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teoremin ispat›na çal›fl›rd›k. Ancak daha önce bir
iki ö¤renci teorem ispat› için tahtaya davet edilirdi.
Matalon’un ö¤renci seçimi hem matematiksel, hem
de demokratikti. Bir ö¤renciye 200 ile 300 aras›nda bir say› sorar. Cevap olarak ald›¤› say›y› s›n›f
mevcuduna böler. Bölme sonunda kalan say› sözlüye kalkacak ö¤rencinin numaras›n› verirdi. Teoremi ispatlayamayan ceza al›rd›.
Y›llarca anlat›la anlat›la zaman›n imbi¤inden
geçip lezzet kazanm›fl bilgiler ö¤rencilerin beynine
bir daha ç›kmamak üzere nakflediliyordu. O tarihlerde üniversiteye girifl s›navlar›ndaki matematik
ve geometri sorular›n›n neredeyse yar›s› Matalon’un anlatt›¤› konulardan ç›k›yordu. Ve üniversiteye girifl zaman› gelip çatt›¤›nda, sadece bir haftal›k bir çal›flma kifayet edecekti.
Sevmedi¤iniz dersi en fazla geçmek, geçebilmek
için çal›fl›rs›n›z. Matalon dersi sevdiriyordu. Derste,
40 y›ld›r ayn› oyunu oynayan bir tiyatro oyuncusu
edas›yla sahne al›yor, a¤z›ndan dökülen sözler
aras›nda ne bir eksik ne bir fazla bulunuyor, yeri
geliyor verdi¤i bir es ile dikkat topluyor, yeri geliyor bir soruyla derse kat›lmaya davet ediyor, yeri
geliyor dersten kopan› uyar›yor, yeri geliyor konu
d›fl›na bir kaçamak yap›yordu. Derste konuyu bütün iliklerinize kadar hissediyordunuz. Zor bir
problemin çözümüne katk› sa¤lad›¤›n›z zaman gururlan›yordunuz. Özgüveninizin artt›¤›n› fark ediyordunuz. Bazen önceden sizi uyar›yor, s›navda bir
tuzak olaca¤›n› ve ço¤unlu¤un bu tuza¤a düflece¤ini
söylüyordu. Size direnmeyi ö¤retiyordu.
Matalon’un kaprisi yoktu. Haketti¤iniz not
neyse onu al›rd›n›z. Kendi dersi d›fl›nda ne yapt›¤›n›z ne etti¤inizden haberi olurdu, ama belli etmezdi.
Sizi iyiye ve güzele yöneltmek için gayret gösterirdi.
Karfl›s›ndaki ö¤rencilere gösterdi¤i sevgi ve nazik üslup, sayg› ve hayranl›k olarak geri dönüyordu.
Yat›l› okuyordum. Gün bitip, etüt saati geldi¤inde matematik kitab›n› aç›yor, ne kadar soru
varsa çözüyordum. Yetmiyordu bir kaç ay sonra
ifllenecek konulara yöneliyordum.
Mezun olal› 40 y›l olacak. Hayat›m›n her günü matematik ile geçti. Bu bir hastal›k de¤il. Ama
hastal›ksa Say›n Matalon bulaflt›rd›. ‹yi ki de bulaflt›rd›. ♦

aint-Joseph Frans›z Lisesi kurulal› tam 140 y›l
oldu. Okulun baflar› dolu öyküsünün iki bölümden olufltu¤unu söyleyebiliriz. ‹lk bölümde
Frère diye an›lan din adamlar›n›n etkisi görülür.
Özellikle Matematik ve Fen alan›nda k›ymetli ö¤renciler yetifltiren Frère’lerin zamanla azalan say›s›,
okul idaresini Frans›zcaya aflina az›nl›k gençlerine
yöneltmifltir. Yomtov Garti, Hanri Matalon ve daha
sonralar› Bernard Libermann gibi matematik ö¤retmenleri okulun 40 y›l›na imzalar›n› atm›fllard›r.
Hanri Matalon bir Kad›köy beyefendisiydi. Her
zaman fl›k giyinir, daha çok kahverengi tak›mlar›
tercih ederdi. Bazen spor, bazen blazer ceketle de
görebilirdiniz. Çift yüz diye an›lan, kahve ve beyaz
renklerden oluflan ayakkab›lar› p›r›l p›r›l parlard›.
Saçlar› dökülmüfl, tepesi aç›lm›flt›. Ancak iki yanda
kalan saçlar özenle taranm›fl olurdu. Sakal t›rafl›na
ne kadar itina etti¤ini, b›y›klar›n›n her zaman düzgün kesildi¤ini söylemeye gerek yok. Dudaklar›ndan
eksik olmayan, büyük bir keyifle ve kibarca içti¤i sigaras› bu büyük ö¤retmenin en önemli aksesuar›yd›.
Elinde çantas›, s›n›ftan içeriye giren, boyu ortan›n üstünde bu zarif adam s›n›fta kendini hemen
hissettirir, iyi kötü her ö¤renci sayg›yla a¤z›ndan
ç›kacak sözleri beklerdi. Önce yerine oturur, ö¤retmen defterine bir fleyler karalar, daha sonra kara
tahtan›n bafl›na geçerdi. En karmafl›k flekilleri tebeflirle bir hamlede çizer, sanki cetvel ve pergelle çizilmifl bu flekli güzel bir yaz›yla süslerdi. Güzel yaz›s›n› karatahtada oldu¤u gibi defter ve s›nav kâ¤›tlar›nda da görebilirdiniz.
Hanri Matalon’un iki ders y›l› boyunca ö¤rencisi oldum. Önce 1968-69 ders y›l›nda,15-16 yafllar›nda, Orta III talebesi olarak. ‹kincisi 1970-71
ders y›l›nda 17-18 yafllar›nda Lise l talebesi olarak.
Matalon’un s›n›f›na gelene kadar çok iyi matematik ö¤retmenleri görürdünüz. Bu ö¤retmenler
iyi bir temel kurarlard›. Matalon öncelikle bu temeli pekifltirme yoluna giderdi. Nas›l m›? Geometrinin özünü teoremler oluflturur. Hanri Matalon
bu teoremleri özenle ö¤retir, iki haftada bir yeni
ö¤retti¤i teoremlerden küçük bir s›nav yapard›. Bir
defter kâ¤›d› ikiye bölünür, yar›m sayfada, sorulan
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* 1964-1973 aras› Saint Joseph ö¤rencisi. Makina mühendisi.
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