüştü. Ancak eserinin 
ünü ve müthiş başarısı daha büyük değerde bilimsel yapıtların ortaya çıkışına yol açtı; bir 
süre sonra, Jérome Lalande  Astronomie des dames – Hanımların Gök Bilimi adlı yapıtını 
hem edebiyata hem de bilime kazandırdı, eseri adeta kadınların başucu kitabı oldu…

Devam edelim: Marguerite de Sablière’in derin bir bilimsel bilgisi vardı. Matema-
tik, geometri ve astronomiyi iyi bilirdi. Dönemin ünlü hocalarından Roberval’den ders 
almıştı. Orentalist François Bernier 1678’de yazdığı ünlü eseri Abrégé de la philosophie 
de Gassendi – Gassendi Felsefesinin Özeti’ni, Mme de Sablière’e ithaf etmişti. Querelle 
des Anciens et de Modernes - Eskiler ve Yeniler arasındaki tartışmada bu kadın yazar 
Yenilerin öncüsü Charles Perrault’nun yanında saf tuttular. Ünlü Madame de Lambert’i 
(1647-1733) söylemeden geçmeyelim. O da Salonunda matematikçileri ağırlamış ve kısa 
felsefi kitaplar yazmıştı: De l’Amitié – Arkadaşlığa dair, De la vieillesse - Yaşlılığa dair, 
Métaphysique de l’amour –Aşkın Metafiziği, Réflexions nouvelles sur les femmes – Ka-
dınlar Üzerine Yeni Düşünceler…

Matematikçi d’Alembert’in annesi Claudine  de Tencin’in  (1682-1749) Salon’u ise, 
diğerlerinden farklı olarak siyasetin tartışıldığı, Jansenistlere karşı düşüncelerin şiddetle 
savunulduğu, deneye bağlı bilimin savunucularının (Abbé Nollet gibi) son buluşlarını 
sundukları ve kadınlara iyi bir bilimsel kültürün verildiği yerdi. Kadınlara öğrenme fırsatı 
ve özgürlüğü veren salonlar, biraz da endişeyle ve temkinlilikle izlenirdi ve burada, “bir 
kadına kur yapmak isteyen bir erkek, Descartes’ın felsefesini ve Newton’un fiziğini iyi 
bilmeli” düşüncesi hâkimdi… 
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Eğitim alanında, Fénelon’la birlikte önemli bir adım atan kadın Françoise de Mainte-
non’du (1635-1719). Öncülüğünde açılan okul Saint-Cyr’de, yoksul ailelerden gelen iki 
yüz elli kadar kız çocuğuna okuma, yazma, gramer, imlânın yanı sıra doğa bilimlerinin 
önemli ilkelerini öğretmek hedeflenmişti. Ancak bir süre sonra bu hedeflerden sapıldı; 
kızlara iyi bir anne ve eş olmanın kuralları öğretilmeye başlandı. Tiyatronun ahlâkı yok 
edişi üzerinde yoğunlaşıldı, kızların Racine’in Esther adlı tragedyasını mükemmel yo-
rumlayarak oynamaları rahatsız etti - ve dış dünya ile ilişkileri kısıtlandı, öyle ki ailelerini 
bile üç ayda bir görür oldular. Bu olumsuz gelişmelere karşın, Saint-Cyr okulu, kızların 
eğitimi için açılan ilk Devlet kurumu olması nedeniyle önem taşır.

Astronomi XVII. yüzyılda kadınlar tarafından en çok bilinen ve başarılı olunan bi-
lim dalıydı. Bu alanda Alman kadınlar öncüydüler. Sartori, kitabında, 1650-1710 yıları 
arasında, Alman astronomların yüzde 14’ünün kadınlar olduğunu yazar.8 Öncüleri, Da-
nimarkalı kimyager ve astronom Sophie Brahé (1556-1643) bir düelloda burnundan ya-
ralanarak ilk burun protezini yapan ve “Gümüş burunlu astronom” olarak anılan Tycho 
Brahé’nin kız kardeşidir. Polonyalı astronom Marie Cunitz ise (1610-1664), Kepler’in 
astronomisini tekrar hesaplayarak gezegenlerin pozisyonlarını saptamış ve bu bilgileri 
basitleştirerek anlatabilmişti. Newton’la astronomi, gök bilimi olma yolunda ilerleyerek 
aydınların yoğun ilgisini çekerken, Fransız astronom Jeanne Dumée, Copernic’in düşün-
celerini yorumlayan bir metin kaleme aldı: Entretiens de Copernic touchant la mobilité 
de la Terre – Dünyanın Hareketleri Konusunda Copernic’le Konuşmalar… Cesaret işiydi 
çünkü Descartes bundan sadece yirmi yıl kadar önce, Galilée’nin kuramlarını Katolik 
kilisesinden korktuğu için savunmamıştı. 

Hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Fransız Jeanne Dumée’yi bir yüzyıl sonra, 
önemli bir şahsiyet, Nicole-Reine Lepaute (1723-1788) izleyecektir. Fransız gökbilimci 
ve matematikçi Lepaute, Halley kuyruklu yıldızının Satürn ve Jüpiterle olan çekimini 
ve güneş tutulmasının zamanlamasını hesaplayabilmişti… 9 Astronom kadın bilimcilere 
eşlik eden matematik ve fizik uzmanı kadınlar Aydınlanma Çağı’nın parlayan yıldızlarıy-
dılar: bunların en önde gelenlerinden Emilie du Châtelet, izleyen sayıda, incelememizde 
geniş yer bulacaktır.

Tarih öncesi zamanlardan bu yana, kadınlar bitkileri tanımayı, yetiştirmeyi, kullan-
mayı, onlardan yemek, ilaç ve kumaş yapmayı bilmişlerdi. Rönesans döneminde tıptan 
uzak tutulmuşlardı ama kimya ile uğraşmayı hep sürdürdüler. 1640’larda, sihir yapmakla, 
büyücülükle suçlanan Martine de Bertereau de Beausoleil (1590-1645)  Vincennes ha-
pishanesine kapatıldı ve orada öldü. Beş yıl sonra, eşi Baron de Beausoleil de Bastille 
hapishanesinde can verdi. Tanınmış bu iki jeolog ve mineralog bilim insanının ölümü 
üzerindeki sis perdesi kalkmadı. Onlarla ilgili bilgiler mekanik, hidrolik, kimya ve geo-
metriyi iyi bilen Martine de Bertereau’nun yazılarından edinildi. Beausoleil’lerin en bü-
yük araştırmaları Avrupa ülkelerindeki kömür madenlerinde oldu, Fransa kralı IV. Henri 
onları destekledi. Ancak araştırmaları sırasındaki bulguları büyücü oldukları yorumlarına 
neden oldu. Yaygın inanç, yerin altındakilere ulaşmanın şeytan ve büyü olmaksızın yapı-
lamayacağıydı. Durumun ciddiyeti Richelieu’nün gözünden kaçınca, ülkelerine araştır-
malarıyla önemli kazançlar getirilen bu iki bilim insanı, hiç hak etmedikleri bir biçimde, 
hapishanelerde can verdiler.
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İzleyen yıllarda, hemen aynı dönemde yaşamış olan Fransız Marie Meurdrac (1610-
1680) insan bedeninin dış temizliğiyle ilgili bilimi, kozmetolojiyi buldu. Önce bu bilime 
imzasını koydu sonra da onu bir endüstri olarak geliştirdi. Bununla da kalmadı,1666’da 
kadınlar için bir kitap yazdı: Chimie véritable et facile en faveur des femmes – Kadınların 
kullanımına yönelik gerçek ve kolay kimya…

Rönesans döneminde kadın hekimler yoktu ama büyücüler vardı. Bir kadın, hastayı 
iyileştirmeye cüret eder ve bunu tıp eğitimi almadan yaparsa, büyücüydü ve yakılmalıy-
dı. Genel inanç buydu. Oysa bitkileri ve doğayı iyi tanıyan kadınlar sara nöbetlerini, cilt 
hastalıklarını iyi eden ilaçları bulmuşlar, hekimlerin bakmak istemedikleri cüzzamlıların 
ve vebalıların acılarını dindirmeyi başarmışlardı. Dönemin ünlü cerrahlarından Ambroise 
Paré (1510-1590) özellikle cilt hastalıklarını ve yanıkları iyileştirirken bu “büyücüler”e 
danıştığını ve onların yöntemlerini tıp literatürüne aldığını belirtmişti.10

XVII. yüzyılda, kadınlar anatomi dalında eğitim görmeye başladılar. Bu alanda Ma-
rie-Catherine Bilheron’un çalışmaları dikkat çekti. Rivayete göre, bu anatomist, kadavra 
bulabilmek için hırsızlara bolca para vermiş, kadavranın kokmaması için evinin bahçe-
sindeki su dolu havuzda formülünü sakladığı bir maddeyle kadavrayı kaplamış, böylece 
yanmasını ya da çürümesini önlemiş ve öğrencilerine kadavra üzerinde kas ve kemiklerle 
ilgili dersler vermişti.11 

Sağlık ve tıp alanında kadınlara yönelik en önemli meslek ebelikti.12 Bu mesleği icra 
etmek için kimi zaman ebelerin doktorlar ve hemşirelerle mücadele ettiği de oluyordu 
ancak Fransa, bu mesleği en iyi düzenleyen ülkelerin başında geliyordu. Bu alanda çok 
duyarlı olan Fransız kadını tüm bilgi ve yeteneğini doğumların daha güvenli ve daha 
az acılı yapılmasına yöneltmişti. Fransa’da Rönesans döneminden başlayarak günümüze 
dek doğum hekimliği alanında tüm insanlığın ilgisini çeken girişimlerde bulunulmuş ve 
bu hekimleri yetiştirmek üzere Louise Bourgeois, Marguerite de Coudray, Marie-Louise 
de la Chapelle ve Marie-Anne Victoire Boivin tarafından okullar açılmıştı. Tıp alanında 
dışlanmış olan kadınlar bu alanda nihayet, II. Henri’nin bir fermanıyla 1556’da kendi-
lerine uygun resmi bir meslek ve kurum buldular. Hamile kadınlar, gayri meşru çocuk 
doğuracaklar da dahil, bu kuruma bildirimde bulunmak zorundaydılar. Ebelerin şüpheli 
gördükleri tüm kadınları muayene etme yetkileri vardı. Bu, çocuk aldırmanın ya da dü-
şürmenin önüne geçmek için bir tedbirdi. Kimi zaman ebelerin zor durumlarla karşılaştığı 
da belgelenmişti; örneğin 1668’de Strasbourg’da bir kadın mahkeme önünde bâkire oldu-
ğunun ispatlanması talebinde bulunmuş, bunun için ebeler mahkemeye malum muayene-
yi yapmak için çağrılmışlardı.13 

Bir cerrahla evli olan Louise Bourgeois (1563-1636), bu hırslı ve zeki kadın eşinin 
de teşvikiyle ebe olmuş, çağının ilk ebesi olmak istemişti. Kraliçe Marie de Medicis’ye 
1601’de Fransa tahtına oturacak olan XIII. Louis’yi doğurtmuş, 1627’ye kadar sarayın 
hizmetinde çalışmıştı.  Doğum hekimliğinde, ilaçları en iyi tanıyan sağlıkçılardan biriy-
di. Ancak onun da sonu, pek çok başarılı bilim insanının sonu gibi üzücü oldu: 1627’de 
Gaston d’Orléans’ın eşi Marie de Bourbon Montpensier doğum yaparken ölünce, Louise 
Bourgeois sorumlu tutuldu, parlak kariyeri hiç hak etmediği bir biçimde son bulmuş oldu. 
Ancak onun mirası l’Hôtel –Dieu de Paris ebe okulu, model bir kurum olarak yüzyıllar 
boyunca ayakta kaldı.14
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Sonuç:
Tüm güçlüklere, engellemelere, dışlanmalara ve küçük görülmelere karşın kadınlar 

bilimin pek çok alanında, astronomi, kimya, matematik, tıp ve hasta bakımında en eski 
zamanlarda bile insanlığa katkıda bulunabilmişlerdi. Bu incelemede, sadece Fransız ka-
dın bilim insanlarını ele alıyoruz ancak tüm Avrupa ülkeleri düşünüldüğünde bu katkılar 
çok daha yaygın ve önemliydi... Kadınların çabaları ve başarıları günden güne yaygınla-
şıyordu… Bir sonraki incelememizde, deneysel pozitif bilimlerin öne çıktığı Aydınlanma 
Çağı’nda Fransız kadın bilim insanlarının buluşlarını ve katkılarını sunacağız…
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