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intenant?” (fiimdi ne yap›yoruz?) diye soruncaya kadar. Bizler bön bön bakarken, o, yukar›da kalan
tahtadaki formülü iflaret etmifl ve kendine özgü flivesi ile “Nu flom flove” (Kurtulduk) demiflti. ‹çimden
“sen kurtuldun hocam ama ben hâlâ kay›b›m” diye
geçirdi¤imi hat›rl›yorum.
S›n›ftaki tek kiflilik beyaz gri dalgal›, lake kapakl› masalar, Charles de Gaulle’ün okula arma¤an›yd›. Kurflun kalemle üzerlerine rahatl›kla yaz› yaz›labiliyor, ayn› kolayl›kla da silinebiliyordu. Hay›r, kopya çekmekten filan söz etmeyece¤im. Benim derdim o zamanlar resim ve özlü sözlerdi. Masam›n sol üst köflesine Mösyö Garti’nin oldukça
baflar›l› bir karikatürünü çizmifltim; tipi buna çok
müsaitti, ne yalan söyleyeyim. Görmüfltü tabii.
Bakm›fl ve gülümsemiflti. Görüntüsü ya da ö¤retmenli¤iyle ilgili bir kompleksi yoktu. Hep güler
yüzlü ve anlay›fll›yd›. Alçakgönüllüydü. Dersini
dinlemeyenlerle u¤raflmazd›. Bask›n yaparm›fl gibi
iflaret parma¤›n› muzaffer bir eda ile uzat›p “En
son ne dedim, tekrarla bakal›m” triplerine girecek
biri de¤ildi. ‹sterseniz ondan izin al›p (almasan›z
da olurdu ya), onun dersinde baflka bir dersin s›nav›na haz›rlanabilirdiniz. O, kendi dersini ibadet
eder gibi verirdi.
Babam›n babas› Asseo dedem Matan Baseter’de çal›fl›r, Mösyö Garti’yi cemaatteki görevinden ötürü tan›rd›. Ö¤retmenimi “⁄arti” diye ça¤›r›r, zaman zaman ders durumumu sorard›... Öylesine. Hani benim torunum senin ö¤rencin kabilinden. Ama bir gün gerçekten durumumu ö¤renmeye

¤rencilerinin hep Mösyö diye ça¤›rd›¤›
rahmetli Yomtov Garti’ye en son befl y›l
önce, eflimin mezuniyetinin 40’›nc› y›l› dolay›s›yla plaket ald›¤› Musevi Lisesi’nde rastlad›m.
Her zaman yapt›¤›m gibi elini öptüm, halini hat›r›n› sordum ve “maflallah” iyi göründü¤ünü söyledim. “Doksan üç yafl›nday›m” dedi bafl›n› düflünceli bir tav›rla a¤›r
a¤›r sallayarak. Gözlerinde hafif bir hüzün vard›. Belki birtak›m fleyleri eksik
b›rakarak gitme endiflesiydi onu saran.
Oysa daha yar›m saat önce okulun sahnesinde, elindeki küçük kâ¤›ttan okudu¤u anekdotlarla herkesi güldürüyordu.
Yaflayacak bir befl y›l› daha oldu¤unu bilebilseydi... Yafl›n› endifle de¤il de gururla söyler miydi
acaba?
Mösyö Garti’yi ilk tan›d›¤›mda on alt› yafl›nda,
Notre Dame de Sion’un 10 Fen s›n›f›ndayd›m.
Evet, tuhaf gelebilir ama ben fen okudum. Geometri, fizik, kimya dersleri not ortalamam›n on
üzerinden dokuz oldu¤u vakidir; Mösyö Garti’den
yirmi üzerinden bir buçuk ald›¤›m da. Vektörlere,
parabol ve hiperbollere kafam›n basmamas› elbette ki onun suçu de¤ildi. Bilim adam› olarak seviyesi öyle yüksekti ki, bizim küçücük beyinlerimizin
düzeyine inmesi her zaman mümkün olam›yordu.
On birinci s›n›ftaki karatahtam›z üst üste iki bölümden olufluyor, ilk bölüm dolduktan sonra bir ip
ve makara yard›m›yla yukar› çekiliyor, o s›rada afla¤› inmifl olan ikinci bölüme yazmak suretiyle derse
devam ediliyordu. Bir keresinde Mösyö Garti kara
tahtan›n en üstüne bir formül yazm›fl, sonra çözümü
artarda iki ders sürecek bir probleme giriflmiflti.
Aç›kças› dikkatini derse veren de vermeyen de kaybolmufltu. Ta ki Mösyö Garti ikinci tahtay› en son
sat›r›na kadar yaz›yla doldurduktan sonra “Et ma-
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akov flöyle diyor: Lavan ile yaflamaktayd›m (im
Lavan garti) ve dönüflümü flimdiye kadar geciktirdim (Bereflit 32:5). Garti sözcü¤ünün say›sal de¤eri 613’tür. Midrafl’a göre Yaakov flunu ima etmektedir. Lavan ile yaflamaktayd›m ancak buna ra¤men 613 mitsva’y› yerine getirmekten uzak kalmad›m ve onun kötü al›flkanl›klar›ndan etkilenmedim
(Rafli’nin yorumu). Hayatta hiçbir fley tesadüfe
ba¤l› olmad›¤›na göre, Yomtov (Bayram) Garti’nin, bu dünyan›n karmaflas›n›n tam ortas›nda
yaflad›¤›n› ancak kötülüklerinden etkilenmedi¤ini
söyleyebilir miyim?
Gazetemizde geçti¤imiz yaz yay›mlanan ve Dora Niyego’nun yapt›¤› söyleflide Yomtov Garti’nin
bir sözü can›m› çok ac›tm›fl, içimde buruk bir duygu b›rakm›flt›. Geçim zorlu¤u çekti¤ini söylüyordu
o büyük insan. Yaratan’›na kavufltu¤unda gazetelere Hocalar›n Hocas› diye ilan vermek yetmiyor...
Onu yaflarken zorda b›rakmamak, bu sözleri söylemeye mecbur etmemek laz›md›.
Sevenlerinin bafl› sa¤, mekân›n cennet olsun ‹nsan Yomtov Garti.
Not: Yomtov Garti’nin yafl› konusunda bir çeliflki varm›fl gibi görünebilir çünkü 96 yafl›nda vefat etti¤i biliniyor ancak yaz›m›n bafl›nda da belirtti¤im gibi, befl y›l önceki görüflmemizde 93 yafl›nda
oldu¤unu söylemiflti. An›lar›m› de¤ifltirmem mümkün de¤il ki...

ihtiyaç duyduk. Lise bitirme s›nav›n›n matematik
bölümünde bir hata yapt›¤›m›, s›nav ç›k›fl› fark etti¤im andan itibaren uykular›m kaçt›. Yemekten içmekten kesiliyordum ki, dedem “Dur Garti’ye bir
telefon açay›m” dedi. Sonuçlar›n aç›klanmas›na daha en az on gün vard›. Bir zamanlar “sa¤ olsun” dedi¤im, flimdi ise “nur içinde yats›n” dedi¤im hocam, dedeme hiç nazlanmadan baflar›l› not ald›¤›m›
söyledi. Bu anlatt›klar›m bugün bofl gelebilir ama
on yedi yafl›nda, hayat›n› kurmaya çabalayan bir
genç k›z ya da delikanl› için çok önemliydi.
Sinagoga gitme al›flkanl›¤› olanlar bilecektir,
Mösyö Garti’yi daha birkaç ay öncesine kadar her
fiabat günü fiiflli Kal›’nda görmek mümkündü.
Garti sözcü¤ünün ‹branice “yaflamaktayd›m” anlam›na bilenimiz çok de¤ildir san›r›m. “Kulun Ya-

Yomtov Garti, soldan 6’›nc›, 1953 y›l›nda Saint Joseph Lisesi’nde.
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