Matematik Dünyas›, 2011-I

Sabah, 21 Temmuz 2010

Mösyö Garti
Engin Ard›ç
(Dört bütünlemeyle s›y›rd›m, elbette cebir, geometri, fizik ve kimya. Ferhan dokuz dersten çakt›.)
“fiekerli” bir dili vard›, Frans›zca’y› a¤z› “fl”
seslerine çalarak konuflur, her yaz›l›dan sonra s›nav ka¤›tlar›n› da¤›taca¤› zaman (o zamanlar “imtihan” derdik) ö¤renciyi kald›r›r sorard›:
“Mon fler Engin.. Kefl kö vuz attande mon
fler?”
Kaç bekliyorsun?
“Vallahi Mösyö... Eh iflte, dört falan...” derdik.
“Afleye vu.. Malöröjman dö.”... Otur yerine,
maalesef iki.
Faflist karikatürlerindeki Yahudi tipi kadar
Yahudi, bir o kadar da iyi ve güzel bir insand›. Notu k›t, ama çevresine iyimserlik ve sevgi dalgalar›
da¤›tan sevimli, güzel bir insan.
O zamanlar toyduk, k›ymetini bilemedik.
Allah rahmet eylesin. “Gayr›müslime rahmet
okunur mu?” diye sormay›n, okuyorum iflte, var
m› bir diyece¤iniz?
Sevgili ölüler, sevgili hocalar›m›z... Tahir Molla, Küfe Melahat, Ülkü Abi, Sallabafl Orhan, Kürt
Ali, Bok fiakir, H›zl› Nedim, Polis ‹rfan, Kaz Hilmi, Toto Selahattin, Titrek Necati... Çok zaman
geçti, k›rk y›ldan fazla... Bizim de yan›n›za gelece¤imiz gün yaklafl›yor art›k.
Ulan Salih, orada da yaz›l› var m›?

itgadal ve yitgadafl flmeh Rabba... Musevi
okurlar›m›z hep birlikte yüksek sesle bir
Kaddifl söylesinler. Müslüman okurlar›m›z
da içlerinden bir Fatiha okurlarsa seviniriz. “Gayr›müslime Fatiha okunur mu?” diye tart›flmay› b›rak›n›z, lütfen okuyunuz.
Çünkü Yomtov Garti ölmüfl
Y›llarca anam› a¤latm›flt›...
Benim fizik hocamd›. Bizden önce matemati¤e
de gidermifl, ben fizi¤ine tak›ld›m.
Hiç umurumda de¤ildi fizik de kimya da biyoloji de cebir de geometri de. Hiç çal›flm›yordum,
Mösyö Garti de sürekli k›r›k not veriyordu tabii.
Bir, iki, kimi zaman üç... Dört ald›¤›m›z zaman sevinir, befl al›rsak havalara uçard›k. Biz o zamanlar
rahmetli Salih Attila’yla birlikte s›n›f›n en arka s›ras›nda haftada üç roman bitirirdik, iki Türkçe bir de
Frans›zca. Varl›k Yay›nlar› dört lira, Livre de Poche dört yüz yetmifl befl kurufl. Okuduktan sonra de¤ifltokufl ederdik. Salih on yedi yafl›nda öldü, Mösyö Garti doksan alt› yafl›nda.
Bu nedenle Mösyö Garti’yi sevmezdim, flimdi
düflünüyorum da, o benim de¤il ben onun anas›n›
a¤latm›fl›m “haylaz” ö¤rencili¤imle.
Sonradan çok sevdim onu, “ifl bittikten” sonra,
fen engelini, hele o “onuncu s›n›f” belas›n› kazas›z
geçip kapa¤› edebiyat flubesine att›ktan sonra.
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