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Babam›z Yomtov Garti
Babam›n günlük hayatta en çok kulland›¤› sözcük “formidable” (ola¤anüstü) idi. Herkesi mutlu
edecek güzel olaylardan baflka o kadar küçük fleylerden mutlu olurdu ki. Onun için çok basit fleyler
“formidable”d›. Annemle yar› yar›ya paylaflt›¤› bir
tiramisu, bir matematik problemi, evdeki bitkilerin
yeni bir yaprak vermesi, bir toplant›ya gidece¤i zaman ö¤rencilerinin, dostlar›n›n onu aray›p birlikte
gitmeyi teklif etmesi, her fley ola¤anüstüydü. Babam mutlu olmay› bilen bir insand›. Hissetti¤i mutluluk yüzeysel de¤ildi, mutlulu¤u kalbinin derinliklerinde hissederdi, çünkü bütün yüzü ayd›nlan›r,
çok güzel gülümserdi. Sevgi doluydu, insanlar›, do¤ay›, her fleyi severdi. Asl›nda “formidable” olan
kendisiydi. Ola¤anüstü bir insan, ola¤anüstü bir babayd›. Ailesine çok düflkündü. Kararlar›m›zda bizi her zaman özgür b›rakm›fl, yaflam›m›z›n her döneminde bizi desteklemifltir.
Ö¤retmeyi ve ö¤renmeyi severdi. Ö¤retmen olmaktan gurur duyard›. Bir kere bile keflke
baflka bir meslek seçseydim dedi¤ini duymad›m. Matematik
onun hayat›yd›. Vefat›ndan birkaç gün önce bile yo¤un bak›mda hemflirelere matematik oyunlar› ö¤retti. Ben babam›n bilgi
birikimine hayrand›m. Nas›l bu
kadar çok fley ö¤renmifl ve nas›l bunlar› unutmuyor
diye düflünürdüm. Haf›zas› beni flafl›rt›rd›. Maalesef
beyin genç kalsa da vücudun di¤er bölümlerinin
yafllanmas› önlenemiyor. fiunu da belirtmek isterim
ki Say›n ‹nan K›raç sayesinde hiçbir zaman hastalan›rsam ne olur endiflesi tafl›mad›, bütün sa¤l›k problemlerinde en iyi flekilde bak›ld›. Say›s›z ö¤rencisi
babama pek çok konuda yard›mc› olmufl ve onu
mutlu etmifltir. Yap›lan iyilikleri asla unutmazd›.
Babam›n vefat›ndan sonra çok güzel yaz›lar yaz›ld›, çok güzel mesajlar ald›k. fiöyle bir mesaj vard›: “Böyle bir insan›n hayat›n›z›n merkezinden geçmifl olmas› ne güzel”. Evet babam bizim hayat›m›z›n

tam merkezinden geçti, yoklu¤unu daima hissedece¤iz ama “ö¤retmenlerin eseri ö¤rencileridir” derdi,
O ö¤rencileri ile yaflayacak. Nur içinde yats›n.
Refika Inzelber
Babam›n her gün çal›flt›¤› odan›n üç duvar› kitaplarla kapl›yd›. Neden dördüncü duvar› de¤il diye
merak edilirse, asl›nda oray› da kitaplarla kaplamak
isterdi ama kap› nedeniyle kütüphane yerlefltirememiflti. Bir duvar› tavana kadar kaplayan büyük kütüphanenin cam›nda üç resim vard›r. Bence bu resimler yürüdü¤ü yolun s›n›rlar›n› ve ayn› anda s›n›rs›zl›¤›n› belirlemifltir: Atatürk, Michelangelo’nun
“Hazreti Musa” heykeli ve Albert Einstein. Neden
Atatürk; çünkü Atatürk dürüstlü¤ü, çal›flkanl›¤›, e¤itimcili¤i ve
gençli¤in de¤erine ve ›fl›¤›na
inanc› nedeniyle çizdi¤i yolu ayd›nlatt›. Hazreti Musa; çünkü
inanç ve dua hayat›n›n temel ilkeleri olarak her gününü doldurdu ve sa¤lam, hatta çok sa¤lam bir temel kurdu. Fiziksel gücünün yerinde oldu¤u günlerde
ve yafl› ilerledikçe gücünün azald›¤› zamanlarda bile her gün daima dua ederdi. Dini felsefenin
derinli¤ini kavrayabilmiflti. Neden Albert Einstein; çünkü ilim
ve matematik kalbini ve beynini
doldurmufltu. Bazen kâ¤›t gerekmeksizin sadece hayalinde problem çözerdi. Bu üç resmin simgeledi¤i
yollar hem paralel hem de kesiflken olarak art›k kar›flm›fl, derinleflmifl ve birbirlerini tamamlar hale gelmifllerdi, mükemmel bir sentez oluflmufltu. Bu inanç
ve ilkeler onu daima ayakta, zihnini daima berrak
tutmufltu. Bu derin güzelli¤i yaflad›¤›m›z için flükrediyoruz. Annemiz onu anlam›fl, her zaman destek
olmufltur. Hayatlar› her fleyi paylaflarak gerçek sevgiyle geçti, bu uzun yolda beraber yürüdüler. fiimdi,
yeni hayat›m›za al›flmam›z gerekecek, ama sanki eskisinden de çok her an beraberiz.
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