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* Bilim ve estetik insan emeğiyle başlamış 
tır. 

* Eskiçağ matematiğini bugünkü bilimimi 
zin çocukluğu olarak nitelendirebiliriz. 

* Matematik düşüncelerin bir serüvenidir; 
matematik tarihi pek çok neslin en yüce düşün 
celerini yansıtır. 

* Matematik, tarım, ticaret, sanayi, savaş, 
mühendislik, felsefe, fizik ve astronomiden etki 
lenmiştir. 

* Hidrodinamiğin fonksiyonlar kura 
mına, Kantçı düşünce ve yer ölçmelerinin 
(Jeodezinin) geometriye, elektromanyetiz 
manın diferansiyel denklemlere, Kartez- 
yencilik'in mekaniğe ve Skolastik düşün 
cenin diferansiyel ve integral hesabın ge 
lişmesine katkıda bulunmasına karşın, ma 
tematiğin gelişimi ve içeriği ancak bütün 
belirleyici etmenler göz önünde bulundu 
rularak kavranabilir. 

* Öklit (Euclid) ya da Gauss'un kendi 
yapıtları Shakespeare'i okumak kadar he 
yecan vericidir. 

* Sayı ve biçime ilişkin kavramlarla ta 
nışmamız Yontma Taş Devrine kadar gi 
der. Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar, hay 
vanların yaşadığı koşullardan çok farklı ol 
mayan bir biçimde mağaralarda yaşadılar. 
Üretim aşamasına geçilmesiyle birlikte in 
san doğanın karşısında edilgen olmaktan 
çıkıp onu etkilemeye başladı ve cilalı taş 

devrine geçilmesiyle, yiyecek peşinde koş-
tuğu göçebe yaşamı yavaş yavaş sona erdi. 
Balıkçıların ve avcıların yerini ilk çiftçiler 
aldılar. Önce bakırın ve daha sonra tuncun 
eritilmesiyle bu metallerden araçlar ve si-
lahlar yapıldı, insan aklının en soyut dü-
şünce ürünleri olan sayısal terimlerin kul-
lanılması çok yavaş oldu. Sayı kavramı ge-
liştirildikçe toplama yoluyla daha büyük 
sayılar oluşturuldu. Zanaatlerin ve ticaretin 
gelişmesi sayı kavramının netleşmesine 
yardım etti. Parmaklar kullanılarak sayı 
saymak yani beşerli ve onarlı saymak an-
cak toplumsal gelişimin belirli bir aşama-
sında ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra sayı-
lar bir tabana göre ifade edildi ve bu da 
büyük sayıların oluşturulmasına yardım et-
ti. Böylece ilkel aritmetik ortaya çıktı, in-
sanın büyük sayılara ilgi duymasının nede-
ni, isteklerini abartma dürtüşüdür. 

* Dokumacılık ölçmeye ilişkin ilginin baş 
lama nedenidir. 

* Cilalı Taş Devri insanı geometrik desen 
lere büyük ilgi duymuştur. 

 

* Ölçme bilgileri kuramsal geometrinin 
başlangıcını oluşturmuştur. 

* Bütün ölçme problemlerinin geometrik 
bir yapısı vardır. 

 

* Geometrinin en tipik özelliği cebirsel ya 
pısıdır. 

* Doğu matematiğinin hiçbir bölümünde 
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bugün kanıt olarak adlandırdığımız çaba görül-
mez; şöyle yap, böyle yap gibi kural reçeteleri 
dışında hiçbir çıkarım sunulmaz- Aynı şekilde 
günümüzde mühendis ve teknikerlerine öğreti-
len matematiğin büyük bir bölümünün şöyle 
yap, böyle yap türü, pek fazla özenli bir akıl yü-
rütme ve kanıtlama çabası içermeyen bir mate-
matik olduğu dikkate alınırsa, bunun o kadar 
da garip olmadığı anlaşılır. 

* Matematik, 18. yüzyıl ile 19. yüzyılı 
ayıran dilimde bir işçi çocuğu olan Cari 
Friedrich Gamss'un muhteşem kişiliğinde 
zirveye ulaştı. Almanya'nın Brunswick 
kentinde doğan Gauss'un, eğitimini onun 
dahi olduğunu anlayan Brunswick dükü 
üstlenmiştir. Genç dahi 1795-1798 yılla-
rında Göttingen'de okuduktan sonra 
1799'da Helmstadt'ta doktorasını tamam-
ladı. Gauss 17 kenarlı (daha genel olarak, n 

kenarlı, n=2p+l, p=2k, n asal, k=0,1,2, 3, 
...) düzgün bir çokgenin yalnızca pergel ve 
cetvel kullanılarak çizilebileceğini göster-
miştir. Gauss 1820'den sonra Jeodeziyle 
uğraştı. Burada, üçgenleme konusundaki 
geniş uygulamalı çalışmaları ile kuramsal 
araştırmalarını birleştirdiği, Legendre'in 
(1806) ve Laplace'm da üzerinde çalıştığı 
ve bugün en çok jeodezide kullanılan En 
Küçük kareler Yönetimini CEKK) 1821-
1823) açıklamıştır. Bu yöntem kısaca şöyle 
ifade edilebilir: Rastlantısal ölçü hatala-
rıyla yüklü ve normal dağılımlı bir ölçü kü-
mesine getirilecek düzeltmelerin kareleri 
toplamı minimumdur ilkesidir. Bugün 
EKK yönteminin çalışmasını engelleyen 
normal dağılımlı olmayan ölçüler Robust 
kestirimi uygulanarak ortaya çıkarılmakta-
dır. Gauss Jeodeziye ilişkin ileri düzeyli 

pratik düşüncelerini, kuramsal analizle bir-
leştirmesi sonucunda bir yüzeyin geomet-
risini veren diferansiyel anlamda uzunluk 
ds ile eğrisel koordinatlar (du, dv) arasın-
daki ilişkiyi, 

ds2 = hdu2 +Fdudv + G dv2 

biçiminde ikinci dereceden bir diferan-
siyel ifadeyle vermiştir. 

Bu ifadenin anlamı yüzeyinin toplam 
eğriliği E, F, G ve bunların türevlerine bağlı 
olduğu, yani bunların bükülme değiş-
mezleri olduğunu belirten teoremidir. Ga-
uss'a göre uzayın gerçek geometrisi, ancak 
deneyle bulunacak gerçek bir olguydu. Je-
odeziyle uğraşan dahi matematikçiler ara-
sında sadece Gauss'un jeodeziye yönelik 
çalışmaları bile jeodezik çalışmaların öne-
mini göstermektedir. Gauss aynı zamanda 
en büyük jeodezicidir. 

Rubalci Ömer Havvam diyor ki: 

Ah diyorlar ki benim hesaplamalarım 
Yılı insan pusulasına uydurdu, hı ? 
Eğer öyleyse takvimden Doğmamış 
yarım ve ölü dünü 
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