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Hanri Matalon
Saint Joseph’in en az Hanri Matalon kadar efsanevi matematik ö¤retmeni ve TMD’nin flu anda en yafll› üyesi Yomtov Garti’nin meslektafl›n›n ölümünden birkaç gün sonra yapt›¤› sade ama içten ve duygulu konuflmayla bafll›yoruz
Kardefllerim,
Çok sevdi¤imiz, arkadafl›m›z ve hocam›z say›n Hanri MATALON’un vefat› bizleri derin keder ve yas içinde b›rakm›flt›r. Bu üzücü haberi duyunca, nefesimiz kesildi, ellerimiz titredi, dilimiz tutuldu çünkü onun bu kadar hasta oldu¤unu bilmiyorduk ve son bir defa dahi
olsa onu görmek ve sevmek isterdik.
Hanri Matalon demek Saint-Joseph
camias› için tarih demektir, çünkü O bu
lisede yaklafl›k 50 y›l matematik hocal›¤›
yapm›fl ve say›s›z nesiller ondan feyz alm›flt›r. O’nun için Hocal›k kutsal bir
meslekti.
Hanri Matalon eflsiz bir insand›. ‹tina ile seçilmifl daima temiz giysileri, sempatik fakat ciddiyetini muhafaza eden
ifadesi, tahtadaki pek güzel yaz›s›, dürüstlü¤ü meslekteki üstün kabiliyeti ö¤rencilere etki yapar ve herkesin ona kar-

fl› sayg› ve sevgi hisleriyle ba¤l› kalmas›n› sa¤lard›.
Özel hayat›nda yüksek karakter sahibi, iyi arkadafl, k›zkardefli için bir melek, tek kelime ile tam bir centilmendi.
Ebediyete intikal ettikten sonra bir insan›n bu fani dünyada yaln›zca b›rakt›¤›
eserler kal›r. Hanri Matalon’un dev eseri de yetifltirdi¤i ö¤rencilerinden oluflmufltur. Bu nedenle Hanri Matalon’un
ismi her vesile ile an›lacak, kalplerimizde daima kalacakt›r. Bu da, derin ac›s›n› paylaflt›¤›m›z k›zkardefli Say›n Rozet
Matalon için bir teselli olacakt›r.
Sevgili Hanri Matalon, burada bulunan ö¤renci ve arkadafllar›n, seni son
defa sayg› ile selâml›yoruz ve gözyafllar›
ile topra¤a emanet ediyoruz. Ruhun flâd
olsun!
Yomtov Garti
‹stanbul, 26 Ocak 1983

Matematik Ö¤retmenim Matalon
Ali Nesin
aint Joseph çok kat› kurallar› olan, korkunç
disiplinli bir okuldu. Disiplin; tehdit, ceza ve
dayakla sa¤lan›rd›. Böyle bir e¤itim sistemi
kimseye göre olamaz da, bana hiç mi hiç uymuyordu. Baflkas›n›n otoritesine boyun e¤emiyordum.
Hele bu otorite kendini absürd bir biçimde ve fliddetle ortaya koyunca...
Her cumartesi karne al›rd›k ve her cumartesi
s›n›f sonuncular› aras›nda yerimi al›rd›m. Cezaya
kalmad›¤›m haftasonu yok gibiydi. Bazen haftaiçinde akflamlar› da cezaya kald›¤›m olurdu. Dayaktan da nasibimi ald›m. Okuldan kaçt›¤›m günler okula geldi¤im günlerden galiba daha fazlayd›.
Ödev filan hak getire. Sadece y›l sonunda gece
gündüz demeden s›navlara çal›fl›rd›m.

Art›k ortayafllar›n› da geçmek üzere olan eski
s›n›f arkadafllar›m›n birço¤u Saint Joseph’in e¤itim
sistemini pek be¤enirler; bu kat› disiplinin kendilerine çok fley katt›¤›n›, hayattaki baflar›lar›n› bu e¤itim sistemine borçlu olduklar›n› düflünürler. Do¤rudur, bana da çok fley katm›flt›r. Ama o e¤itim sisteminin bizlerden neler al›p götürdü¤ünü hiçbir zaman anlayamayaca¤›z. Hayat böyledir iflte, baflar›lar›n›n nedenini bilirsin de baflar›s›zl›klar›n›n nedenini bir türlü bulamazs›n!
Biz zaten okula binlerce ö¤renci aras›ndan s›navla, yani elemeyle seçilmifltik. Hayatta baflar›l›
olaca¤›m›z zaten ta en bafl›ndan, daha okula girerken belliydi. Çöle b›raksalar baflar›l› olacak çocuklard›k. Marifet, zaten baflar›l› olacaklar› baflar›l›
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siyle kar›fl›k gülümsemeyi gördükten sonra en ciddi haliyle teoremin kan›t›na giriflmiflti.
O zaman›n en pahal› ve afilli sigaras› olan Dunhill içerdi. Yabanc› sigaralar›n yasak oldu¤u dönemdi. Duman› ci¤erlerine öylesine derin çekerdi ki ve o
duman öylesine ahenkli ç›kard› ki yar› aç›k a¤z›ndan, büyük bir keyif ald›¤› belli olurdu. S›navlarda,
hatta galiba derslerde de sigara içti¤i olurdu. Kimsenin Matalon’a bir uyar›da bulunmas› mümkün mü?
Asl›nda Matalon’unn her hareketi yaflamdan
keyif ald›¤›n›n göstergesiydi. Okul da evi de Moda’dayd›. Yürüyerek gelip giderdi. Bir gün okul ç›k›fl›nda, bir elinde eskimifl ama fl›k deri çantas›, di¤er elinde ambalaj› yar›ya kadar soyulmufl gofreti
evine do¤ru yürürken gördüm onu. Belli ki içi çekmifl ve köfledeki bakkaldan alm›flt›. O zamanlar sokakta çikolata gibi fleyler yemek ay›p say›l›rd›;
yoksulu vard›, alamayan› vard›, kimseyi imrendirmemek gerekirdi. O ise kimseyi umursamadan o
kadar güzel yiyordu ki gofretini, keyif ki ne keyif!
Bir çocuk gibi… Uzun uzun, g›ptayla bakt›m arkas›ndan. Ne kadar kendiyle bar›fl›kt›… Gofrete de¤il Matalon’a imrendim.
Duruflu, konuflmas›, tavr›, hareketleri, her fleyiyle hepimizde müthifl bir sayg› uyand›r›rd›. Okulda bir efsaneydi. S›n›f›nda g›k ç›kmazd›, ki bir kez
bile sesini yükseltmemifltir. Tek bir istisnayla. Anlataca¤›m birazdan.
Onda bu derece sayg› uyand›ran neydi? Nas›l
oluyordu da 40 canavar Matalon’un a¤z›n›n içine
bak›yordu? Hiç kuflku yok ki bilgisinden ve kendinden emin oluflundan kaynaklan›yordu bu sayg›.
Orta 2’deydim. Bir gün benden bir iki yafl büyük, bir devlet okulunda bir üst s›n›fa giden komflu k›za1 matematikte ne okuduklar›n› sordum.
- ‹spat yap›yoruz, dedi.
- ‹spat m›, ne ispat›?
- Yani neyin neden do¤ru oldu¤unu ö¤reniyoruz...
Aynen böyle söylemiflti: Neyin neden do¤ru oldu¤unu… Kulaklar›ma inanamam›flt›m.
- Neyin neden do¤ru oldu¤unu mu! diye sormufltum kocaman aç›lm›fl gözlerimle.
fiaflk›nl›¤›m› anlay›p,
- Evet, demiflti bilgiç bir edayla.

yapmak de¤il, onlar› ola¤anüstü yapmakt›r. Ne yaz›k ki Saint Joseph’in o eski e¤itim sisteminden ola¤anüstü insan pek ç›kmam›flt›r. Neyse ki bugünün
Saint Joseph’i de o günlerin Saint Joseph’i de¤il.
Tüm olumsuz yanlar›na karfl›n, demek sistem
o zamanlar özgürlü¤üne düflkün bir ö¤renciye bir
nebze müsamahal› davran›yormufl ki s›n›flar›m›
geçebilmiflim. Bugün böyle bir ö¤renciyi sistem tez
elden kusar.
Her s›n›ftan ikifler flube, her flubede de 40 dolay›nda ö¤renci vard›. Ele avuca s›¤maz, her biri
bir baflka afacan, ergenlik ça¤›nda 40 haydut, hatta canavar... Yapmad›¤›m›z yoktu. Hocalar›m›z bize karfl› ne derece ac›mas›zsa biz de onlara karfl› o
derece ac›mas›zd›k. S›n›fta otorite sa¤layamayan
hocalar› sinirden a¤latt›¤›m›z olurdu. Büyüdükçe
daha da canavarlafl›yorduk. Özellikle bilgisiz ö¤retmenlere karfl› ac›mas›zd›k.
Ö¤retmenlerle ö¤rencilerin, büyüklerle küçüklerin birbirine düflman oldu¤u bir ortamd›. Bunun
böyle olmas› gerekmedi¤ini, baflka türlü bir e¤itimin ve iliflki türünün mümkün oldu¤unu ‹sviçre’ye
liseyi okumaya gitti¤imde anlayacakt›m.
10-16 yafllar›m› bu kurumda geçirdim. Bir iki
istisna d›fl›nda, ne Türk ne Frans›z, hiçbir ö¤retmenimi sevemedim. ‹stisnalar›n en bafl›nda Hanri
Matalon gelirdi. Matalon, sevilmeyecek, hayran
olunmayacak biri de¤ildi. Bir efsaneydi.
Matalon’a sanki yafl›t›mm›fl gibi Matalon dedi¤im için peflinen özür dilerim ama biz arkadafllar
aras›nda onun ad› “Mösyö Matalon” de¤il sadece
“Matalon”du.
Hanri Matalon Orta 3’te matematik ö¤retmenimiz oldu. 60 yafllar›nda, saçlar› art›k sadece flakaklar›nda kalm›fl, sevimli bir göbe¤i olan, sade b›y›¤› ve fl›k giyimiyle daha ilk bak›flta sayg› uyand›ran Yahudi as›ll› bir Türktü. “Kerli ferli” ya da
“eski ‹stanbullu” denilecek biriydi. Sohbetinin tatl› olaca¤› kadife sesinden belliydi. Hem Türkçesi
hem Frans›zcas› mükemmeldi.
Tahtaya tebeflirle çizdi¤i çemberler pergelle çizilmifl gibiydi, hepimiz hayran b›rak›rd›. Çemberlerine ne kadar hayran oldu¤umuzun fark›ndayd›
sanki. Bir gün yine böyle bir mükemmel çember
çizdikten sonra, s›n›fa dönüp,
- Bunun bir çember oldu¤unu varsayal›m… deyip, esprisinin etkisini ölçmek için, ço¤u zaman
yapt›¤› gibi, a¤z›n› yar› aralayarak bir iki saniye
kadar bize bakm›fl, yüzümüzdeki hayranl›k ifade-

1 Çocukluk arkadafl›m Ayfle ‹yison. Yedi¤imiz içti¤imiz ayr› gitmezdi nerdeyse. fiair Halim fiefik’in k›z›yd›. Resim okudu. Çok
yetenekliydi. Önemli bir ressam olacakt› hiç kuflkusuz. Çok
genç yafl›nda hayata gözlerini yumdu maalesef.
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Kopya çekmeyen pek az ö¤renci vard›. Nerdeyse hepimiz kopyan›n binbir türlüsünü ve en âlâs›n› bilirdik. Ama herhangi bir ö¤rencinin Matalon’un deftere yazd›¤› harfleri ço¤altarak notunu
yükseltmeye kalk›flt›¤›n› sanm›yorum. Kimse buna
cesaret edemezdi. Bu resmen ahlaks›zl›k mertebesinde bir eylem olurdu. Matalon böyle bir davran›fl› haketmiyordu. Canavard›k ama k›smen de olsa
insanl›ktan nasibimizi alm›flt›k!
Akl›mda yanl›fl kalmad›ysa düzlem geometrisi
anlatt› y›l boyunca. Zaten daha önce de karar vermifltim ama Matalon’da okuduktan bir ay sonra
matematikten baflka bir fley okuyamayaca¤›ma
yüzde yüz emin oldum.
Aksiyomatik yaklafl›m› önplana ç›karm›flt›.
A’y› kan›tlamak için B’nin ve B’yi kan›tlamak için
A’n›n kullan›lamayaca¤›n› ondan ö¤rendik.
Bir ö¤le teneffüsünde, en yak›n arkadafllar›mdan U¤ur Müldür ve Kürflat Akalan’la ço¤u zaman
oldu¤u gibi Kad›köy Spor Kulübü’ne bilardo oynamaya gittik. Ö¤leden sonraki ilk ders de Matalon’un… Bilardo oynarken bir ara d›flardan bir ba¤›r›fl ça¤›r›fl duyuldu. Merakla pencereye seyrettik.
Biz yafllarda, ya da bizden bir iki yafl büyük iki o¤lan çocu¤u kulübün iflletmecisiyle kavga ediyor. Ellerinde tafl… Bizim pencereye ç›kt›¤›m›z› görünce,
içlerinden biri elindeki tafl› bize atmaya yeltendi. Biz
ona ne yapm›flsak! U¤ur’la Kürflat hemen e¤ilip tafl›n menzilinden ç›kt›lar. Ama ben tafl› ataca¤›na pek
ihtimal vermedi¤imden, saklanmay› da kendime yediremedi¤imden e¤ilmedim. Çocuk tafl› son h›zla f›rlatt›. Neyse ki tafl pencerenin çerçevesine çarpt›,
yoksa tam aln›m›n ortas›na yiyecektim. Serde ergenlik var! Istakam› kapt›¤›m gibi d›flar› f›rlad›m. Tafl
atanlar› bi güzel pataklayaca¤›m…
Istakay› sadece korkutmak amac›yla kullan›yorum… Yan›mda Kürflat’la U¤ur. Kürflat,
- Ben de dövece¤im, ben de dövece¤im… deyip
›stakam› elimden kapmaya çal›flt›.
- Dur hele… demeden çocuklardanbiri ›stakay› kapt›.
Vahflice savuruyor ›stakay›… Özellikle bana
vurmaya çal›fl›yor. Beceremedi bir türlü. Belli ki çok
k›zm›fl, hareketlerini kontrol edemiyor. Ama Kürflat’›n flaka¤›na isabet ettirdi. Çok sert inmiflti ›staka. Tok bir ses ç›kt›. Kürflat kald›r›m›n kenar›na
yüzü koyun y›¤›ld›. Bay›ld› galiba, hareket etmiyor... Yüzü yola yap›flm›fl, gözleri kapal›, a¤z› sarkm›fl... Ya¤murlu bir gündü. ‹p ince bir kan ya¤mur

“Neyin neden do¤ru oldu¤unu anlamak” ne
müthifl bir fley… Allah’a yaklaflmak iflte böyle bir
fley olmal›! Bir sonraki y›l ben de neyin neden do¤ru oldu¤unu anlayacak, evrenin s›rlar›na eriflecektim... Üstelik dersimize efsanevi Matalon gelecekti.
Beklenen gün geldi. “‹kmal”le, yani bütünlemeyle de olsa orta 3’e geçtim. Matalon ilk dersinde nas›l bir defter istedi¤ini söylemiflti: büyük boy,
kal›n ve kareli. Ald›m. Defterin kapa¤›na en güzel
elyaz›mla “Mathématiques” yazd›m. Her Saint Joseph’li gibi elyaz›m güzeldi, güzel not tutuyordum. Ama notlar›mdan
da öte, Matalon’un o
güzelim elyaz›s›yla ispirtolu k›rm›z› kalemle
yazd›¤› A, B, C, D harfleri vard› o defterde.
Matalon, derse girer
girmez teoriyi anlat›r,
bir teorem kan›tlar, sonuçlar›n› irdeler, bir iki
örnek problem çözer, Matalon’un bir ödevine Ali
sonra da s›n›fa bir soru Giz’in yan›t› ve Matalon’un
meflhur harfi. Her hafta bir
sorard›. Ders bu ritimle baflka harf verirdi.
devam ederdi. Sorunun
zorlu¤una göre de ö¤rencilere zaman verirdi. Soruyu çözenler yüksekte bulunan masas›n›n önünde
s›ra olurlard›. Ben ilk s›ray› kapmak için can atard›m ve ço¤u zaman baflar›rd›m da. Ama s›k s›k da
s›ram›, flimdi ünlü bir pazarlama ve reklamc›l›k gurusu olan U¤ur Özmen’e kapt›r›rd›m. Kimi zaman
U¤ur’la ayn› anda kürsüye kofla kofla gelirdik. O
zaman birimiz di¤erini bir omuz darbesiyle bertaraf edip en ön s›raya yerleflirdi. Aram›zda dostça
bir rekabet oluflmufltu. Ondan tek üstünlü¤üm ön
s›rada oturuyor olmamd›! Ders ç›k›fllar›nda matematik sohbetleri yapard›k. O da benim gibi iyi bir
ö¤renci de¤ildi, hatta okulu bitiremedi san›r›m.
Ama s›n›f birincileri matematik dersinde bizim arkam›zdan nal toplarlard›. Zaman› gelince Matalon
bir el iflaretiyle sürenin doldu¤unu iflaret eder ve s›radakilerin defterlerine teker teker bakarak do¤ru
yapanlar›n defterini bir harf ile iflaretlerdi. Birinci
hafta A yazard›, ikinci hafta B, üçüncü hafta C ve
bu böyle devam ederdi. Defterdeki harf say›s›na
göre haftal›k matematik notumuz belirlenirdi. Saklam›flt›m o de¤erli defterimi ama... Neyse... Yaz›k!
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yoruz. fiu iflkence bir bitse... En sonunda Matalon,
- Ne oldu? Nedir bu haliniz? diye gürledi.
Daha do¤rusu bizde öyle bir etki yaratt›. Kim
cevap verdi bilmiyorum, birimiz,
- Kavga ettik Mösyö… dedi.
‹flte o zaman Matalon açt› a¤z›n› yumdu gözünü. Söylediklerinden sadece “espèces de voyous3!”
akl›mda kalm›fl, ama bunu ço¤ul mu tekil mi kulland› anlayamad›m, çünkü ba¤›r›rken ne bana ne
U¤ur’a bak›yordu, sadece Kürflat’a ba¤›r›yordu.
Belki öyle düflünmek hofluma gidiyor ama galiba bizim sa¤l›¤›m›zdan endiflelenmiflti. Moda pek
tekin bir muhit de¤ildi o zamanlar. Özbabam›z gibi k›zm›flt›. Disiplinsizli¤imize de¤ildi k›zg›nl›¤›,
hayat›m›z› tehlikeye sokmam›zd›.
O y›l ilk kez TÜB‹TAK ortaokullar aras› matematik yar›flmas› yapacakt›. (Daha sonra o yar›flma
iptal edildi ve yap›lamad›.) Bizim toplam 80 kiflilik
iki flubemizden üç yar›flmac› seçilecekti. Her iki flubeye de ders veren Matalon seçecekti okulumuzun
tak›m›n›. Elbette seçileceklerden biri, hatta birincisi ben olmal›yd›m. Baflka kim olabilirdi ki? Do¤ru,
her derse girmezdim, do¤ru, her s›navda en yüksek
notu almazd›m, ama gene de, her fleye ra¤men, matematikte en iyi oldu¤um apaç›k meydanda de¤il
miydi? Ben nas›l Matalon’a sayg› duyuyorsam, nas›l ben onun de¤erini anlam›flsam, o da benim de¤erimi anlam›fl olmal›yd›... Tak›mda ben, U¤ur
Özmen ve biri daha olmal›… Üçüncü kim acaba?
Tak›m seçildi. Ben yokum! Matalon beni almam›fl… Dünya bafl›ma y›k›ld›. Tak›ma girip girmemek umurumda de¤il, Matalon’un beni seçmemifl olmas› sorun. Çok al›nd›m. Hayat›m›n ilk büyük hayal k›r›kl›¤›d›r herhalde.
O y›llarda ortaokulu bitirme s›nav› yap›l›rd›. S›n›f› geçmek yetmez, ortaokul diplomas› almak için
bir de ayr›ca her ders için özel yap›lan s›navlar› geçmek gerekirdi. Matalon’un bitirme s›navlar›n›n zorlu¤u efsaneydi. Matalon bu s›navlarda sordu¤u bir
soruyu bir daha hiç sormazm›fl. ‹çinde ço¤u kendi
buluflu yüzlerce probem olan bir defteri varm›fl. Sadece bir ö¤renci bu s›navlardan 100 üstüne 100 alm›fl, ta ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda, o ö¤renci de
Sorbonne’da okuyup dünyaca ünlü bir âlim olacakken yüksek zekâdan ç›ld›rm›fl, bunun d›fl›nda kimse
Matalon’un ortaokul bitirme s›nav›nda tam not alamam›fl… Hepsi palavra tabii ama inan›rd›k.
‹flte ben o s›navda 100 üzerine 100 alarak Matalon’dan intikam›m› alacakt›m! Gece gündüz çal›fl-

U¤ur Müldür, Kürflat Akalan, Nezin Dinçbudak ve ben.
Olay s›ras›nda ilk üçü dört befl yafl daha büyük olmal›.

sular›na kar›fl›p yol boyunca akmaya bafllad›. Kalabal›k toplanm›flt›. Kad›n›n biri,
- Bu öldü galiba… diye m›r›ldand› dudaklar›
aras›ndan.
Tafl atan çocuklar korkup kaçt›lar2. Kürflat’›
bir taksiye at›p Haydarpafla hastanesine götürdük.
Dikifller at›ld›, pansumanlar yap›ld›, sarg› bezleri
sar›ld›…
Üçümüzün de devams›zl›¤› s›n›rda. Okula
mutlaka gitmemiz laz›m… Üstelik Matalon’un
dersi… Ders bafllayal› çok olmufl. Okula gittik.
Kürflat, Birinci Dünya Savafl› gazilerine benziyor.
Benim de üstüm bafl›m periflan. fiimdi düflününce
gülüyorum ama o zaman hiç gülecek halde de¤ildik. Korka çekine s›n›fa girdik. S›n›fta flaflk›nl›k ve
ölüm sessizli¤i… Bafl›m›z öne e¤ik. Matalon ayakta, kürsünün önünde, bizden yar›m metre yüksekte. Bize bak›yor flaflk›n flaflk›n, a¤z› yar› aral›k. O
güne kadar dersine geç gelen olmad›¤› gibi, bu periflan halde gelen hiç olmam›fl! Önüne geldik süklüm püklüm. Ne diyece¤imizi bilmiyoruz. O da bilmiyor. Ellerimizi kavuflturmufluz, önümüze bak›2 Y›llar eskidikçe an›lar da solup sarar›p romantiklefliyor. Nerdeyse kundak arkadafl›m Kürflat’›n anlat›m› flöyle: “Öyle olmad›, tafl Ali’ye geldi, ikimiz de ›stakayla ç›kt›k adam› ortam›za ald›k, birimize sald›r›nca di¤erimiz haklayacakt›. ‹kimizin de
elinde ›staka vard›. Ben kayd›m ve düfltüm, adam bana yerde
vurmaya bafllad›... Olay bu.” U¤ur Müldür de olaylar› afla¤› yukar› benim gibi an›ms›yor. Okur istedi¤ine inanabilir! Yak›n arkadafl›m›z Nezih Dinçbudak da bilardo salonunda ve kavga arenas›ndaym›fl. Hastaneye gelmedi¤inden akl›mdan ç›km›fl.
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maya bafllad›m. Kitapta ne kadar problem varsa her
birini iki üç kez çözdüm. Hachette’te ve sahaflarda
bulabildi¤im tüm düzlem geometrisi kitaplar›n› sat›n ald›m. Gece gündüz problem çözüyorum… Di¤er dersleri bofl vermiflim. Bundan 100 alay›m da di¤erlerini gerekirse bütünlemede geçerim diye düflünüyorum. Akl›m fikrim Matalon’u utand›rmakta…
Edepsizli¤imi ve kendimi be¤enmiflli¤imi hoflgörün. 15 yafl›mday›m, çocu¤um yani.
Bir ay sonra ilk iki kelimesinden herhangi bir
geometri probleminin nas›l çözülece¤ini anlayacak
hale geldim!
S›nav günü geldi çatt›. Pek heyecanl› de¤ildim
do¤rusu; öylesine kendimden emindim. S›nav kâ¤›tlar›n› Matalon da¤›tt›. fiöyle bir göz att›m. Akl›mda yanl›fl kalmad›ysa 6 problem vard›. Son ikisinde hafif bir cinlik gerekiyordu, ama ben bunun
çok daha zorlar›n› çözmüfltüm; di¤erleri çocuk
oyunca¤›… Zaferimin keyfini yafl›yordum. Matalon hatas›n› anlayacakt›... Çabuk bitireyim ki daha
daha iyi anlas›n... Alel acele yazd›m. Üç saatlik s›nav› yar›m saate bitirdim diye an›ms›yorum (Kürflat bir saatte bitirdi¤imi iddia ediyor). Gözden geçireyim, yanl›fl›m kalmas›n diye içimden geçti ama
sonra Matalon’u flafl›rtman›n keyfine dayanamad›m. Kontrol etmeden s›nav› masas›na b›rakt›m.
fiaflk›n gözlerle bakt›. Hiç oral› olmadan ç›kt›m.
Kap›n›n camekân›ndan göz ucuyla bakt›m. S›nav›m› masan›n üstüne ilgisizce koymufltu. K›rg›nl›¤›m
daha da artt›. Hemen baksayd› da zaferimi o anda
tatsayd›m ya!
Arkadafllar›m bofl kâ¤›t verdi¤imi sanm›fllar ve
çok üzülmüfller benim için...

S›nav›n sonuçlar›n›n aç›klanaca¤› günün sabah›,
her zaman gitti¤imiz kahvede arkadafllarla erkenden
bulufltuk. Haziran ya da Temmuz 1973 olmal›. Herkes heyecanl›. Geçer not için Allah’a yakar›yorlar.
(O kahveye en haylazlar›m›z giderdi…) Benim not
heyecan›m yok, alaca¤›m notu biliyorum. Çaylar
kahveler içildikten sonra okula gidip notu ö¤renme
zaman› geldi. Ama ben oral› de¤ilim…
- Hadi Ali…
- Yok, ben gelmeyece¤im, siz bakars›n›z benim
notuma…
Umursamayarak k›r›lan gururumun intikam›n›
kat be kat alaca¤›m…
Arkadafllar›m birazdan geldiler. Matalon’u
görmüfller. Daha kayda geçiremediklerinden mi,
ö¤retmenler kurulu toplanamad›¤›ndan m› ne, bir
nedenden notlar›n ilan edilmesi zaman alacakm›fl.
Arkadafllar›m,
- Notlar nas›l Mösyö? diye sormufllar.
Matalon,
- Sürpriz var… demifl.
Sürprizin ne oldu¤unu anlad›m tabii.
Ayn› gün notlar as›ld›. Ben görmeye gitmedim
tabii, ne o güün ne daha sonra! Arkadafllar gelip
müjdeyi verdiler. Sevinmedim bile!
Bir daha Matalon’u görmek nasip olmad›. K›rg›nl›¤›m› muhtemelen anlamam›flt›r. Sadece k›rg›nl›¤›m› de¤il, sevgimi, sayg›m›, hayranl›¤›m› da kendisine belli edemedim. 37,5 y›l sonra o tatl› yanaklar›na buradan birer öpücük konduruyorum, haddini bilmezli¤e ve terbiyesizli¤e varan gururumu
ba¤›fllamas› dile¤iyle. ♦

Dört Saint Joseph hocas›; soldan sa¤a: Mösyö Matalon, Mösyö Jean, Mösyö
Larroumets, Frère Onésime. (Kaynak: Saint Joseph’in Öyküsü 2)

43

