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Âlimin Ölümü
Âlemin Ölümü Gibidir
Serdar Devrim
“Bilgi, paylafl›ld›kça ço¤al›r” diyen ve bu dedierflembe onu (rahmetli, inançl› bir insand›;
¤ini uygulayan nadir insanlardand›.
onun inand›¤› gibi söyleyelim) son yolculuÇok genç yaflta matematik doktoru olmufl,
¤una u¤urlad›k. Yolu aç›k olsun!
doktora tezi matematik tarihine “Garti Teoremi”
Günahlar sevaplar tart›l›rken, madem ki âlimolarak geçmiflti.
lerin mürekkebi flehitlerin kan›ndan a¤›r basacak,
Matematik, geometri ve fizik âlimli¤inin yan›
Cennet’in kap›lar› bir kez daha aç›lm›fl olmal›.
s›ra, gerçek bir entelektüel, bir filozof, ö¤renmeye
Ebedi Do¤u, Yomtov Garti’yi kucaklam›fl ol(ve ö¤retmeye) doymayan bir insand›.
mal›.
‹yi bir efl, iyi bir baba, gerçek bir dost; hoflgö96 y›ll›k yafll› ve yorgun bedeni sal› günü iflas
rülü, âdil, paylaflmay› ve hay›r yapmay› seven...
etti.
Has›l› mükemmel bir insand›.
Oysa beyni daha 18 yafl›nda gibiydi.
Nûr içinde yats›n!
Daha iki gün önce, yata¤›nda do¤rulabildi¤i
Yomtov Garti’yi bilen bilir.
anda, etraf›ndaki hemflirelere yine gülücükler gönMarifet iltifata tabi ise, Garti yaflarken hak etderiyor, gözlerinde o muzip p›r›lt›, baflparma¤›n›
ti¤i itibar›, sevgiyi, sayg›y› gördü.
sallayarak onlara matematik dersi veriyordu.
Benim tarifime, benim övgüme ihTürkiyemizde, ne yaz›k ki - asl›nda
tiyaç yok.
e¤itim ve kültür seviyesi aç›s›ndan
Ama diyece¤im flu ki...
Türk halk›n› ziyadesiyle temsil eden Araplar “Âlimin ölümü, âlemin
biz gazeteciler, istisnalar hariç sadece
ölümü gibidir” derler.
flarlatanlara itibar ederiz. (Ki bu kural
Bu sadece flairane bir vecizeden
kendi mesle¤imizin mensuplar› için de
ibaret de¤il.
geçerlidir.)
Düflünen ve araflt›ran üstün bir beKardiyolo¤un da, jeolo¤un da, diyinle birlikte, y›llar›n bilgi ve tecrübe
yetetisyenin, psikolo¤un da hokkababirikimi, kâ¤›da dökülmemifl ve döküz›n› c›mb›zla seçer, bafl tac› ederiz.
lemeyecek ne varsa yok olup gider.
Pazarlamac›, histerik ya da flarlaBir Einstein’›n, bir Pascal’in, bir
tan olmayanlar› görmezden gelmeyi
Spinoza’n›n,
bir Goethe’nin, bir Eutercih ederiz.
Yomtov Garti ve efli
ler’in... akl›ma ilk gelenleri sayd›m,
Haysiyetli, efendi, ciddi insanlarölümü “âlemin ölümü” gibi de¤il midir?
dan pek hazzetmeyiz.
Bir 10’ar sene daha yaflasalard› e¤er, bugün neSonra da bir Aykut Barka’n›n, bir Bülent Tarede olurduk acaba?
nör’ün cenazesindeki o kalabal›k nereden ç›kt› diYahut beyinlerindekini “kurtarmak” mümkün
ye hayret ederiz.
olsayd› e¤er...
Hocalar›n hocas› Yomtov Garti e¤itim camiBilim beyni tan›maya; hisleri, düflünceleri
as›nda bir efsane idi. Galatasaray Liseliler, Saint“okumaya” çal›fl›yor y›llard›r.
Joseph’liler, Dame de Sion’lular, Musevi Lisesi ve
Belki gün gelir... âlimle birlikte âlemin ölmesi
Bo¤aziçi Üniversitesi mezunlar›, nesillerdir onun
engellenir!
hikâyeleriyle büyüdüler.
‹nanmayacaks›n›z ama, 92 yafl›na kadar kürsüde ders verdi.
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24 fiubat’ta Yomtov Garti’nin Cenaze Töreni’nde
Say›n Hüseyin Yarsuvat’›n konuflmas›

Yomtov Garti’nin An›s›na...
Bu mabedde bir araya gelmifl kederli ailesi, kardeflleri, talebeleri ve bütün sevenleri,
Benden Mösyö Garti için bir konuflma yapmam istendi¤i zaman hem sevindim,
hem de korktum. Sevindim çünkü bu benim için bir flerefti. Korktum çünkü Yomtov
Garti’den bahsetmek hem çok zor hem de çok kolayd›.
O benim kay›npederimin, a¤beyimin, benim ve çocuklar›m›n hocas›yd›.
Ondan feyz alm›fl onlarca profesör, bakan, bürokrat ve ifl adam› vard›. Neden bendim? Belki talihin bir tecellisi, her on befl günde bir beraber oldu¤umuz, beraber paylaflt›¤›m›z sofram›zda geçen hafta yine beraber yedik, içtik ve yine o engin bilgisi ile
bizleri ayd›nlatt›. Me¤erse bu bir veda yeme¤iymifl.
Yomtov Garti, matematisyen, psikolog, pedagog ve feylazof’tu. Bitmez tükenmez bir
enerjisi, y›lmayan bir mücadele yetene¤i, dini, rengi, mesle¤i ne olursa olsun insanlar aras›nda hiçbir ay›r›m yapmaks›z›n herkese ayn› sevgiyle, ayn› flefkatle yanaflan, insanl›k
mabedinin inflas›nda 50 y›l› aflk›n bir süredir ç›rak olarak bafllay›p, usta seviyesine yükselmifl, emsali çok az bulunan bir kiflili¤e sahipti o.
Yomtov Garti, hiçbir zaman bizleri ve ailesini terk etmeyecektir. Zira, Beyo¤lu’nda, Kad›köy’de, Harbiye’de yürürken daima onu göreceksiniz, zira o yetifltirdi¤i
talebelerinin, kardefllerinin, sevenlerinin daima kalplerinde yaflayacakt›r.
Bu teoremin ismi Teorem Garti’dir.
Kainat›n ulu mimar›ndan ona yard›mc› olmas›n› dileriz. ♠

St. Joseph Lisesi, 1973 - 74 dönemi, 11 Fen s›n›f›.
S›n›f hocas›: Yomtov Garti
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