Matematik Dünyas›, 2010-III

Hanri Matalon

Sayg› Duruflu
Enis Batur*
ösyö Matalon, 1967-68 ders y›l›nda matematik ö¤retmenimiz oldu. Kendisinden önce efsanesini tan›m›flt›k: Yaklafl›k
40 y›ld›r kentin en iyi matematik ö¤retmeni say›l›yordu; müthifl bir briç oyuncusuydu; disiplini sa¤lamak için en ufak çaba göstermesine gerek kalmayacak ölçüde ciddi ve sayg›nd›. Benim, ders y›l›n›n
neredeyse bafl›nda Mösyö Matalon’la tak›flmam
okulda genifl yank› uyand›rd›yd›; bak›fllar›n› bana
dikerek uzun süre sessiz kalm›fl, “umar›m y›l içinde geçer not al›rs›n›z” demiflti. Olay› duyan ‘abi’lerimiz beni uyarm›fllard›: Bütünlemeye kal›rsam y›l›
kaybettim demek olacakt›, çünkü bütünlemede s›n›f› geçmek hemen hemen olanaks›zd›.
Y›l içinde Mösyö Matalon bana özel bir davran›flta bulunmad›; ben de yeniden tak›flma konusu yaratacak
haylazl›klara baflvurmad›m: ‹nsanda bu tür bir cesarete yer b›rakm›yordu kiflili¤i.
Ama olan olmufltu: Bütünlemeye
kald›m ve karabasan içimde çal›flma bafllad›.
Yaz boyu ‘özel ders’ ald›m. Matematik, asl›nda büyük bir zevk kayna¤›yd› benim için: Cebir
denklemleriyle didiflmekten ola¤anüstü hazlar ç›kar›yordum. Sonuç olarak, oldukça yo¤un bir haz›rl›k döneminden sonra, bütünleme s›nav›na kat›lmak için ‹stanbul’a döndüm. Matematikten kalan
12-13 kifliydik yan›lm›yorsam, sonradan iktisat
doktoru olan Levent Baflaran ve benim tek tak›nt›m›z bu derstendi. Biraraya geldi¤imizde anlad›k:
Hepimiz çok iyi çal›flm›fl, iyi haz›rlanm›flt›k. Gene

de korkuyorduk: Matalon’un bütünleme s›navlar›
her zaman çetin ceviz olmalar›yla ünlüydü.
S›nav, sabah 9.00’da bafllad›. Saat 13.00’te bitecekti. Dört soru yöneltmiflti bize ve her biri eflit
de¤erdeydi. Geçebilmek için iki soruya do¤ru yan›t
getirmemiz yetecekti. Büyük bir dikkatle sorular›
okudum. Sonra arkadafllar›mla gözgöze geldim:
Herkes donakalm›flt› neredeyse.
Görebildi¤im kadar›yla sorulardan birini çözebilece¤im, ikisini çözemeyece¤im hemen hemen kesin gibiydi. Dördüncü soru benim yazg›m› belirleyecekti. Yaklafl›k bir saat içinde soruya do¤ru bir
çözüm getirmeyi baflard›m. Her ö¤renciye, s›nav
gözetmenleri belli say›da karalama kâ¤›d› da¤›tm›fllard›. ‹kinci soruyla bo¤uflmaya koyuldum ve
iki saat sonra kâ¤›d›m kalmad›.
Mösyö Matalon,
s›nav bafllad›¤›ndan beri masadan
kalkmam›fl, aras›ra gözlüklerinin
üzerinden s›n›fa
bofl bak›fllar f›rlatm›flt›. Gözetmenlerimizden
birinin, benim talebim nedeniyle
ondan
okulun
damgas›n› tafl›yan karalama kâ¤›tlar›ndan istemesi
üzerine dikkat kesildiydi: Kâ¤›tlar›n gitti¤i adresi
gördü¤ünde b›y›k alt›ndan gülümsemifl miydi, bana m› öyle gelmiflti, bugün hiç bilemiyorum.
Arkadafllar›m›n yüz ifadelerinden onlar›n da
parlak bir durumda olmad›¤› ayan beyan ortadayd›. Bir saatimiz kalm›flt› ve hiçbirimiz, anlafl›lan, s›navda baflar›l› olma efli¤ine yaklaflamam›flt›k henüz. Yeni karalama kâ¤›tlar› geldi, ayn› soruya yeni çözüm aray›fllar›yla sald›rd›m. Sorun flüphesiz
çetrefildi; ne ki, bir o kadar da ça¤›r›c›yd›. Gerçek-
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Ben problemle u¤rafl›rken, o
arkadafllar›m›n s›nav kâ¤›tlar›n›
okumufltu. Oturmam› söyledi ve
kâ¤›d›m› incelemeye koyuldu.
Çözdü¤ümü sand›¤›m problemi
çözemedi¤imi anlay›nca çöktüm.
Elimde tuttu¤um karalama tomar›n› istedi ve her birine uzun uzun
bakt›. Sonra gözlerini yüzüme dikti: “Size 5 veriyorum,” dedi: “Matemati¤e sayg›”.
Ö¤rencisi oldu¤um y›l Mösyö
Matalon’u sevmifl, sevebilmifl de¤ildim. ‹liflkimizin “fotofinifl”i, o
son sahne de bende bir sevgi kayna¤›na dönüflmedi: Belki ondan
fazlas› oldu, gerçekleflti içimde:
Sayg› s›n›r›n› bile zorlayan bir efli¤e dayand›m “matemati¤e sayg›”
sözlerini duyduktan sonra. 16 yafl›nda, çocuklu¤un henüz tam bitmedi¤i, genç olma durumunun
belli belirsiz bafllad›¤› bir dönemde
karfl›ma ç›kan bu davran›fl allak
bullak ettiydi beni. ‹yi an›msayam›yorum ama, “geçti¤imi ö¤renince içimi öyle önce sevinç kaplam›fl
olsa gerekti: Korkulu bekleyifli, yar› umutsuz s›nav saatlerini izleyen
do¤al sonuç. Ne ki, o günün gecesinden bafllayarak, zihnimde soru
iflaretleriyle ünlem iflareti aras›nda
bocalayan, hangi bölgeye ait oldu¤unu kestiremedi¤im, ad›n› koymakta güçlük çekti¤im üçüncü bir
iflaret f›rdöner olmufltu. Olay›n ve
davran›fl›n bende yer edece¤ini,
hayat›ma yön verecek ölçüde a¤›rl›k kazanaca¤›n› düflünemedim
büyük olas›l›kla: Öyle oldu oysa.
[…]
Mösyö Matalon öleli y›llar
oluyor. Kaç kifliye “matemati¤e
sayg›”y› ö¤retti¤ini bilmiyorum.
O cümleyi hayat›m› de¤ifltiren
ö¤eler aras›nda sayd›m, say›yorum. Görmüfltü, iletti. Gördüm,
iletiyorum. ♦

te, çözümü arama sürecinde öylesine büyük zevk al›yordum ki, sonuçta karfl›laflt›¤›m bozgun bende
hüsran duygusu gene de uyand›rm›yordu. Yeniden, farkl› bir yol
aramaya koyuluyordum. Saat
12.30’da Mösyö Matalon masas›ndan kalkt› ve volta atmaya koyuldu. Aram›zda dolaflm›yordu,
genifl salonu enine katetmekle yetiniyordu. Ben, vakit daralmaya
bafllad›¤› için gerginleflmifltim;
problemi çözece¤ime inan›yordum, sürenin k›s›tl› olmas› nedeniyle sinirleniyordum.
Sürenin bitmesine 10-15 dakika kala arkadafllar kâ¤›tlar›n› teslim etmeye bafllad›lar, bense yeni
bir çözüm denemesine girifltim. Saat 13.00’te bir zil sesi duyuldu.
Gözetmenler s›nav›n bitti¤i konusunda uyar›da bulundular. Ben,
hâlâ tam istim, kâ¤›tlar› dolduruyordum. Sonunda bir bayan gözetmen yan›ma gelerek bütün arkadafllar›m›n s›nav kâ¤›tlar›n› teslim
ettiklerine dikkatimi çekti. Diklendim. Henüz “ifl”imi bitirememifltim. Kad›nca¤›z, gözlerimdeki ›fl›ktan çekindi belki de, Mösyö Matalon’u ça¤›rd›. ‹plerin iyiden kopma
noktas›na geldi¤ini düflündüm, o
masama do¤ru yürürken. Çözmeyi sürdürdü¤ümü söyledim. Gözetmene döndü ve “siz gidebilirsiniz” dedi: “Çözmeye çal›flt›¤› sürece s›nav bitmemifl demektir, gerekirse akflama kadar ben beklerim”.
‹kimiz de flafl›rm›flt›k. Gözetmen çantas›n› toplay›p gitti, Mösyö Matalon masas›na oturdu, ben
probleme döndüm. Bir saat sonra
do¤ru çözüme ulaflm›flt›m. H›zla
temize çektim ve büyük bit tomar
oluflturan karalamalar›m› toplay›p
s›nav kâ¤›d›m› Matalon’a götürdüm.
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