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Pisagor, tüm dünyada, tarihin en ünlü teoreminin ya-

ratıcısı kabul edilmiştir. İşin aslı tam olarak öyle ol-

masa da, Pisagor kendi zamanında bile bir deha ola-

rak görülmüş, bir rock şarkıcısı gibi ünlü bir yıldıza 

dönüşmüştü. Hakkında olağanüstü, akıl almaz hikâ-

yeler dolaşıyordu. Kesin olan şuydu ki, Batı’da “filo-

zof”, bir başka deyişle “bilgiyi seven” olarak addedilen 

ilk bilgin oydu ve matematiği bilimin krali çesi mer-

tebesine ulaştıran öncülerden biriydi. Müziği ve canlı 

varlıkları sevdi. Hem sevildi hem de nefret edildi, bir 

yandan takdir diğer yandan zulüm gördü. Bir sürü öğ-

rencisi oldu, çok daha fazlası ona hayranlık duydu. 

Çoğu öğretisi acayipti, bazısının mantıklı açıklamaları 

vardı, diğerleriyse bugün hâlâ gizemlerini koruyor. 

İşte bizzat kendisi tarafından anlatılan ve gerçek ile 

efsane arasında gidip gelen yaşamı... Bazı abartıları 

karşısında sakın ola şaşkınlığa düşmeyin. Tanrı Apol-

lon’un oğlunun dördüncü 

kez ete kemiğe bürünmüş 

hali olduğunu anlattığı 

zamanlardaki gibi me-

sela... Pisagor böyle-

dir işte: O, teoremle-

rin ispatçısından ya 

da çarpım tablosu-

nun mucidinden çok 

daha fazlasıdır. 

Pisagor
“Bilge kişi susar, dinler ve öğrenir.”



BU KİTAPTA NE VAR?

Anlatıcı ses olarak ben varım.

Bendeniz Sisamlı Pisagor.

Gençliğim ve

ilk öğretmenlerim var.

Bunun yanında hatıralarım 

var, önceki hayatlarımın 

hatıraları...

Tiran1 Polykrates ile 

çekişmelerim var.

1 Eski Yunan’da siyasal gücü 
zorla ele geçiren ve kötüye 
kullanan kimse –çn.

“Bilgiyi seven” bin öğrencimle Kroton’daki okulum var.

Müzik,

matematik ve

iyi beslenme

üzerine

fikirlerim var.

Adımı taşıyan ünlü 

teori ve lanet bir

sayının keşfi var.

Ve son olarak,

Pisagor terimlerini

içeren ufak bir

sözlük var.

Ortadoğu, Mısır ve Babil’de

geçen maceralarım var.
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Pisagor MÖ 575 yılı sıralarında, Ege Denizi’nde bulu-

nan ve bugünkü Türkiye kıyılarının oldukça yakınında 

yer alan bir Yunan adasında doğdu. Hayatı çoğunlukla 

bir sır perdesine bürünmüştür. Onunkisi bir matema-

tikçinin yaşamından çok; mucizeler, sihirler anlatan 

bir yazarın yaşamına benzer. Fakat Pisagor, insanların 

hayatlarının tanrıların hayatlarıyla hâlâ karıştırıldığı 

bir zamanda, çağının görkemli tarihi içinde etkili bir 

yaşam sürmüştür.

                                                                                                                                  1

BEN, SİSAMLI PISAGOR

Herkese merhaba, ben Pisagor, 

arkadaşlarım Pisa der bana, annemin adı Pythais, 

babamınsa Mnesarkhos. İyonya’nın2 özgür adası Si-

sam’a hoş geldiniz. Ben biraz hasbelkader Yunan ol-

dum. Babam aslen Fenikelidir; ancak Sisam’ın 

fahri vatandaşıydı. Tahıl tüccarıydı, özellikle 

de buğday satardı. Yükleri kıyıdan çevre 

adalara gemisiyle taşırdı. Sisam’da 

1 Yunanca günaydın –çn.
2 Anadolu’da bugünkü İzmir ve Aydın 

illerinin sahil şeridine antikçağda 
ve rilen ad –çn.
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O sıralar babam mücevher de pazarlayan zengin bir 

tüccardı. Sabahları limanda, akşamlarıysa agoranın1 

revakları altında Sisam aristokrasisiyle birlikte göre-

bilirdiniz onu. Babam bize doğduğu şehir Fenike ve 

Sur’u anlatırdı sık sık. Oraları görmek isterdim. Ba-

bam söz verdi, yolculuklarından birinde beni de gö-

türecek.

Yakın şehirler ve ülkelerle şimdilik barış içinde olan 

adamızı keşfediyorum. Kumsallarda koşuyorum, 

akıntıların üstüne çıkıyorum, en yüksek yamaçlara 

ulaşıp oturuyor, orada günbatımını bekliyorum.

1 Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini ko-
nuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı –çn.

korkunç bir kıtlık baş gösterdiğinde babam tahıl yü-

küyle adaya varmış ve o andan itibaren ona adanın 

vatandaşlığını layık görmüşler. Sisam hoşuna gitmiş 

ve burası evi olmuş. Böylece ben de burada doğup 

büyümüş oldum. Bu adayı ben de çok seviyorum.

İki abim var: Eunostus ve Tyrrhenus. Yakışıklı, güçlü 

kuvvetliler; fakat parlak bir geleceği olan bana kıyas-

la hayatlarında büyük işler başaramayacaklar. Delfili1 

bir kâhin, ben daha annemin karnındayken ona bu 

kehanette bulunmuş.

1 Yunanistan’da Parnasos Dağı’nın güneybatısında bulunan arkeolojik 
bir alan ve modern bir kasaba –çn.
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Tüm Antik Yunan’da olduğu gibi Sisam’da da atlet-

ler saygı görür ve şımartılırdı. Jimnastik ve bedene 

iyi bakmak, ta küçük yaştan itibaren önemli kabul 

edilirdi. Her şehir, her ada, Olimpiya şehrinde dört 

yılda bir düzenlenen oyunlara ka-

tılmaları için en yetenekli genç-

lerine antrenman yaptırırdı. 

Kazananlar şan şeref sahibi 

olur, hatta kimilerine şiir-

ler ve gözalıcı heykeller 

adanırdı. Bizim gen-

cecik Pisagor’umuzun 

büyük bir atlet olma-

yı ve şehrini oyunlarda 

temsil etmeyi isteme-

si doğaldı. Fakat onun 

kaderinde tarihin gelmiş 

geçmiş tüm atletlerinden 

çok daha ünlü olmak vardı.

Körfezin Sisam’dan ayırdığı kıtanın kıyılarını izliyo-

rum kimi zaman. Oraya yüzerek ulaşılabilir. Biz ço-

cukların hem aramızda hem de akıntılar ve dalgalarla 

iddialaşıp sık sık yaptığımız bir şey bu. Aramızda en 

inatçı olanın adı Polykrates. Benden küçük olmasına 

rağmen, ne pahasına olursa olsun hep kazanmak is-

tiyor. Büyük bir atlet olup Olimpiyatlarda birinci ge-

leceğini söylüyor. Aramızda kalsın, bunu ben de arzu 

ediyorum.



BABAMIN TANRISI

Babam beni doğduğu ve ailesinin bir kısmının hâlâ 

yaşamakta olduğu Sur’a götürdü. Oğlunu geleneklere 

uygun şekilde tapınağa takdim etmek istiyordu. Sur, 

bugün Lübnan olarak bildiğiniz ülkenin bir kıyı kenti-

dir. Uzun süre Babilliler ve Kral Nebukadnezar’ın biz-

zat kendisinin kuşatması altında kalmıştı. Şimdi öz-

gür bir şehir; fakat bu savaş düşkünü krala hâlâ vergi 

ödemesi gerekiyor. Düşünün, Mısır ordusunun tama-

mını, geriye tek bir adam dahi kalmayıncaya kadar 

katletmiş. Kudüs şeh-

rini yerle bir edip, 

orada yaşayan 

herkesi sürmüş. 

Sonuç olarak, 

korkunç bir kral. 

Sur, hiddetinden 

ucuz kurtulmuş.

Fakat babam diyor ki, Babillilerin Doğu’da daha güç-

lü bir düşmanları var: Persler...

Babam bir sürü şey bilir. Adımımızı nereye atsak, tanı-

nır, selamlanır ve misafir edilir. Hatta Tanrı Melqart’a 

adanmış Sur Tapınağı’nda bile sanki beni bek liyor lar dı. 
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Melqart bizim Herkül’ümüze benzer, ya da diğer top-

lumların dediği gibi, Herakles’imize... Cesaretin, hem 

fiziksel hem de içten gelen gücün tanrısıdır o. Sporun 

koruyucusu ve Olimpiyat oyunlarının kurucusudur.

Melqart’ın vaizleri, bana, karanlıkta bile parlayan 

biri altın, diğeri kıymetli taşla giydirilmiş iki kolon 

gösterdiler. Bazı sorular sordular ve ben şans eseri 

cevapları biliyordum. Başlarını salladılar. Ardından 

kolonların ötesine dek bana eşlik ettiler ve denizin 

üstündeki ufuğu gösterdiler. Mırıldandıklarını duy-

dum, bir gün bunlara aklım erecek.

Sur ziyaretimiz kısa sürdü. Babam benden ve işle-

rinden memnun kalmıştı. Arpa ve buğdayla gelmiş, 

bazı mücevherlerle geri dönüyorduk. Mor renkte bir 

pelerin bile almıştı. Benim için bir hediyeydi bu. Doğ-

ru zamanda giydirecekmiş. Sisam’a döndüğümüz için 

üzgündüm. “Doğru olan böylesi,” dedi babam. “Bü-

yüdüğünde geri döneceksin.”






