
Sevgili NDS’liler,
2016’da okulumuzun kuruluşunun yüz 
altmışıncı yılını kutladık. 20 Ocak - 12 
Mart 2016 tarihleri arasında dernek ola-
rak okulun sergi salonunda açtığımız 
“Tarihin Sonsuzluğunda: Notre Dame de 
Sion 160 Yaşında” adlı serginin ardı sıra 
kasım ayından itibaren de okul idaremizin 
düzenlediği etkinlikler birbirini takip etti. Me-
zunumuz Esra Kocaoğlu Fleurichamp’ın 
hazırladığı “1856” anı parfümünün tanıtımı, 
Sœur Marie-François Lin’in resim sergisi, 
Marie-Christine Barrault ile Frank Ciup’un 
sunduğu “Sœur Emmanuelle” gösterisi ve 
nds Bahçeşehir Kampüsü’nün açılışı...
Çocukları okulumuzda eğitim gören me-
zunlarımızın girişimiyle 1987’de kurulan 
Derneğimiz ilginiz sayesinde 30. yılına 
yetmiş yedisi erkek toplam 1500 üye ile 
girdi. Desteklerinizle geçtiğimiz yıl otuz yedi 
öğrenciye toplam 88.000 TL burs yardımı 
sağladık. 
22 Ocak’ta gerçekleşen geleneksel “20 
Janvier” buluşmamızda, okulumuzun 161. 
kuruluş yıldönümünü kutladık. 1967, 1977 
ve 1992 mezunlarına anı plaketleri sunul-
du. NDS Başarı-Onur ödülleri sahiplerini 
buldu. Mezunlarımız Liji Pulcu Çizme-
ciyan, Ester Almelek, Güzin Aker, Mine 
Kırıkkanat, Esen Özman, Prof. Dr. Arzu 
Öztürkmen, İpek Anamur Genç, Zeynep 
Pelin Ataman, İrem Uşar ve Pınar Özbek 
2016’da yayınlanan kitaplarını imzaladılar.
Oluşturduğumuz iletişim ağları sayesinde 
etkinliklerimize katılmaları için tüm mezun-
larımıza ulaşmaya çabalıyor, çeşitli ortam-
larda siz üyelerimizin birbirinizi tanımanıza 
vesile olmaya, gerektiğinde problemlerinize 
çözüm üreterek dayanışmamızı pekiştir-
meye çalışıyoruz. 2400 üyeli NDS Yahoo 
grubumuzdan sonra “NDSLİLER” adıyla 
açtığımız Facebook grubumuz da 1500 
üyeye ulaştı. Tüm mezunlarımızı bu plat-
forma üye olmaya çağırıyoruz.
Ayrıca İstanbul Fransa Başkonsolosluğu ile 
yapılan anlaşma doğrultusunda üyelerimiz 
vize kolaylığından yararlanmaya devam 
ediyor; “öncelikli gişeden” iki gün içinde aldı-
ğımız randevular ve hazırladığımız referans 

Teşekkürler!
(alfabetik olarak)

Derneğimize katkılarından dolayı;

Ajda Ahu Giray, Arnaud Pilon, 
Atilla Kargın, Atilla Erdemli, Beliz 

Şürdüm, Bilhan Erdemli, Christine 
Duquenne, İkbal Canik, Mireille 

Sadège, Nathalie Ritzmann, 
Nezihi Sayın, Oğuz Murtezaoğlu, 

Seda Saydam, Zeynep Kürşat 
Alumur

Ve Mezunlarımız:

Alican Kabataş, Aslı Aydın, Anna 
Gürman Perpinyani, Armen 

Tanikyan, Aylin Büyüközkaya, Ayseli 
Minkari, Ayşe Gençsoy, Bengü Şen, 

Betti Özyel, Fatma Süner Kürşat, 
Çiğdem Şehsuvaroğlu, Ece Ermeç 

Üster, Ester Almelek, Lerzan Özkale, 
Lizet Behar, Meral Kutman, Meyl 
Harsa, Mine Haksal, Mukaddes 
Orçun, Müge Güzelbey, Necla 

Erdemir, Nuriye Akev, Oya Özortaç, 
Semra Özdeş, Yeşim Ar, Zeynep Alp 

Köseoğlu’na
Ayrıca 67, 77, 92 mezunlarına

En içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu

Lale Murtezaoğlu (NDS 64)
NDS’liler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ
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mektuplarıyla vize işlemleriniz hızlanmakta.
Ayrıca üyelerimize indirim yapan ku-
rumları WEB sayfamızda ve sosyal 
medyada yayınlamaya devam ediyoruz. 
Or-Hayim Hastanesi, Sofa Otel, Tura 
Turizm, gibi... http://www.ndsliler.com/   
İndirim Uygulayan Firmalar
Sizler için 2008 yılında Nişantaşı’nda 
büyük özveri ile açtığımız Lokalimizi 
ayakta tutabilmek için senede bir kez 
“sınıf toplantılarınızı” bu özel mekanda 
yapmanızı rica ediyoruz.
16 Şubat 2017’de gerçekleşen Olağan 
Genel Kurulumuzun sonuçları:

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)                  
1. Lale Murtezaoğlu                                      
2. Nuriye Doğan                                            
3. Ceyda Kozikoğlu                                      
4. Lena Yeniyorgan                                      
5. Canan Ünsal                                             
6. Ayfer Kalafatoğlu                                     
7. Tülay Manuelyan     

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)                      
1. Lizet Behar
2. Ayfer Çağlayan
3. Mehtap Ünan
4. Güzin Paksoylu                                                                                
5. Romi Emirhan Ütücü
6. Arda Tanikyan
7. Alican Kabataş

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)                  
1. Gül Taştaban                                               
2. Müjde Şişmanoğlu                                      
3. Emine Erdem                                              

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
1. Beyhan Oğuz
2. Meral Tunçbil
3. Süzet Ütücüyan 

Etkinliklerimizde buluşmak dileği ile, 
hoşçakalın.



MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2017MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 20172 3

LOKALDEN RESİMLER

67 Mezunları

77 Mezunları

Öğretmenlerimiz Lokalde

Doğum günü Doğum günü

Liji Hanım söyleşi ve imza günü

68 Mezunları80 Mezunları
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ESRA KOCAOĞLU FLEURİCHAMP ANILARIMIZI 
PARFÜME DÖNÜŞTÜRDÜ

Hazırlayan: (NDS 80) Mehtap Ünan

Bu yıl okulumuzdan alınan ilhamla bir 
parfüm üretildi. Projeyi hayata geçi-
ren kişi bizlerden biri, Notre Dame de 
Sion’dan sonra eğitimine Boğaziçi ve 
Marmara Üniversitelerinde psikoloji 
ve iş idaresi alanlarında devam eden 
ve daha sonra parfümün sihirli dün-
yasına giren (NDS 88) Esra Kocaoğlu 
Fleurichamp. Kendisiyle 
1856 hakkında söyleştik.

NDS’den sonra iş idaresi 
ve psikoloji alanında eğitim 
yaptığınızı biliyoruz. Parfüm 
iş koluna girmeniz nasıl 
oldu? Kokulara daha önce 
de ilgi duyuyor muydunuz? 

Business Managment ve 
Psikoloji eğitimimi Boğaziçi 
Üniversitesi’nde tamamla-
dım. Parfüm maceram son 
sınıfa geçmeden hemen 
önce bir yaz stajı ile tesa-
düfen başladı. Givaudan 
bu sektörün en büyük fir-
malarından biridir. Yaz stajı 
olarak başlayan heyecan 
yaklaşık dört sene sürdü. 
Koku alma, anlama yete-
neğimi burada keşfettim. 
Güzel, heyecanlı ve iddialı 
bu başlangıçtan sonra Mane 
Fils için bir ekip kurup esans 
dünyasında ilerlemeye de-
vam ettim. 1999 senesinde 
sektörün lideri (Internatio-
nal Fragrances &Flavours) 
isimli firmada İtalya pazarı için çalışmak 
üzere bu ülkeye yerleştim.

NDS için bir parfüm tasarlarken neleri 
ön planda tuttunuz? Okulu ve anılarınızı 
hangi kokularla ifade ettiniz?  

Esans -fragrance - bir duyum, bir his, 
bir andır. Esans kişisel algılarla farklı 
yorumlanabilen bir kavramdır. 1856’yı ha-
zırlarken öncelikle okulumuzun sembolü 

olan mezunlarla özdeşleşen VIOLETTE 
kavramında yoğunlaştık. Bunu temel alıp 
hayata başladığımız bir aile, bir okul olan 
NDS ruhu ve kültürünü kokusal kimliğe 
dönüştürmeye çalıştık. Bu ürün benim 
Türkiye ve İtalya sorumlusu olduğum 
Güney Fransa’da parfüm cenneti Gras-
se’daki “Expressions Parfumées” firma-

sının değerli koku uzmanlarının yaratıcı 
yorumlarıyla benim satış ve pazarlama 
konusundaki 26 yıllık deneyimimin bir-
leşmesinden doğdu.

1856 beğenildi. Markanın devamlılığı 
farklı kokularla ve/veya yan ürünlerle 
sağlanabilir mi?

Gayet tabii ama mezunlarımızın geri dö-
nüşleri, yorumları bizler için çok önemli. 

Bu ürünü yaparken tamamen NDS ru-
hunu en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. 
Bildiğiniz gibi sembolümüz menekşe. 
Biz de bu kavramda yoğunlaştık, ancak 
gelecek için tüm istek ve yorumlara da 
açığız. Çağdaş, yeni kuşak kız ve er-
kek öğrencileri de düşünebiliriz. Koku, 
okulumuzun kurumsal bir kimliği olabilir. 

Neden okulumuzun değer-
lerinden ve kültürümüzden 
yararlanmayalım? Hatta bu 
konuda genç öğrencilerle 
bir söyleşi yapmak dahi is-
terim. Malum Y jenerasyonu 
ne istediğini bilen yaratıcı 
ve yenilikçi bir kesim. Genç 
öğrencilerin değerli fikirlerini 
almak bizi yeni ürünler ko-
nusunda motive edecektir.

Türkiye parfüm üretimi ko-
nusunda ne durumda? Bitki 
çeşitliliği ve gelişen pazar 
nazara alınırsa gelecekten 
umutlu olabilir miyiz?
Üretim ve iş olarak bakarsak 
Türkiye Avrupa ve Ortadoğu 
Asya arasında önemli bir mer-
kezdir. Türk firmalar ellerinden 
geldiğince yaratıcı olmaya ça-
lışıp özellikle Avrupa’dan esin-
lenerek bunları kendi kültürü-
müzle harmanlayıp en kaliteli 
yerli ürünleri imal etmektedir. 
Biz ve bizim gibi yabancı kö-
kenli firmalar bu oluşumda, 
esans olarak yeni eğilimleri 
yakalamak açısından önemli 

yer tutmaktayız. Bizler parfüm ve kozmetikte 
dünya markalarını izlemekteyiz. Mesela 
Türkiye’de çıkan ve esans üretiminde kul-
lanılan Türk gülü (rose damascus -Isparta 
gülü) önemli bir kaynaktır.

Bu değerli adıma katkılarınız için 
teşekkür ederiz. Açıklamalarınızdan 
sonra 1856’dan bütün mezunlara 
ulaşacak geniş bir ürün yelpazesi 
bekliyoruz. Yolu açık olsun.
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KANADA’DAKİ NDS’LİLER KISA HABERLER...

Toronto ve çevresinde yaşayan tüm 
NDS’lileri buluşturarak Toronto NDS’liler 
Facebook grubunu kurmuş bulunuyoruz. 
Mart 2015’de dört NDS mezunu ile yola 
çıkan Torontolu NDS’liler Facebook gru-
bunun bugün yirmi üç üyesi var. Şu ana 
kadar dört defa bir araya gelen biz Mor 
Menekşeler, senede en az iki etkinlik 
düzenliyoruz. 11 Şubat’ta Toronto’nun 
en eski ve tarihi restoranlarından biri 
olan Old Mill’de buluştuk. 

Grubumuzun en büyük üyesi 1959 me-
zunu Olcay Güvenal kırk senedir Toron-
to’da yaşıyor. 1997 mezunu Ceren Genç 
ise henüz Toronto’ya yeni gelenlerden, 
dokuz ay olmuş.

Kanada’nın Montreal ve Vancouver 
gibi diğer eyaletlerinde yaşayan birkaç 
NDS’liden de gruba katılım için istek 
aldık.

Torontolu NDS’lilerin bir sonraki toplantı-
sı Haziran’ın ilk haftasında, Ontario Gölü 
üzerinde yemekli bir vapur gezisinde 
gerçekleşecek.

Toronto’da yaşayan başka NDS’liler varsa 
arzuferguson@bell.net adresinden benim-
le irtibata geçebilir.

Grubumuzdaki aktif üyelerimiz mezu-
niyet yılı sıralamasına göre:

• Olcay Güvenal ’59, 
• Viki Akohen Jabes ’64,
• Diana Balaban Boğosyan ’66,   
• Siran Çadırcıoğlu Kürkçüyan ’66,
• Sita Keleşyan Jebelian ’66,    
• Yeranu İşnar ’77,
• Ayda Güngördü Dermen ’78,    
• Jülide Algaş Erkaya ’79,
• Ani Niksarlı Nisan ’80,    
• Ayda Çalyan ’80,
• Belkıs Kazmirci Özsarfati ’81,
• Aykan Gökgöz Evrenos’83,
• Liz Cinazoğlu Şahsuvar ’84,    
• Cilda Manukyan Tırpan ’84,
• Efnan Beşgar Abacıoğlu ’85,  
• Esra Pelit Akın ’86,
• Tili Ziver İşnar ’87,    
• Zeynep Baydar Aydın ’88,
• Leda Manukyan Miskciyan ’88,
• Arzu Özaydın Ferguson ’90,
• Ayşe Dinçer ’90,    
• Emel İşcan Demir ’91,    
• Ceren Kara Genç ’97

Hazırlayan: (NDS 90) Arzu Özaydın Ferguson
2016 yılı Fransa/Türkiye Edebiyat 
Ödülü, yazar (NDS 59) Oya Bay-
dar’ın Fransa’da “Et ne reste que 
des cendres” başlığı ile yayınlanan 
Sıcak Külleri Kaldı romanına verildi.

Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde 
“Güzin Abla” köşesini yazan (NDS 
65) Feyza Algan, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet 
Ödülüne layık görüldü.

Uzun yıllardır Türk Kalp Vakfı’nda 
çeşitli görevler üstlenmiş olan (NDS 
67) Gül Taştaban, vakfın genel sek-
reterliğine seçildi.

Gazeteci (NDS 72) Gila Benmayor 
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafın-
dan iki yılda bir verilen TEB Basın 
Ödülleri kapsamında “En iyi köşe 
yazısı” ödülüyle Türkiye Serbest 
Mimarlar Derneği TSMD’nin “Basın 
Yayın” ödülüne layık görüldü.

(NDS 84) Nurcan Taşdelenler Arena 
Faktoring A.Ş.’de genel müdür oldu.

Koç Üniversitesi Yayınları arasında 
çıkan ve New Jersey Institute of 
Technology’de mimarlık profesörü 
Zeynep Çelik’in kaleme aldığı Asar-ı 
Atika: Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Arkeoloji Siyaseti adlı kitap, (NDS 
78) Ayşen Gür tarafından Türkçeye 
kazandırıldı.

(NDS 87) Çiğdem Şehsuvaroğlu’nun 
Marie Nimier’den çevirdiği “Mutlu 
Tavşanlar” isimli çocuk kitabı 
Redhouse Kidz Yayınları tarafından 
yayınlandı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle her 
yıl Altındağ Belediyesi tarafından 
düzenlenen öykü yarışmasında 
birincilik, “En Huzurlu An” 
isimli öyküsüyle (NDS 93) Karel 
Valensi’nin oldu

(NDS 87) Yeşim Ar, Seda Saydam 
Creative’te marka müdürü oldu.

(NDS 91) Ayşe Ertunç Tuncel, Güney 
Koreli otomotiv markası Kia’nın son 
bir yıldır Türkiye grup direktörü. Er-
kek egemen bir sektör olarak bilinen 
otomotivde üst düzeyde yer alan sa-
yılı kadın yöneticilerden.

(NDS 93) Ebru Ersoy Özer 
Odeabank’ta hukuk departmanı 
müdürü oldu.

(NDS 96) Elvide Kürtün Atukeren, 
2017 Ocak itibariyle Novartis Teknik 
Operasyonlar Gebze II fabrikasına 
kalite direktörü olarak transfer oldu. 

(NDS 02) Müge Çelebi Sümer 
DentGroup kurumsal iletişim 
direktörü oldu. 

SedaSaydam.com tasarımın gücüne 
inanan yetenekli tasarımcılarla, on-
ların el emeği ürünlerine ulaşabile-
ceğiniz bir platform. Dünyanın sayılı 
kumaş üreticileri arasındaki Saydam 
Tekstil’in yeni kuşak üyelerinden 
Seda Saydam, aile şirketinde edin-
diği derin tasarım ve trend bilgisini 
şimdi kendi ismi altnda kurduğu ta-
sarım platformu ve online satış site-
sinde harekete geçiriyor.

X-Ray

Bon Weekend

Tüm NDS Mezunlarına ve web sitemize üye olanlara %10 indirimimiz bulunmaktadır. 

Showroomumuza bekliyoruz !

SedaSaydam.com marka tari-
hinin en önemli kısımlarından bir 
tanesi markanın kuruluş biçimidir. 
Trend yaratan ve yeniliklerin 
öncüsü bir büyük markanın 
SAYDAM Tekstil’in uluslararası 
duruşundan feyz almış bir marka-
dır.  
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Hem Notre Dame de Sion mezunu hem 
NDS’te İngilizce öğretmeni sevgili Ma-
dame Liji’nin İstanbul’da Kayıp Zaman-
lar’dan sonra kaleme aldığı ve dediğine 
göre, eski daktilosunda 15 günde yazdığı 
kitabı Büyükada’da Kayıp Zamanlar yine 
keyifle okunuyor. Büyükadalı olalım ol-
mayalım, Levantenler, Rumlar, Museviler 
ve Türklerin birlikte yaşattıkları o eski 
neşeli, danslı, emprime elbiseli, deniz 
ve yasemin kokulu günlerin ışıltısı ile 
doluyor insanın içi. Söyleşiye katılan 
bir mezunumuzun belirttiği gibi yazar 
Murat Seçkin -ki Orhan Pamuk’un da 
arkadaşıymış- kitap için “ağlatmadan 
duygulandıran, objektif” sıfatlarını kul-
lanmış.

Söyleşide ilk soruyu Mehtap Ünan sor-
du: “Gerçek adalı kimdir?” Madame 
Liji, kendisinin yazlıkçı olduğunu, ger-
çek adalıların yaz-kış orada oturanlar 
olduğunu söyledi… Hatta Eylülde okul 

açıldığında da 15 gün geç gittiğini ve 
sörlerin hiçbir şey söylemediğini belirt-
ti. Buna dinleyici NDS’lilerden büyük 
şaşkınlık nidaları geldi! “İyi öğrenciydim 
de ondan” dedi Madame Liji. Madame 
Liji, adada yaşayanların orijinleri ile ilgili 
soruya da en çok Katolik Rumların yaşa-
dığını hatta Rum-Katolik kiliselerinin de 
bu yüzden bulunduğunu söyledi. Tabii 
1955 ve 1964’teki olaylar ve Rumların 
vatanlarını terk etmeleri de bu vesileyle 
hatırlandı. 

Adadaki en eski köşk hangisidir sorusu-
na ise Madame Liji, “Maden’de Selvili-
cami sokaktaki olabilir, oradaki selviler 
de 150 senelik” cevabını verdi. Madame 
Liji ayrıca, Hacıbekir’in kalpten öldüğünü 
yazdığını ama kazada öldüğünü, bunu 
ikinci baskı olursa mutlaka düzelteceğini 
söyledi. 

Tabii söyleşi böyle muhteşem hafızası 

olan bir kişiyle yapılınca, bazen kitabın 
dışında yazarın kendi hayatı ile ilgili ko-
nulara da kaydı. İngiliz Filolojisine Halide 
Edip Adıvar için gittiğini, hocanın onu hiç 
sevmediğini, bunu azınlık kimliğine bağla-
yarak, böyle aydın birine yakıştıramadığını 
anlattı. Ancak daha sonra Mina Urgan’ın ki-
tabında Halide Edip’in Otello’yu hiç sevme-
diğini yazmasıyla olay aydınlanmış, çünkü 
Liji de meğer tezi için Otello’yu seçmiş!

Söyleşi, Büyükada, NDS ve Huber köş-
kü anıları, Nişantaşı ve eski konakları 
(Madame Liji’nin yeni kitabı) üzerinden 
geçerek ve Ayfer’in lezzetli limonlu keki-
nin tadına vararak saat 16.00’ya doğru 
bitti. Biraz imza biraz söyleşiyle geçirilen 
öğleden sonrada Madame Liji, bir sürü 
kitap imzalamış ve heyecanlı konuşmalar 
yapmış olmasına rağmen, hiç yorulmuşa 
benzemiyordu, evine yürüyerek gitti. Ne 
mutlu! Nice sağlıklı yıllara ve kitaplara 
sevgili Madame Liji.

Mezuniyetimizin 50. yılı, büyük bir anlam 
taşıyor, hepimiz için... 25. ve 40. yıldönüm-
lerinde, birbirimizi ve okulu görmekten 
sevinç duymuştuk ama birkaç buluşmanın 
ardından yeniden kendi dünyalarımıza 
geri dönmüştük. 50. yılımızda ise, dün-
yanın çeşitli noktalarında yaşayan sınıf 
arkadaşlarımızın da katılımıyla, öylesine 
bir coşku ve kenetlenme oluştu ki, Whats 
App sayesinde, bazı günler sayısı 50’yi 
aşan mesajlaşmayla perçinlenen bu 
birliktelik ömür boyu dağılmayacakmış 
gibi görünüyor. Bu sevgi selinin nedeni 
konusunda arkadaşlarım “sorumlulukla-
rımız azaldı, dostluğa zaman kaldı”, “11 
yaşımı bilen kaç kişi var çevremde, aynı 
kültür süzgecinden geçtik”, “egolar gü-
cünü yitirdi, birbirimize sevgi-hoşgörüyle 
bakabiliyoruz” gibi yorumlar yapıyorlar.

Bir nokta da, bence şu: değişimin durdu-
rulamadığının ve yaşamın geçiciliğinin 
en çok farkında olduğumuz bir dönemde, 
o gün, o törende, (henüz)”kalıcı olan”ın 
varlığını farkettik ve değerini hissettik: 
Evet, 160 yıllık okulumuz NDS, 20 Janvier 
geleneğini de koruyarak yerli yerinde du-
ruyordu. Birlikte 8 yıl, “sıradışı” bir yaşam 
paylaştığımız arkadaşlarımız, orada, ya-
nıbaşımızdaydı, bunun değerini anladık. 

Bundan 58 yıl önce, 11 yaşında NDS’e 
başladığımızda, sınıfımızın yarısı “pen-
sionnaire” yani leyliydi... kimimiz vapurla 
Karadeniz’den (Ünye), kimilerimiz tren-
le Akdeniz (Adana, Mersin, Antakya) , 
Ege (İzmir) ve Güneydoğu Anadolu’nun 
(Mardin) uzak kentlerinden ve başkent 
Ankara’dan gelmiştik. Leyliler arasında 
çok sayıda İstanbullu arkadaşımız vardı, 
zira Kadıköy, Moda, Pendik, Yeşilyurt, 
Sarıyer gibi semtler, o zamanlar “uzak” 
sayılıyordu. Onlar, Cumartesi İstiklal 
Marşı’ndan sonra, evlerine gidiyorlardı. 
Daimi leyliler (pensionnaire de dimanche) 
tatillerde de okulda kalıyorlardı. Sömestr, 
Paskalya ve Noel tatillerinde, yine tren ve 
vapurlarla evlerimize dönüyor, ailelerimize 
kavuşuyorduk.

Geldiğimiz bölgeler dikkate alındığında , 
NDS’te bizim yıllardaki kadar farklılıkların 
bir arada bulunduğu dönem olmamıştır. 
Herbirimiz farklı toplumsal, kültürel, dini, 
etnik kökenlerden geliyorduk. Ermeni, 
Rum, Musevi, Süryani, Müslüman ailelerin 
çocukları olarak, din derslerinin neden ayrı 
sınıflarda yapıldığını ne merak ediyorduk, 
ne de önemsiyorduk. Daha ilk sınıflardan 
itibaren “öteki” ile nasıl yaşanacağı öğre-
niliyordu... Koyu renkli elbiseler giymiş, 
başları örtülü sœurlerin yönetimindeki 
okul yaşamının dışarıdaki dünyadan farklı 
kurallarına uyum sağlamaya çabalıyor-
duk. Bu önemliydi, çünkü kural çiğneyin-
ce ceza alınıyordu, “mauvais points”lar, 
“retenue”ler…

İlk iki hazırlık sınıfını Mère Emilia ve Mère 
Techline ile Tarabya’da okumak biz ley-
lilerin en büyük şansı olmuştu. 6. sınıfta 
Pangaltı’daki okula dönüş ise, sınıf hoca-
mız Mère Rose Bernadette’in katı disiplini 
yüzünden neredeyse hepimiz için en zor 
yılımızdı... 7. Sınıf Mère Myriane, sekinci 
sınıf Mère Dilecta, 9.sınıf Mère Marie Lou-
is, 10. Sınıf Mère Lucy , 11. sınıf yeniden 
Mère Marie Louis sınıf hocalarımız oldular. 
Leyla Hanım, Zafer Hanım, Ayten Hanım, 
Meliha Hanım, M.Matalon, M.Garti, Mère 
Marie Berthe, Père Pastille ve bize emeği 
geçen daha birçok hocalarımız...

Mère Myriane ile Mère Marie Louis, “pen-
sionnaire”lik yaşamımızı renklendiren sınıf 
hocalarımızdı, sinematekteki film gösteri-
lerine götürürlerdi bizleri. Mère Myriane, 
İstanbul’un önemli tarihi eserlerini tanı-
mamızı sağlamıştı. Darülaceze ve Petites 
Soeurs des Pauvres ziyaretleri, cüzzamlı 
hastalarla yazışmalar, köy okullarına yar-
dımlar, sınıf hocası sœurlerin her sabah 
8-8.30 arasındaki vicdan, bilinç, hayırse-
verlik konularında yaptığı konuşmalar... 
Edebiyat hocamız Leyla Hanım’ın dü-
zenlediği Yahya Kemal günlerinde Münir 
Nurettin Selçuk’un şairin şiirlerinden bes-
telediği eserlerini seslendirdiği konserler, 
üstadın bir defasında oğlu Timur Selçuk’u 

da getirip, Grande Salle’deki piyanoda, 
bestelerini seslendirmesi ve daha nice 
anılar... Can arkadaşımız Meri Şirem’i 
kaybetmek,  en büyük acımız oldu.
Okulumuz bu yıl 160. yıldönümünü kut-
ladı, son 50 yılda, o da değişim geçirdi... 
Bizden bir iki yıl sonra “pensionnaire”lik 
tarihe karıştı. Tarabya’daki Huber köşkü 
satıldı, Cumhurbaşkanlığı köşkü oldu. 
Sœurlerimiz yavaş yavaş azaldı.

1996’da erkek öğrencilere kapılar açıldı. 
NDS, Üniversite sınavlarında başarılı lise-
ler arasında ilk sıralardaki yerini hiç kay-
betmiyor. Şapelde konserler, Galérie’de 
sergiler, NDS Edebiyat Ödülü, NDS Li-
seliler Edebiyat Ödülü, Uluslarası Piyano 
Yarışması etkinlikleriyle gerçek bir “kültür 
merkezi” gibi çalışıyor. Kültürün artık koru-
ma altına alınması gereken bir değer ha-
line geldiği ülkemizde, okulumuzla gurur 
duyuyoruz. Bu mucizeleri gerçekleştiren 
NDS Müdürü Yann de Lansalut ve Mü-
dür Yardımcısı Suzan Sevgi’ye teşekkür 
ediyoruz. Her yıl 20 Janvier törenlerinin 
sorumluluğunu üstlenerek bu geleneği 
yaşatan NDSliler Derneği’miz... Lale 
Murtezaoğlu’nun başkanlığında, başka 
hiçbir mezunlar derneğinde tanık oluna-
mayacak özverili çalışmalarıyla, (esas 
olarak üye aidatlarından oluşan geliriyle) 
40 çocuğa burs veriyor, NDS Edebiyat 
Ödülü’nü destekliyor. Dernek, NDS’in 150. 
yıldönümü için bir kitap, bir belgesel ve 
bir sergi yapılmasını sağladıktan sonra 
“160. yıldönümünde NDS” sergisini de 
gerçekleştirdi. Kendilerine 67 mezunları 
olarak teşekkür ediyoruz.
Tüm bu değerlerimizin nice yıllar sürmesi 
dileğiyle...

Liji Pulcu Çizmeciyan ile Kitabı Büyükada’da Kayıp 
Zamanlar Üzerine Söyleşi ve İmza Günü: 
NDS Dernek Lokali, 10 Kasım 2016

67 MEZUNLARI

Hazırlayan: (NDS 72) Nuriye Akev

Hazırlayan: (NDS 67) Mukaddes Bayraktar Orçun
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ŞİMDİ NE YAPIYORLAR?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Şu an asistan doktor 

olarak çalışmaktayım. Öğrenciliğimde aldığım NDS burs desteğinden ötürü 

öncelikle Lale Murtezaoğlu hanımefendiye ve tüm dernek üyelerine sonsuz 

teşekkür ederim. İnsanlardan karşılık beklemeden onlara yardım edebilmek en 

büyük erdemdir bence. Bugün insanların hayatına dokunabiliyor ve dertlerine 

bir nebze olsun şifa olabiliyorsam bunda katkınız çok büyük. Hem desteğinizden, 

hem nezaketinizden hem de öğrencilik yıllarımda bana örnek olduğunuz için 

hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımla...

Özge ÇAKIR (Kartal Devlet Hastanesi’nde doktor)

Üniversite hayatım boyunca bursiyeri olduğum ve her zaman maddi-manevi desteğini hissettiğim, 

başta Sn. Nuriye Doğan hanımefendi olmak üzere, tüm NDS Derneği çalışanlarına sonsuz 

teşekkürler. Sosyal dayanışma organizasyonlarının toplumu bilhassa ülke geleceği olan gençleri 

ülkeye kazandırmada ve genel itibariyle toplum vizyonunu geliştirmede önemli olduğunu düşünüyorum. 

NDS Derneği de bu amacı en güzel şekilde ortaya koyuyor. Toplumda gönül bağlarını güçlendiren, 

insanların hayatını değiştirebilen bu gibi oluşumların herkese örnek olmasını diliyor ve insanların 

bu tarz etkinliklere daha fazla önem vermesini temenni ediyorum. NDS eğitim ve sosyal birliktelik 

gayesinin oluşturulmasına el veren ve gönülle çabalayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, 

başarılarınızın devamını diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. 

Hakan KURNAZ  

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015 mezunu, Suşehri/Sivas’ta avukatlık yapıyor)

NDS eğitim desteğiyle, 2009 yılında lise ikinci sınıf öğrencisi iken tanıştım ve üniversite eğitimimle 

birlikte devam eden NDS eğitim desteğinin faydasını bu 7 yıllık eğitim-öğretim sürecimde hissetme 

şansı yakaladım. Öğrenciyken alınan maddi destek öğrenciye ekonomik bir destek olmanın yanı sıra 

bir sorumluluk ruhu da katıyor. Bu sorumluluk ruhuyla, daha iyisini başaracağına dair güvenle 

emin adımlar atmayı sağlıyor. Uludağ Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisiyken bölümümde 

Erasmus Öğrenci Değişim Programı’nı kazanan ilk öğrenci olarak yurtdışında almış olduğum 

eğitimde, yaptığım stajlarda NDS’den aldığım eğitim desteğinin birçok katkısını gördüm. Bana bu 

katkılarından dolayı destek olan Sn. Ülker Türkmen ve Sn. Lale Murtezaoğlu başta olmak üzere tüm 

NDS Derneği üyelerine tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum.

Tuna ÇALIŞIR (Amerikan Hastanesi’nde hemşire) 

Öncelikle vermiş olduğunuz burs için tekrar teşekkür ederim. Bir öğrenci 
için eğitim geleceğidir. Biz öğrenciler geleceğimizi kâğıt kalemle kazanan 
çalışanlarız belki. Verdiğiniz eğitim desteği ise kâğıdımız kalemimiz olup 
geleceğimizi aydınlattı. Öğrencilik hayatımıza uzatılan bir yardım eli ve 
sıcacık. Bu yardımlar sayesinde her öğrenci hedeflerine hayallerine bir 
adım daha yaklaşıyor. Sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim.                                                                                                                                          
Çiğdem BAŞKAN 
(İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu)

Üniversite öğrenimim boyunca bursiyeri olduğum ve her zaman maddi-manev
i desteğini hissettiğim, iş arayışımda bile 

desteklerini esirgemeyen başta Sn. Lale Murtezaoğlu olmak üzere, tüm N
DS derneği çalışanlarına teşekkürü 

borç bilirim. Sosyal dayanışmanın bir bayrak yarışı olduğunu düşünüyorum, 
herkes imkânları ölçüsünde bu bayrağı 

taşımalı, çünkü bu destekler sayesinde hayat lar değişebiliyor. Toplumda sev
gi-saygı bağlarını güçlendiren, insanları 

birbirine yakınlaştıran bu dayanışma felsefesinin herkese örnek olmasını 
diliyorum. NDS eğitim desteğinin 

oluşturulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür eder, başarılarınızın 
devamını temenni ederim. Saygılarımla.                                                            

Merve ŞENGEL 
(İTÜ mezunu petrol mühendisi, Adıyaman’da Türk Petrolleri’nde saha mü

hendisi)

Merhaba,

Üniversite ikinci sınıfta bursunuzu almaya başladım. Bugün geçmişe döndüğümde üniversite yıllarımla ilgili güzel anılarım var diyebiliyorsam bunda sizlerin payı büyük. Emekli bir babanın çocuğu, üstelik doğru dürüst harçlık da yollayamayan bir babanın çocuğuydum. Bu yüzden ilk sene çoğunlukla çalışmak zorunda kalmıştım. Üniversite hocalarımız sürekli yeni kitaplar istiyordu. Kütüphaneler bir yere kadar yetiyordu. Emeğe saygısızlık yapmamak adına üniversite yıllarında da orijinal kitap almak istiyordum. İşte o kitaplarımın birçoğunu sizden aldığım burs sayesinde edindim. Bugün bir lisede öğretmenim. Mesleğimi çok seviyorum ve öğrencilerime hep diyorum ki siz başarabileceğinize inanın. Ailemin durumu kötü diye bir şey yok. Hayatta birçok yardımsever insan var. Yeter ki elinizden geleni yapın! Bu yazıyla sizlere bizzat teşekkür etme fırsatı buldum. Eğitim desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Öğretmenliğim süresince Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, düşünen, araştıran ve sorgulayan gençler yetiştirmek için elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. 
Sevgilerimle. Ebru İÇDEMİR

Adım Serkan Berber,1990 Mersin doğumluyum. Beş kişilik ailenin son bireyi olarak harika anne, baba ve iki 

ablanın önderliğinde lise öğrenimimin sonuna kadar Akdeniz’in sıcak, bir o kadar da güzel kenti Mersin’de 

büyüdüğümü belirtmek isterim. NDS ile tanışmama lise dönemimde ablamın üniversiteye başlayıp sizlerden destek 

alması vesile oldu. 

Daha sonra 2009’da Ege Üniversitesi İşletme (İng ) bölümünü kazandığımda ablamın biten bursunu bana 

aktarmanızla ilişkim daha da yakınlaşarak devam etti. Sizlerin sağlamış olduğu destek eğitimime, kişisel 

ve sosyokültürel anlamda gelişimime son derece yardımcı oldu. Beş yıl süren lisans eğitimimi yüksek bir not 

ortalaması ve onur belgesiyle bitirmemin beni mutlu ettiği kadar sizleri de gururlandırdığından eminim. 

Şu an dünyanın en büyük konteynır taşımacılığı yapan armatör firmasının satış departmanında çalışıyorum. 

Kariyerimin henüz başında olduğum bu dönemde azim ve kararlılıkla öğrenmeye, çalışmaya ve hedeflerim 

doğrultusunda kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Yakın zamanda sizler gibi genç nesillere destek olmak ise en 

büyük arzum. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek için tekrar tekrar teşekkür eder, bütün NDS 

mezunlarına sevgilerimi, saygılarımı iletmek isterim.
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

3 Aralık 2016 Cumartesi günü, Şişli’nin 
yeni sanat durağı Mongeri Binası’nı gez-
dik.  Mart 2016’da binayı bir “sanat araş-
tırmaları merkezi” olarak faaliyete açan 
Bozlu Art Project’in hikâyesini yönetici 
Özlem İnay Erten’den dinliyoruz. Levanten 
kökenli mimar Giulio Mongeri’nin simge 
yapılarından biri olan bu güzel bina 1920’li 
yılların ortasında Sadıkoğlu ailesi için ya-
pılmış, sonra Pakize Tarzi Kliniği olmuş, 
ardından Ataman Kliniği. Şimdi de Bozlu 
Holding’in mülkü. Ancak sanata duyulan 
saygının ifadesi olarak mimarının adıyla 
anılıyor.

Özlem İnay Erten, “Bozlu Holding’in kuru-
cusu Şükrü Bozluolçay’ın 1970 yıllarının 
sonundan itibaren devam ettirdiği modern 
ve çağdaş Türk sanatının önemli örnekle-
rini içeren bir sanat koleksiyonuna sahip 
olduğunu ve bu koleksiyonu profesyonel 
boyuta taşıma ve toplumla paylaşma arzu-
sunun da Bozlu Art Project’in temellerinin 
atılmasını sağladığını” söylüyor. 

Mongeri Binası 2013’te Oğuz Erten tara-
fından kurulan Bozlu Art Project’in tüm ça-
lışmalarının merkezi. Arşiv ve kütüphane 
oluşturma, sergi, seminer gibi faaliyetler 
ve bu faaliyetlerden beslenen sanat yayın-
larıyla araştırmacılara ve sanatseverlere 
yeni ufuklar açmak hedefleniyor.

NDS SANAT GEZİSİ
Hazırlayan: (NDS 64) Müjde Şişmanoğlu

NİSAN SONU

BÜYÜKADA’DA 
SEVİM BARAN’IN BAHÇESİNDE 

BULUŞUYORUZ

Nuriye Doğan - Lena Yeniyorgan : 
0533 765 50 54

28 MART SALI
SAAT 20.30

“KOZALAR” OYUNU
ZORLU PSM

Ayfer Kalafatoğlu: 
0532 433 88 89

7 NISAN CUMA
SAAT 21.00

DEMET AKBAĞ İLE 
“BİR DEMET MUHABBET”

BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Ayfer Kalafatoğlu: 
0532 433 88 89

Modern ve çağdaş Türk sanatının önemli 
isimlerinden Devrim Erbil, Burhan Doğan-
çay, Adnan Çoker, Balkan Naci İslimyeli, 
Neş’e Erdok, Halil Akdeniz, Bedri Baykam, 
Nur Koçak, Ali Alışır, Çağatay Odabaş, 
Bubi, Server Demirtaş, Halil Altındere, 
Güngör Taner, Mustafa Ata, Zekai Or-
mancı, Selma Gürbüz, Serhat Kiraz gibi 
sanatçıların Mongeri Binası’nın tarihi 
atmosferinde sergilenen resim, heykel, 
video sanatı, fotoğraf gibi farklı disiplin-
lerdeki eserleri karşısında hepimiz hayran 
kalıyoruz.

Özellikle etkilenmemin bir diğer nedeni 
“Sanatçı Atölyeleri”ne ayrılan oda oldu; 
burada klasiklerden günümüze birçok 
önemli sanatçının palet, şövale, boya 
çantası, fırça, önlük, eldiven, çekiç, boya 
tüpleri gibi sanatsal üretimleri esnasında 
kullandıkları malzemeler sergileniyordu. 
Şevket Dağ’dan Fahrelnissa Zeid ve Nejat 
Melih Devrim’e, Mübin Orhon’dan Mehmet 
Güleryüz, Nur Koçak, Komet, Utku Var-
lık, Neşe Erdok, Seyhun Topuz ve Bedri 
Baykam’a kadar birçok sanatçının atölye-
sinde kullandığı, kendisiyle özdeşleşmiş 
malzemeleri görebiliyordunuz. Resimle 
uğraşan biri olarak hemen hemen hiçbir 
yerde rastlamadığım bu konsept beni 
zenginleştirdi.

Derneğimizin yönetim kuruluna bu bilgi 
dolu geziyi düzenlediği için çok teşekkür 
ederim.

TİYATRO

ANNELER GÜNÜ KERMESİ

TİYATRO

TEKNE GEZİSİ

GEZİ

YAZA VEDA PARTİSİ
5 MAYIS CUMA
09.00 – 14.00

NOTRE DAME DE SION’DA 
BEKLİYORUZ!

Ayfer Çağlayan :
 0212 246 59 47 

3 HAZİRAN CUMARTESİ
BOĞAZDA TEKNE TURU

Nuriye Doğan - Lena Yeniyorgan : 
0533 765 50 54

16 EYLÜL CUMARTESİ 
OKULUMUZDA
18.00 – 24.00

Arda Tanikyan : 0535 457 11 88
Alican Kabataş : 0532 697 31 56

13 MAYIS CUMARTESİ 
SAAT: 12.00

MÖVENPİCK OTELİ 

47, 57, 87, 97, 2007 Mezunlarına 
“Anı Diplomalarını” sunuyoruz.

Ceyda Kozikoğlu : 0532 282 45 02 
Lizet Behar : 0544 549 38 00

ANI DİPLOMALARI
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BİR “20 JANVIER’NİN ARDINDAN: 22 OCAK 2017

Konuşmalar : Lale Murtezaoğlu, Yann de Lansalut, Suzan Sevgi, Leyla Ağaoğlu - Nida Arguner
67 Mezunları 50.yıl anı plaketleri ile

77 Mezunları 40. yıl anı plaketleri ile

Konuşmalar : Lerzan Özkale-Hülya Komili, Ayça Apak

Başarı-Onur Ödülleri: (sağdan sola) (NDS 65) Oya Selen Soner, (NDS 67) Yrd. Doç. Tülin Öğder 
Çağdaş, (NDS 72) Gila Benmayor, (NDS 81) Prof. Dr. Denise Çizmeciyan Papazyan (yerine annesi Liji 
Çizmeciyan) (NDS 88) Prof. Dr. Okşan Çetiner Yıldırım

Sunum: Müge Güzelbey

Ajda Ahu Giray’ın mini konseri                  92 Mezunları 25. yıl anı plaketleri ile Yazarlarımız kitaplarını imzalıyor

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2017
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Yazgülü Aldoğan’ın yönettiği, Prof. 
Dr. İonna Kuçuradi, Prof. Dr. Atilla 
Erdemli, Gürsel Korat’ın davetli ola-
rak katıldığı panelden satır başları:

NDS Edebiyat Ödülü kapsamında, 2009 
yılından beri NDS Lisesi ve NDS’liler 
Derneği tarafından düzenlenen panelle-
rin sekizincisinin konuklarından biri aynı 
zamanda TÜYAP’ın da bu yılki onur ko-
nuğu, ünlü felsefe hocası İonna Kuçu-
radi’ydi. Konuk, mütevazı olduğu kadar 
bilimsel ve tavizsiz kişiliğiyle tanınan ve 
sevilen biri olunca panel için tahsis edi-
len Heybeliada salonu çok küçük geldi, 
doldu taştı. Bazı NDS’liler ayakta, bazı-
ları benim gibi yerde oturarak dinlemek 
zorunda kaldılar, bazıları da maalesef 
hiç dinleyemediler.

Yazgülü Aldoğan: “İktidarlar felsefeden 
korkuyorlar neden?”

Ionna Kuçuradi: “Bilgisizler ondan. Ben 
eğitimle her şeyin düzelebileceğine ina-
nıyorum. Felsefe kişilerin yaşamına do-
kunacak şekilde verilmeli. Kişiye o bakışı 
kazandırmak lazım, gözünü keskinleştir-
sin, bağlantı kursun felsefe ve hayatı ile. 
Dersler tartışmalı olarak verilmeli.” 

Yazgülü: “Biz tartışmayı biliyor muyuz 
hocam?” 

Ionna Kuçuradi: “Bu retorik bir soru, 
söylemek istediğini soru şeklinde so-
ruyor!”
Yazgülü bunun üzerine soru sormaktan 
vazgeçti.

İonna Kuçuradi: “Edebiyat eserlerinin 

değerlendirilmesi aslında felsefenin 
konusudur. Ancak eleştirmenler, moda 
olan konuların bakış açısından bakar-
lar, örneğin, köy romanları moda ise o 
açıdan değerlendirirler. Bu yüzden hazır 
anlayışlardan değer biçiliyor veya kişiler 
eserde kendilerinin hayatından bir parça 
buluyorlar. Bunların eserin değeri ile bir 
ilgisi yok. Eseri doğru anlamak, benzerleri 
arasında yerini belirlemek, ne getirdiğini, 
dünyamıza ne kattığını bilmek gerekir. 
Edebiyat ve felsefe farklı türden şeyler 
göstererek hayatımızı zenginleştirir.”

Burada Kuçuradi, Dostoyevski’nin Ka-
ramazov Kardeşler romanının edebi ve 
felsefi yönlerine değindi.

Yazgülü (Atilla Erdemli’ye): “Felsefe 
eğitimi almamış birinin Sartre’ı, Kafka’yı 
anlaması mümkün müdür?”

35. TÜYAP KİTAP FUARI NDS PANELİ 
“FELSEFE VE EDEBİYAT”
Hazırlayan: (NDS 72) Nuriye Akev

Atilla Erdemli: “Bu soru hermenötik bir 
soru, doğru, geçerli anlamak başka, ya-
şamıma bir şey katmasa neden okuya-
yım?” [bu terimi tabii bilmek ne mümkün 
Google’a sordum, Türkçe “Yorumbilim” 
olarak adlandırılan bu akımın kökleri, 
ismini Yunanlıların haberci ve bilge tanrısı 
“Hermes”ten almış ve orta çağda kutsal 
metinleri yorumlamak üzere oluşturulmuş 
yönteme dayanıyormuş]

İonna Kuçuradi: “Okumazsan nasıl an-
layacaksın?” 

Atilla Erdemli, iki büyük şahsiyetin iki 
şiirini, hepimizi mest eden bir anlatımla 
okudu. Bunlar Karacaoğlan ile Mevlana 
idi ve bu iki büyük şairin arasındaki çok 
büyük fark felsefe idi. 

Atilla Erdemli: “Felsefe 17. Yüzyılın so-
nunda Emannuel Kant ile aydınlanmayı 
getirmiştir. Aydınlanmayı bilmeyen Ric-
hard Bach’ın “Martı” romanını okur ve 
sadece okur.”

Bu arada dinleyicilerden herkesin bu ro-

manı okuduğu anlaşıldı, ama tabii “nasıl 
okuduğu” bilinmezliğini sürdürdü. 
“Kendisini tanıtmakta zorlanan insan, 
başkasını nasıl tanıyacak? Alain de Bot-
ton’un “Öp ve Anlat” romanı tam da bu 
anlamda bir başkasının hayatını anla-
tamadığının anlaşılmasının romanıdır. 
Kriz felsefenin en sevdiği şeydir. Felsefe, 
ayakları üzerinde dimdik durmaktır.” 

[Ben de hiç tanımadığım bu genç filozof 
ve yazarı yine Google sayesinde araştır-
dım ve en kısa zamanda okumaya karar 
verdim, panele katılmanın yararları!]

NDS Edebiyat Ödüllü yazarımız Gök-
sel Korat: “İdeolojiyle felsefe bizde 
karıştırılır. Belirsiz anlatılan her şeye 
felsefe deriz. Hayatımızın hep bir gülen 
bir ağlayan yönü vardır. Tiyatro örne-
ğin, masklar aracılığıyla gösterir bunu, 
tragedya ağlayan ve komedya gülen 
masklar. Felsefe ise ne güler ne ağlar, 
düşünür. Felsefe, kurma, imgeleme, akıl 
yorma ve iç çıkarımdır. Bence felsefe ve 
edebiyat ayrı iki alandır. İlk filozofların 
zamanında, felsefe, edebiyat ve bilim iç 

içeydi. Bilimin gelişmesiyle bilim ve fel-
sefe birbirlerinden ayrıldı. Hümanizmaya 
kadar her şey Tanrı-merkezliydi, birden 
anlatıcı değişti, Tanrı’dan insanlara indi. 
Bilgi biçimlerinin birbirinden ayrılması ise 
Kant’la ortaya çıktı. Teknoloji ve sanatın 
farkı, sanat gelişmez, teknoloji gelişir. 
Örneğin ben 21. Yüzyılda Sofokles’ten 
daha iyi yazarım diyemem. Felsefe ve 
edebiyatı düşünecek olursak, felsefe mi 
önceydi edebiyat mı? Birçok yapıtta, Pla-
ton’da, Gargantua, Oblomov, Babalar ve 
Oğullar gibi dünya klasiklerinde felsefe 
ve edebiyat iç içedir.”

Bir dinleyicinin, “Ülkemizde felsefe na-
sıl yapılabilir? Yoksul bir yaşam içinde 
felsefe yapılabilir mi?” sorusuna, Atilla 
Erdemli, “Eleştirel duruşa sahip her kişi 
felsefe yapmaya başlar” cevabını verdi.

Yazgülü’nün de dediği gibi tadı damağı-
mızda kaldı. Konu bu kadar geniş, konuş-
macılar bu kadar dolu, mekân bu kadar 
küçük ve zaman bu kadar kısıtlı olunca, 
ne zaman, kimi, nereye, davet edelim de 
tekrar dinleyelim tartışmalarına girdik. 
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BELLEĞİN YÖRELERİ

Sanatçı (NDS 56) Bilge 
Alkor’un otuz yıla yayılan 
resim çalışmaları Belleğin 
Yöreleri başlıklı kapsamlı 
bir katalog-kitapta bir 
araya getirildi. İtalya, Al-
manya ve Türkiye dönem-
lerini ayrı ayrı ele alan bu 
yayın, sanatçının müzik, 
edebiyat, fotoğraf, sinema 
gibi diğer sanat alanlarıyla 
resmi üzerinden kurduğu 
diyaloğu gözler önüne se-

riyor: Shakespeare’den Mozart’a, 
Schubert’e, büyücü maskelerin-
den kırlangıç sürülerine, “düşleri-
mizin kumaşından yapılmış

BEYNİN SIRLARI

(NDS 97) Pelin Çift ve Prof. Dr. 
Sinan Canan, insan vücudunun 
kara kutusu “beynin” sırları 
üzerine bir kitap yazmışlar, 
Destek Yayınları da basmış. 
Beynin sırları, kapasitesi, 
bilinçaltımıza ve kişiliği-
mize etkisi... Beynimiz 
parmak izimiz gibi eşsiz 
mi? Acılar, şiddet, uyku, 
rüya ve bir de beynin gizli güçleri...                                                                                           
Kadın ve erkek beyni farklı mı? Sağlıklı bir 
beyin için neler tüketmeliyiz? Ve en önemlisi 
beynimizi nasıl genç tutabiliriz? Okuyalım, bu 
sorulara çözüm bulabilecek miyiz?

TESADÜF YOKTUR

(NDS 67) Güzin Aker “İnsan 
yaşamı sebep sonuç ilişkile-
rinden oluşan bir bütündür. 
Bir olayın sonucu, bir son-
rakinin ya da bir diğerinin 
sebebi olur”diyor. Tesadüf 
yoktur ve her olaydan ders 
çıkarmak gerekir. Kera-
sus Yayınları’dan çıkan 
bu romanı okurken bütün 
içtenliği ve cesareti ile 

hayatını paylaşan yürekli bir in-
sanla birlikte olacaksınız  Kendi 
yaşam öykümüz de gözlerimizin 
önünden bir film şeridi gibi  geçe-
cek hiç kuşkusuz.

UYKUSUNU ARAYAN ÇOCUK

(NDS 94) İrem Uşar’ın kaleme aldığı, Merve Atılgan’ın resimlediği harika bir çocuk 
kitabı. Çocuk kitabı derken, büyük de olsanız yüzünüzde kocaman bir gülümse-
meyle okuyabilirsiniz. Çocuk yatağında dönüp duruyormuş... hadi siz de katılın 
serüvenine. Üslup anlaşılır, sürükleyici. Resimler renkli, eğlenceli.  Bu kitaba 
sahip olan çocuk her gece “bir daha bir daha” okutacaktır büyüklerine.

LAGGO MAGGİORE’DE KATLİAM

(NDS 64) Ester Almelek’in 
Minval Yayınevi’nden çıkan 
kitabı önce kapak tasarımı 
ile etkiliyor. Açıp okuyunca, 
doğanın sunduğu güzelliklerle 
cennetten bir köşe denebi-
lecek küçük sevimli Stresa 
şehrinde, insan doğasının 
ne denli acımasız, vahşi 
olabildiğine içiniz acıya-
rak tanık oluyorsunuz.                                                                                               
Bu bir yolculuk kitabıdır. 
1943 Sonbaharı’nda 
Mussolini faşizmi ve Nazi zulmün-
den kızıyla birlikte İstanbul’a kaçan Sarita’nın, 
kendisini kurtaran sevgili dostunun ölümü vesile-
siyle yıllar sonra torunu Sibel’i de yanına alarak 
doğduğu topraklara geri dönüşü…

26 Kasım 2016 Cumartesi günü NDS’in 
kuruluşunun 160. yıldönümü dolayısıyla 
okulumuzun gerçekleştirdiği muhteşem 
organizasyon tüm davetlileri büyüledi. 

Güne damgasını vuran, (NDS 88) Esra 
Kocaoğlu Fleurichamp’ın okulumuz me-
zunlarının simgesi menekşeden yola çı-
karak hazırladığı ve kendisinin “çiçeksi, 
misk kokulu, odunsu” olarak betimlediği 
1856 adlı parfümün tanıtımı oldu.  

Evry-Grandbourg’daki Notre Dame de 

Sion’da yaşayan Tayvanlı Sœur Marie 
François Lin’in NDS sanat galerisindeki 
“Resimde Yolculuk” sergisinin açılışı-
na katılanlar sanatçının Çin resimleri, 
non-figüratif eserler ve kara kalem ça-
lışmalarıyla üç farklı sanat tarzını birleş-
tiren eserlerini ilgi ve beğeniyle izlediler.

“Sœur Emmanuelle: İstanbul Notre 
Dame de Sion Fransız Lisesi’nden Ka-
hire’nin çöp toplayıcılarına, insanlığın 
hizmetinde bir hayat” müzikli edebiyat 
gösterisi ise Franck Ciup’ın piyanosu 

Marie Christine Barrault’nun seslendir-
mesiyle hepimizi büyüledi. Sœur Em-
manuelle’in yazılarından ve özellikle 
de ölümünden sonra 2010’da basılan 
“Manevi Vasiyetnamem” adlı eserinden 
esinlenerek düzenlenen bu performans 
insanlık adına bir kez daha gurur duy-
mamızı sağladı.  

Mezunu olduğum 160 yıllık okulun her 
bir etkinliğiyle daha da gururlanıyor, bu 
başarılı organizasyon için NDS yöneti-
cilerini kutluyorum.

160. YIL KUTLAMASI
Hazırlayan: (NDS 83) Melis Berk

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
Hazırlayan: (NDS 71) Feride Altan

Itinéraires en peinture
R e s i m d e  Y o l c u l u k

Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 18h (20h les soirs de spectacle)  
Sergi pazar hariç her gün 13.00 - 18.00 saatleri arasında, gösteri akşamları ise 
saat 20.00’ye kadar  gezilebilir.

Lycée Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 
Cumhuriyet Caddesi,127 Harbiye 34373 İstanbul Tel : (0212) 219 16 97 

Soeur Marie-François Lin  

exposition sergi       
28/11/2016 - 28/01/2017

La GalerieNDS

Notre -Dame de Sion  a  160  ans 
‘un                             .yılı
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ÇÜNKÜ BİZ NESLİN DEĞİŞEN SESİYİZ 

Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Okul-
ları’nın resmî açılışı 28 Kasım 2016’da 
yapılan bir törenle gerçekleşti.

Haziran 2016’dan beri Bahçeşehir kam-
püsünde bulunan Neslin Değişen Sesi 
Okulları (nds) bu vesileyle velilere, Notre 
Dame de Sion Kongregasyon üyelerine, 
basına ve daha birçok davetliye kapıla-
rını açtı.

Tam 160 yıl önce, 27 Kasım 1856’da 
başladı Notre Dame de Sion’un eğitim 
hayatındaki yolculu-
ğu. Asırlık kültür ve 
bilim zenginliğini gü-
nümüze aktaran ve 
birçok bilim, düşün-
ce ve sanat insanı 
yetiştiren okulumuz 
Türkiye’nin en seç-
kin eğitim kurumla-
rı arasındaki yerini 
aldı. 2001 yılında 
Şişli’de Neslin De-
ğişen Sesi Okulla-
rı’nın açılmasıyla da 
yeni bir heyecan ve 
enerji kazandı. 28 
Kasım Pazartesi 
günü, Notre Dame 
de Sion’un doğum 
gününden bir gün 
sonra, Neslin De-
ğişen Sesi Okulları 
olarak yeni kampüsümüzde, büyümenin 
ve gelişmenin verdiği gururu paylaştık. 

Bahçeşehir İlçe Milli Eğitim şube müdürü 
Paşali Beşli, Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi Eğitim Vakfı başkanı Baki Temel, 
Roma Notre Dame de Sion rahibeleri ge-
nel kurulu temsilcisi Sœur Adriana Cast-
ro, Akdeniz bölgesi rahibeleri temsilcisi 
Sœur Jackie Chenard, Notre Dame Sion 
Fransız Lisesi kurucu temsilcisi Sœur 
Monique Harisboure, Özel Bahçeşehir 
Neslin Değişen Sesi Okulları kurucusu 
Haçik Tanel, Notre Dame de Sion Fran-
sız Lisesi müdürü Yann de Lansalut ve 
Türk müdür başyardımcısı Suzan Sev-
gi, Neslin Değişen Sesi Okulları kurucu 
müdürü Silva Tanel, NDS’liler Derneği 
başkanı Lale Murtezaoğlu, Neslin Deği-
şen Sesi Okulları ve lisemizin okul aile 

birliği başkanları, öğretmenler, veliler ve 
öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen 
törende İstiklal Marşı ve saygı duruşu-
nun ardından vakıf başkanımız Baki 
Temel ve okul müdürümüz Aylin Kızı-
ler Arslan açılış konuşmalarını yaptılar. 
Baki Temel konuşmasında “Bahçeşehir 
kampüsünün üç avantajı var: büyük ve 
güzel bir altyapıya, nitelikli ve işinin ehli 
öğretmenlere ve çift dilde bir kültüre 
sahip” dedi. Okul müdürü Aylin Kızıler 
Arslan ise konuşmasında “Dünyanın 
farklı kıtalarına yayılan Notre Dame de 

Sion okullarına ‘maison’ yani ‘ev’derler... 
Bizim de evimizden sevgi, saygı eksik 
olmaz. Kalabalık yaşamın gerektirdiği 
sorumluluk bilinci ile hareket ederiz. 
Gerektiğinde özür dileriz. Teşekkür et-
meyi asla unutmayız. Farklıklarımız en 
büyük zenginliğimizdir. Çok çalışırız, 
öğrenmeyi, okumayı ve araştırmayı se-
veriz. Çevremize özenle, hassasiyet ile 
yaklaşır, yardım etmeyi severiz” dedi.
Tören sırasında bu projenin gerçek-
leşmesinde katkısı bulunanlara ve 
2001’den bu yana okulun müdürlüğünü 
yapmış olan Silva Tanel’e, emeklerinden 
dolayı şükran plaketi sunuldu. Neslin 
Değişen Sesi ve Notre Dame De Sion 
Fransız Lisesi öğrenci birliği başkanları 
bayrak tesliminde bulundular. Resmi 
açılışın ardından sahne asıl sahiplerine 
yani öğrencilere bırakıldı.

Bu ikinci bölüm 4.sınıftan iki öğrenci ta-
rafından sunuldu. Biri Türkçe diğeri ise 
Fransızca olarak sunumu gerçekleştirdi. 
Öğrenciler Fransızca ve Türkçe  şiirler 
okudular, dans ettiler ve piyano çaldılar.  
Okul korosu Fransızca şarkılar söyledi 
ve okul marşı ile gösteri sona erdi. Tören 
sonrası görüşme imkânı bulduğumuz 
Notre Dame de Sion Lisesi müdürü Yann 
de Lansalut, bu yeni kampüste çocukla-
rın küçük yaştan itibaren iki dilde eğitim 
görmenin yanı sıra spor, sanat ve kültür 
alanlarında edinecekleri birikim saye-

sinde dünyaya açı-
lacaklarını belirtti. 

Veliler de sohbet 
arasında okulun 
yeni kampüse kısa 
sürede yerleşme-
sinden duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdiler ve okuldan 
mutlu ayrıldılar, ço-
cuklarıyla gurur du-
yuyorlardı. 

Notre Dame de Sion 
Lisesi eski mezunu 
Aylin Kızıler’e göre 
farklılıklar, hoşgörü, 
sevgi ve saygı her 
birimizin zenginliği-
dir. Kendisi eğitim 
vizyonunu üç keli-

meyle özetlemekte : “dinlemek, anlamak 
ve harekete geçmek”. Projeye destek 
veren ve çocuklarını okula kaydeden 
velilere de teşekkür ediyor : “Velilerimiz 
okulumuzun ciddiyetini ve disiplinini an-
lamış ve okulun değerini fark etmişlerdir” 
dedi. 

Notre Dame de Sion Lisesi Okul Müdürü 
Yann de Lansalut, bu yeni kampüste 
çocukların küçük yaştan itibaren iki dilde 
eğitim göreceklerinin yanı sıra spor, sanat 
ve kültür alanlarında alacakları eğitim 
sayesinde dünyaya açılacaklarını belirtti. 

Velilerle yapılan sohbetlerde, okulun yeni 
kampüsüne yerleşme sürecindeki hızlılık-
tan duydukları memnuniyet gözlemlendi. 
Okuldan mutlu ve çocuklarına duydukları 
gururla ayrıldılar. 
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BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ.

MÜJDE!

NDS’li Kamuran Çakır Kefeli,
NDS’li Mizyal Şatır Akgöl,
(NDS 44) Ayşe Çakmaklı,
(NDS 46) Sevim Talay Çuhadaroğlu,
(NDS 50) Sema Korel Geyran,
(NDS 63) Birsen Küçüktopuzlu Gyger,
(NDS 94) Senem Ayanoğlu Kandemir,

(NDS 46) Zehra Bereket Halefoğlu’nun eşi,
(NDS 67) Nilüfer İrtem Taptık’ın annesi,
(NDS 67) Tülin Öğder Çağdaş’ın eşi,
(NDS 69) İnci Öztürk Yıldız’ın babası,
(NDS 70) Meral Sarıoğlu Umar’ın annesi,
(NDS 71) Memba Tömek’in annesi,
(NDS 72) Ayşe Tuncalp’ın babası,
(NDS 72) Nuriye Akev’in babası,
(NDS 73) Jale Özçam Tusavul’un babası,
(NDS 73) Suzan Selya Haim Çiprut ve 
(NDS 76) Tülin Haim Telvi’nin babaları,

(NDS 77) Armen Donikyan Tanikyan’ın annesi,
(NDS 77) Serap Kartal Kayhan’ın erkek kardeşi,                                                                 
(NDS 79) Feyza Zaim Dalfes’in babası,                                                                                     
(NDS 79) Nevin Yaşa Koca’nın babası,                                                                                 
(NDS 79) Nellida Karakoç Bakkaloğlu’nun annesi,
(NDS 81) Gülhan Balaban Zorlu’nun annesi,
(NDS 82) Alin Polat Kütnaroğlu’nun babası,
(NDS 83) Erin Asitanelioğlu’nun annesi,
(NDS 83) Esmeray Deniz Gürbüz’ün babası,
(NDS 84) Oya Özortaç’ın annesi,
(NDS 86) Esra Acar Kalaycı’nın babası,
(NDS 85) Neslihan Soysal’ın annesi,
(NDS 87) Karin Ayvazyan Bülbüloğlu’nun ağabeyi,
(NDS 88) Gaye Toker Ellett’in babası,
(NDS 88) Sevim Özatamer Şerbetçi’nin eşi,
(NDS 89) Şeniz Ünal’ın babası,
(NDS 90) Tuba Köseoğlu Okçu’nun annesi,
(NDS 91) Seza Sunar’ın annesi,
(NDS 92) Sonya Haser Sezer’in annesi,

(NDS 95) Tuba Başaran Yavuzer’in babası,
(NDS 96) Burçin Açan’ın annesi,
(NDS 09) Duygu Sancaklı Dandin’in annesi,
(NDS 16) Aksel Sabah’ın annesi,

NDS’li Ulya Manioğlu Tabaklar’ın kayınvaldesi,
(NDS 67) Mükrime Postacıoğlu’nun dayısı,
(NDS 69) Lal Ozansü Sarıoğlu’nun kayınvaldesi,
(NDS 77) Sibel Oğuz’un teyzesi,
(NDS 92) Hülya Demir Türabik’in kayınpederi,
(NDS 95) Zeynep Matraş’ın kayınpederi,
(NDS 03) Ekin Medeni’nin dedesi,
(NDS 03) Rengin Ünsal’ın dedesi,
(NDS 05) Yasemin Cerit Doğan’ın babaannesi,
(NDS 06) Arda Tanikyan’ın anneannesi,
(NDS 12) Vanessa Enerjik Simsaryan’ın dedesi,
(NDS 16) Nehir Hatipoğlu’nun babaannesi,

Vefat etmiştir. Yakınlarına sabır diliyoruz.

(NDS 91) Şule Erener evlendi, Erener Esat 
oldu.
(NDS 94) Aslı Bayraktaroğlu evlendi, Bayrak-
taroğlu Sungun oldu.
(NDS 04) Aslı Pehlivanoğlu ile (NDS 04) Ata-
kan Aşkın evlendi.
(NDS 05) Lara Boşnakyan evlendi, Boşnakyan 
Kızıldağ oldu.
(NDS 06) Yiğit Kaan Koçak evlendi.
(NDS 06) Berkan Tomay ile (NDS 07) Selin 
Gürkan evlendi.
(NDS 10) Nüket Hekiman ile (NDS 10) Meh-
met Can Çörekçioğlu evlendi.
(NDS 12) Vanessa Enerjik evlendi, Enerjik 
Simsaryan oldu.
(NDS 06) Aslı Esmer evlendi, Esmer Özkan oldu.

(NDS 74) Hülya Feyzioğlu Bulak’ın kızı evlendi
(NDS 74) Güher Türsan Çelikkan’ın kızı 
evlendi.

(NDS 98) Elmon Pekmez Keğeçik’in oğlu Leo,
(NDS 99) Gamze Körpeağaç Öcal’ın ikinci 
çocuğu Lila,
(NDS 01) Pınar Kaytancıoğlu Salmanoğlu’nun 
ikiz çocukları Alp ve Berk,
(NDS 04) Aslı Öztürk Akcebe’nin ikiz çocukları 
Alara ve Almira,

(NDS 65) Leman Karaca Dorsay’ın üçüncü 
torunu Cem Aydın Dorsay,
(NDS 67) Nadia Ançer Murat’ın torunu Sem 
Barbut,

(NDS 67) Nida Şeşbeş Arguner’in torunu Pina 
Ünal Erzen,
(NDS 74) Dorin Mizrahi Baruh’un torunu Kiara,
(NDS 74) Linda Narman Kuyumcuyan’ın toru-
nu Nolan James Warner,
(NDS 74) Mayda Yeresyan Saris’in torunu 
Leon,
(NDS 79) Emine Berkem Erdem’in torunu Alin 
Zeynep Erdem, 
(NDS 79) Hülya Erduran Okay’ın torunu Berk 
Tekgil,
(NDS 83) Sırma Taner Ünver’in ikinci torunu 
Emir

dünyaya geldi. Kutlarız.
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