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Hanri Matalon

Mat
aln›z kalm›flt› hayatta, yapayaln›z. Oysa ne
de kalabal›kt›lar bafllang›çta. ‹lk anneleri
terk etmiflti onlar›. Ard›ndan teyzesini, day›s›n›, annesini, sevgili Katinas›’n› al›p götürmüfltü
y›llar. fiimdi ise kalan tek varl›¤›n›, biricik abisini,
can yoldafl› Hanri’sini yitirmiflti. A¤lam›yordu Rozet. Yorgundu, bitkindi, ama hala dik durabiliyordu. Öyle görünmeye mecburdu. Vakur ve sakin,
t›pk› sevgili Hanri’sinin onu görmek isteyece¤i gibi… Kalabal›k önemli de¤ildi. Zaten ömrü boyunca baflkalar› taraf›ndan görülmeyi, be¤enilmeyi
umursamam›flt›. Bu abisinin problemiydi…
Cenazeye çok büyük bir kalabal›k gelmiflti.
Haydarpafla Hemdat ‹srael Sinagogu sinagog olal›
beri böyle kalabal›k görmemiflti! Hanri görse kimbilir ne kadar mutlu olurdu. Nerdeyse bütün ö¤renciler, tam tekmil oradayd›. Doktorlar, mimarlar, profesörler, yazarlar, gazeteciler, ünlü ifl adamlar›, diplomatlar… Koca koca adamlar, kad›nlar,
sinagogu a¤z›na kadar doldurmufl, için için a¤l›yorlard›. Moda Kulübü’nün bütün kalburüstü üyeleri oradayd›. Belli ki abisinin ölümü herkes için
flok olmufltu. Üç gün boyunca nas›l da güzel gizlemiflti Hanri’nin hastaneye kald›r›ld›¤›n›!
Belki oralarda bir yerden olan biteni izliyordu
Hanri, kim bilir? Ama öyle olsayd› dayanamaz
mutlaka ortaya ç›kard›. Sonra da emekliye ayr›ld›¤› gün yapt›¤› gibi, uzun uzun hayat hikayesini anlat›rd›. Severdi izleyici kitlelerini abisi…
Ya da, belki her zamanki muzipli¤iyle eski ö¤rencilerine yeni bir matematik problemi haz›rlam›fl, yan›t› da 26.1.1983 olarak kurgulam›flt›. Yirmi alt› Ocak bin dokuz yüz seksen üç: Matematik
ö¤retmeniniz Hanri Matalon’un ebediyete intikal
etti¤i gün…
Yedinci gün duas›n›n ortas›nda, bir konuk gibi
salona girecek, b›y›klar›n›n alt›ndan h›nz›rca gülümseyecek ve “Do¤ru yan›t› bilemediniz ama ma-
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dem bu kadar u¤raflt›n›z, o halde hepinizi geçiriyorum… Matemati¤e sayg› ad›na!” deyiverecekti. Severdi böyle muziplikleri Hanri…
Her ihtimale karfl›n beyaz gömleklerini, gri
pantolonunu ütülettikten sonra dolaba kald›rm›fl,
o çok sevdi¤i kahverengi beyaz golf pabuçlar›n› da
Merakl›’ya2 cilalatt›ktan sonra çal›flma odas›n›n
efli¤ine b›rakm›flt›, her günkü al›flkanl›¤›yla. ‹çindeki c›l›z ümit ›fl›¤› sönmemiflti…
Taziyet ziyaretleri hiç bitmeyecek gibiydi. Söylenenleri duyuyor ama umursam›yordu. Gerçekle
yüzyüze gelmek istemiyordu. Gerçe¤i ne kadar geciktirirse, bu kâbustan o kadar çabuk kurtulaca¤›na inan›yordu.
Yeni Fikir Soka¤›’n›n sakinleri bu son gelmeyen ziyaretçileri yad›rgamaya bafllam›fllard›.Moda
Caddesi’ne aç›lan, genellikle sessiz ve sakin olan
sokakta gündüzleri oldu¤u kadar akflamlar› bile
park yeri bulmak sorun olmufltu. Hoca’y› ve Matmazel’i herkes sever sayard›, ama bu kadar› da görülmemiflti! En çok soka¤›n kedileri için endifleleniyordu Matmazel Matalon. Hiç flüphesiz onlar›n da
rahatlar› kaçm›flt›. Acaba bu hengamede onlar›
besleyen olmufl muydu? Karfl› apartmanda oturan
yafll› kad›na güveniyordu ama belli de olmazd›.
Kediler ne zaman akl›na düflse, ya birileri geliyor
ya telefon çal›yor, sonras›nda da unutuyordu. Gece olunca da, ald›¤› ilac›n etkisiyle olsa gerek, kurflun gibi yata¤a y›¤›l›p kal›yordu.
Sabah, ziyaretçiler gelmeye bafllamadan, gözleri tavana dikili, yatakta öylece k›m›ldamadan
uzunca bir süre kal›yor, yavafl yavafl ac› gerçekle
yüzleflmeye kendisini al›flt›r›yordu.
Dile kolay, yetmifl y›ll›k bir yol birlikteli¤i son
bulmufltu. Ailece Selanik’ten gelmifl, önce Yel de¤irmeni, hemen ard›ndan Moda’ya yerleflmifllerdi. Selanik’i hiç hat›rlam›yordu Rozet. Belki de hat›rlamak istemiyordu. Küçükken geçirdi¤i çocuk felci
hastal›¤› baca¤›n›n sakat kalmas›na neden olmufltu.
Çok ac› çekmiflti çocukluk y›llar›nda. Yürürken aks›yor, çabuk yoruluyor, abisine ayak uydurmakta
zorlan›yor ama bu rahats›zl›¤›n› çevreye sezdirmemek için büyük bir mücadele veriyordu. Oysa ne

Y

1 “Moda Sevgilim” adl› kitaptan (Heyamola Yay›nlar›, Ekim
2009) al›nt›d›r.
2 Merakl› boyac›: Moda’da herkesin tan›y›p sevdi¤i ayakkab› boyac›s›. Küçük dükkan› Moda Caddesi’ndeki direkli
pasaj›n hemen bafl›ndayd›.
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flamakt›. Belki de bu yüzden hiç evlenmemifl, ciddi
bir iliflkiye girmemiflti. Bunda iki kardeflin bir arada
yaflamalar›n›n etkisi vard› flüphesiz. Katina, annelerine verdi¤i sözü tutmufl, son günlerine dek iki kardefle gözleri gibi bakm›flt›. Ama en nihayetinde ecel gelmifl, çekip alm›flt› vefakar Katina’y› ellerinden.
Hanri pek çok kad›n› kendisine âfl›k etmeyi baflarm›flt›. Kad›n içgüdüleriyle her defas›nda durumun
fark›na var›rd› Matmazel Matalon. Ama hiç uzatmazd› ifli abisi. Dokunulas› aflk, çözümü olmayan bir
matematik problemiydi Hanri için. O, platonik aflklar› severdi. Daha do¤rusu be¤enilmeyi, sevilmeyi severdi. Moda’n›n bir “senyör”üydü, o kadar…
Mahcup delikanl› hiç olmam›flt›. Ne gençli¤inde, ne de olgun gençli¤inde… Her zaman atak, giriflkendi. Ö¤retmenlik y›llar›nda yapt›¤› bir hareket destan gibi dilden dile anlat›lm›fl, özellikle erkek ö¤rencilerin gözünde onu efsanelefltirmiflti. O
akflam eve döndü¤ünde, olay› gülerek k›z kardefline anlatm›flt›, Rozet ise beklemedi¤i bir tepki vererek abisini bir güzel paylam›flt›. fiu an, olay› düflündükçe gülümsüyordu. Ama abisi ans›z›n ç›k›p gelse, hala hakl› oldu¤unu savunurdu.
O dönem Harbiye’deki Notre Dame de Sion
K›z Lisesi’nde de matematik dersi verirdi Mösyö
Matalon. Yaln›z de¤ildi, Saint Joseph’den kadim
dostu Mösyö Jan da fizik ve kimya dersleri vermek
üzere geçerdi karfl› k›y›ya. Jan ile Hanri iyi dosttular. Müspet bilimler ve e¤itim müflterek tutkular›yd›. Vapur yolculu¤u boyunca problemler yarat›rlar,
birbirlerini s›nayarak e¤lenirlerdi. Tabii s›n›flar›ndaki ö¤rencileri de çekifltirmekten geri durmazlard›.
Bir gün Mösyö Jan, k›z ö¤rencilerden birinin
kopya çekti¤inden flüphelendi¤ini söyledi. Hanri’ye göre bu, ifllenebilecek suçlar›n en büyü¤üydü!
Ö¤rencilerine bir fleyler verebilmek için için çabalayan ö¤retmene yap›lan bir haks›zl›k, düpedüz
sayg›s›zl›kt›. Çok sevdi¤i ö¤rencilerinin ona veya
kendi gibi bildi¤i Jan’a bu sayg›s›zl›¤› yapabileceklerine inanmazd›. Jan’›n yan›lm›fl olabilece¤ini düflündü ve fazla uzatmadan konuyu de¤ifltirdi.
Ne ki ayn› gün, dersinin en heyecanl› yerindeyken Mösyö Matalon’un s›n›f›n›n kap›s› aç›ld› ve
Mösyö Jan, al› al moru mor bir flekilde telaflla arkadafl›n› d›flar›ya ça¤›rd›. Olay sabahki konuflmalar›yla ilintiliydi: Mösyö Jan lise 2 s›n›f›nda kimya
s›nav› yaparken sabah sözünü etti¤i k›z› kopya çekerken görmüfltü. “Peki, hemen tutup d›flar› atmad›n m›?” diye sordu flaflk›nl›k ve biraz da hayal k›-

güzel dans ederdi abisi. Vals, tango, çarliston, foks
trot… Bütün danslar›n ustas›yd›. Pistte dans ederken, k›zkardeflinin hastal›¤›ndan onun ad›na intikam al›rd› sanki. Rozet, yak›fl›kl› a¤abeyini dans
pistinde izledi¤i nadir anlarda, onunla dans edebilmek için birbiriyle yar›flan fl›k han›mlar›n yerinde
kendisinin oldu¤unu düfllerdi hep. Moda Kulübü’ndeki istisnas›z bütün kad›nlar ve hatta erkekler
bile hayrand›lar Mösyö Matalon’un danslar›na.
Hayran olunmayacak gibi de¤ildi zaten. O bir
“insanlar› kendisine hayran etme” uzman›yd› adeta! Karizmatik kiflili¤iyle okuldaki bütün meslektafllar›n› k›skand›rmay› bilmiflti. Dillere destan bir
yaz›s› vard›: harfleri ve say›lar› birer inci tanesi gibi öylesine güzel dizerdi ki, yaz›n›n seyrine doyum
olmazd›. Okulda bütün duyurular› ve raporlar›
ona yazd›r›rlard›.
Çocuklarla iliflkisinde de çok baflar›l›yd›. Kendisini sevmeyen ö¤rencisi hemen hemen yok gibiydi. Okul aç›ld›¤›nda, farkl› flubelere düflen ö¤renciler Mösyö Matalon’un s›n›f›nda okuyabilmek için
torpil yapmaya çal›fl›rd›. S›n›f›na girmeyen ise özel
ders alabilmek için s›raya girerdi. Yeni Fikir Soka¤›’ndaki apartman›n birinci kat›ndaki o küçük mütevaz› daire, iflte bu ö¤rencilerle dolup taflard› akflam üstleri. Asl›nda evleri hiç ö¤rencisiz kalmazd›
zira Rozet de Frans›zca dersleri verirdi. ‹ki kardeflin aras›nda özel bir anlaflma vard› sanki. K›z kardefli ders verirken Hanri salona hiç girmez, evin
içinde ses ç›karmamaya gayret ederdi. Matmazel
Rozet de ayn› flekilde abisinin ders zamanlar›nda
salona girmez, Hanri’nin bitmek tükenmez enerjisine kendi odas›ndan tan›kl›k ederdi.
Ö¤rencilerine ilk ifl olarak özel formülünü benimsetirdi Mösyö Matalon: “Ö¤renmek için çal›fl›rsan, notlar arkandan gelir. Ama not almak için çal›fl›rsan nafile!” Bundan sonra matematik her iki taraf için e¤lenceli bir oyun olur ç›kard›. Matemati¤e
sayg›s› sonsuzdu. Matematik mant›¤›yla çözülemeyecek bir sorunun var olmad›¤›na inan›rd›. Kafas›nda sürekli yeni problemler yarat›r, bunlar› oyun
fleklinde ö¤rencilerine sunard›: “Matemati¤i sevmek için matematik dehas› olmaya gerek yoktur.”
Çal›flan, çal›flt›¤›n› kan›tlayan ö¤renci s›n›f geçmeyi
hak ederdi, problemin çözülmüfl olmas› önemli de¤ildi Hanri Matalon’un kriterlerinde. Onun için sonuç de¤il, tutulan yol, harcanan emek öenmliydi.
Dans ederken de ayn› amac› güderdi. Önemli
olan o anki partneriyle iliflki yaflamak de¤il, o an› ya-
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l› arkadafllar›yla çeflitli turnuvalara kat›l›yor, hepsinden ödüllerle dönüyordu. Moda Kulübü’nde devaml› oynad›klar› bir arkadafl grubu vard›. fiair
Özdemir Asaf’›n k›z› fiahika, ‹ran as›ll› Daryufl ile
Ferudun Bey ayr›lmaz arkadafllar›yd›. Aslen Kayserili olan fakat çocuklu¤undan beri Moda’da oturan Ahmet Bak›rc› ise Hanri’nin çocuklu¤undan
beri Moda’da oturan Ahmet Bak›rc› ise Hanri’nin
çok iyi anlaflt›¤› bir briç partneriydi. Ö¤leden sonralar› kulüpte bir fley içiyor, akflam ise ya turnuvaya ya da dansa gidiyorlard›.
Ahmet Bak›rc› ile olan s›k› ortakl›k meyvelerini
k›sa sürede vermifl, iki kafadar 1977 y›l›nda Danimarka’n›n Helsingor kentinde düzenlenen Avrupa
Briç fiampiyonas›’nda, Türk Milli Tak›m›’nda oynamaya hak kazanm›fllard›. Bu baflar› Hanri’ye yeni bir
heyecan getirmifl, okulu bile unutturmufltu. Gerçi
özel matematik dersleri vermeyi sürdürüyordu ama
briç oynamak onda daha büyük bir tutku halini alm›flt›. Her an kafas›nda oluflturdu¤u matematik
problemlerini Burla Biraderler firmas›n›n her y›l gönderdi¤i bir ajandaya yazma al›flkanl›¤› vard›. Art›k o
ajanda s›rf briç problemleriyle doluyordu. Yeni gelen
ö¤rencilerini baflar›l› buldu¤u baz› eski ö¤rencilerine
yönlendiriyor, böylece sevdi¤i ö¤rencileri kendince
ödüllendirmifl oluyordu. O ise, velisini k›ramad›¤›
baz› ümitsiz vakalar› ele almakla yetiniyordu!
Nas›l becermiflse, k›sa sürede briç merak›n› bir
di¤er sevgilisi, ders verme tutkusuyla kaynaflt›rm›fl,
evde briç dersleri vermeye bafllam›flt›. Üstelik bu seferki ö¤rencileri genç delikanl›lar, k›zlar de¤il, yafl›n› bafl›n› alm›fl ev kad›nlar›yd›. fiaflk›nl›k içindeydi
Matmazel Matalon. Art›k ö¤leden sonralar› a¤abeyi nezih bir davete gidecekmiflçesine özenle giyinip
kuflan›yor, fl›k kahverengi beyaz ayakkab›lar›n› giyiyor, kokular sürünüyordu. Ard›ndan çevresine
dört veya befl sandalye yerlefltirdi¤i küçük yemek
masas›n›n üzerine bir yeflil örtü seriyor, heyecanla
yeni ö¤rencilerini beklemeye koyuluyordu. Çok
geçmeden kap› çal›n›yor, dört ya da befl fl›k giyimli
bayan mütevaz› salonlar›na arz› endam ediyorlard›.
Eski al›flkanl›¤›n› yitirmemiflti Matmazel Matalon. Dersin bitmesini sab›rla odada bekliyor, kimi zaman elinde olmaks›z›n salondan gelen seslere
kulak kabart›yordu. Matematik dersleri tam›
tam›na 60 dakika sürerken bu dersler iki saatten
fazla sürerdi. Bazen üç saati aflt›¤› dahi olurdu.
Ders esnas›nda gerçek bir gösteri sunard› a¤abeyi.
Hiç oturmaz masan›n etraf›nda dört dönerdi.

r›kl›¤›yla Matalon. “Hay›r yapamad›m” dedi Jan
k›zar›p bozararak. Matalon’un hayal k›r›kl›¤› yerini öfkeye b›rakt›:
- Yapamad›n m›! Peki ama neden?
- Galiba baca¤›na yazm›fl. Bakt›¤›m› görür görmez ete¤ini indirdi.
- Eee?
- Ee ne? Koca k›z›n ete¤ini kald›r›p bakacak
de¤ilim herhalde!
- Gel sen benimle!
Bir h›fl›m, Jan’› kolundan tuttu¤u gibi koridorun
öte taraf›ndaki s›n›fa sürükledi. Birlikte içeri dald›lar. S›n›ftan ç›t ç›km›yordu. “Hangisi?” diye gürledi
Matalon. Tepeden t›rna¤a k›zaran Jan konuflamadan, titreyen parma¤›yla arka s›rada oturan fettan
bak›fll› genç k›z› iflaret etti. O an k›z›n bafl›ndayd› art›k Hanri. Ve henüz kimse olup biteni anlayamadan,
k›z›n ete¤ini yukar›, neredeyse küloduna kadar s›y›rd›. ‹ki bacak da Sümer tabletleri gibi yaz› ve formüllerle doluydu. Öfkeyle gürledi Matalon:
- Derhal Sör Marie-Berth’e3!!!
‹flte bu olay, Saint Joseph Erkek Lisesi’nde destanlaflarak Mösyö Matalon’un ününe ün katacak
ama Matmazel Matalon’u da çileden ç›karacakt›.
Ya bacaklar›nda bir fley ç›kmay›p da k›z tacizden
flikayetçi olsayd›? Bitmiflti Jan’la ikisinin e¤itmenlik hayatlar›.
1974 y›l›nda, emekliye ayr›ld›¤›nda sarhofl gibiydi Hanri. Otuz y›l aral›ks›z severek hizmet vermiflti okuluna. Matalon’suz bir Saint Joseph düflünülemezdi o zamanlar. Bunu yüzüne karfl› söyleyenler ç›km›fl, o da yapay bir tevazuyla, “Yok yok,
göreceksiniz ben olmadan da gidecek.” Diyerek bir
anlamda kendi büyüklü¤ünü kabul etmiflti. Veda
töreninde garip duygular içindeydi Rozet: Matalon’suz bir Saint Joseph olabilirdi ama, Saint Joseph’siz bir Matalon nas›l olacakt›?
Konuflmalar, kutlamalar, ikisini de derinden
etkilemifl, müthifl bir duygu yo¤unlu¤u yaflam›fllard›. Matalon, uzun konuflmas›nda bütün hayatlar›n› gözler önüne sermiflti sanki. Mutluydu Rozet;
abisi art›k evde daha çok zaman geçirecek, onunla
daha fazla birlikte olabilecekti. Ama buruktu da;
çünkü abisinin bofllukta kalmas›ndan, bocalamas›ndan korkuyordu. Oysa hiç de öyle olmad›.
Hanri Matalon, bir matematik dehas› olmas›n›n yan› s›ra müthifl bir briç oyuncusuydu. Moda3 Soeur Marie-Berthe: Notre Dame de Sion K›z Lisesi’nin
müdiresi, baflrahibe.

46

Matematik Dünyas›, 2010-III

Ad›m seslerini ta içerden duyard› Rozet. En sevdi¤i numaras›ysa aniden ö¤rencilerden birinin elindeki kâ¤›tlar› kapmas› ve “Söyleyin bakal›m elinizde hangi kâ¤›tlar vard›?” diye sormas›yd›. Koca
kad›nlar kekeliyor, bocal›yor, bir türlü do¤ru yan›t
veremiyorlard›. A¤abeyinin çok e¤lenmekte oldu¤unu bulundu¤u yerden sezinliyordu Rozet.
Bir gün, dersin tam orta yerinde, al›fl›k olmad›¤› türden bir sessizli¤e tan›k olmufltu. Hanri her zamanki gibi heyacanla “piklerin”, “körlerin” da¤›l›m›yla ilgili bir fleyler anlat›rken, aniden susmufltu.
K›sa bir süre için salondan ses gelmemiflti. Çok meraklanm›flt› Matmazel Matalon. Sezgileri içeride bir
fleylerin döndü¤ünü söylüyordu. Hanri’nin laf›n›
yar›da kesip suskunlu¤a bürünmesi olacak ifl de¤ildi. O birkaç dakika –belki de saniye- as›r gibi gelmiflti Rozet’e. Salona girip girmemek aras›nda bir
süre bocalam›fl, neyse ki sevgili Hanri’sinin sesini
yeniden duymufltu, hem de sözün kald›¤› noktadan,
t›pk› kasetçalar›n bir süre duraksamas› gibi…
Kad›nlar evden ç›kar ç›kmaz havaland›rma bahanesiyle salona dalm›fl, merak›n› gizlemeye gerek
duymadan o sessizlik an›n›n nedenini sormufltu
a¤abeyine. Hanri, her zamanki muzipçe gülümsemesiyle yan›tlam›flt› kardeflini:
- Diflçi Melih Bey’e görünmem laz›m… Tam
laf›n ortas›nda a¤z›mdaki protez f›rlamas›n m›!
Birden masan›n ortas›nda bir düzüne difl bulan k›zlar›n suratlar›n› görmen laz›md›! Bir fley söyleseler
yanl›fl olacak… Gülmek istiyorlar, gülemiyorlar…
Yüzüme bakam›yorlar… Birbirlerine bakam›yorlar… Gülmemek için t›rnaklar›n› ellerine bat›rd›klar›n› fark ettim… Ne e¤lendim bilemezsin!
- Ee? Ne yapt›n?
- Ne yap›cam? Ald›m diflleri masan›n ortas›ndan, yerlefltirdim a¤z›ma, kald›¤›m yerden devam
ettim…
Baflkas›n›n bafl›na gelse felaket olarak nitelendirilecek bir ifl kazas›n›, o muzplik vesilesi yapm›flt›.
Hele ki koca kad›nlara “k›zlar” demesi yok muydu!
Matematik, dersler ve k›zlar: vazgeçilmez üç
tutkusuydu Hanri’nin. Ah evet, bir de sigaras› vard› vazgeçemedi¤i, eksik etmedi¤i a¤z›ndan… Ders
esnas›nda bile ara vermeksizin fosur fosur tüttürdü¤ü… Tam üniversiteyi bitirecekken savafl patlak
vermifl, bütün 1902-1914 do¤umlularla birlikte askere al›nm›flt›4. Bu illete de orada al›flm›flt›.

En sert sigaralar› içmiflti hep. Filtresiz Yeni
Harman’› parmaklar› yanana kadar söndürmez,
duman›n› ci¤erlerinde mümkün oldu¤unca uzun
bekletirdi. Y›llar sonra filtreli Dunhill’e terfi etmiflti. Ama Yeni Harman duman›n›n neden oldu¤u o
i¤renç sar› leke, bir dövme gibi yap›flm›fl kalm›flt›
parmaklar›nda. Sigara yoklu¤unda bile ne yapar
eder, karaborsac›lar› bulur, çal›flma odas›na Dunhill kolilerini istiflerdi. Bu sevgili sigaras› öldürmüfltü onu. Hem de üç gün gibi k›sa bir sürede…
Art›k flimdiki zamana dönmüfltü Rozet. Geçmifli geri getirmek mümkün de¤ildi nas›lsa; önünde kalan zaman› iyi de¤erlendirmeliydi. Çocuk felciyle y›llarca savaflm›fl, bir anlamda savafl› kazanm›flt›. fiimdi de ayn› flekilde yaln›zl›kla mücadele
edecekti. Frans›zca dersleri veriyor, güzel resim yap›yordu. Arkadafl› Semra Y›ld›ran ile birlikte ressam Ercüment Karm›k’tan resim dersleri alm›fllar,
Semra Han›m’›n fiükran Soka¤›’ndaki bahçeli evlerinde küçük bir atölye kurmufllard›.
Asl›nda hiç de yaln›z say›lmazd›; Katina’n›n
ölümünden sonra Madam Sini gelmiflti yanlar›na.
Üstelik her ne kadar yaflayan akrabas› kalmam›flsa
da çok say›da arkadafl› vard›. Hanri’yle birlikte tan›m›flt› ço¤unu. Semra ve Jale ise onun için arkadafltan daha yak›nd›. fiimdi zor an›nda ikisi de yan› bafl›ndayd›lar iflte… Ölenle ölmeyecek, yaflam
savafl›n› sonuna kadar verecekti. Bir modern zaman filozofu olan abisi ne derdi acaba bu durumda? ‹flte flimdiden özlemeye bafllam›flt› vecizelerini!
Ömrünün sonuna kadar Moda’da oturdu
Matmazel Matalon. Can dostlar› Jale ve Semra han›mlarla birlikte güzel bir üçlü oluflturdular. Birlikte yiyor, içiyor, konserlere gidiyor, geziyorlard›.
Sonra günün birinde piyango yine onu buldu. Teflhis konuldu¤unda art›k çok geç kal›nm›flt›. Bir kez
daha amans›zca bir mücadeleye giriflti ama olmad›,
yenemedi bu defa kanseri.
Onca y›ldan geriye küçük bir apartman dairesiyle günün birinde gerekir diye abisinin s›k› s›k›
saklamas›n› tembihledi¤i küçük bir alt›n kesesi ve
bir miktar devlet tahvili kalm›flt›. Hastal›k bunlar›n
hemen hemen hepsini eritti. Sadece birkaç tahvil b›rakabildi Madam Sini’ye. Ama bir tesellisi vard›:
Son an›na kadar hiç yaln›z kalmad›. Arkadafllar›n›n
onun için özel olarak döflettikleri Marmara Klini¤i’nin lüks odas›nda son nefesini verirken, Modal›
iki can arkadafl›, Jale ve Semra yan› bafl›ndayd›lar.
Semra Han›m yapt›rd› sonra mezar›n›. ♦

4 Yirminci Kur’a ‹htiyatlar.
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