Matematik Dünyas›, 2004 K›ﬂ

Gauss’un Evlenme Teklifi
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ﬂa¤›daki al›nt› Gauss’un (1777-1855) ilk eﬂi
olacak olan Johanna Osthoff’a (17801809) yazd›¤› 12 Temmuz 1804 tarihli
mektuptan al›nm›ﬂt›r. Mektup, birçok matematikçiyi ﬂaﬂ›rtacak ölçüde Gauss’un tutkulu ve ﬂairane
yan›n› ortaya koyuyor.

Kalbimdeki tutkuyu bu sanats›z ama dobra
sözlerle size sundum de¤erli insan. Bunu bambaﬂka
türlü de yapabilirdim. Cazibenizin resmini çizebilirdim – ki bu tamamen gerçekleri yans›tsa da siz
bunu iltifat olarak kabul ederdiniz; tutuﬂan renklerle size olan aﬂk›m›n resmini çizebilirdim – ve elbette bunun için sadece kalbimi dinlemek yeterli
olacakt› – siz arzular›m› kabul veya reddettikten
sonra beni bekleyen mutlulu¤u veya üzüntüyü tarif
edebilirdim. Ama bunu yapmak istemedim. Bu
yüzden benim bu bencil olmayan aﬂk›m›n safl›¤›ndan kuﬂku duymay›n. Karar›n›z› etkilemek istemiyorum. Hayat›n›z›n bu en önemli meselesinde, d›ﬂardan düﬂüncelerin sizi etkilemesine izin vermeyin.
Benim mutlulu¤um için kendinizi feda etmemelisiniz. Karar›n›za yön verecek olan sizin kendi mutlulu¤unuz olmal›. Evet dünyan›n en de¤erli varl›¤›,
sizi o kadar çok seviyorum ki, ancak benim olman›z beni mutlu edebilir, e¤er siz de isterseniz elbet.
En sevgili, kalbimin ta içini size açt›m; karar›n›z› heyecan ve korkuyla bekliyorum. Tüm kalbimle,
C.F. Gauss
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Benim gerçek dostum,
Bugüne kadar uygun bir ortam bulup size dökemedi¤im kalbimi yazarak dökmemi mazur görün lütfen.
Sizin o kendini herkese belli etmeyen meleksi erdemleriniz ve bu erdemlerin gerçek bir aynas› olan
soylu yüzünüz için bir kalbim oldu¤unu söylememe
izin verin. Siz, ey sevgili alçakgönüllü ruh, kibirden
o denli uzaks›n›z ki de¤erinizin ayr›m›nda bile de¤ilsiniz, ilahlar›n sizi nas›l cömertçe ve titizlikle donatt›¤›n› bilmiyorsunuz. Ama kalbim sizin de¤erini biliyor ve buna zor dayan›yor. O, çok uzun zamand›r
size ait. Onu reddetmezsiniz de¤il mi? Siz de kalbinizi bana sunar m›s›n›z? Sevgili insan, size sundu¤um bu eli tutacak m›s›n›z ve bunu seve seve yapar
m›s›n›z? Benim mutlulu¤um bu sorunun yan›t›na
ba¤l›. Çünkü size ﬂimdilik zenginlik veya ﬂaﬂaa vaat
edemem. Fakat sevgili insan, sizin güzel ruhunuz
hakk›nda yan›lm›ﬂ olamam – siz de zenginlik ve ihtiﬂama eminim ki benim kadar kay›ts›zs›n›z. Yine
de, gelecekten beklentilerimi hesaba katmazsak bile,
tek baﬂ›ma gereksindi¤imden fazlas›na ve iki genç
insan›n kayg›s›z ve hoﬂ bir hayat sürmesine yetecek
kadar›na sahibim. S›cac›k bir sevgiyle dolu ve içten
bir kalp size sunabilece¤imin en iyisidir.
Bu kalbin sizi tamam›yla tatmin edip etmeyece¤ini, ayn› içten duygularla karﬂ›l›k verip veremeyece¤inizi, benimle el ele kanaatkâr bir hayat yolculu¤una ç›k›p ç›kamayaca¤›n›z› sorun kendinize
sevgili dostum, ve karar›n›z› çabuk verin.

Johanna evet demeden önce Gauss’u üç ay bekletmiﬂtir. 1805’te evlenmiﬂler, üç
çocuklar› olmuﬂ ancak Johanna
1809’da ölmüﬂtür. Bir y›l sonra
Gauss Johanna’n›n en yak›n arkadaﬂ› Friederica Wilhelmine (Minna) Waldeck’le (1788-1831) evlenmiﬂ ve ondan da üç çocu¤u olmuﬂtur. Yoksul bir aileden gelmesi, Frans›z devrimi ve Napoléon Gauss’un ilk eﬂiy›llar›nda yaﬂamas›, para s›k›nt›s›, nin resmi ne yaz›k
ki yok. ‹kinci eﬂi
ilk eﬂinin erken ölümü, ikinci eﬂi- Minna’n›n resmini
nin sa¤l›k sorunlar›, o¤ullar›yla görüyorsunuz.
anlaﬂamamas› gibi ailesel sorunlar
yüzünden Gauss’un hayat› oldukça zor geçmiﬂtir.
Ama her ﬂeye karﬂ›n, durmadan ve son y›llar›na kadar hep matematikle u¤raﬂm›ﬂ ve çok önemli buluﬂlar yapm›ﬂt›r. Beyni Göttingen Üniversitesi’nde saklanmaktad›r. Kalbi de yukardaki mektupta... ♣

* Linköping Üniversitesi (‹sveç), Dil ve Kültür dal›nda sanat
yüksek lisans ö¤rencisi. Mektup, Waldo Dunnigton’un yak›n
zamanda (2004’te) Amerikan Matematik Derne¤i taraf›ndan
yeniden bas›lan klasik biyografisi “Carl Friedrich Gauss: Bilim Devi”nin 63 ve 64’üncü sayfalar›ndan al›nm›ﬂt›r.
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