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Armand Borel
(1923-2003)
A¤ustos Pazartesi günü
birçok matematikçi elektronik posta
arac›l›¤›yla 20. yüzy›l›n
en önemli matematikçi-

lerden biri olan Armand Borel’in öldü¤ünü duydu.
Armand Borel’in matematiksel buluﬂlar›ndan do¤rudan ya da dolayl› olarak, bilinçli ya da bilinçsiz
etkilenmeyen ça¤daﬂ matematikçi yoktur. Tüm
matematikçilere baﬂ sa¤l›¤› dileriz.
MD
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l›ﬂmalar›n›n ça¤daﬂ matemati¤in geliﬂimindeki etkisi de artm›ﬂt›r.
1960 ve 70’lerde Dr. Borel, 1957-1970 aras›
profesör olarak bulundu¤u Enstitü’de ikinci bir matematikçi grubunun ön saflar›nda yer alm›ﬂt›r. Bu
grup, André Weil d›ﬂ›nda, Amerikal› Robert Langland ve Belçikal› Pierre Deligne’i de içermektedir.
Dr. Borel ve arkadaﬂlar›, önemli ölçüde Langlands’tan esinlenerek, Lie gruplar›nda kazand›klar› bilgi ve sezgiyle say›lar kuram›nda derin iliﬂkiler bulmaya yöneldiler.
1991’de Amerikan Matematik Toplulu¤u
AMS’nin Steele ödülünü al›rken yap›lan sunuﬂ
konuﬂmas›nda, Borel’in çal›ﬂmalar›n›n geniﬂ çapta bir matemati¤e uygulama alan› oluﬂturdu¤u,
gözlem ve düﬂüncelerinin matematiksel etkinli¤in
ilgi oda¤› haline gelen yap›lara ve mekanizmalara
iﬂeret etti¤i belirtilmiﬂtir.
1973’te, Dr. Borel, sosyolog Robert N. Bellah’›n Enstitü’ye profesör olarak atanmas› konusunda Enstitü’nün yöneticisi Dr. Carl Kaysen’le
oldukça gürültü koparan bir tart›ﬂmaya giriﬂen bir
grup akademisyenin baﬂ›n› çekti. Akademisyenler
hem Robert N. Bellah’›n uzmanl›¤›n› hem de bir
sosyoloji bölümünün kurulmas›n› sorguluyorlard›. Sonunda Dr. Bellah Enstitü’ye atanmad›.
Armand Borel 21 May›s 1923’te ‹sviçre’nin
Frans›zca konuﬂulan küçük bir kasabas›nda, La
Chaux-de-Fonds’da do¤muﬂtu. 1949’da Zürih’teki ‹sviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden mezun oldu ve 1952’de Gabrielle Aline Pittet’yle evlendi.
Bir müzik âﬂ›¤› olan Dr. Borel 1985’ten
1992’ye kadar ‹leri Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nde
konser programlar› düzenlemiﬂtir.
Ard›nda eﬂini, New York’ta ikâmet eden
k›zlar› Dominique ve Anne Christine Borel’i b›rakm›ﬂt›r.

14 A¤ustos 2003 tarihli The New York Times gazetesinde Paul Lewis imzas›yla aﬂa¤›daki taziye yaz›s› yay›mlanm›ﬂt›r.
atemati¤in büyük figürlerinden ‹sviçre
do¤umlu Armand Borel Pazartesi günü
Princeton, NJ’de öldü. 80 yaﬂ›ndayd›.
K›z› Dominique Odette Susan ölüm nedeninin
kanser oldu¤unu bildirdi.
‹leri Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nden profesör
olarak emekli olan Dr. Borel, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra de¤iﬂik zamanlarda ve de¤iﬂik
yerlerde matemati¤in geliﬂimine derin etkisi olmuﬂ iki matematikçi grubunda önemli rol oynad›.
Savaﬂtan hemen sonraki y›llarda, Dr. Borel,
aralar›nda Jean Leray, André Weil, Henri Cartan
ve Jean-Pierre Serre gibi matematikçilerin de bulundu¤u ve kendilerini arka planda b›rakarak
Bourbaki ad›n› alan bir Frans›z matematikçi grubuna yak›nd›. Bourbaki, 1870 Fans›z-Prusya savaﬂ›nda görkemli bir biçimde baﬂar›s›zl›¤a u¤ram›ﬂ bir generalin ad›d›r.
Bourbaki matemati¤in tüm kavramlar›n› yeniden tan›mlayarak matemati¤e yeni bir ahenk ve
soyutlama düzeyi getirmek gibi zor bir görevi üstlendi. Dr. Borel, Bourbaki’nin bu u¤raﬂ› için, gülerek, “ikinci Frans›z devrimi” derdi.
Dr. Borel’in katk›s›, ad›n› Norveç matematikçi Sophus Lie’den alan Lie gruplar›n› yaﬂam› boyunca incelemesinden ve bulduklar›n› matemati¤in di¤er alanlar›na uygulamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Lie gruplar› baz› sürekli matematiksel
simetrileri içeren kümelerdir.
Lie gruplar›n›n modern matematikte gittikçe
daha önemli bir rol oynamas›yla Dr. Borel’in ça-
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Armand Borel’in ‹stanbul Maceras›
Ali Nesin* / anesin@bilgi.edu.tr
irçok matematikçi gibi ben de Borel’le yetiﬂtim, ço¤u zaman hangi Borel’den sözedildi¤ini bilmeden, Emile mi, Armand m›? Emile
Borel Frans›zd›r, Armand Borel ‹sviçreli.
Doktora y›llar›mda, Armand Borel’in Do¤rusal Cebirsel Gruplar (Linear Algebraic groups) adl› kitab›n› sat›r sat›r ve tekrar tekrar okumuﬂtum.
Hâlâ baﬂvuru kitab›md›r.
Kendime doktora problemi olarak “Borel altgruplar›”yla ilgili bir problem seçmiﬂtim. Tez hocam, bugün hâlâ daha ﬂaﬂt›¤›m bir önseziyle, bu
problemin çok zor olabilece¤ini, ama ayn› önemde
bir baﬂka problemden daha umutlu oldu¤unu söylemiﬂti. Aynen dedi¤i gibi ç›kt›. Borel altgruplar›yla ilgili problemin yan›t› yirmi y›l sonra bugün de
bilinmiyor.
Okulu bitirdikten birkaç y›l sonra, bir meslektaﬂ›mla araﬂt›rma yaparken, pek iyi bilmedi¤imiz
Lie gruplar› konusunda çok temel oldu¤unu sand›¤›m›z bir soruyu çevremizde bulunan uzmanlara
sormuﬂ, hiçbirinden doyurucu bir yan›t alamay›nca, “bunu bilse bilse Armand Borel bilir” deyip hiç
tan›ﬂmad›¤›m›z Armand Borel’e yazm›ﬂt›k. O zamanlar elektronik posta daha yoktu. K›sa zamanda yan›t geldi. Bir buçuk sayfal›k bir mektuptu.
Sordu¤umuz soruya kesin yan›t veriyordu.
Aradan y›llar geçti, ama Borel’siz bir tek günüm geçmedi diyebilirim.
Geçen y›l Eylül ay›nda ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenledi¤imiz bir konferansa Armand Borel kat›lmay› kabul etti¤i zaman elim aya¤›ma doland›. Yirminci yüzy›l›n matemati¤ini bunca etkilemiﬂ bir matematikçiyi a¤›rlamak gerekiyordu…
Zay›f, as›k suratl›, çok sert görünümlü, ak saçl› bir adamla karﬂ›laﬂt›m. Çok az konuﬂuyordu.
Sohbet konusu açmak, hoﬂa gitmek, sevilmek, espri yapmak, ﬂakalaﬂmak gibi kayg›lar› yoktu. Sorular› da yan›tlar› gibi birkaç sözcükten ibaretti. Anlams›z, gereksiz, öze dokunmayan tek bir söz ç›km›yordu a¤z›ndan. Sesi de çok tok ve çok güzeldi.
As›k suratl›yd› ama, gülmeye yak›n gülümsemesi
çok içtendi, sessiz sessiz gülerken de içi hopluyordu. Eﬂi Gaby de tam tersine her ﬂeye ﬂaﬂan, neﬂeli,
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* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.

kahkahalar atan, çok candan bir insand›. Gaby bir
konuyu yanl›ﬂ anlad›¤›nda ve yanl›ﬂ›nda ›srar etti¤inde, ben de bozuntuya vermemek için ses ç›karmad›¤›mda, Armand Borel çok sert buldu¤um bir
biçimde eﬂini uyar›yordu. Gaby, bu azarlamalara
elli küsur y›ldan beri al›ﬂm›ﬂ olmal› ki umursam›yordu bile, “haaa, öyle mi” deyip daha da neﬂelenerek konuﬂmas›n› sürdürüyordu.
Güzel bir otelde yer ay›rtm›ﬂt›m. Ayr›ca
üniversite ﬂoförlü bir araba da tahsis etmiﬂti. Buna
çok ﬂaﬂ›rd›, “Sahi mi, bu araba hep bizim, öyle
mi?” diye sorarak emin olmak istedi. Bat› ülkelerinde hocalar bu kadar itibar görmezler. Bir haftadan fazla kalacaklard›. Kald›klar› sürece ‹stanbul’u
o arabayla gezdiler.
Birinci gün konferans daha baﬂlamam›ﬂt›. ‹stanbul’u gezebilirlerdi. Hem iﬂlerimin yo¤unlu¤undan
hem de Borel’den çekindi¤imden geziye kat›lmak istemedim. ﬁoföre ayr›nt›l› talimatlar vererek nereleri
gezdirmesi gerekti¤ini söyledim. Aksilik bu ya, daha
ilk gün arabalar› trafik polisi taraf›ndan çekilmiﬂ,
sanki ‹stanbul’da çekilecek baﬂka araba yokmuﬂ gibi! ﬁoför arabay› almaya gidip geldi¤inde de Borelleri bulamam›ﬂ! Armand Borel beni arad›. Can› s›kk›nd›. Bulunduklar› yeri ö¤rendim. Orada beklemesini rica ettim titreyen bir
sesle. ﬁoförü arad›m, Borellerin bulundu¤u yeri söyledim. Uzun süre birbirlerini bulamad›lar. Armand
Borel yar›m saat sonra beni bir kez daha arad›. Art›k bekleyemeyeceklerini, ‹stanbul’a ﬂoförü
beklemek için gelmediklerini” söyledi,
tam böyle söylemese
de buna benzer bir
ﬂeyler söylemek istedi¤i
belliydi. K›zg›nd›. Sanki benim
herhan-
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yönde de¤iﬂtirdi¤ini söyledi. Keﬂke yan›m›zda ses
alma cihaz›m›z olsayd›, ama o zaman belki de bu
kadar rahat sohbet etmezdi.
Bir hafta boyunca Borellerle sadece konferansta
görüﬂtük. Araba sefalar›na kat›lm›yordum. Bunun
suçlulu¤unu duydum. Yan›mda kendini rahat hissetti¤ini anlad›m, benim sayg›m da sevgiye dönüﬂüyordu h›zla, ama gene de çok yak›n davranam›yordum.
Telafi etmek için evime davet etmeyi akl›mdan geçirdim ama o kadar büyük bir matematikçiyi hangi
sohbetimle, hangi bilgi birikimimle e¤lendirecektim?
Uzun bir tereddütten sonra davetimi Borellere açt›m.
Hemen kabul ettiler, üstelik seve seve geleceklerini
belli ederek… Bölümden di¤er arkadaﬂlar› ve eﬂlerini de ça¤›rd›m ve sofray› Türk yemek ve mezeleriyle
ve en güzel ﬂaraplar›yla donatt›m. Çok hoﬂ bir akﬂam oldu. Matematikten pek söz edilmedi. Nerdeyse otuz y›ld›r görmedi¤im,
daha o zamandan büyük
matematikçi olaca¤› belli
olan lise arkadaﬂ›m Mark
Berger’i çok yak›ndan tan›yormuﬂ, ondan her ikimiz de
sevgi ve hayranl›kla bahsettik. Dünya ne küçük! Türkiye’de bir y›l geçirmesi olas›l›¤›ndan sözettim, istedi¤i konuda ders verebilirdi. Belki
bir y›l de¤il ama birkaç ayl›¤›na seve seve gelmek istedi¤ini belirtti. Nesin Vakf›’ndan, sanattan, edebiyattan, matematik bölümünden bahsettik. Eski kitaplar›n› bölümümüze ba¤›ﬂlamay› teklif etti. Hem ‹sviçre’deki evinde varm›ﬂ hem
de Amerika’daki. ‹sviçre’deki kitaplar geldi. Ayr›ca
kitaplarla birlikte Nesin Vakf›’na bir de ba¤›ﬂ geldi.
Ama Amerika’daki de¤erli kitaplar›n› ald›rtamad›k.
‹stanbul’dan çok mutlu ayr›ld›lar, çok sevdiler,
sevindiler.
Yaﬂ›ndan umulmayacak kadar dinçti demek
do¤ru olmaz. Dinçti! Hem fiziksel hem de zihinsel
olarak yaﬂ›n› belli etmiyordu. Demek ki sadece görünürde öyleymiﬂ.
Tüm bunlar geride kald›. Do¤an›n kendisine
ihsan etti¤i yetene¤i boﬂa harcamayan ender insanlardan biri dünyam›zdan geldi geçti. Bundan böyle, insanl›¤›n en muhteﬂem eserlerinden biri olan
matemati¤e yapt›¤› ola¤anüstü katk›lar›nda yaﬂayacak. Haketti¤i huzur içinde yats›n.

gi bir suçum varm›ﬂ gibi bin özür dileyerek biraz daha beklemelerini rica ettim. Sonunda buluﬂtular.
Ben de bu vesileyle Armand Borel’in ne kadar aksi
bir yaﬂl› adam oldu¤unu bir kez daha ö¤rendim.
Ertesi gün konferansta gördüm kendisini. Çekine çekine hal hat›r sordum. Otelden memnunmuﬂlar. Her ﬂeye karﬂ›n çok hoﬂ bir gün yaﬂam›ﬂlar. O
s›rada da eﬂi Gaby arabayla ‹stanbul’u dolaﬂ›yordu.
Büyük insanlar büyük sayg› gösterilerinden
hoﬂlanmazlar. Bunu bildi¤imden kendisine olabildi¤ince mesafeli davran›yordum, çünkü kendisine
duydu¤um büyük sayg›y› söz ve hareketlerimle ifade etmemem imkâns›zd›. Ama uzaktan da olsa bir
ihtiyac› olup olmad›¤›n› kontrol ediyordum.
Konferans› pür dikkat izliyordu. Hiçbir konuﬂmadan s›k›ld›¤›, dinlemeyi b›rak›p baﬂka ﬂeyler
düﬂündü¤ü olmad›. Sorular soruyor, yan›tlar veriyor, yorumlarda bulunuyordu. Her zaman oldu¤u gibi
k›sa ve net sözlerle… Bir
ara bir konuﬂmac› bir soru
sorup sorunun k›smi yan›t›n› verdi. Borel bu yan›ta
ﬂaﬂt›. Baﬂ›n› iki eline al›p
oturdu¤u sandalyede iki
büklüm oluﬂunu hiç unutamayaca¤›m. Yüzünde nerdeyse ac› çeker gibi bir ifade vard›. Düﬂünüyordu...
Konferansta çok da güzel bir konuﬂma verdi.
Konuﬂmas›ndan sonra ö¤le yeme¤inde Do¤rusal
Cebirsel Gruplar kitab›n› imzalatt›m kendisine.
Konuﬂmas›n› yazarsa bu konferans›n yaz›lar›n›
kitap olarak basabilece¤imizi söyledim. Bunu yapabilmesi için son y›larda yap›lanlar› gözden geçirmesi gerekti¤ini, bunun çok zaman alaca¤›n›, böyle bir sorumluluk alamayaca¤›n› söyledi. ﬁimdi anl›yorum: Me¤er zaman› yokmuﬂ.
Bir gece hep birlikte yeme¤e gittik. Genel konu
matematikti elbette. Uzun uzun Bourbaki’den sözetti. Nas›l baﬂlad›¤›n›, nas›l yazd›klar›n›, kimin
neyi yazd›¤›n›, seminerlerini anlatt›. Söz konusu
matematik oldu¤unda heyecanla konuﬂuyordu,
belki içkinin verdi¤i rahatl›k da vard›... Kendisi de
Bourbaki ekibinde oldu¤undan bu tarihi hikâyeyi
yak›ndan dinlemek çok zevkliydi. Bir ara, kim ne
kadar karﬂ› ç›karsa ç›ks›n, kim ne derse desin, Bourbaki’nin kazand›¤›n›, matemati¤i kendi istedi¤i
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Armand Borel
‹lhan ‹keda* / ikeda@bilgi.edu.tr
rmand Borel’le ‹lk Karﬂ›laﬂmam. Armand
Borel’in ad›n› ilk kez matematikle çok ciddi olarak ilgilenmeye baﬂlad›¤›m ortaokul
y›llar›mda duydum. Babam›n ileri seviyede matematik kitaplar›ndan oluﬂan çok zengin bir kütüphanesi vard›. Boﬂ zamanlar›mda o kütüphaneyi kar›ﬂt›r›rd›m ve bundan çok heyecan duyard›m. Bir
müddet sonra orada buldu¤um Jacobson’un Soyut
Cebir’e Giriﬂ kitab›n›n birinci cildini, babam›n da
teﬂvikiyle okumaya baﬂlad›m. Art›k belli baﬂl› cebirsel yap›lar hakk›nda temel bilgilere sahiptim ve
basit kan›tlar yapabiliyordum. Bu cebirsel yap›lar,
üzerlerinde tan›ml› oldu¤u cebirsel iﬂlemin xy = yx
eﬂitli¤ini sa¤lay›p sa¤lamad›¤›na göre abelyen veya
non-abelyen olmak üzere ikiye ayr›l›yorlard›. Genel olarak abelyen yap›lar› incelemek, örnek bulmak kolayd›. Abelyen olmayan yap› örne¤i elimde
yoktu. Bu sorunumu babamla paylaﬂt›¤›mda, babam bana belli baﬂl› matris guruplar›n› anlatm›ﬂ,
ve matris guruplar›n›n çok derin bir teorisinin oldu¤unu söylemiﬂti.
Böylece, o s›ralarda, elime Armand Borel’in,
bu konunun kutsal kitab› olarak kabul edilen, etkileyici fakat bir o kadar da zor lineer cebirsel
gruplar üzerine yazd›¤› kitab› elime geçti. Uzun zaman, benim için, Armand Borel o kitap (ve otomorfik L-fonksiyonlar› üzerine yazd›¤› bir makale)
demek oldu.

bölüm arkadaﬂ›mla birlikte karl› yollara dald›k.
Sokakta, o zaman hocalar›m›z olan Gerd Faltings1
ve Frederic Bien’e2 rastlad›k, yanlar›nda yaﬂl›ca bir
adam da vard›. Faltings ve Bien ellerinde koca koca tornavidalar, ‹ngiliz anahtarlar›yla yoldaki kar
ve buz nedeniyle a¤aca çarpm›ﬂ bir araban›n bagaj
kapa¤›n› açmak için u¤raﬂ›yorlar, yanlar›ndaki
yaﬂl›ca adam›n söylediklerini ellerinden geldi¤ince
yapmaya gayret ediyorlard›. O karmaﬂa esnas›nda,
orada bulunan yaﬂl›ca adam›n meﬂhur Armand
Borel oldu¤unu Frederic Bien kula¤›m›za f›s›ldam›ﬂ, ve kendisiyle ilk defa bu ﬂartlar alt›nda karﬂ›laﬂm›ﬂt›m.
O karl› k›ﬂ akﬂam›ndan sonra, sadece bir kitap
ve bir makaleyle özdeﬂleﬂtirdi¤im Borel, art›k bir
kiﬂilik olarak da kafamda yer etti...

A

Armand Borel Kimdir? Peki kimdir bu Armand Borel? 21 May›s 1923’te ‹sviçre’nin Frans›zca konuﬂulan Chaux-de-Fonds kasabas›nda do¤muﬂ, üniversite lisans e¤itimini Zurich’deki Federal
‹sviçre Teknoloji Enstitüsü’nde (Institut Federal
Suisse de Technologie) 1947’de tamamlam›ﬂt›r.
Oradan Paris’e Fransa Bilimsel Araﬂt›rma Merkezi
(CNRS) kanal›yla gelmiﬂ, doktoras›n› 1952’de Paris Üniversitesi’nde tamamlam›ﬂt›r.
Meslek hayat›n›n ilk y›llar›nda, aralar›nda
André Weil, Jean-Pierre Serre, Henri Cartan gibi
isimlerin de bulundu¤u ve kendilerine mizahi olarak Nicolas Bourbaki ad›n› takt›klar› bir matematikçiler gurubuna kat›l›r. Bu grubun ideali, matemati¤i yeni baﬂtan bir bütün halinde, son derece
soyut bir seviyede yazmakt›. Bourbaki grubu, çal›ﬂmalar›n›n ürünü olarak, ﬂu an standart referanslar
olarak kabul gören, Matemati¤in Temelleri ad› alt›nda pek çok cilt yay›mlad›.
Bu s›ralarda, Belçikal› matematikçi Jacques
Tits’le beraber, daha sonralar› özellikle say›lar teorisinde merkezi önemi olacak olan Lie gruplar› ve
cebirsel gruplar üzerine çok önemli ve temel çal›ﬂmalar yaparlar. Borel ayr›ca, o y›llarda, modern cebirsel geometrinin temellerinin at›ld›¤›, Alexander
Grothendieck’in meﬂhur seminerlerine de kat›l›r.

Armand Borel’le ‹kinci Karﬂ›laﬂmam. Armand
Borel’le ikinci karﬂ›laﬂmam 1989’da bir k›ﬂ günü
oldu. Yükseklisans yapt›¤›m üniversite Noel tatiline girmiﬂti. O kadar çok kar ya¤›yordu ki, odamdan d›ﬂar› ad›m atmak bile istemiyordum. ‹ﬂte böyle bir akﬂamüstü, kasaban›n ana caddesindeki kafelerden birinde akﬂam yeme¤i yemek için birkaç
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
1 Mordell san›t›n› kan›tlamas›yla 1986’da Fields Madalyas› kazanm›ﬂ, meﬂhur cebirsel geometrici. ﬁu an, Bonn’da bulunan
Max Planck Matematik Enstitüsü müdürüdür.
2 MIT’den doktoras›n› yeni tamamlam›ﬂ, zeki bir cebirci. Daha
sonra matemati¤i b›rak›p, güneﬂli California’n›n Los Angeles
ﬂehrinde bir “çöpçatanl›k bürosu” açt›! En son duydu¤um, bu
iﬂte çok baﬂar›l› oldu¤udur...
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Üstün yarat›c›l›¤› ve çal›ﬂkanl›¤› sonucu Borel,
1957’de, Princeton’da bulunan ve teorik bilim
merkezlerinin Olimpus’u olarak kabul edilen meﬂhur ‹leri Çal›ﬂmalar Enstitüsü’nde (Institute for
Advanced Study) profesör olur. Enstitü’de, Pierre
Deligne, Harish-Chandra, Robert P. Langlands,
Atle Selberg ve André Weil gibi, matemati¤e ﬂekil
veren matematikçilerden biri olur.

mak çok hoﬂuma giderdi.
Art›k al›ﬂkanl›k haline getirdi¤im akﬂam yürüyüﬂlerimin birinde, güzel bir a¤ac›n önünde, üstünde bu a¤ac›n Borel ailesi taraf›ndan dikildi¤ini belirten, alt›n sar›s› bir plaket dikkatimi çekti (botanik konusunda bilgim son derece zay›ft›r, o nedenle o a¤ac›n türünü bilmiyorum.) Enstitü’de beraber
çal›ﬂt›¤›m Dipendra Prasad’a bu gördü¤ümü anlatt›¤›mda, Hint müzi¤inin son derece matematiksel
bir yap›s› oldu¤unu, bu nedenle Borel’in Hint müzi¤ine çok ilgi duydu¤unu, ve her y›l Madras’da
yap›lan müzik festivaline ailesiyle geldi¤ini söyledi.
Borel Hindistan’a bu vesileyle geldi¤inde de, belli
baﬂl› enstitülerde matematik seminerleri verirmiﬂ
ve bu enstitüye de pek çok kez gelmiﬂ, a¤ac› da o
ziyaretlerinden birinde dikmiﬂ.
O enstitüde bulundu¤um sürece Borel’in a¤ac›
bana arkadaﬂl›k etti. S›k s›k o a¤ac›n alt›nda oturup, kimi zaman
heyecanl› kimi zaman da hüzünlü
düﬂüncelere dald›m...

Hint Müzi¤inin Matematiksel Yap›s›. Tekrar
yükseklisans yapt›¤›m günlere dönersek, o karl› k›ﬂ
gününden sonra, Borel’le pek çok kez, üniversitedeki veya enstitüdeki seminerlerde karﬂ›laﬂt›m, ancak kendisiyle konuﬂma f›rsat›m hiç olmad›.
Doktoram› ald›ktan birkaç y›l sonra, André
Weil’in yazd›¤› bir kitaptan esinlenerek Hindistan’›n yolunu tutmuﬂtum. San›r›m o s›ralarda André Weil gibi Hindistan’a gidersem
onun gibi bir matematikçi olurum
diye bir fikre sahiptim! Sonuç olarak, Hindistan’›n ortas›nda bulunan Allahabad ﬂehrindeki HarishChandra Enstitüsü’nde çal›ﬂmaya
baﬂlad›m. Harish-Chandra, bir
önceki Matematik Dünyas›’nda
tan›tt›¤›m›z dahi Ramanujan’la
birlikte, Hindistan’›n yetiﬂtirdi¤i
en büyük matematikçidir. Allahabad’ta do¤up üniversite e¤itimini
bu ﬂehirde ald›¤› için, Hindistan
hükümeti, Bombay’da bulunan meﬂhur Tata Enstitüsü’ne kardeﬂ (ve ayn› zamanda rakip) olacak,
Harish-Chandra ad›na matematik ve teorik fizik
konular›nda ileri araﬂt›rmalar enstitüsünü Allahabad’a kurmay› zaman›nda kararlaﬂt›rm›ﬂ.
Allahabad Hindular için kutsald›r, çünkü Hindistan’da kurumayan yegâne iki nehir olan Ganj ve
Jamuna tam olarak Allahabad ﬂehrinde bir araya
gelirler, ve bu Hindu inanc›nda çok önemlidir. Çal›ﬂt›¤›m Harish-Chandra Enstitüsü, büyükçe bir
kampüs içinde, tam bu iki büyük nehrin birleﬂti¤i
noktada kuruludur. Kampüs çok güzel a¤açlarla
ve rengârenk çiçeklerle bezenmiﬂ, bünyesinde c›v›l
c›v›l öten kuﬂlar›, pek çok ufak hayvan› bar›nd›ran
bir do¤al parkt›r adeta. Çal›ﬂmadan sonra, özellikle akﬂamlar›, hava serinlemeye ve güneﬂ alçalmaya
baﬂlad›¤› saatlerde, kampüs içinde yürüyüﬂ yap-

22 Eylül 2002. Son olarak Armand Borel’le geçen 2002’nin
sonbahar›nda, ‹stanbul Bilgi Universitesi’nin düzenledi¤i Lie gruplar› üzerine bir konferansta karﬂ›laﬂt›m. Konferans›n son günü, Allahabad’›n dar ve tozlu sokaklar›n›n birinde bulunan, loﬂ, küçük ve
rutubetli ama içi t›kabasa kitap dolu bir kitapç›dan
ald›¤›m yar›-basit gruplar ve simetrik uzaylar üzerine yazd›¤› kitab›n› bana imzalamas›n› rica ettim.
O az bilinen Hint bask›s› kitab› görmekten Borel
mutluluk duymuﬂ, hayrete düﬂmüﬂ ve severek kitab›m› imzalam›ﬂt›.
Bu yaz›y› yazarken o günü tüm canl›l›¤›yla
an›ms›yorum. Borel’in kitab›m› imzalad›¤› tarihi
biraz önce kontrol ettim. Tarih 22 Eylül 2002’ydi.
Armand Borel’in Matemati¤e Katk›lar›. Armand Borel’in matemati¤e katk›lar›n› birkaç sayfada basitçe özetlemenin olanaks›z oldu¤unu belirterek bu paragrafa baﬂl›yorum. Borel’in çal›ﬂmalar›
matematikte son derece merkezi bir konumdad›r.
1948-1999 aras› çal›ﬂmalar› Springer-Verlag taraf›ndan dört cilt olarak yay›mlanm›ﬂt›r. Borel’in ne
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Aram›zdan Ayr›lanlar
Burada, ∆F ile F’nin diskriminant›n›, ΩF ile OF
içinde XN = 1 koﬂulunu sa¤layan eleman say›s›n›,
ve RF ile de F’nin regülatörünü gösteriyoruz.
Armand Borel, SLn cebirsel grubunun belli
özelliklerini incelerken, F cisminin regülatörü
RF’ye benzeyen, ancak modulo Q× tan›mlanm›ﬂ
F’nin yüksek regülatörleri Rm’ler (m = 1, 2,…) için,

kadar derin iﬂler yapt›¤›n› bir örnek vererek anlatmaya çal›ﬂay›m. Bu noktadan itibaren okurun biraz cebir, biraz analiz ve biraz da say›lar kuram›
bildi¤ini kabul ediyorum.
Bir F say› cismi için, OF, F’nin tamsay›lar halkas›n› belirtsin. Dedekind, Riemann ζ-fonksiyonunu genelleﬂtirerek, F say› cismi için,
ζF(s) := ∏℘(1−1/N(℘)s)−1
fonksiyonunu tan›mlar. Bu sonsuz çarp›m OF içindeki s›f›rdan farkl› ℘ asal idealleri üzerinde tan›mlanm›ﬂt›r ve Re(s) > 1 yar›-düzleminde yak›nsakt›r.
ζF(s) fonksiyonu tüm kompleks düzleme meromorf
olarak devam ettirilebilir. Sadece s = 1 noktas›, bu
fonksiyon için basit kutup olur. Dedekind ζ-fonksiyonu ad›yla an›lan bu fonksiyon say›lar kuram›nda
merkezi bir rol oynar.
ﬁimdi F say› cisminin Q üzerindeki derecesinin
n oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda, farkl›
ι: F → Q gömmelerinin say›s› n’dir. E¤er r1 ile
ι(F) ⊂ R koﬂulunu sa¤layan gömmelerin say›s› ve
2r2 ile de ι(F) ⊄ R koﬂulunu sa¤layan gömmelerin
say›s›n› gösterirsek, n = r1 + 2r2 eﬂitli¤i sa¤lan›r.
F say› cisminin önemli de¤iﬂmezlerinden biri
olan ve hF ile gösterilen s›n›f say›s›n› hesaplamak
genellikle son derece zordur. Bu yönde elde edilmiﬂ
(ve iyi bilinen) sonuç Dirichlet’ye ait ﬂu eﬂitliktir:

lim s→1(s – 1)ς F (s) =

Rm ≡ ∆ F

ς F (m + 1)π –(r1 +r2 )(m +1) (mod Q×)

formülünü kan›tlar. Borel’in bu sonucu, Dirichlet’nin s›n›f say›s› formülüyle birlikte, Dedekind ζfonksiyonlar› üzerine bildi¤imiz en derin sonuçlardand›r.
Dikkate de¤er, çok enteresan bir nokta da, F
cisminin regülatörü RF, belli logaritmik ifadelerin
yer ald›¤› bir kare matrisin determinant›ndan ibarettir. Di¤er taraftan, ζF(2) de¤erini Borel’in teoremi yard›m›yla hesaplamaya çal›ﬂt›¤›m›zda, R1 yüksek regülatörü katsay›lar› “dilogaritmik” ifadelerin yer ald›¤› bir kare matrisin determinant›ndan
ibarettir. Donald Zagier, Armand Borel’in bu formülünü iyice ilerleterek, son derece derin san›tlar
ileri sürmüﬂtür.
Armand Borel, zaman›m›z›n en önde gelen matematik figürlerinden biridir. Geride b›rakt›¤› eserler pek çok matematikçiye esin kayna¤› olmaya devam edecektir.

2r1 +r2 πr2 RF hF
ΩF ∆F

1/ 2

1/ 2

ale Üniversitesi’nde Armand Borel demek,
André Weil, Harish-Chandra ve Robert
Langlands’›n da içinde yer ald›¤› kategoride ola¤anüstü matematikçi demekti. Onun Linear
Algebraic Groups kitab›n› anlamam tam bir y›l›m›
ald›.
‹ﬂlerimin yo¤unlu¤u ve uzakl›k nedeniyle ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nin düzenledi¤i matematik seminerlerine kat›lam›yordum. Ama, yaklaﬂ›k
bir y›l önce semineri veren Armand Borel olunca,
iﬂ yo¤unlu¤una ve uzakl›¤a ald›r›ﬂ etmeksizin ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’ne gittim. Seminer aras›n-

da da tesadüfen hocam ‹keda’n›n o¤lu ‹lhan ‹keda’yla karﬂ›laﬂt›m ve kendisiyle ayn› konularda u¤raﬂt›¤›m›z› anlad›m. Bunun sonucu olarak da birlikte yaklaﬂ›k bir ay öncesine kadar yo¤un seminerler yapt›k. Bu seminerlerin yar›s› Armand Borel’in teorisini anlamaya yönelikti.
Tüm matematik dünyas›n›n baﬂ› sa¤olsun ve
muhteﬂem matematikçi Armand Borel’in topra¤›
bol olsun.
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