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Aram›zdan Ayr›lanlar

Yomtov Garti
(1915-2011)
26 Nisan 2011’de 96 yafl›nda vefat eden Dr. Yomtov Garti, Saint Joseph, Notre Dame de Sion ve
Galatasaray liselerinde 56 y›l ö¤retmenlik yapt›. TMD’nin en yafll› üyesiydi. Turgay fieren, Coflkun
Özar›, Erol Günayd›n, Erdo¤an Teziç, Ferhan fiensoy, Engin Ard›ç gibi ünlülerin de hocas› olan ve “Efsane Hoca” olarak an›lan Dr. Garti Frans›zca e¤itime yapt›¤› katk›lar›ndan dolay› Frans›z Devleti taraf›ndan Palme Académique Ödülü’ne lay›k görülmüfltü.
Afla¤›da, Dora Niyego’nun katk›lar›yla 21 Temmuz 2010’da fialom gazetesinde yay›mlanan özyaflamöyküsünü okuyacaks›n›z.
Frans›z Devleti bana Palme Académique Ödülü’nü
verdi. ‹ki k›z›m var, her ikisi de ö¤rencim oldular,
flimdi ikisi de evli ve doktorluk yap›yorlar.

aydarpafla’da Yelde¤irmeni Karakolu’nun
karfl›s›ndaki evde do¤dum. Babam veterinerdi. Küçük yaflta onu kaybettim. Birinci
Dünya Savafl›’nda tifüsten öldü. Beni, day›m Yaakov Uziel büyüttü. Moda’daki Saint Joseph Lisesi’ni bitirdikten sonra, ‹stanbul Üniversitesi’nin
Matematik ve Fizik bölümünden mezun oldum. ‹stanbul Üniversitesi’nde ‹kinci Dünya Savafl›’nda
Almanya’dan gelen Profesör von Misses hocam oldu. Mezun olduktan sonra, bana doktora yapmam› önerdi, böylece doktor
unvan›na sahip oldum.
Doktora tezim istatistik
fonksiyonlar üzerineydi. Bir
teorem bulmufltum, bu teorem bugün benim ad›mla
an›l›r. Asl›nda, mühendislik
okumak istiyordum, fakat o
y›llarda Teknik Üniversite’de
çok antisemitizm vard›, ayr›ca Alman profesörler de ‹stanbul Üniversitesine gelince, çok sevdi¤im matematik dal›nda okumay› tercih ettim. Galatasaray Lisesi’nde k›rk y›l matematik ö¤retmenli¤i yapt›m.
Ard›ndan Saint Joseph ve Notre Dame de Sion
liselerinde uzun y›llar hocal›k yapt›m. Bir süre Musevi Lisesi’nde ve Bo¤aziçi Üniversitesi’nde de görevde bulundum. Emekli olduktan sonra, eski bir ö¤rencim olan YÖK Baflkan› Erdo¤an Teziç bana Galatasaray Lisesi’nin son s›n›f›nda matematik ö¤retmenli¤i yapmam› teklif etti. Böylece 1990-2007 y›llar› aras›nda orada çal›flt›m.
Frans›zca e¤itimine yapt›¤›m katk›lardan dolay›

H

Dine ba¤l›l›¤› ve cemaatte ald›¤› görevler
Küçüklü¤ümde bütün aile fertleri ayn› evde yaflard›k. Beni büyüten day›m Yaakov Uziel dine çok
ba¤l›yd›. Her cumartesi günü beni Haydarpafla Sinagogu’na götürürdü. Sadece dinimizi de¤il, ‹branice lisan›n› da rahmetli Eli Perahya’n›n büyükbabas› Sinyor Perahya ve Sinyor
Kasavi sayesinde ö¤rendim.
Cuma akflamlar› Kidufl
söylerdik ve o akflam için
piflen özel yemekleri yerdik.
Kafler kurallar›na da ba¤l›yd›k. Bugün halen bu gelene¤imizi sürdürüyoruz. Her
cuma akflam› k›z›m, damad›m ve torunlar›m bize gelir, Kidufl okuruz. Peynirli
börek yedikten sonra, et yeme¤i için tabaklar›m›z› de¤ifltiririz.
Genç yafllarda Kadiköy’de Kültür Kolunda çal›flt›m, gençlerle bilimsel toplant›lar yapar, konferanslar verirdik. Hay›r ifllerine Or-Ahayim’de bafllad›m. Daha sonra Haydarpafla Cemaati’nin baflkanl›¤›n› yapt›m. 28 y›l Hahambafl›l›k Konseyinde ve
Hahambafl›l›k Temsilciler Meclisi’nde görev ald›m.
Gençlik ve evlilik y›llar›
Çocuklu¤umda ve gençli¤imde Talimhane’de
otururduk. Hafta sonlar› genellikle Ac›badem’deki
La Blankeriya dedi¤imiz papatyalarla kapl› plato-
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laha flükür haf›zam iyi, sadece bazen isimleri unutuyorum. Bazen içimden alfabeyi geçiririm, bu yol
isimleri hat›rlamama yard›mc› olur. Bugün insanlar bir sevgi krizi geçiriyorlar. En ufak bir fley için
kavga ediyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Öldüren
kifli insan de¤il, hayvand›r. Alman flair Schiller flöyle der: ‘‹nsan, insan›n kurdudur’.

ya piknik yapmaya giderdik. Yayan gider, sonra
da tramvayla dönerdik. Yaz aylar›nda Heybeliada’ya giderdik. Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra Heybeliada’ya geliflini ve törenlerle karfl›lan›fl›n› çok iyi hat›rl›yorum. Tek bir k›z kardeflim vard›, onu da y›llar önce kanserden kaybettim.
1957 y›l›nda Haydarpafla Hemdat ‹srael Sinagogu’nda evlendim. Eflim Aflkenaz Yahudisidir. Dü¤ünüme Katoliklerin Baflrahibi de geldi. O zamanlar
onlarla çok samimiydim. Onlara çeflitli konularda
ve Yahudilik hakk›nda konferanslar verirdim. O zamanlar hahambafl›l›kta görevli oldu¤um için, dü¤ünüme hahambafl› da kat›ld›. Gençlik y›llar›m›z kötü
geçmedi diyebilirim. Kad›köy Deniz Kulübü’nün
altm›fl y›ll›k fleref üyesiyim. Eflimle oraya s›k s›k dans
etmeye giderdik. Ayr›ca Union Française’deki balolara ve Or-Ahayim balolar›na da çok giderdik. Balolar genellikle Hilton veya Pera Palas’ta yap›l›rd›.
Han›mlar tuvalet, erkekler smokin giyerdi. Yazlar›
ise pazar akflamlar› Burgazada’ya canl› müzik eflli¤inde dans etmeye giderdik. Eflimle tango yapard›k.
Caz müzi¤i dinlemeyi de çok severim.

Gençlere tavsiye
Son olarak gençlere bir tavsiyem olacak. Hayatta verdi¤iniz bir karardan dönmeyin, verdi¤iniz
kararlar› sonuna kadar uygulay›n. Tabii ki bu çok
kolay bir fley de¤il, çünkü hiç kimse durumundan
memnun de¤ildir. ‹branicede bir atasözü vard›r:
“Kim zengindir? Durumundan memnun olan zengindir.”
Vefakâr ö¤rencilerim
Özellikle Galatasaray Lisesi’nde okuttu¤um ö¤rencilerim çok vefakâr oldu. Son ameliyat›mda, eski
bir ö¤rencim olan Dr. Murat Do¤anay’dan yak›n ilgi gördüm. Ayr›ca Rahmi Koç’un ye¤eni, eski bir
ö¤rencim olan ‹nan K›raç sayesinde Amerikan Hastanesi’nde yatt›¤›m zaman bana büyük kolayl›klar
yaparlar. Avrupa’da birçok ülke gezdim, her gitti¤im ülkede de birçok ö¤rencime rastlad›m, evlerine
davet ettiler, flehir turu yapt›rd›lar, güzel yerler gezdirdiler. Duru Turizm’in sahibi benim eski bir ö¤rencimdi, bana maddi yönden çok büyük kolayl›klar yapt›. THY’da da görevli bir ö¤rencim var, o da
iflimi kolaylaflt›rmak için çok u¤rafl›r. Ankara’da yaflayan, yine eski bir ö¤rencim olan bir profesör, komiserleri çok iyi tan›d›¤› için, havaalanlar›nda beni
business class’a
al›rlar, gümrükte
bana büyük kolayl›klar yaparlar.
Filozof Jean
Paul Sartre’›n bir
sözü
vard›r:
‘Geçmifl, bizde
ölen fleydir’ der.
Bence bu söz sadece fiziki yönden do¤rudur,
çünkü zihnimizde geçmifli hep
yaflatmaya devam ederiz.

Bugünkü yaflant›s›
Bugün eskisi kadar mutlu oldu¤umu söyleyemem çünkü arkadafllar›m›n say›s› azald›. Ö¤rencilerim ve eski dostlar›m zaman zaman beni toplant›lara davet ederler, beni seven insanlar›n oldu¤unu görmek beni memnun eder. Hayatta insan samimi arkadafllar, dostlar edinmeye çal›flmal›, budur bizi en çok mutlu eden. Günümüzde maddi
yönden de hayat çok zor. Her fley pahal›, insanlar›n gelirleri k›s›tl›. fiahsen ay sonunu zor getiriyorum, sigortadan
ald›¤›m emekli
maafl› yetmiyor.
Çok param olsayd› bugün dahi
dünyay› dolaflmak
isterdim.
fiimdi geceleri iyi
uyuyamad›¤›m
için, gece yar›s›
uyan›r›m
eski
konferanslar›m›
okurum, formda
kalmak için eski
problemleri tekrar çözerim. Al-

60

