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Aram›zdan Ayr›lanlar

Henri Cartan
(1904-2008)
20’nci yüzy›l›n en büyük matematikçilerinden biri olan Henri Cartan, 104 yafl›nda hayata gözlerini
yumdu. Tüm meslektafllar›m›za Cartan gibi uzun, verimli ve sa¤l›kl› bir yaflam dileriz.
ken, var olan matematik ders kitaplar›n›n eskidi¤ini, yerine yenilerinin yaz›lmas› gerekti¤ini kavrarlar ve böylece insanl›k tarihinin en büyük eserlerinden biri olan Bourbaki’nin tohumlar› düflünsel
olarak at›lm›fl olur.
Gençlerin de¤erini ve enerjilerini kavrayamayan yafll› hocalar›ndan pek sayg› duymazlar ne yaz›k ki ve akademik kariyerleri yavafl ilerler. Henri
Cartan, s›ras›yla Lille ve
Strasbourg üniversitelerinde çal›flt›ktan sonra Paris’in Sorbonne Üniversitesi’ne atan›r.
1940’ta dünya matematik tarihini derinden etkileyecek ola¤anüstü bir
geliflme yaflan›r: Henri
Cartan ENS’de (Rue
d’Ulm) matematik e¤itimi
sorumlusu olur. 1965’e
kadar yürüttü¤ü bu görevinde, ENS’nin e¤itim anlay›fl›nda tam anlam›yla
bir devrim yapar. Haftada
bir ö¤rencilere ders verir,
onlarla yak›ndan ilgilenir,
her biriyle ilgili bireysel
notlar tutar, her birini ayr›
ayr› takip eder ve yönlendirir. 1940-1950 aras›
ENS, dünya çap›nda matematikçi yetifltiren bir okula dönüflür. Ve bunun sonucu olarak Frans›z matemati¤i çok büyük bir at›l›m yaparak dünya liderli¤ini tekrar yakalar. Nobel alm›fl ekonomist ve fizikçiler bile Nobel Ödülü
konuflmalarnda Henri Cartan’›n derslerinden söz
etmifllerdir. Akranlar› olan Weil ve Chevalley ve
kendilerinden daha genç olan Laurent Schwartz ve

enri Cartan 8 Temmuz 1904’te do¤mufltur. Babas›, Henri Poincaré ile birlikte, geçen yüzy›l bafl›nda Fransa’n›n en büyük
matematikçisi olan Elie Cartan’d›. Evde daha çok
müzik hakim olmas›na ra¤men, Henri çok genç
yafltan itibaren matematikçi olaca¤›n› biliyordu.
Kardefllerden biri besteci olmu›fl ancak genç yaflta,
25’inde veremden ölmüfltür.
Henri Cartan 1923’te
Ecole Normale Supérieure’e (ENS, Rue d’Ulm) kabul edilir. O y›llarda Fransa’n›n genç hocalar› Birinci Dünya savafl›’nda ölmüfl
ve geriye, babas› Elie Cartan d›fl›nda, Almanya’daki
ve dünyadaki modern geliflmelerden bihaber yafll›
hocalar kalm›flt›. O y›llarda yetiflmifl Frans›z matematikçilerinin büyük ölçüde ustas›z büyüdüklerini,
kendi kendilerini yetifltirdiklerini söyleyebiliriz.
ENS’te, on kadar y›l
daha sonra, 1935’te, birlikte Bourbaki grubunu
kuraca¤›, kendisinden bir
y›l önce okula kabul edilen
André Weil ve Jean Delsarte ile, ayn› y›l okula kabul edilen René de Possel ile ve daha sonraki bir iki
y›l içinde okula girecek olan Jean Dieudonné,
Charles Ehresmann ve Claude Chevalley ile tan›fl›r.
Doktoras›n› 1928’te al›r. Bir y›l taflrada bir lisede
ö¤retmenlik yapar.
Bu ola¤anüstü genç matematikçiler, 1930’larda Fransa’n›n taflralar›nda lise ö¤retmenli¤i yapar-
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da, lisans e¤itimi için yazd›¤› üç kitab›n da Fransa’da birkaç kufla¤› derinden etkiledi¤ini eklemek
gerekir.
1943’te Henri Cartan’›n Alman istilas›na karfl›
savaflan küçük kardefllerinden biri yakalan›r, bir y›l
Almanya’da kamplarda kald›ktan sonra idama
mahkûm olur ve hüküm infaz edilir. Aile bunu
1945’te ö¤renir. Ama gene de 1946’dan itibaren
Henri Cartan Alman matemati¤ini gelifltirmek için
büyük bir çaba harcar. Savafl sonras› yetiflen Alman matematikçilerinin birço¤u
Henri Cartan’a borçludurlar.
1975’te Paris Sud
Üniversitesi’nden
(Orsay) emekli olur.
Toplumsal görevlerinin bilincindedir ve
görevden
kaçmaz.
1950’de Frans›z Matematik derne¤i’nin
baflkanl›¤›n› yürütür.
1967-1970
aras›
Uluslararas› Matematik Derne¤i’nin baflkan› olur. Nerdeyse
90 yafl›ndayken Avrupa Matematik Birli¤i’nin dört y›lda bir
yap›lacak olan kongrelerini düzenler. Bu
kongreler bugün bir
gelenek haline gelmifltir. 1984’ten itibaren
Avrupa Birli¤i için
kampanyalar yütütür. 1974’te matematikçilerin
insan haklar›n› korumak için kurulan Matematikçiler Kongresi’ni kuranlardan biridir. Kongre, Sovyetlerdeki antikomünist matematikçilere sahip ç›kt›¤› gibi, Uruguay ya da Fas gibi ülkelerde hapis yatan komünist matematikçilere de sahip ç›kar.
20’inci yüzy›l›n tan›¤› olmufl ama seyircisi olmam›fl bu büyük insan› sayg›yla selamlar›z. ♦

Jean-Pierre Serre ile Frans›z ekolü dünya matemati¤ine deyim yerindeyse hükmeder.
1948-1964 y›llar›nda ENS’te düzenledi¤i haftal›k Cartan seminerleri meflhurdu. Her y›l bir baflka konu seçilir ve konu ço¤u zaman Henri Cartan
taraf›ndan ama bazen de ö¤renciler ve baflka matematikçiler taraf›ndan hiçbir ayr›nt›s› gölgede kalmayacak biçimde incelenirdi. Verilen seminer bir
ay içinde kaleme al›n›r ve y›l sonunda ortaya ç›kan
yap›t Cartan’›n titiz incelemesine tabi tutulurdu. Bu notlar hâlâ
daha dünyan›n birçok
sayg›de¤er üniversitelerinin kütüphanelerinde bulunur.
Cartan’›n doktoralar›n› yönetti¤i ö¤renci
listesi çok uzun ve etkileyicidir. Bunlar aras›nda iki Fields Madalyal› vard›r: Jean-Pierre
Serre ve René Thom.
Bu arada Roger Godement, Jean-Louifl Koszul, Adrien Douady,
Max Karoubi gibi ola¤anüstü matematikçileri de unutmamak laz›m. Cartan y›llar sonra bu y›llar› büyük bir
alçakgönüllülükle flöyle anlat›r: “ENS ö¤rencilerinin birço¤u benim yönetimimde doktora yapm›flt›r. Burada
yönetimden tam olarak ne kastetti¤imi iyi anlamak laz›m; asl›nda kafalar›ndan geçeni anlamaya çal›fl›rd›m ve bu sayede onlardan çok fley ö¤rendim.”
Araflt›rma alan› genel olarak bir ve birkaç de¤iflkenli karmafl›k analiz, cebirsel topoloji ve homolojik cebirdir. Bu son konuda Polonya as›ll›
Amerikan matematikçi Samuel Eilenberg ile yazd›¤› kitap klasikler aras›nda yerini alm›flt›r. Bu ara-
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