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rving Kaplansky 25 Haziran’da 89 yaﬂ›nda hayata gözlerini kapayarak uzun ve baﬂar›l› bir
kariyeri sona erdirmiﬂtir.
Polonya’dan Kanada’ya göç eden Yahudi bir ailenin o¤lu olan Kaplansky, matematikçili¤inin yan›s›ra, ayr›ca usta bir müzisyen ve piyanistti. 16 yaﬂ›nda, dünya çap›nda bir piyanist olamayaca¤›na ikna
olup matematikte karar k›lm›ﬂt›r. Müzik, hayat› boyunca hep ciddiye ald›¤› bir hobi olarak kalacakt›r.
Lise ve üniversite y›llar›nda gece kulüplerinde grubuyla müzik çalm›ﬂ ve radyo programlar›nda müzik
eleﬂtirmenli¤i yapm›ﬂt›r. Daha sonra matematik temal› esprili ﬂark›lar yaz›p bestelemiﬂtir.
1938’de Toronto Üniversitesi’nden mezun olmuﬂtur. O y›l ilk kez yap›lan ve bugün matematik
yar›ﬂmalar›n›n en prestijlisi olan William Lowell Putnam Yar›ﬂmas›’n›n kazanan tak›m›ndayd›. Bu yar›ﬂmadan ald›¤› bursla Harvard’a gitmiﬂ ve doktoras›n› Saunders Mac Lane dan›ﬂmanl›¤›nda yazm›ﬂt›r (1941).
Her ne kadar daha çok cebirle ilgilenmiﬂse de, matematikçili¤inin ilk y›llar›nda say›lar kuram›nda, istatistikte,
kombinatorikste ve oyunlar kuram›nda
da araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r. Örne¤in,
gençlik y›llar›nda, evli n çiftin, yuvarlak
bir masa etraf›nda, ayn› cinsiyetten ve
birbiriyle evli iki kiﬂi yanyana oturmamas›
koﬂuluyla kaç de¤iﬂik biçimde yerleﬂtirilebilece¤ini
çok ﬂ›k bir biçimde hesaplam›ﬂt›r.
Kaplansky olabilecek en sade dille yaz›lm›ﬂ son
derece aç›k matematik kitaplar›yla ünlüdür. Cisimler ve Halkalar (1971, ikinci bas›m), Diferansiyel
Cebire Bir Giriﬂ (1957), De¤iﬂmeli Halkalar (1970),
Lie Cebirleri ve Yerel T›k›z Gruplar (1971), Abelyen Gruplar (1954/1969) adl› kitaplar›n›n en az birinin büyüsüne kap›lmam›ﬂ ve beyin hücreleri
aç›lmam›ﬂ matematik ö¤rencisi yok gibidir.
Genç ya da yaﬂl› farketmez, yak›nlar› aras›nda
k›saca Kap olarak bilinirdi.

Yaﬂam›n›n k›rk y›l›n› ﬁikago Üniversitesi’nde
geçirmiﬂ, 1984’te emekliye ayr›lmas›yla Berkeley’deki (Kaliforniya) Matematiksel Bilimler Araﬂt›rma Enstitüsü’nün (MSRI) müdürü olmuﬂtur.

“Halmos’la ben lineer cebirde ayn›
felsefeye sahibiz: ‹kimiz de tabans›z düﬂünürüz, tabans›z yazar›z, ama b›çak
kemi¤e dayand›¤›nda odam›z›n kap›s›n›
kilitler, ç›lg›nlar gibi matris çarpar›z.”
1951’den 1986’ya kadar Amerikan Matematik
Derne¤i’nde (AMS) önemli görevlerde bulunmuﬂ,
matemati¤in yay›lmas› ve ilerlemesi için pek çok
giriﬂimlere önayak olmuﬂ, bu yolda büyük emekler
harcam›ﬂt›r. Kaplansky, kendini matemati¤e ve topluma adam›ﬂ bir insand›.
1989’da Leroy P. Steele ödülünü
al›rken yapt›¤› konuﬂmada Kaplansky
her gün elimizdeki problemden farkl›
bir ﬂeyler ö¤renmemizi ve matemati¤in
ustalar›n› okumam›z› önermiﬂti.
Kaplansky, toplam 20 matematikçiyle 150’den fazla matematiksel makale yay›mlam›ﬂt›r.
Aralar›nda Hyman Bass, Arlen
Brown, Jacob Feldman, Donald Ornstein, Alex Rosenberg, Joseph Rotman,
Fred Wright (Jr.) gibi en üst seviyede matematikçiler olmak üzere toplam 55 matematikçinin doktora tezi dan›ﬂmanl›¤›n› yapm›ﬂt›r. Bu 55 ö¤rencisinin de en az 550 matematikçi yetiﬂtirdi¤i göz önüne al›n›rsa, Kaplansky’nin matemati¤e ve özellikle
cebire katk›s›n›n büyüklü¤ü daha iyi anlaﬂ›l›r.
Yaﬂam›n›n son aylar›na kadar matematik yapmaya devam etmiﬂtir.
Enerji saçan ama hep gülümseyen yüzüyle,
çakmak çakmak bakan ama s›cakl›k yayan gözleriyle, kendinden emin ama mütevaz› duruﬂuyla
herkesin hayranl›¤›n› kazanan bu ola¤anüstü insan› selamlar›z.
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