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Matalon Babam›n An›s›na
Ali Akto¤u*
L’âme aristocratique a le respect de soi1
Friedrich Nietzsche
aint-Joseph Lisesi’yle 1964’ün Eylülünde tan›flt›m. Bir güz günü yepyeni bir âlemle karfl›laflma… Yaflam›m› tamamen ve yeniden yönlendiren baflka bir âlemin içine girifl… Kim derdi ki
o zaman o muazzam Frans›z kültürünün bu denli
etkisinde kalaca¤›m›… Aristokrasisinden entelijansiyas›na dek bu denli içli d›fll› olaca¤›m›…
Frère Etienne’den (Orta II) Say›n Yomtov Garti’ye (Lise III) dek matematik dersi ve okulun matematik ö¤retmenleriyle aramda çok s›k› bir iliflki kuruldu. Ama Orta III ve Lise IA’daki matematik ö¤retmenim Say›n Hanri Matalon
benim gerçekten ikinci ve manevi babamd›r. Çocuklu¤umda beni en çok etkileyen insand›r. Ve
beni yoktan yaratan… Bana düflünmeyi ö¤reten… Bilim ve kültür zevkini afl›layan… Müthifl
bir pedagoji dehas›…
fiimdi yaflam›m›n en romanvari anlar› geçiyor gözlerimin
önünden ve bir an için bunlar›n
hepsini Matalon babamdan ald›¤›m feyz ve irfana borçlu oldu¤umu düflünüyorum ve baz›
an›lar canlan›veriyor belle¤imde.
Matalon babam her iki Orta III flubesini de
okuturdu. Ama Lise I’in üç flubesinden sadece Lise
IA’ya giderdi. Ortaokuldan mezun olunca bütün
yaz onun s›n›f›na düflmek hayaliyle yaflam›flt›m.
Okul aç›ld›¤› gün “inspecteur2” s›n›f listelerini
okurdu. Önce Lise IA’dan bafllad›. Nas›l heyecan
içindeyim bilemezsiniz, soyad›m da A’yla bafllad›¤›
için yüre¤im küt küt at›yor… Lise IA’da “Akto¤u”yu duyunca sevinçten havaya z›pl›yorum. Matalon babamla ikinci kez yine beraber olaca¤›z.

Dünyalar benim art›k…
Lise I’deyiz. Y›l›n bafllar›. Trigonometri s›nav›
sonuçlar›n› aç›kl›yor. 30 üstünden 24 alm›fl›m. S›n›fa bir giriyor, gözleri hiddet içinde. “Akto¤u, je
vais te pendre3” diye gürlüyor. “Senin gibi bir adama bu not yak›fl›r m›?” diye payl›yor beni. Z›pk›n
yemifl gibi oluyorum. Lise IA’y› cebir ve geometriden 10/10’la bitiriyorum y›l sonunda. Yine Lise I,
geometrik yerlerle ilgili geometri s›nav›nday›z. Son
soruda tak›ld›m. Bir türlü bulam›yorum. Arada bir
bafl›mda duruyor, purosunu içerek... Lavanta kokusu ortal›¤a yay›l›yor… Heyecan da artt›kça art›yor… Babas›n›n önünde mahçup duruma
düflmüfl bir çocu¤un o lanet olas› heyecan› dozunu art›rd›kça
art›r›yor. Son dakikalara do¤ru
buluyorum. “Arc capable”la ilgiliydi hiç unutmam… Ve
20/20 al›yorum. Büyük bir “angoisse4” kas›rgas›ndan da kurtulmufl oluyorum. Hep yinelerdi o ünlü sözünü : “Ce n’est pas
une question de temps, c’est
une question de capacité5…”
Yine Lise I’de baflka bir geometri s›nav›… Tuzakl› bir problem sormufl. Çok kolay görünen ama
asl›nda son derece “subtile6” bir çözümü var problemin. 1,5 saatlik sürenin yar›s›nda bitirip ç›k›nca
Matalon babam tuza¤a düfltüm mü diye hemen se¤irtip kâ¤›d›ma bak›p inceliyor. Ama ben kap›da
bekliyorum ve ona gülümseyerek oyununa gelmedi¤im iflareti yap›yorum. Hiç bozuntuya vermiyor... Art›k Lise I’de hangi problemleri sorabilece¤ini bile kestirir olmufltum. Ruhunu okur gibiy-
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* 1971, Fen flubesi mezunu. Dr. Nükleer mühendis.
1 Asil ruhun özsayg›s› vard›r.
2 Müfettifl. Okulun disiplininden sorumlu kifli.
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Akto¤u, seni ipe çekece¤im!
‹ç s›k›nt›s›, buhran.
Zaman meselesi de¤il, yetenek meselesi...
‹ncelik gerektiren.
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Matalon babamla en son Eylül 1971’de okulda
dim. Bir gün aç›lara göre alan hesaplar› yap›yoruz
karfl›laflm›flt›k. Saçlar›m çok uzun, sakal b›rakm›derste. O, yeni soruyu sormadan bir tahmin yap›p
fl›m. Beni bafltan afla¤› süzdükten sonra, “Qu’est-ce
120 derecelik alan› hesapl›yorum ne olur ne olmaz
que c’est que ça? La barbe, les cheveux8” diye tak›ldiye. Cin gibi her fleyi de görürdü... Gülümseyerekm›flt›. Bir daha k›smet olmad› görüflmek.
ten “Akto¤u,” diyor “söyle hangi dereceyi tahmin
Ama y›llar sonra, Matalon babam›n o gün, Niettin onu soray›m” ve soruyor. ‹lk damga da beetzsche’nin “ne isen o ol” aforizmas›n› ögütledi¤inim deftere bas›l›yor tabii...
ni anlayacakt›m. Okuldan mezun olduktan 3 ay
“A Saint-Joseph, on apprend” diye gürlerdi
sonra bile bana, bu kez son olarak, bir yaflam felbazen ‹zmir’den gelenlere7...
sefesi dersi vermiflti.
Tahtaya bir daire çizifli vard› pergelle çizilmifl giMatalon babam sa¤ olsa da onunla flöyle otubi... Hayran kal›rd›m. Zaten Saint-Joseph’te benim
rup Paris’teki “L’Ambroisie”de, dünyan›n incisi
sevgilim geometriydi… Geometri ayn› zamanda esPortofino’da, Como gölünde, Beyo¤lu’nun babas›
tetik, uyum, süzülmüfl incelik demekti benim için...
Andrea Gritti’nin Venedik’teki saray› Gritti Palas’›n
Sonra çok klas, rafine ve kiflilikli adamd›. ‹nsanda
teras›nda veya Roma’n›n yak›n›nda Cesar’›n yazl›k
sayg› uyand›ran bir kiflili¤i vard›. Derste ç›t ç›kmazvillas›n›n yerindeki Paul Getty’nin bir sanat tap›nad›. Çok etkilemifltir beni. Her fleyi derste ö¤renirdim.
¤›na çevirdi¤i eski malikanesi La Posta Vec chia’da
Benim için matematik, özellikle geometri en büyük
üst düzey bir mecliste konuflup dertleflsek… O, bezevk olmufltu art›k... Matematik derslerinde büyünim Fransa ve ‹talya’daki davetlim olsa flimdi... Yalenmifl gibi olurdum. Haftasonlar› geometri probflam›n geometrisini irdelesek… Ve
lemleri çözerdim...
“baflka bir âlem nümayan oldu¤un
Lise I’de bana ders d›fl› fleyler
görsek” birlikte…
gösterdi¤i de olurdu odas›nda. BunVe flimdi ben ona “Aktogusien”
lardan eflkenar beflgenin çizimi beni
bir teflekkür etsem, edebilsem....
en çok etkileyenidir. 72 derecelik
Frans›zlar›n, onun afl›lad›¤›
aç›n›n geometrik çizimi ayn› zaman“esprit de rigueur”ümü9, “esprit
da. “Bak Akto¤u,” demiflti, “insan
cartésien”imi10 nas›l takdir ettiklebir fleyi iyi kavray›p anlad› m› bir
rini ve hayranl›kla “Akto¤u, sen
kez, bir daha hiç unutmaz onu. Tam
Hanri Matalon’dan geriye kalan:
Birkaç s›nav notu ve 5 bin kadar
bizden daha kartezyensin” dedikle5 y›l oldu bunu senden baflka kimseö¤renci!
rini anlatabilsem... Breteuil Marye anlatmam›flt›m.” O zaman da doki’sinin “Sizin gibi birisinin Association de la Nobnup kalm›flt›m.
lesse Française’e11 girmesi gerek ben kefil oluyoMatalon babam›n pedagoji dehas›n›n en güzel
rum” dedi¤ini anlatabilsem ona.
örneklerinden biri de fizikteki “moment” kavram›‹nsanl›k bir daha kolay kolay Matalon babam
n› anlat›fl›d›r bence. Bir gün Lise I’de söz döndü dogibi bir pedagoji dehas›n› ç›kartamaz…
laflt› momente geldi. Hiç unutmam birden gidip s›Matalon babam Saint-Joseph Lisesi’nin flerefin›f›n kap›s›n› açt› bak›n dedi bu kap›y› tokma¤›ndir. Bu ö¤retim kurumunun övünç kayna¤›, yüzadan m› iterseniz daha kolay döndürebilirsiniz, yokk›d›r. Kendisini gözlerimden iki sicim yafl inerekten
sa dikey eksenine do¤ru mu iterseniz daha kolay
minnetle an›yorum. Ruhu flad, topra¤› bol olsun.
döner? O anda moment’in anlam› ve varolufl nedeVe Saint-Joseph Lisesi’nden bir an önce bu dâhi
ni z›nk diye beynime sapland›. Hiçbir güç onu beypedagogun heykelini veya en az›ndan büstünü diknimden ç›karamazd› art›k...
mesini ve ad›n›n en önemli tesis veya yerlere verilMatalon babam da beni öz o¤lu gibi çok severmesini önemle rica ediyorum… Bu ifl için de ben
di. Gerçek bir baba kadar bana emek vermifltir.
Portofino’da sanat galerisi olan dostum ünlü italHakk›n› ödeyemem. Lise I’den II’ye geçince içim
yan heykeltrafl› Lorenzo Cascio’yu öneriyorum büburkulmufltu. Art›k Matalon babamdan ayr›l›yortün Saint-Joseph camias›na… ♦
dum. Nas›l a¤lamakl› olmufltum. Neyse ki Lise II’de
kendisiyle çok iyi anlaflt›¤›m Frère Colléter mate8 Bu saç sakal da ne böyle!
matik ö¤retmenim oldu. Liseyi bitirdikten sonra
9 Kuflkuya yer b›rakmak istemeyen kafa yap›s›.
10 Kartezyen düflünce yap›s›.
11 Frans›z Asilzâdeler Derne¤i.

7 “Saint-Joseph’te ö¤renilir!” Saint-Joseph’in ‹zmir flubesi vard›.
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