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DERGİDEN MEKTUP

Bu sayımızda,  Jeodezi  ve fotogrametri  hizmetlerinin ül-
kemiz  koşullarına  göre  yeniden  düzenlenmesi  konusuna
katkıda bulunabilecek ve daha önce çeşitli  toplantılarda
sunulmuş  olan  bazı  çalışmaları  yayımlıyoruz.  Konuya
farklı  bir boyut getireceğini düşündüğümüz Sayın Gigas
hakkındaki bir konuşmayı da sunuyoruz.

Sayısal arazi modelleri konusunda önemli bir incelemeyi
de bu sayımızda yayımlıyoruz-

Kamulaştırma,  ölçme yöntemleri  ve  jeodezinin  ekono-
miye katkısı konulu yazılar ise çeşitli yönleriyle düşün-
me ve tartışma olanakları getirebilecek yazılar.

Eleştirilerinizi ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla...

Yayın Kurulu
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PROF. DR. ERWİN GİGAS

,   ' — UYGULAMALI JEODEZİ ENSTİTÜSO'NÜN KURUCUSU —

Prof. Dr. Helmut WOLF (BONN) (*)

(Geviri : Prof. Dr. Nazmi YILDIZ)

Pek sayın bayan Gigas, çok sayın bayanlar ve baylar!

Biz  bugün,  azmi  ve  yaratıcı  uzak  görüşü  ile  bu  binanın,  bu
«Uygulamalı Jeodezi Enstitüsü»nün kuruluşunu sağlayan bir insanı
anmak  ve  ona  şükranlarımızı  sunmak  için  bir  araya  gelmiş  bu-
lunuyoruz : Prof. Dr. Envin Gigas.

Onun adı  bizlerde yalnız pek çok kişisel anıları  uyandırmakla
kalmayıp aynı zamanda büyük bir merak ve dinamizm içinde bu-
lunan uzmanlık alanımızın tarihsel  gelişimini  içeren bir  çağı,  tüm
değerlerin değişik bir yorumlanmaya tabi tutulduğu çağı,  yeni şe-
killerin ve kurumların, bunlar arasında özellikle Uygulamalı  Jeo-
dezi Enstitüsü'nün ilk kuruluşu ve yaratılışına ilişkin çağı hatırlatır.

/.   Enstitünün İşlevi ve Kuruluşu
Prof. Gigas'm fikirleri  ve düşüncelerine göre kurulan Uygula-

malı  Jeodezi  Enstitüsü,  bugün  uluslararası  jeodezi  değerlendirme
alanında, o zamanki şartların başka türlü olduğu düşünülürse, kuş-
kusuz eşsiz olan bir pozisyona sahiptir.

(•'■)  Prof Dr.  Erwin Gigas'm, Villa  Mumm'daki Uygulamalı  Jeodezi  Ens-
titüsünün  giriş  holüne  konulan  büstünün,  eşi  Christjana  Gigas-Lu-
cassen  tarafından  açılışı  nedeniyle  yapılan  anma  toplantısındaki  bu
konuşma,  «Bericht  über  die  Tâtigkeit  des  Institutus  für  angewandte
Geodâsie  im Jahre  1983»,  Frankfurt  (Main)  1984,  Anhang  S.  5-^de
yayınlanmıştır.     •        ■
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Bu kurum, Alman Jeodezi Araştırma Enstitüsü'nün bir bölü-
mü olarak bilimsel araştırma görevlerine katılır.  «Uygulamalı  Jeo-
dezi», kurucusunun isteğine uygun olarak-, yetkili  ülke ölçme dai-
releri  (harita  genel  müdürlükleri)  tarafından ele alındığı  gibi,  çok
sayıda günlük «koordinat üretimi» görevleri  yardımıyla bir üstün-
lük (ağırlık) ortaya çıkarmadan pratik bir  programla ideal şart-
ları  ortaya  koymuştur.  Çünkü  bir  çok  komşu  devlette  jeodezik
araştırmalar  ülke  ölçmesinin  bir  tamamlayıcısı  olarak  örgütlen-
miştir;  bu arada ihtiyaç halinde ve dar boğazlarda yinelemeler ve
bindirmeler kaçınılmaz idi.

Savaş  sonrası  karmaşık yönetim tartışmaları  sırasında bölge-
lerüstü bir jeodezi enstitüsünün kurulması  ve başarı ile çalıştırıl-
ması bay Gigas'm düzenleme isteği ve asla eksilmeyen yaratıcı gücü
ile  sağlanmıştır.  Bu  arada  hesaba  kattığı  kişisel  rizikoları
abartmadı.  Bugün bize  göründüğü gibi,  iyi  kurulmuş  bir  federal
enstitü için engebeli yolda, (Başkan Veit'a göre, Münih, 1964) «uzun
savaşımla» bir çok engel aşılabildi.

Ayrıntıları daha sonraları dile getirileceği gibi, 1951'de Fede-
ral İçişleri Bakanlığı ve Bavyera Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki
bir yönetsel görüşme ve bunun sonucu olarak 1952'de federal yö-
netime devredilinceye, yani Bavyera Bilim Akademisi'ndeki Alman
Jeodezi Araştırma Enstitüsü'ne bağlanmcaya kadar, dengeli ve ger-
çekçi bir duyu ile güçlenmiş şaşmaz isteği gereği bay Gigas'm ne
gibi  durumlarla  karşılaşmak zorunda kaldığı  ancak bir  uzman ta-
rihçinin  tüm  ayrıntılarla  incelemesi  ile  açıklanabilir  ve  böyle  bir
çalışma, zahmete değer.

2.    Yakın Geçmiş

Prof. Gigas tarafından erişilen hedefi tüm anlamıyla değerlen-
dirmek gerekirse yakın geçmişi de hesaba katmak, daha önceki ku-
ruluşta, yani Berlin'deki Devlet Harita Dairesi'nde ve 1945 yenil-
gisini  izleyen 1945-1952 «İmparatorsuz  Çağadaki  etkisini  de  göz
önüne almak gerekir.

1934'te, o zaman genç bir yüksek mühendis olarak Devlet Ha-
rita Dairesi'ne (Reichsamt für Landesaufnahme) girdiğimde ve bay
Gigas'la tanıştırıldığımda kendisi 35 yaşında olup invar tellerle "baz
ölçmeleri konusundaki &rkitabını henüz yayınlamıştı ve Baltık Je-
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odezi Komisyonu çevrelerinde de 1. derece nirengi için tanınmış
bir uzmandı.

Kendi azim ve inandırma gücü ile Pomeranya ve Mecklenburg,
aynı zamanda Güney Almanya 1. derece eksizsiz yeni nirengi pla-
nını, eski gözlemlerin yalnızca yeni bir hesaplanması kaydıyla, yani
her hangi bir yeni ölçü yapılmasını veto eden ağırlıklı bir kaç karşı
oy'a rağmen (bu, özellikle vurgulanmalıdır), kabul ettirmeyi başardı.

Fakat, bay Gigas'm planı  daha iyi idi. Büyük proje başarılı
oldu ve bugünkü Güney Almanya resmî ülke ölçmesi, 1. derece ağ
ölçmesinin  hemen hemen kusursuz  bir  durumunu  ona borçludur.
Arkadaşı Max Kneissl 1964'te bunu şöyle ifade etti :

«Böylece Erwin Gigas'm tartışmasız ilk hizmeti ortaya çıktı. O,
1936 -1942 arasında batı  bölgesinde Schreiber'in  yaptığı  ku-
sursuz  ölçme ve dengelemeye kadar hemen eksiksiz  yeniden
gözlenmiş  bugünkü  uygulamalı  nirenginin  tartışmasız  yara-
tıcısıdır.

Bay Gigas ayrıca eski kaynaklı ölçme metodiğini çok önemli
yeni  buluşlarla  genişletti  ve  tamamladı  :  Geleneksel  resmî  temel
ölçmelere getirdiği  bir  seri  gerçek yeni fikirlerle fotoğrafik kayıt
edici bir teodolit icat edildi, balon nirengisi - belli şekilde uydu ni-
rengisin in ön aşaması - denendi, bir enterferans komparatörü yapıl-
dı,  hidrostatik nivelman test  edildi,  ilk çelik kule inşa edildi  ve
dikildi.

1945'teki talihsiz ve toptan felâketli yenilgi bay ve bayan Gi-
gas'ı da etkisi içine çekti. Uğursuz savaş her iki oğullarını da genç
yaşlarda kurban aldıktan sonra bay Gigas,  bu olağanüstü acı  ka-
yıplara rağmen, birleşik bir  merkezî  Avrupa nirengi ağı  hesaplan-
masına ilişkin olarak A.B.D. tarafından öneri yapılınca tekrar yeni
görevler  ve  yükümlülükler  üstlenmeye hazırdı.  Onun  düzenleme
isteği ve gücü, bir çok güçlükleri ortadan kaldırdı.

Bamberg Devlet  Harita  Dairesi'ndeki  (ve  diğer  uzmanlık  ser-
vislerindeki)  az  sayıda kendi  çalışma  arkadaşlarını  kısa  zamanda
çoğaltarak etrafında topladı. Büyük proje ele alınamasaydı bay Gi-
gas, 1944'te Thüringen Nirengi Dairesi'nde bulunan veri materyali-
nin  büyük  bölümünü  Bamberg'e  nakletmeyi  düşünmeyecekti.  Zor
gözlemlerin yapılmasında orijinal ölçü zabıtlarının özellikler gös'
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terdiği özel, bilhassa yerel ya da bilimsel incelemelerde tekrar tekrar
başvurulabilen bu belge malzemesi bugün bile yüksek değerdedir.
Bu imkânlar için bay Gigas'a şükran borçluyuz, çünkü onun girişimi
sayesinde bu yüksek değerli veri materyali elde kalmıştır.

Şimdi tekrar Merkezî Avrupa Nirengi Ağı'na (ZEN) geri döne-
lim : Üç yıl sonra (1948/49) büyük proje tamamlanmıştı.  Önceleri
denildiği üzere yeni bir Datum belirlemesi ya da «çekül sapmala-
rının dengelenmesi »ne dayalı olarak bu ağm tüm dengelenmiş nok-
talarının eksiksiz bir koordinat çizelgesi sunulabildi. Daha sonra-
ları  ZEN'in dolgu ağları ile diğer ve smır ağ bölümlerinin denge-
lenmesi yapılarak bağlandı.

Amacının  belirlenmesine  uygun  olarak  yeni  Avrupa  ağının,
sonraları uluslararası denilen kendi «1950 Avrupa Datumu» ile aynı
şekilde  yalnızca  bir  iterasyonlu  ağ  dengelemesinin  ara  kademesi
olarak denggelenmesi gerekirse de aynı düşünce ile bu, önemli öl-
çüde 1950 dengelenmesinden (çekül sapmaları, yaklaşık koordinat-
lar) yararlanan daha sonraki 1979 Avrupa Nirengi Ağı dengelemesi
için de geçerlidir; çünkü bu dengeleme de kendi açısından Doppler
ve diğer geniş uzay ölçü tekniklerinden sağlanan genişlemeler kar-
şısında yalnız ara aşamadır.

Buna rağmen «1950 Avrupa Datumu» bugün bile  herkesçe bi-
linmektedir ve en yeni uydu ölçü sonuçlarında referans olarak sık
sık kullanılmaktadır.  «1979 Avrupa Datumu» da temelde 1950'nin-
kinden başka bir şey değildir, yalnız 1950 Datumun ZEN koordi-
natları ile Münih noktasına dayandırılmıştır.

Diğer yandan,  kısa zaman önceki  bir  yayından anlaşıldığına
göre «1950 Avrupa Datumu» sistemi Norveçliler tarafından son za-
manlarda Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğal gaz alanlarının yerel-
leştirilmesi ve sınırlandırılmasında kullanılmaktadır.

Böylelikle Erwin Gigas, yeni bir çağı başlatan bir anıt dikmiş
tir. Çünkü 1950 Avrupa Ağı ile Avrupa'nın uzak bölgelerine uzanan
büyük bir bütünleşmiş çekül sapmaları sistemi sağlanmıştır ve
astrojeodezik baza dayalı olarak önce merkezî Avrupa ve genişle
tilmesiyle de Bomford'un (Londra) Uluslararası Jeodezi Birliği'nde
hizmetlerinden yararlanan ilk ayrıntılı bir geoid belirlemesi için
yol açılmıştır. ■
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1950'deki bir Amerika seyahatinde bay Gigas kartografik üre-
timin en yeni yöntemlerini gördü ve böylece hayatı boyunca ver-
diği eserlerde tamamen yeni bir çağ başlattı. Haritanın yaşatılması
gibi  zor  bir  göreve gönüllü olarak başladı,  Bamberg'den Frank-
furt'a (Friedberger Landstrasse) naklederek jeodezinin yanında bir
de kartografik çalışma grubu kurdu ve bu grupta kendi sorumlu-
luğunda  yeterli  bir  meşlekdaş  ekibi  ile  büyük ölçüde  kartografik
çalışmaları sürdürdü.

Bundan sonraki durak (o zamanki yeni) Anayasa'nm 130. mad-
desi uyarınca Devlet Harita Dairesi Nirengi Bölümü'nün kalan ku-
ruluşu olarak, yani jeodezi grubunun birincisi olarak 1 Nisan 1952
günlü Geçiş Tüzüğü uyarınca bay Gigas'm enstitüsünün federal yö-
netime bilinen geçişi idi. Fotogrametri ile tamamlanarak kartogra-
fik grubun devralınması  birkaç yıl sonra (1956) gerçekleşti, ayrıca
halen Berlin'de bulunan Devlet  Harita Dairesi'nin tek Kartoğrafya
Bölümü  olan  Resmî  Kartoğrafya ve  Harita  Basımı  Kurumu  da
1954'de bağlandı.

3-   Enstitünün Kurulması İçin Gerekli Şartlar

Şimdi de bir eski devlet dairesinin kalan kuruluşu söz konusu
olduğu için  bundan başka -  yani aynı  zamanda otomatik  olarak
-pcçiş amacıyla yeni bir federal enstitüye gelinip gelinemiyeceği so-
rusu sorulabilir.

Soru sormak, onu reddetmektir. Eski durumu, halen mevcut-
muş gibi kabul edelim : Parlamento Konseyi 1950'deki görüşmele-
rinde haritacılık yetki sorununu - görüş birliği olmadığından - gün-
demden çıkardı,  öyle ki resmî yetki o zaman eyaletlere döndü ve
federal hükümete yalnız esas araştırma alanı kaldı.

Böylece  sadece  Erwin  Gigas'm  kişiliği  kalıyordu;  araştırma
sektöründe ülke içinde ve dışında isim yapan ve bundan dolayı
yalnız başına yetki  durumu açısından mevcut  şartlara  karşı  gele-
bilecek eski devlet daireleri yöneticilerinden hiç kimse bunun için
söz konusu olamazdı.

Kısa  zamanda  büyük  ve  ortak  bîr  araştırma  enstitüsü  planı
hazırlandı. Ben (Prof. Wolf) o zaman 1952'de Münih'te Max Kneissl
ile yapılan tarihsel bir görüşmeye tanık oldum. Bu görüşmede, tüm
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karşı görüşler   sustu ve böylece   federal hükümet   Frankfurt'taki
enstitüyü kanatlarının altına alma durumunda kaldı.

Bugün bu enstitünün uzağı  gören kurucusunu takdir ediyor-
sak ikinci bir gerçeği gözardı edemeyiz :

Eğer bay Gigas Devlet Harita Dairesi Nirengi Bölümii'nün bü-
yük bir kısmını felâket yılları (1945-52) üzerinden federal yönetime
bağlanmcaya kadar kurtarmış  ve böylece esas itibariyle önce ens-
titümüzün varlığı  şartlarını  sağlamışsa bunun için bay Gigas'm
1945'ten önce Amerikalı  mesılekdaşlarındaki güveni temel oluştur-
muştur, öyle ki onlar kendisine tereddütsüz büyük görevi ve böy-
lece Avrupa Ağı dengelemesi için değerli ve güvenli Almanya dışı
veri materyalini vermişlerdir.

Ve bu, tekrar 1945'te, bay Gigas Devlet Harita Dairesi'nde gö-
revli  olduğu  sırada  ve  birkaç  komşu  ulusun,  Baltık  Jeodezi  Ko-
misyonu'nda da birlikte çalıştığı meslekdaşlarınm onayı ile gerçek-
leşmiştir.  Bay Gigas bu meslekdaşlarla, son olarak, savaşın başla-
masından kısa zaman önce Baltık Jeodezi Komisyonu çalışmala-
rında  tartışarak  trigonometrik  ya da  hidrostatik  nivelman  yardı-
mıyla Fehmarn Belt  (Kiel  Körfezi'nin doğusunda Almanya ile Da-
nimarka arasındaki boğaz)m Jeodezik bağlanmasında işbirliği yap-
mıştır.

Prof.  Gigas'm kişiliğindeki  şartların  üçüncüsü  daha  çok  ideal
karakterdedir  :  Bu şart,  bay Gigas'ın,  böyle  bir  araştırma  ensti-
tüsünün  hedeflerinden  ve  görev  alanından  Dünyayı  kapsayan  ta-
sarılarına isabet eder. Uzun programlı  açıklamaları  aramak yerine
enstitünün çok yönlü araştırma uğraşlarına yalnızca bir bakış  at-
mak yeterlidir.

Bay  Gigas,  önce  nirengilerde  elektrooptik  hedef  belirlemesi
deneyimleri,  sonra da fotogrametride ortoprojektör ya da kartoğ-
rafyada kazıma ve otomasyon yöntemlerinin geliştirilmesi  gibi  zi-
hinsel buluşlarda ön planda gelir.

Bundan  başka  federal  düzeydeki  görevlerin  (federal  sınırlar
problemlerinde katkı) ya da ülke ölçme kurumlarının (harita genel
müdürlükleri)  sorunlarına  ilişkin  çalışmalara  (küçük  ölçekli
haritalar,  test  dengelemesi)  önderlik  edici  nitelikte  VVettzell'deki
ortak  gözlemevi  ile  astronomi  ve  uydu  jeodezisi,  daha  sonra  da
gravimetri ve alet jeodezisi alanında özel çalışmalar, dengeleme ve
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geoid  hesaplamaları,  fotogrametri  ve  kartoğrafya alanında  önemli
çalışmalar yapmıştır.  Özel desteği  ile gelişmekte olan ülkelere uz-
manlık alanımızda kalkınma yardımı çalışmaları, genel jeodezi do-
kümantasyonu  çalışmaları  ve  çok  dilde  bir  uzmanlık  sözlüğünün
sağlanması  veya Alman Normları  Komisyonu'ndaki katkısı  da çok
yönlü faaliyetleri içinde yer alır.

Bay  Gigas,  sonraları  uzun  yıllar  başkanlığını  yaptığı  Avrupa
Deneysel  Fotogrametrik  Araştırmalar  Örgütü'nün 1952 (Schermer-
horn ile birlikte) kurucusu, 1962'de Frankfurt'ta yeni kurulan Ulus-
lararası  Kartoğrafya Birliği'nin genel  sekreteri  ve ayrıca Uluslar-
arası  Fotogrametri Birliği  IV.  Komisyonu'nun başkanı  olarak jeo-
dezi,  fotogrametri  ve  kartoğrafyada  uluslararası  komisyonlar  ve
araştırma  programlarının  çok  yönlü  karmaşıklığı  çalışmalarına
özel bir özen göstermiştir.  Çalışmaları, Uluslararası Dünya Hari-
tası  Konferansı  Federal Almanya'da (Bonn) 1962'de ilk UNO top-
lantısı  olarak  kendisinin  başkanlığı  altında  gerçekleştirilerek  taç-
lanmıştır.

Gözlemler çerçevesi şöyle tamamlanır: Enstitü, varlığını, Prof.
Dr.  Erwin Gigas'm özel  yeteneğine ve uzak görüşüne borçludur.
Onun zamanında ne kadar parlak bir durumun oluştuğu ve ne ka-
dar çok yönlü bir gelişme sağlandığı bay Gigas ya da halefleri bay
Knorr,  bay Förstner  ve  bay Satzinger  tarafından yayınlanan  yıllık
faaliyet raporlarından anlaşılmaktadır.  Bu raporlar,  günümüzde
ve tüm gelecekte bir Erwin Gigas'm kurduğu kuruluşların ne ka-
dar çok yönlü meyve verdiğinin ve verebileceğinin delillerini ortaya
koymaktadır.

4-   Prof. Gigas'ın Özgeçmişi

Son olarak ta kısaca özgeçmişine değinelim.

3  Haziran  1899'da  Silezya'nm  Hirschberg  ilçesi  Warmbrunn
kasabasında doğan Prof. Gigas, eski bir protestan rahibi ve bilginler
ailesinden  gelmektedir.  Soyadını  muhtemelen  Heune  ya  da  Hü-
ne'den alan  dedelerinin  dedesi,  Melanchthon (Lüther'in  dostu  ve
eylem arkadaşı,  Grekçe profesörü)un kişisel  dostu idi  ve bununla
Harz'taki  Nordhausen  katedralinde  Lucas  Cranach'm  bir  mihrap
resminde Lüther'in refaketçileri arasında görülebilir.
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Diğer bir atası, Johannes Gigas, tıp ve matematik doktoru, za-
manının ünlü bir kartografı, 1620'de Köln başpiskoposluğu hizme-
tinde  Kuzey Almanya (Ren bölgesi/Vestfalya,  Osnabrück,  Hildes-
heim Din Dairesi)nın önemli bir harita ve atlas eserini ortaya koy-
muştur;  isterseniz  buna, kartoğrafyada Gigas adının daha da 'an-
lamlı bir rol oynıyacağma ilişkin bir alâmet diyebiliriz.

1620 yılının güzel  paftalarından biri  Yeminli  Kamusal Harita
Mühendisleri Federal Biıiiği'nin 1983 yılı takvimini süslemektedir.

I. Dünya Savaşı'mn karışıklığı içinde 1919-1923 yıllarında
Berlin - Charlottenburg Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği
öğrenimi gören Envin Gigas, Prof. Haussmann'm yanında bir jeo
dezi çalışmasıyla diploma projesini tamamladı. Sonra da 1928'e
kadar üniversitede jeodezi kürsüsünde asistan olarak çalıştı ve bu
arada Berlin Ziraat Fakültesi'nde Prusya Harita Mühendisliği sı
navını verdi. .

1928'de Devlet Harita Dairesi'ne girdikten sonra nirengi, nivel-
man, topografya ve kartoğrafya bölümlerinde görev yaptı.  1930'da
müdür Thilo'nun ölümünden sonra  «I.  Derece Nirengi» bölümünü
tedviren yönetti, 1939 da ise, harp şartları nedeniyle 1944'te Fried-
rîchroda (Thüringen)ya nakledilen tüm nirengi bölümünün yöneti-
mini üstlendi. 1943-44 arasında I. derece nirengi için özel bir ölç-
me taburunun kurulmasına katılarak askerlik  görevini  yerine ge-
tirdi.

Mayıs. 1945'te nirengi bölümünün bir kısmı, Amerikan servis-
leri  tarafından Friedrichroda'dan,  Erwin Gigas'ın enstitü kurma-
sıyla ilişkili olarak izlediğimiz Bamberg'e nakledildi.

1964'te emekli olmasından sonra bu kez yeni bir yaratıcılık pe-
riyodu başladı:  Federal  hükümetin bir  kadastro projesi  çerçeve-
sinde  gelişmekte  olan  ülkelere  kalkınma yardımı  içinde  proje  yö-
neticisi  olarak çalışacağı  Orta Amerika'ya gitti.  1966-1967'de O'nu,
Washington'da Amerika Jeoloji Ölçme Dairesinde hava navigasyon
haritalarının  hazırlanmasında  otomasyon  problemleri  ile  uğraşır
görüyoruz. Son yıllarını ise, sevgili eşi ile vatan olarak seçtiği, 28
Ocak 1976'da öldüğü ve gömüldüğü İspanya'da geçirdi.

Bay Gigas'a hayatı boyunca bir çok onur payesi verildi: Han-
nover Teknik Üniversitesi onur doktorluğu tevcih etti,- Bonn Üni-
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versitesi'nde  ders  vermekle  görevlendirildi  ve  onur  profesörlüğü
unvanı verildi. Alman Haritacılık Birliği (DVW), aynı zamanda Tu-
cunran  (Arjantin)  Üniversitesi  Bilim  Akademisi  ile  Brezilya  Kar-
toğrafya Birliği  ve  İskoçya Kraliyet  Coğrafya  Derneği  O'nu  onur
üyeliğine  seçti.  Büyük Alman Hizmet  Nişanı  ve  Guatemala  del
Quetzal Nişanı verildi.

Erwin Gigas'ın, derin ahlâk inanışı  ve kendiliğinden yardıma
hazır olma özellikleri  ile en üstün insanlık düşüncesinin birleştiği
niteliğini hatırlamazsak tablo eksik kalır : Tüm iş arkadaşları bu-
gün  bile  bay Gigas'm sadık  yardımını,  her  birimizin  duygularına
anlayışla katılmasını  ve kişisel görüşmelerde asla azalmıyan sami-
miyetini överler. Büyük bir hedef ve büyük bir görev için ideal he-
yecanının akıcılığı her birimize geçmiştir, öyle ki iş arkadaşlarının
her biri, büyük esere ortak olarak, ilerlemenin devamı  için en so-
nunda temel taşın konulduğunu biliyordu.

Şunu unutmayalım :

Uygulamalı  Jeodezi Enstitüsü, Federal içişleri Bakanlığı  Faa-
liyet Alanı İçindeki Federal İdare ve aynı zamanda Bavyera Bilim
Akademisi  Alman  Jeodezi  Komisyonu  Alman  Jeodezi  Araştırma
Enstitüsü 2. Bölümü, varlığını, Max Kneissl'ın haklı olarak «Alman
haritacılığında merkezî kilit adam» diye takdir ettiği, mesleğimi-
zin  büyüklerinden  bîri  olan  yaratıcı  deha  Prof.  Dr.  Erwin  Gigas'a
borçludur.

Prof.  Gigas'la  kişisel  tanışma  mutluluğuna  erişen  biz  yaşlılar
ömrümüzün  sonuna  kadar  onun  anısını  taşıyacağız.  Arkadan  ge-
lenlerde onun anısı bu binanın, bu enstitünün unutulmaz yaratıcısı
olarak her zaman canlı kalsın.

Kişisel şükranımın ifadesi ile bağlamadan konuşmamı tamam-
lamak istemiyorum :

Pek. sayın bayan Gigas : Sevgili eşinizle güven dolu işbirliğinin
mutlu  yıllarını  yaşadım.  Gerek  meslek,  gerek  insanlık  açısından
yüksek karakterli varlığı ile bana çok şey verdi. Böylece, onun adına
kişisel şükranımı kabul etmenizi rica ederim.
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