
(alfabet�k olarak)

Nur Bereket, Semra Özdeş, 

Teşekkürler!

Anna Gürman, Armen Tan�kyan, 

Ayşe Gençsoy, Beyhan Oğuz, 

Fer�de Altan, Leyla Tecer, 

sınıfların tems�lc�ler�: Em�ne Gönel �le 

Ülker Türkmen'e, Ayfer Kalafatoğlu 

�le Canan Ünsal'a, ve Berfin 

Yümlü'ye

M�ne Haksal, Mukaddes Orçun, 

Necla Erdem�r, N�lgün Kural, 

Derneğ�m�ze katkılarından dolayı:
Abdullah Şehoğlu, Arnaud P�lon, 

B�ge Özatay Erkurt, İkbal Can�k, 

Mélan�e R�ché, M�re�lle Sadège, 

Nathal�e R�tzmann, Necm� Köroğlu, 

Ve mezunlarımız:

Beyza Üntuna, Beysül Aytaç 
Mandou, Ceren Algon, D�lek Ovacık, 

Ece Duyar, Eren Eren, 
Esra Osmanoğlu Söylemezoğlu, 

DİMES MARKASI

L�z Behmoaras, Meyl Harsa, 

Sema Baykan, Suzan Nad�, 
Yasem�n Taşlıca, Tuba Köseoğlu 

Okçu, Yazgülü Aldoğan, Yel�z Kern 

Ülker, Yıldız Muharremoğlu, 
67 Mezunları,

70, 80 ve 95 mezunları �le bu 

En içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
NDS'l�ler Derneğ� Yönet�m Kurulu

Sevgili NDS'liler,

21 Eylül'de okulumuzun bahçesinde 

gerçekleştirdiğimiz “Yaza Veda” partisi 

ile başlattığımız etkinlikler; geziler, Lo-

kalimizde yazarlarımızla imza günleri ve 

çeşitli toplantılarla devam etti.

Kasım ayında 95 yaşında kaybettiğimiz 

sevgili Sr. Isabelle'i 15 Kasım Cuma 

günü Saint-Esprit Katedrali'nde gerçek-

leşen ayinle andık.

18 Ocak'ta gerçekleşen geleneksel "20 

Janvier" buluşmamızda, okulumuzun 

164. kuruluş yıldönümünü kutladık. 

Fransa'dan bu özel gün için gelen sevgi-

li Sr Monique'in ve Fransa'nın İstanbul 

Başkonsolos yardımcısı M. Vincent Cor-

beau'nun hazır bulunduğu törende 

1970, 1980 ve 1995 mezunlarına anı pla-

ketleri sunuldu. NDS Başarı-Onur Ödül-

leri de sahiplerini buldu. Yazar mezunla-

rımız 2019'de yayınlanan kitaplarını im-

zaladılar.

2020 yılına 146'sı erkek toplam 1725 

üye ile girerken değerli katkılarınız saye-

sinde 2019 eğitim yılında Türkiye'nin 

farklı illerinden 45 öğrenciye toplam 

101.000,00 TL burs yardımı yaptık; 12 

bursiyerimizi üniversiteden mezun ettik.

Burslar, aidatlarınız ve etkinliklerimiz-

den elde edilen bağışlarla gerçekleş-

mekte.

Derneğimize ulaşmak için: 

www. ndsliler. com 

Teknolojinin tüm olanaklarını ve sosyal 

medyayı kullanarak mezunlarımıza ula-

şıyor, çeşitli ortamlarda sizlere onları ta-

nıtıyor, kurduğumuz etkin iletişim ağı ile 

üyelerimizin problemlerine çözüm üre-

terek dayanışmayı pekiştiriyoruz. Bu sa-

yımızda da başarı haberleri bize ulaşan 

mezunlarımızı sizlere tanıtmaya çalıştık. 

Bunların dışında duymamış olduğumuz 

başarı haberleri varsa, bizimle paylaş-

manızı rica ediyoruz.

Sonbaharın en önemli etkinliği «yüzyıllık 

okullar»ın mezunlarını bir araya getiren 

Cumhuriyet Bayramı Balosuydu. Yetiş-

tirdikleri binlerce öğrenci ile cumhuriye-

tin gelişimine katkıda bulunan okulların 

mezunları 19 Ekim Cumartesi akşamı 

14 derneğin katılımıyla Rahmi Koç Mü-

zesi'nde çok özel bir balo ile cumhuriye-

timizin 96. yıldönümünü kutladık.

1979–1989 yıllarında okulumuzda Fran-

sızca öğretmenliği, 1982–1989 yılları 

arasında müdürlük yapmış olan, emekli-

lik sonrası 2004–2014 arasında da 

İstanbul'da kalan Sr Isabelle, beş yıldır 

Marsilya yakınındaki Gémenos'da yaşı-

yordu.

2020'nin tüm NDS'liler açısından başa-

rılı, sağlıklı ve mutluluk dolu geçmesini 

diliyor, sizler için hazırladığımız etkinlik-

lerde ve Lokalimizde buluşmayı umuyo-

ruz.

NDSLİLER Facebook sayfası

ndsliler@ yahoogroups. com

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

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ
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LOKALDEN RESİMLER 

68 Mezunları 72 Mezunları

81 Mezunları 81 Mezunları

80 Mezunları70 Mezunları

(NDS 72) Arusyak Özfuruncu ve arkadaşları(NDS 67) L�zet Behar ve arkadaşları
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YAZA VEDA PARTİSİ

“Okulumuz bahçesinde, akşam ışıklarının altında, müziğin coşkusunda; içimizi, yüreğimizi ısıtan kavuşmaların, sohbetlerin ger-

çekleştiği güzel anılar biriktirdiğimiz bir "Yaz'a Veda" daha yaşandı.”  (NDS 82) Aygen Kalkavan     

(NDS 70) M�ne Kırıkkanat �le Söyleş�

(NDS 68) L�z Behmoaras �le Söyleş� 

At�lla Dorsay �le Söyleş�
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Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen “50 Güçlü Kadın CEO Zir-

vesi” kapsamında, Türkiye'nin 50 güçlü kadın CEO'suna ödül verildi. Koç Finansman 

A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü (NDS 88) Yeşim Pınar Kitapçı ile Tura Tu-

rizm Genel Müdürü (NDS 83) Ayşin Arca da listede yer alanlar arasındaydı.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde edinilen eczacı kimliğine yazarlık kimliğini de ekleyen, 1991'de 
"Bir Demet Mavi, Bir Demet Yeşil" adlı öykü dosyası ile Orhan Kemal öykü yarışması birincilik ödülü alan, 
NDS Edebiyat Ödülü Jüri başkanı (NDS 62) Tomris Seçgir Alpay, Ayizi Kitap'tan yayınlanan “Gülsün, Agavni, 
Zilha” isimli kitabıyla Yunus Nadi Öykü Ödülüne layık görüldü.

(NDS 62) TOMRİS ALPAY'A YUNUS NADİ ÖYKÜ ÖDÜLÜ

MEZUNLARDAN HABERLER

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mimarlık meslek ortamına farklı yönleriyle katkıda bulunan, iz bı-

rakmış meslek büyükleri ile sürdürülen yayın çalışmaları kapsamında “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” 

dizisinin yeni kitabını mimar (NDS 67) Prof. Dr. Nur Akın'a ayırdı.

(NDS 67) PROF. DR. NUR AKIN'A KİTAP

NDS Edebiyet Jürisi üyesi, gazeteci-yazar (NDS 69) Yazgülü Aldoğan bir yıldır yazar olarak çalıştığı Cumhuri-

yet Gazetesi'nde yeni bir görevlendirme ile Kültür ve Sanat sayfalarının sorumluluğunu devraldı; Cumhuriyet 

Gazetesi Kültür Servisi Müdürü oldu.

(NDS 69) YAZGÜLÜ ALDOĞAN CUMHURİYET GAZETESİ 
KÜLTÜR SERVİSİ MÜDÜRÜ 

(NDS 71) Esen Çamurdan Aralık 2019'da kurulan ve ana hedefi Türkiye Tiyatrosunun belleğini oluşturacak 

bir tiyatro müzesini İstanbul'a kazandırmak olan Türkiye Tiyatro Vakfı'nın Kurucular Kurulu başkanlığına seçil-

di.

(NDS 71) ESEN ÇAMURDAN'DAN TÜRK TİYATRO MÜZESİ İÇİN İLK ADIM

TÜRKİYENİN EN GÜÇLÜ KADIN CEO'LARI ARASINDA İKİ 
MEZUNUMUZ: (NDS 88) YEŞİM PINAR KİTAPÇI İLE 
(NDS 83) AYŞİN ARCA

(NDS 71) ESEN ÇAMURDAN'DAN TÜRK TİYATRO MÜZESİ İÇİN İLK ADIM

Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketinin sahibi ve genel müdürü (NDS 95) Çiğdem Penn, Toplumsal Cin-

siyet Eşitliği alanında şirketi için yaptığı araştırmalarla Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından verilen “Eşit-

likçi Baykuş Ödülü”ne layık görüldü. Bu kategoride biri altın biri gümüş olmak üzere iki ödül aldı.

(NDS 95) ÇİĞDEM PENN'E  “EŞİTLİKÇİ BAYKUŞ” ÖDÜLLERİ 
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(NDS 98)  İ lkay  Bal �ç 

Ayvaz, Arter'de �let�ş�m d�-

rektörü oldu.
(NDS 07) Gülce İpek To-

sun, Bıçakcılar Tıbb� C�-

hazlar'da �nsan kaynakları 

uzmanı oldu.

(NDS 07) Gülüm Pel�t, ABB’ 

de haz�ne uzmanı oldu.

(NDS 05) Çağıl Koen, De-

Facto'da satın alma müdü-

rü oldu.

(NDS 08) S�nem Güven�r, 

Yed�tepe Ün�vers�tes�'nde 

Fransızca okutmanı oldu.

(NDS 90) Şev�n Baysal 

Welbourne, Ocak 2020'de 

Cred�t Su�sse AG Zu�ch'de 

uluslararası servet yönet�-

m� bölümüne yönet�c� d�-

rektör oldu.

(NDS 96) Elv�de Kürtün 

Atukeren 1 Ek�m 2019 �t�-

bar�yle, 17 sened�r çeş�tl� 

poz�syonlarında çalıştığı 

Novart�s Tekn�k Operas-

yonlar'ın Kurtköy Fabr�ka-

sına kal�te d�rektörü ola-

rak atandı.

(NDS 96) Nesl�han Doran 

C�van, K�lpatr�ck Town-

send & Stockton LLP ş�r-

ket�nde hukuk müşav�r� 

oldu.

(NDS 82) Aygen Kalkavan, 

İstanbul Büyükşeh�r Bele-

d�yes�'n�n açtığı kentsel ta-

sarım proje yarışması 

"İSTANBUL SENİN/ HALİÇ 

KIYILARI TASARIM YA-

RIŞMASI”nın Ekrem İma-

moğlu Başkanlığında ku-

rulan jür�s�ne üye seç�ld�.

(NDS 90) Ebru Keser Erda, 

TV100'de Cumartes� ve Pa 

-zar saat 14.45'de yayınla-

nan “Hayat Sana Güzel” �-

s�ml� yen� b�r programa 

başladı.

(NDS 98) Beylem Lebleb�-

c�, KAGİDER yönet�m ku-

ruluna seç�ld�.

Prodüktörlüğünü kend�s�-

n�n üstlend�ğ� Seyhan 

Müz�k et�ketl� “İlk Gün 

G�b�” adlı �lk albümünü çı-

karan (NDS 01) Zeynep 

İlkgün, 13 Ocak 2020'den 

bu yana hafta �ç� her gün 

Radyo V�va'da Yavuz Seç-

k�n'le b�rl�kte canlı prog-

ram yapıyor.

(NDS 04) Hakan Yıldızay, 

Akbank'ta yazılım m�marı 

oldu.

(NDS 05) Cuc� Yavaşca, 

Veeam Software ş�rket�n-

de hesap yönet�c�s� oldu.

(NDS 09) Mel�s Özgören, 

Anadolu Efes ş�rket�nde 

ürün müdürü oldu.

(NDS 06) Merve Dede, Koç 

Hold�ng A.Ş.'de stratej�k 

planlama müdürü oldu.

(NDS 96) Sebla Önderol, 

Ç�ftç�  Towers AVM'de 

N�san 2019'da genel mü-

dürlük görev�ne get�r�ld�.

(NDS 05) Yeş�m Adamo-

wsk�, Polonya Baxter In-

ternat�onal'de hukuk mü-

şav�r� oldu.
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İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (NDS 72) Prof. Dr. Afife 
Mat, 42 yıl boyunca eğitim ve eczacılık alanındaki çalışmaları nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Aka-
demisi tarafından 2019 yılı Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

(NDS 72) PROF. DR. AFİFE MAT'A ECZACILIK AKADEMİSİ HİZMET ÖDÜLÜ

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası, yetenekli genç müzisyenlerin eğitimine yaptıkla-

rı katkılar nedeniyle NDS'li Pekinel kardeşlere verildi.

NDS'Lİ PEKİNEL KARDEŞLERE SEVDA- CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ 

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı (NDS 80) Prof. Dr. Serap Arbak TÜBİTAK Bilim 
İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı'na bağlı danışma kuruluna üye seçildi.

(NDS 80) PROF. DR. SERAP ARBAK'A  TÜBİTAK'TA ÖNEMLİ GÖREV

Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde, Havana ve Varşova Büyükelçilikleri ile Paris Başkonsolosluğu 
bünyesinde görev yapan (NDS 91) Senem Güzel 1 Eylül 2019 itibariyle Bulgaristan Burgaz Başkonsolosu 
olarak atandı.

YENİ BURGAZ BAŞKONSOLOSUMUZ: (NDS 91) SENEM GÜZEL 

Lise yıllarından beri çevirmenlik yapan, 2014'te Atiq Rahimi'den tercüme ettiği “Kahrolsun Dostoyevski” ro-

manının çevirisiyle NDS Edebiyat Çeviri Ödülünü kazanan (NDS 91) Ebru Erbaş, Mathias Énard'ın “Pusula” 

romanının çevirisiyle Talat Sait Halman Çeviri Ödülüne layık görüldü.

(NDS 91) EBRU ERBAŞ'A TALAT SAİT HALMAN ÇEVİRİ ÖDÜLÜ 

Motorsporları kariyerinin başından beri Takımlar Şampiyonluğu, Genç Pilotlar Şampiyonluğu gibi ulusal ba-

şarıların yanı sıra 2017 yılında Türkiye'nin en önemli uluslararası başarısı olan “Avrupa Ralli Takımlar Şampi-

yonluğu”nda Türk takımında yer alan lisanslı profesyonel ralli pilotu (NDS 09) Ümit Can Özdemir, ekip arka-

daşı ile Türkiye Ralli Şampiyonası İki Çeker şampiyonu oldu.

(NDS 09) ÜMİT CAN ÖZDEMİR TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 
İKİ ÇEKER ŞAMPİYONU

MEZUNLARDAN HABERLER
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LOKALDE LİZ BEHMOARAS'LA SÖYLEŞİ

Hazırlayan: (NDS 71) Fer�de Ünüvar ALTAN

21.yüzyılın edebiyatı ise insan gruplarını 

ve çevre sorunlarını inceler. Romanlar-

da daha çok kadın sorunları, dini ve si-

yasi cemaatler ve çevre kirliliği konu alı-

nır.

Sembolizmin temsilcilerinden Charles 

Baudelaire, egzistansiyalizmin temsilci-

lerinden Jean-Paul Sartre, Albert 

Camus, Andre Gide, Kafka'yı unutma-

malıyız.

Liz Behmoaras bilimkurgu edebiyatının 

önemi üzerinde de durdu, insanların uf-

kunu açtığını, yaratıcılıklarını geliştirme-

ye yardımcı olduğunu vurguladı.

Kendisinin de jüri üyesi olduğu Notre 

Dame de Sion edebiyat ödülleri ve man-

siyonlarından bahsetti. Bu ödül ve man-

siyon 2009 yılından beri, İstanbul'daki 

Notre Dame de Sion Lisesi ve Notre 

Dame Sion'lular Derneği tarafından dö-

nüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazılmış bir 

esere, diğer yıl Fransızca yazılıp Türkçe-

ye çevrilmiş bir esere veriliyor. Amaç 

sanat etkinliklerini desteklemek, Fransa 

ve frankofon ülkeler ile Türkiye arasın-

daki kültür alışverişine katkıda bulun-

mak. Ödül her yıl Mayıs ayında yapılan 

bir törenle sahibini buluyor. Aralarında 

severek okuduğumuz pek çok yazar var. 

Kitap isimlerini bir bir bulup kitaplığımızı 

zenginleştirebiliriz. 2019 Edebiyat 

Ödülü Ömer F. Oyal'ın Yapı Kredi Yayın-

ları'ndan çıkan “Zaman Lekeleri” adlı ro-

manına verildi, Mansiyon ise Everest Ya-

yınları'ndan çıkan “Tekme Tokatlı Şehir 

Rehberi” isimli öykü kitabı ile Mevsim Ye-

nice'nin oldu.

Beni etkileyen bir bilgi ise jüri üyelerinin 

Amin Maalouf'un bir kitabını ödüle 

değer buldukları ve bunu bildirmek için 

kendisini defalarca aradıkları halde 

yazar tarafından herhangi bir geri dönü-

şün olmaması. Amin Maalouf benim ki-

taplarını tutkuyla okuduğum yazarlar ara-

sında. Bir doğulu ülkeden ödül almak 

onu mutlu etmeliydi. Biraz içim burul-

du…

22 Ekim'de lokalimizde Liz Behmo-

aras'la söyleşi vardı. Söyleşinin konusu 

“21. Yüzyılda Okurunu İyileştiren Edebi-

yat”tı. Lokalde yapılan söyleşilerin tadı 

bir başka oluyor. Yönetim kurulundaki ar-

kadaşların ikramı çay ve pasta eşliğinde 

uzun zamandır görüşemediğimiz arka-

daşlarımızla birlikte olduk.

Bu söyleşi kitap okuma oranının düşük 

olduğu, buna rağmen kitap satışlarının 

arttığı günümüzde romanın gelişimini ve 

edebiyat akımlarını hatırlamak için iyi bir 

fırsattı.

Liz Behmoaras sözlerine modern Avru-

pa'nın ilk romanı olarak kabul edilen Mi-

guel de Cervantes'ın 17.yüzyıl başında 

yazdığı Don Quijote'la başladı ve edebi-

yat akımlarıyla devam etti.

Klasisizm 17.yüzyılda Fransa'da ortaya 

çıkan edebiyat akımıdır. Tiyatroya önem 

verir. Sanat toplum için değildir. “Sanat 

için sanat ” görüşünü savunurlar. Estetik 

kaygı vardır, amaç mükemmel yazmak-

tır. En önemli temsilcileri Molière, Raci-

ne, Corneille.

18. yüzyılda ise romantizm klasisizme 

tepki olarak doğmuştur. “Sanat toplum 

içindir” görüşü benimsenir, konular gün-

lük yaşamdan alınır. Önemli temsilcile-

rinden bazıları Voltaire, Shakespeare, 

Goethe, Schiller, Victor Hugo, Chatea-

ubriand'dır. Türk edebiyatında ise 

Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ı 

sayabiliriz.

Realizm 19.yüzyılın ikinci yarısında 

Fransa'da romantizme tepki olarak doğ-

muştur. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşa-

yanın benzerleridir, toplum gerçeklerini 

olduğu gibi yansıtır. Mükemmel yazmak 

önemlidir. Gustave Flaubert, Stendhal, 

Honore de Balzac, Daniel Defoe, Char-

les Dickens, Çehov, Dostoyevski… Türk 

edebiyatından Halit Ziya Uşaklıgil'i 

örnek gösterebiliriz.

Naturalizm ise determinizm anlayışını ro-

mana getirmiştir, realizmin mükemmel-

leşmiş halidir. Eserlerde hayat tüm yön-

leriyle anlatılır. Emile Zola ve Türk edebi-

yatından da Hüseyin Rahmi Gürpınar. 

Bugün çok okunan biyografi natüralist 

roman tarzıdır, okur orada kendini sor-

gular.

Ödül verilmek istenen kitabın adının 

“Les désoriantés” olduğunu duyunca bu 

başlık bana bir şeyler çağrıştırdı. Eve dö-

nünce hemen kitaplığıma koştum. 

“Doğu'dan Uzakta”, ilk baskısını almışım 

ve okunmak için sırasını bekliyor. Bir çır-

pıda okudum. Sayfalar ilerledikçe Amin 

Maalouf'la barıştım.

Sımsıcacık bilgi dolu bir gündü. Liz Beh-

moaras'a ve yönetim kuruluna teşekkür 

ederiz.
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Hazırlayan: (NDS 69) Ayfer ÇAĞLAYAN

Caddede Nail Kitapevinin sol çaprazın-

da yer alan Bostan Kafe'nin yanından gi-

rince şehrin ortasında bir bostanla karşı-

laşıyoruz. 16 bin metrekarelik bu yer 

bugün Vakıfların elinde ama daha önce-

ki sahibi Rum İlya'dan ötürü “İlya'nın Bos-

tanı” olarak da anılıyormuş. Mahalleli bu-

rayı bostan olarak kullanabilmek için bu-

güne kadar maddi ve manevi çok çaba 

harcamış. Bostanda çeşitli sebze ve bit-

kiler yine bizzat mahalleli tarafından ye-

tiştiriliyormuş. Bostandan çıkıp yolumu-

za devam ediyoruz. İcadiye Caddesi 

üzerinde Ayios Panteleimon Rum Orto-

doks Kilisesi, Surp Krikor Lusavoriç Er-

meni Kilisesi, paralelinde Bet Yaakov Si-

nagogu, yanında Ayios Yeorgios Rum 

Ortodoks Kilisesi, sahilde Kuzguncuk 

Camiinin yer alıyor olması semtin Müs-

lim gayrimüslim herkesi kucakladığını 

hissettiren bir unsur.

Akşama doğru bu güzel gezinin de so-

nuna geldik. İstanbul'un güzelliklerini 

keşfedeceğimiz başka turlarda yine bir-

likte olmak dileğiyle sevgili rehberimiz 

Nilgün Hanım'a ve dernek yönetimin-

den Nuriye ve Lena Hanımlara teşek-

kürlerimizi sunuyoruz.

Bir yer ziyaret edilir de orada alışveriş ya-

pılmaz mı? Tarihi semtin bir de tarihi fırını 

var, hemen fırına girip oranın özel üreti-

mi olan, sadece fındık ve badem unuyla 

yapılan Kuzguncuk Mantarı kurabiyesi 

ve siyez ekmeği aldık. Saatler ilerlemiş, 

biz de bir hayli yorulmuş ve acıkmış ol-

duğumuz için döneri ve ayranıyla ünlü 

bir lokantanın en üst katında manzaraya 

karşı hem karnımızı doyuruyor hem de 

biraz soluklanıyoruz.

Uzunca bir yürüyüşün ardından sağlı 

sollu dev ağaçları, kafe ve restoranları, 

kitapçı, galeri ve antikacılarıyla bu tarihi 

semtin en önemli yaşam alanı olan İca-

diye Caddesine geldik. Caddeye girer 

girmez soldaki sokak başında yer alan 

Asude Çağ Kebapçısı'nda unutulmaz 

dizi "Ekmek Teknesi"nin çekimlerinin ya-

pıldığını ve sokağın isminin de, yine ef-

sane dizi "Perihan Abla" burada çekildi-

ği için Perihan Abla Sokağı olarak değiş-

tiğini öğrendik.

Gezimiz sisli puslu bir sonbahar sabahı, 

Paşalimanı ile Beylerbeyi arasında 

Boğaz'a açılan bir vadide yer alan Kuz-

guncuk sahilinde başladı. Kıyıda, kare 

planlı yapısı, köşk tipi minaresiyle eşi 

benzeri bulunmayan ve II. Abdülhamid 

zamanında Şeyhülislâm Esad Efendi ta-

rafından yaptırılan ahşap Üryanizade 

Ahmet Esat Efendi Camiini arkamıza ala-

rak karşısındaki yokuştan yukarılara 

doğru yürümeye başladık. Kuzguncuk 

önce kutsal topraklara gidemeyen Mu-

sevilerin, daha sonra da Ermeni ve Rum-

ların yerleştiği, dolayısıyla farklı din ve 

kültürlere kucak açan farklı bir semt 

olmuş; değişik köşkleri, rengârenk evle-

ri, kilise ve sinagogları da bunun bir işa-

reti. Yokuş yukarı, Kuzguncuk'un içlerine 

doğru ilerlerken buranın en güzel tarafı 

olan ve insanda bu semtte yaşama ar-

zusu uyandıran o muhteşem köşkleri, 

daracık sokaklardaki iki üç katlı, bahçeli, 

cumbalı, süslü kapılı rengârenk boyan-

mış evleri hayranlıkla izledik…



Hazırlayan: (NDS 70) Em�ne Esenkova GÖNEL

Yanya kökenli Dorsay ailesi 1920'lerde 

İstanbul'a oradan İzmir'e gelmiş. Her ne 

kadar bir süre İzmir Karşıyaka'da otur-

muşlarsa da Atilla Dorsay 7–8 yaşlarına 

geldiğinde “oğlumuzu Galatasaray Li-

sesi'ne göndermeliyiz” düşüncesiyle 

geri dönerek İstanbul'a yerleşmişler. 

Aile uzunca zaman Nişantaşı'nda yaşa-

mış ve küçük Dorsay ilkokul biter bitmez 

kendisini Galatasaray Lisesi'nin yatılı kıs-

mında buluvermiş. Kendi çocukları ol-

mayan iki anne yarısı teyze, Atilla Dor-

say ile iki kardeşine kol kanat gererken 

özellikle Fethiye Teyze, Çarşamba gün-

leri okula gelip küçük Atilla'yı kendi elle-

riyle yaptığı dolma ve böreklerle besle-

meye çalışırmış.

Hiç gocunmadan (zira erkeklerin o kos-

koca egosu genelde bunu pek dile getir-

mez) birkaç kez “Leman olmasaydı” de-

mesi dikkat çekiciydi. Leman Hanım ise 

zarif zarif gülümsedi her seferinde.

Atilla Dorsay, meslek hayatının nasıl mi-

marlık yerine sinema ve tiyatro eleştir-

menliğine evrildiğini, yıllar içersinde kim-

leri yakından tanıdığını, kimler ile birçok 

gazeteciyi atlatarak Cannes'da ünlü si-

nema oyuncuları ile röportajlar yapmış 

olduğunu, Sinematek'in kuruluşunu hep-

sini hepsini anlattı.

Sözlerini tamamlarken Atilla Dorsay, 

yeni bir kitap üzerinde çalıştığını açıkla-

dı. Bakalım bu yeni kitap, kendisinin ve 

yakın dönem sinema tarihinin hangi pen-

cerelerini açacak?

Derneğimizin 2019 yılında düzenlediği 

renkli söyleşilerden biri de 12 Kasım 

günü öğleden sonra Lokalimizde kala-

balık bir dinleyici kitlesi önünde gerçek-

leşti.

Açıkçası, gazetelerden ve dergilerden 

takip ettiğimiz, televizyon programların-

da izlediğimiz Atilla Dorsay'ı kendi salo-

numuzda üç adım ötemizde izlemek ve 

dinlemek farklı bir duygu idi.

Gazete ve sanat dergilerindeki çeşitli 

mücadelelerinden sayfa sekreterleri ya 

da bölüm şefleri ile olan çekişmelerine, 

işten çıkartılmalarına, sektörde 'bilâ 

bedel' yapılan işlere kadar pek çok ko-

nuya değindi, adeta bir film şeridiydi iz-

lediğimiz.

Ne yazık ki, artık o güzel sinemalar yok. 

AKM de yok. Şan Sineması da yok. Si-

nematek de yok. O güzel insanlar yok… 

Ama yeni güzel insanlar var.

Gülümseyerek 'halen' işsiz olduğunu 

söyledi ve ardından internet gazetesi 

T24'de yazılarının yayınlandığını belirtti.

Söyleşide bahsettiği filmlerin bir kısmını 

izlemiştik, bir kısmını da hafızamıza kay-

dettik. Hep birlikte Dr. Jivago filmini 

andık,  At las Sineması 'na girdik, 

Emek'den çıktık. Emek derken, Emek Si-

neması'nın yıkılmasına karşı yürütülen 

protestoya katılışını ve kendi direniş hi-

kâyesini anlattı.

Ortaköy'deki binadan Beyoğlu'ndaki bi-

naya geçiş, Dorsay'ın gelecekteki haya-

tını tamamen şekillendirmiş. Küçüklü-

ğünde İzmir'de tanıştığı 'sinema' ve aile-

nin müzik tutkusu Atilla Dorsay'ın hayat 

biçimi olmaya başlamış; “kader ağlarını 

minik minik örüyormuş” meğerse.

Lise yıllarının tatil günleri, 70 kuşağın-

dan olan bizlerin biraz özlemle baktığı-

mız bir zamanlar İstanbul'unun İstiklal 

Caddesinde Beyoğlu sinemalarında ge-

çerken, bir yandan da müzik tutkunu 

Esat Enişte'den dans dersleri alınır, plak 

koleksiyonu yapılırken, gelinmiş Üniver-

site dönemine. Devlet memuru olan 

baba, oğlunun mimar, mühendis ya da 

doktor olmasını istemiş ve diretmiş.

Dönemin 'yaramaz' genci Atilla Dorsay, 

mimarlık fakültesine kaydını yaptırmış 

ama gönlü, aklı fikri İstiklal Caddesinde 

imiş. Derken, kız arkadaşlar, partiler, 

müzik grubu kurmalar, tatillere çıkma-

lar… Hepsi hayat diliminde yerlerini 

almış.

Söyleşide Dorsay, 'esmer' kadınları be-

ğendiğini, sinema oyuncuları arasında 

Sophia Loren'nin, Claudia Cardinale'nin 

ayrı yerleri olduğunu vurguladı ve söz 

okuldaşımız, eşi Leman Dorsay'a bir kez 

daha geldi. Evet, Leman Dorsay bir 

esmer güzeli idi. İki kanepe yanımda otu-

ruyordu. Ailenin, Kültür ve Sanat Bakan-

lığı dışındaki tüm bakanlıklarını temsil 

ediyordu. Evi çekip çeviren, gelir gideri 

düzenleyen, birikimi ve harcamaları 

yapan, programlayan, hayatı program-

layan hep Leman'dı.

Sohbete kim olduğunu anlatarak başla-

yan Atilla Dorsay'ın mezunlarımızdan 

Leman Dorsay'ın eşi olduğunu birçoğu-

muz bu vesileyle öğrendik.
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ATİLLA DORSAY İLE SOHBET
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TÜYAP PANELİMİZ : 
'50 KUŞAĞI' ÖYKÜCÜLÜK VE ŞİİRİ

Fuarın Onur Yazarı, '50 Kuşağı' öykücü-
lüğünün en önemli temsilcilerinden, ede-
biyata kurucusu ve yayıncısı olduğu 'a' 
dergisi ile yön vermiş, TYS Genel Baş-
kanı, şair, yazar, öykücü, çevirmen 
Adnan Özyalçıner konuşmasına “ '50 Ku-
şağı' bir korodur” diyerek başladı ve ta-
rihsel oluşumunu anlattı. Dönemin şair, 
yazar ve öykücülerinin bir kısmı 'a' dergi-
si diğer bir kısmı ise 'mavi' dergisi çevre-
sinde birleşmişti. Her iki grup da siyasal 
ve edebiyat tarihi uygulamalarına ayrı ve 
farklı şekillerde karşı çıkıyor ancak yeni-
liklerin peşinden giderek normlara birlik-
te başkaldırıyorlardı. '50 Kuşağı'nın “çok 
sesli koro”su da işte bu şekilde 'a'cılar ve 
'mavi'cilerden oluşmuştu. Nurullah 
Ataç'tan etkilenen '50 Kuşağı'nın kendi 
dilini yarattığını söyleyen Yalçıner, bu 
kuşak edebiyatçılarının bir yandan da 
sık sık ciddi tartışmalar yaşadıklarını an-
lattı. Nitekim kendi yazıları, şiirleri ve 
eleştirilerinin yayınlanmasında bin bir 
zorluk çeken '50 Kuşağı' sonunda bir 
dergi çıkartmaya karar verirler. Bu konu-
da başı çeken Özyalçıner ve arkadaşları 
tartışmalı toplantılar sonucunda onar ki-
şiden yüzer lira toplayarak 1.000 liralık 
ilk baskı ve dağıtım sermayesini denk-
leştirirler. 27 Mayıs 1960 tarihinde de 
4.000 adet dergiyi Beyazıt Meydanı'nda 

ücretsiz dağıtarak yayın hayatına son ve-
rirler. Adnan Özyalçıner, sözlerini muzip 
bir şekilde “Çıkaracağımız derginin adını 
aramızda çok fazla tartıştık. Neticede, 
bizden önce, renk ve rakam başlıklı 
başka dergiler yayınlandığından 'a' har-
fini önerdim ve önerim kabul gördü! Böy-
lece ben dergiye kendi adımın baş harfi-
ni koymuş oldum” diyerek bitirdi.

Artık,1953 yılından itibaren Cemal Süre-
ya ve İlhan Berk ile ivme kazanan bir ede-
biyat akımı vardı. Nitekim Muzaffer Er-
dost, '41 Kuşağı'nı 1. Yeni, '50 Kuşağı'nı 
da 2. Yeni olarak adlandırmıştı. Bu kuşa-
ğın bir başka özelliği de çağdaşlaşma-
nın bir aşaması olduğu idi. 1961 Anaya-
sası'nın yürürlüğe girmesi ile de '50 Ku-
şağı'nın daha özgür şiir yazmaya başla-
dığını söyleyen Çapan, konuşmasını 
Cemal Süreya'nın 'Hayat Kısa Kuşlar 
Uçuyor' şiiri ile bitirdi.

Şair Behçet Necatigil'in kızı, ödüllü 
yazar Ayşe Sarısayın son panelist ola-
rak söz aldı. Çocukluğunun edebiyat 
çevresinde geçtiğini, yazarlar ve şairler 
ile birebir tanışmış olmasının kariyerin-
deki önemini ifade etti. '50 Kuşağı' ya-
zarlarını, şairlerini okuyarak yetiştiğini, 
onların yazdıklarından etkilendiğini; 50'li 
yıllarda yayınlanan 'a' dergisi ile aynı dö-
nemde çıkan 'mavi 'dergisi çevresinde 
toplanan ve ilk kitapları 50'lerin sonu, 
60'ların başında yayımlanan öykücülere 
değindi. Erdal Öz, Onat Kutlar, Demir 
Özlü, Ergin Ertem, Doğan Hızlan, Hilmi 
Yavuz, Konur Ertop, Adnan Özyalçıner, 
Kemal Özer ve Ülkü Tamer gibi çoğu İ.Ü. 
Hukuk ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi 
olan gençler 'a' dergisi çevresinde top-
lanmışlardı. Atilla İlhan, Ahmet Oktay, Yıl-
maz Gruda, Güner Sümer, Asaf Çiğilte-
pe, Ferit Edgü, Demirtaş Ceyhun, Demir 
Özlü ve Fikret Hakan ise, sıklıkla Baylan 
pastanesinde bir araya geldiklerinden 
dolayı 'Baylancılar' olarak da anılmak-
taydılar ve 'mavi' dergisini yayın hayatı-
na sokmuşlardı. Sarısayın 'a'cılar ve 
'mavi'cilerin kasaba ve kent edebiyatı-
nın gelişmesine büyük katkıda bulun-
duklarını vurguladı ve Haziran 1960'da 
yayın hayatına son veren 'a'nın 1972 as-
keri darbesi sonrası 'yeni a' olarak yeni-
den yayınlanmaya başladığını söyledi.
NDS Mezunlar Derneğimiz bize yine em-
salsiz bir gün yaşatmıştı.

Eleştirmen ve yazar Doğan Hızlan, açış 
konuşmasında '50 Kuşağı'nı tanımlar-
ken “onlar hem kendi yaşantıları ve hem 
de edebi açıdan dürüsttüler” dedi ve “'50 
Kuşağı' yenilik kuşağı oldu. Ama bunu 
asla devirerek, sırtını dönerek değil, 
eleştirerek ve yazdıkları ile gerçekleştir-
diler. Sık sık kendi içlerinde görüşen, 
dertleşen kuşak oldular” diye ekledi. Ko-
nuşmacıları izleyicilere tanıtırken de 
“Çapan yalnızca bir çevirmen değildir, 
alanı son derece geniş bir yazardır; Öz-
yalçıner edebiyata İstanbul'un surları ile 
başlamış ve bugüne gelmiştir; Sarısayın 
tanıklıklarını genç bir bakış açısı ile 
okura aktarmıştır. Bunların yüzünden 
bana da sadece eleştirmenlik kalmıştır” 
ifadelerini kullandı.

NDS Mezunlar Derneği 38.TÜYAP 
Kitap Fuarı'nda düzenlediği panelde 
yine kitapseverlerle yazarları buluştur-
du. Doğan Hızlan'ın yönettiği panel fu-
arın Onur Yazarı Adnan Özyalçıner, 
Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın'ın katılı-
mıyla gerçekleşti.

Çapan, Edebiyatımızdaki '41 Kuşağı'nın 
'Garip Kuşağı' olarak tanımlandığını ve 
kendilerine yani '50 Kuşağı'na gelene 
kadar dilde bazı değişimler yaptıklarını 
ifade etti. Çapan sözlerine devamla '50 
Kuşağı'nın sadece dergilerde yayınla-
nan yazılar, şiirler ile kalmadığını, insani 
ilişkilerde de farklılıklar getirdiğini belirt-
ti. Kendilerine gelene kadar dil sadeleş-
mişti, harf devrimi özümsenmişti ve 
bunu başarı gören kuşağın artık yazma-
ya başladığının altını çizdi. Nazım Hik-
met ile başlayan hece veznindeki köklü 
değişim sonrasında 'Garip Akımı' güç ka-
zanmıştı. Bu kuşağı ve Orhan Veli'yi mu-
halefet olarak gören Demokrat Parti, bu 
kez şiiri yalınlaştıran ve dünyaya açan 
'50 kuşağı' ile karşı karşıyaydı.

Hazırlayan: (NDS 70) Em�ne Esenkova GÖNEL
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50. YIL

Hazırlayan: (NDS 70) Ülker Üremez TÜRKMEN

Bu arada belirtmem gerekir ki canım ar-

kadaşlarımın bağışlarıyla çorbada bizim 

de biraz tuzumuz olsun diyerek hem der-

neğimiz bursiyerlerine hem de bir sos-

yal sorumluluk projesi olarak KAÇUV'a 

katkıda bulunduk.

Gönderenlerden resimler toplandı. Kız-

lara bu özel gün için sürpriz yapmalıydık. 

Önce fotokopiler çekildi, sonra resimler 

“memory stick”e geçirildi. Çünkü bir bar-

kovizyon gösterisi ve anı kitabı oluştur-

ma fikrimiz vardı.

Ertesi gün büyük gündü, okulda plaket 

töreni vardı. Önce bizler için özenle süs-

lenmiş sınıfta toplandık, resimler çekildi, 

anılar tazelendi; sonra okulu gezdik, 

gerçi bu bizim yaşadığımız Sion değildi 

ama çok beğenildi. Derken Grande 

Salle'e geçildi, tüm Violettes'ler bizim 

için ayrılan bölüme oturduk. Yakınlarımız 

da bizi izlemeye gelmişlerdi. Heyecan 

doruktaydı. Ben sınıf adına konuşurken 

çok heyecanlandım az daha bayılacak-

tım. Konuşmaların peşi sıra barkovizyon 

gösterisi izlendi ve çok beğenildi. Sıra 

plaketlere geldi. Hepimiz adlarımız 

okunduğunda teker teker sahneye çıkıp 

50. yıl plaketlerimizi gururla aldık. Tören-

den sonra aşağıda çeşitli ikramlar bizi 

bekliyordu, bol bol resim çektirildi, her-

kes mutlu, herkes sevinçliydi. Yurtdışın-

dan gelenler için başka programlar da 

gündemdeydi. Plaket gecesi bir grup Ni-

şantaşı'na eğlenmeye gitti; hiç umma-

dıklarımız ne göbekler atmış videoda 

görmesek inanmazdık... Ertesi gün 

nefis bir Kuzguncuk Gezisi… Bir gün Hil-

ton'da nostaljik “5 çayı” 70'lerin müziği 

eşliğinde, bir başka gün Balat gezisi ve 

gece Welldone'da veda yemeği...

Birçok kez biraraya geldik. Meral işe bir 

“WhatsApp Grubu” kurarak başladı. 

Grupta eksik olan arkadaşlar zaman 

içinde tamamlandı. Yapmayı planladığı-

mız etkinlikler arkadaşlarla paylaşıldı, fi-

kirler alındı, öneriler değerlendirildi.

Yarım asır! Evet NDS biteli tam 50 yıl 

olmuş! İnanılmaz !

Törenden bir gün önce 17 Ocak 

2020‘de Moda Deniz Kulübü'nde bir 

öğle yemeği organize ettik. Kızlar teker 

teker gelmeye başladılar, kavuşmalar, 

çığlıklar, sarılmalar… Muhteşemdi. Yurt-

dışından gelenler vardı Suzan Nadi, 

Yelda Aksoy Recsei, Zeynep Atikkan 

Gültekin ABD'den; Lydia Çiçek, Malka 

Varol Moskatel Kanada'dan; Sevtap Ön-

gören Sycamore İngiltere'den; Beki 

Ojalvo Muaraf, Judit Eskenazi Baruh, 

Suzette Katan Reyna, Suzi Almaleh 

İsrail'den; Ayşe Dağıstanlı da İzmir'den 

geldi. Pek çoğu 50 yıldır birbirini görme-

mişti. Yemek bir şölen olmanın yanı sıra 

kavuşmalar da eşsizdi, neşeli mutlu ço-

cukça; herkeste özlem ve doğallık hâ-

kimdi. Anı Kitabı yemek sonrasında da-

ğıtıldı. Çok beğenildi, çığlıklar atıldı.

Bize bu güzel unutulmaz günü yaşatan 

derneğimize, Lale Başkan ve Yönetim 

Kuruluna, bilhassa yönetim kurulundan 

kardeşim Emine Esenkova Gönel'e, can 

kardeşlerim Ayfer Kalafatoğlu ve Canan 

Ünsal'a sınıfımızı süsledikleri için son-

suz teşekkürlerimizi iletiriz. 

Ayrılmak güç oldu. Uzaktan gelenler ev-

lerine döndü; buradakiler de mümkün ol-

duğunca sık görüşme kararı aldılar. 

Rüya gibi bir haftaydı.

Biz 70 mezunu dört kişi, Meral Sarıoglu 

Umar, Emine Esenkova Gönel, Yasemin 

Kaya ve ben, bir komite kurup Mayıs 

2019'dan itibaren hummalı bir çalışma-

ya giriştik. Elimizde Lale Başkan'dan 

alınmış birtakım adres ve telefonlar 

vardı ama tüm mezunlara ulaşmak ge-

rekiyordu. Önce bir program oluşturduk 

ve hedefe doğru emin adımlarla yürü-

dük.

Barkovizyon biliniyordu ama anı kitabı bi-

linmiyordu. O tamamen bir sürprizdi, her-

kes bir ucundan tuttu, defalarca Yase-

min'de, café'lerde toplanıldı ve sonunda 

kitap en çok da Meral'in çalışmaları sa-

yesinde ortaya çıktı. Müthiş olmuştu, o 

günden geriye somut elle tutulur gerçek 

bir Anı Kitabı kaldı.



'SİVRİDİLLİ YAZAR' 
(NDS 70) MİNE KIRIKKANAT İLE SÖYLEŞİ

Hazırlayan: (NDS 70) Em�ne Esenkova GÖNEL

Edebiyat dünyasında da esasen kadın 

yazarların büyük ayrımcılığa uğradığına 

değindi; çok tanınan ve asla kendilerin-

den umulmayacak denli kadın düşmanı 

olan yerli yabancı yazarlardan alıntılar 

yaptı.

3 Aralık Salı günü kimilerine göre tapıla-

sı, kimilerine göre kaçınılası ama mu-

hakkak ki 'cesur' gazeteci ve yazar Mine 

Kırıkkanat ile Cumhuriyet Yayınları'ndan 

çıkan son kitabı “Adı Öküzden Sonra 

Gelen” ve genel olarak hayat hakkında 

konuşmak üzere NDS Lokali'nde me-

zunlar ile bir araya gelindi.

Mezunumuz, arkadaşımız, ara ara soru-

larla da kesilen söyleşisinde, kadının 

ezelden beri nasıl ezildiğini, erkek ege-

men toplumların nasıl kadına taham-

müllerinin olmadığını, özellikle diktator-

yal yönetimlerde kadının tamamen ses-

sizleştirmeye çalışıldığını vurguladı.

1970 yılında NDS'ten mezun olduktan 

sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Sosyoloji bölümünü bitiren ve ga-

zeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nin 

İspanya muhabiri olarak başlayan, 

halen aynı gazetenin yönetim kadrosun-

da yer alan gazetecimiz, yazarımız, soh-

betine önce son kitabının adı ile ilgili bilgi 

vererek başladı. Bu adı koyarken, Nazım 

Hikmet'in “Kuvayi Milliye Destanı”ndaki 

'Ve soframızdaki yeri / Öküzümüzden 

sonra gelen' ifadesi ile ülkemizdeki fe-

minist hareketin öncülerinden Duygu 

Asena'nın “Kadının Adı Yok” isimli ese-

rinden esinlendiğini, bu topraklarda ka-

dını değersiz gören zihniyeti yermek ve 

çağrıştırmak üzere kullandığını anlata-

rak söze başladı.

Yer yer anılarına değindi. Duygu 

Asena'nın kendi fiziki güzelliğinin yanı 

sıra gönlünün de güzelliğini özel haya-

tından bir bölüm paylaşarak vurguladı. 

İşte gene, bahsettiği gibi, maddi sıkıntı-

lar ile uğraştığı ve bir yandan da rahatsız 

annesine baktığı bir dönemdir; Ercan 

Arıklı, Duygu Asena yönetiminde, 'Ka-

dınca' dergisini yayınlama kararı alır. Ya-

zarçizer kadrosu tespitinde daha önce 

hiç tanışmadıkları halde Duygu Asena, 

Mine Kırıkkanat'ı arar ve kendisine köşe 

vermeyi düşündüğünü, kabul edip et-

meyeceğini sorar. Yazarımız derhal bu 

teklifi kabul eder ancak bir koşul ileri 

sürer: bu da anneciğinin ömrü boyunca 

devam edecek olan bakım ücreti karşılı-

ğı en yüksek ücret. Asena da, derhal bu 

koşulu kabul eder, Duygu Asena sözü-

nü sonuna kadar tutar. Neticede Kırıkka-

nat'ın kendi deyimi ile 'sonsuz minnet 

duyduğu' bir arkadaşı daha olmuş olur.

Mine Kırıkkanat, bu şekilde asla unuta-

madığı bir diğer gazeteci yazar arkada-

şının da Zeynep Göğüş olduğunu ifade 

etti. Paris'e taşındığı ilk yıl kendi deyimi 

ile donmaktan Göğüş'ün sıcacık giysile-

ri ile korunduğunu dinleyicileri ile pay-

laştı.

Konu elbette kadın olunca, dünyanın ku-

ruluşundan bu yana bitmek tükenmek 

bilmeyen sorunlar masaya yatırıldı. 

Genç bir gazeteci kadının mesleğe baş-

ladığında dünyanın neresinde olursa 

olsun yaşadığı sıkıntıları detaylandıra-

rak anlattı. Sektördeki kadına bakış açı-

sını ve dolayısıyla kadın gazetecilerin 

belki de erkek meslektaşlarına oranla iki 

üç kat fazla çalışmaları gerektiğini, ken-

dilerini kabul ettirebilmek için ciddi mü-

cadeleler vermek zorunda kaldıkları ger-

çeğinin altını çizdi. Gazetecilerin çoğu 

zaman ücretlerinin ödenmediği, ya da 

geç ödendiğinden, sigortalarının yapıl-

madığı ya da geç yapıldığından bahset-

ti.

Lokalin salonu lebalep doldu beklendiği 

üzere, Kırıkkanat fanları yerlerini aldılar.

Bir yandan insan hakları, özgürlükler ko-

nuşulurken nasıl oluyordu da kadına şid-

det dünya bazında yükseliyor, kadın ci-

nayetlerinde büyük artış oluyordu? 

Bunun nasıl önüne geçilebileceği hak-

kındaki düşüncelerini paylaştı. Paris'te, 

özgürlükler kentinde dahi kadına şidde-

tin kol gezdiğini ifade etti.

Saat 14.00'de başlayan ve yaklaşık bir 

buçuk saat süren söyleşinin sonunda 

üretken yazar Mine Kırıkkanat en son ki-

taplarını sevenlerine imzaladı, kendisi 

ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırma-

dı. Çay, pasta, kek, kurabiye ikramı der-

ken saat 17.00'yi buldu. Keyifli bir günün 

sonu gelmişti.

12 MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2020
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

GEZİ

12 MART PERŞEMBE

HRANT DİNK MÜZESİ 
BULGAR EKZARHANE 

BİNASI ve BAHÇESİ

Aygen Kalkavan 0532 616 61 67

GEZİ

28 MART CUMARTESİ

TEKFUR SARAYI, 
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ, 

KARİYE MÜZESİ, VS

Lena Yeniyorgan    lenayeniyorgan@yahoo.com

TİYATRO

4 NİSAN CUMARTESİ

SAAT 20.30

«KALDIRIM SERÇESİ»

 ZORLU PSM

 
Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89

ANNELER GÜNÜ KERMESİ

8 MAYIS CUMA

09.00 – 15.00

NOTRE DAME DE SION'A 

BEKLİYORUZ!

Ayfer Çağlayan   0212 246 59 47

ANI DİPLOMALARI 

18 NİSAN CUMARTESİ 
SAAT 12.00

TAKSİM ELİTE WORLD OTEL

1950, 1960, 1990, 2000, 2010 
Mezunlarına 

“Anı Diplomalarını” sunuyoruz.

Ceyda Kozikoğlu  0532 282 45 02                                        

LOKALDE 

TOPLANTILAR,

DOĞUM GÜNLERİ

Tülay Manuelyan  0532 311 82 82

GEZİ

25 - 26 NİSAN 
CUMARTESİ - PAZAR

ESKİŞEHİR–SİVRİHİSAR GEZİSİ
YENİ AÇILAN 

ODUN PAZARI MÜZESİ

Nuriye Doğan  0533 725 03 07

GEZİ

14 - 17 MAYIS 
PERŞEMBE - PAZAR

LİZBON GEZİSİ

Lena Yeniyorgan   lenayeniyorgan@yahoo.com

YAZA VEDA PARTİSİ

19 EYLÜL CUMARTESİ 

OKULUMUZDA

18.00 – 24.00

Arda Tanikyan  0535 457 11 88

Hande Tever  0533 763 06 54

Lizet Behar  0544 549 38 00 
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BİR “20 JANVIER”NİN ARDINDAN: 18 OCAK 2020

Konuşmalar: Lale Murtezaoğlu, Vincent Corbeau (Consul adjoint), Yann de Lansalut, Suzan Sevgi

2020 NDS Başarı-Onur Ödülleri: (soldan sağa)

(NDS 79) Emine Perviz Berkem Erdem, (NDS 82) Özlem Yüzak Bursalı

(NDS 86) Prof. Dr. Şebnem Kuruoğlu Burnaz, (NDS 88) Yeşim Pınar Ursavaş Kitapçı

Yazarlarımız: (NDS 87) İpek Anamur Genç, 

(NDS 70) Mine Kırıkkanat, (NDS 90) Tuba Köseoğlu Okçu

Konuşmalar-Sınıf temsilcileri: Ülker Türkmen, Talin Budak, Berfin Kıyıcı   Sunum: Beysül Aytaç Mandou



15MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2020

70 Mezunları 50. yıl anı plaketleri ile

80 Mezunları 40. yıl anı diplomaları ile

95 Mezunları 25. yıl anı plaketleri ile
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İSTANBUL'U NDS'Lİ ARKADAŞLARLA GEZDİK: 
SARAÇHANE, UNKAPANI, ZEYREK, HAYDAR, CİBALİ 

Hazırlayan: (NDS 66) Sema BAYKAN

Caddeye çıktığımızda solumuzda Boz-

doğan Kemerleri tüm anıtsallığı ve ihti-

şamıyla bizi karşıladı. Geç Roma, Erken 

Bizans dönemine ait bu su kemerleri 

Hadrianus (MS 117–138) ya da Valens 

(MS 364-378) Kemeri olarak da bilinir 

Su sıkıntısı çeken şehre Belgrad orma-

nından su getirmek için yapılmıştır. Fatih 

zamanında su şebekesine dâhil edilen 

kemerlere, II. Bayezid ve I.Süleyman 

(Kanuni) zamanında Halkalı suyu da ek-

lenmiştir.

Çivicizade Mehmet Efendi'nin kızı tara-

fından yaptırılan Ümmü Gülsüm Cami-

inin yanından geçip Zenbilli Ali Efendi 

Medresesine geldik. Fatih zamanında 

yaşadığı söylenen müftü Ali Efendi fetva 

almak üzere kendisine başvuranların so-

rularını evinin penceresinden sarkıttığı 

zembille alıp cevapları da aynı yoldan 

ilettiği için halk arasında “Zenbilli” laka-

bıyla anılır olmuş. Yokuş aşağı yürürken 

hâlâ ayakta duran, kimi restorasyon gör-

müş kimi harap ve köhne ama eski gü-

zelliğini koruyan ahşap evlerin resmini 

çekmemek olmazdı doğrusu. 

Okulumuz Mezunlar Derneği 30 Kasım 

2019 Cumartesi günü İstanbul'un tarihi-

ni kokladığımız bir geziyle bize unutul-

maz bir gün yaşattı. Geziye 17 arkadaşı-

mız katıldı. Sabah 10.00'da okul binası-

nın önünde buluştuk ve otobüsümüzle 

neşe içinde yola koyulduk.

Unkapanı adı zahire ölçülen yer anla-

mındadır. İstanbul'a gelen zahire, yi-

yecek ve diğer ihtiyaç maddelerinin öl-

çümünün, ekspertizinin, fiyatlandırılma-

sı ve dağıtım işlerinin yapıldığı “kapanla-

rın” bulunduğu semttir. Burada yer alan 

SSK (bugün SGK) Zeyrek tesisleri mo-

dern mimarinin güzel bir örneği olarak 

1962 yılında Mimar Sedat Hakkı Eldem 

tarafından tasarlandı ve yapıldı. 1986'da 

Ağa Han ödülünü alan bina Cumhuriyet 

döneminin en güzel 10 binası arasında 

sayılıyor.

Gazanfer Ağa medresesi ve Çinili Ha-

mamı dışarıdan gördük. Mimar Sinan ta-

rafından 16. yüzyılın ikinci çeyreğinde 

inşa edilen ve içi günümüze ulaşmamış 

İznik çinileriyle kaplı bu hamam halen 

şahıs mülkiyetinde turistik hamam ola-

rak işletiliyor.

Saraçhane ilk durağımızdı; İstanbul'un 

fethinden sonra kurulan ilk semttir. Adını 

at koşumları, meşinden yapılan eşyaya 

verilen “saraç” isminden alır. Burada 

Şehzadebaşı Camii Külliyesi anıtsal ya-

pısıyla karşımıza çıktı. Mimar Sinan'ın 

inşa ettiği ilk selatin camidir (1543– 

1548). Kendinden sonra padişah olma-

sını dilediği oğlu Şehzade Mehmet'in 

ölüm haberini alan I. Süleyman (Kanu-

ni), Mimar Sinan'a kendi için başlattığı 

bu camiin kıble tarafına oğlunu gömdür-

müş ve bu camii de ona adamıştır. Orta 

kubbe 37 m. yüksekliğinde ve 5 yan 

kubbe ile desteklenmektedir. İçerisi 

İznik çinileri ile bezenmiştir. Gözümüze 

çarpan tavandan sarkan devekuşu yu-

murtalarının ise örümceklere karşı koru-

ma maksatlı olduğunu öğrenmek bizi şa-

şırttı. Geometrik ve stilize bitkisel öğe-

lerle süslü çift minaresi vardır, gözyaşı 

olarak da yorumlanır ve Sinan'ın tasarla-

dığı en görkemli minaredir.

Vefa semtinin dar sokaklarında yürüye-

rek meşhur Vefa Bozacısı'na ulaştık. Bu 

fırsatı değerlendirip sıcak leblebi eşli-

ğinde içtiğimiz bir bardak bozanın tadı 

damağımızda kaldı. 1876'da Kara-

dağ'dan göçen Arnavut genci Sadık, 

boza yapıp satmaya başlar. O zamanın 

nezih semti Vefa'da bozacı dükkânı 

açan Sadık Efendi daha sonra Vefa so-

yadını almıştır ve boza asırlardır onun 

adıyla bütünleşmiştir.

Aziz Hamud Vakfı önünden geçerek 

Fatih'e yöneldik. İtfaiye Caddesinde yer 

alan Siirt Çarşısı aktarların, kasapların 

bulunduğu, ahşap eşyaların satıldığı 

büyük bir sokak. Burada leziz yöresel 

Bünyan kebabı ve perde pilavı yedikten 

sonra Zeyrek'e doğru yolumuza devam 

ettik.
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ŞANLIURFA GEZİSİ

Hazırlayan: (NDS 65) Beyhan Özoğuz OĞUZ

Erken Bizans dönemine ait ve sonradan 

camiye çevrilen Hacı Süleyman Camiini 

ve 1453 tarihli bir sahabe mezarı olan 

Abdülkadir Dede Kabri'ni geçtik. Zeyrek 

Kilise Camii/ Pantokrator Manastır Kili-

sesi muhteşem yapısıyla bizi karşıladı. 

12. yüzyıl bir Doğu Roma/Bizans ma-

nastır kompleksi olan yapı günümüzde 

ayakta kalmış az sayıdaki Bizans döne-

mi mimari örneklerindendir. “Pantokra-

tor” yani “Evrenin Hâkimi” olan İsa'ya 

adanmıştır. Etkileyici anıtsal yapısı, 

apsid bölümü ve ilk planını koruyan iç dü-

zenlemesi ile yapı bizi çok etkiledi. Fatih 

döneminde önce medrese, sonra cami-

ye çevrilmiştir. Rehberimizin teklifiyle 

Haliç manzarasının tadını çıkararak bir 

kahve molası verdik. Gene o yakınlarda 

dik bir yokuş üzerinde yer alan Eski 

İmaret Camii / Pantepoptes Manastırı 

önümüze çıktı. “Pantepoptes” yani “Her 

Şeyi Gören” İsa'ya adanmış bir 11. yüz-

yıl Bizans kilisesidir. Fatih döneminde, 

Fatih Külliyesi yapılıncaya kadar burası 

imaret-zaviye ve medreseye dönüştü-

rülmüştür. Kilisesi de medresenin mes-

cidi olmuştur. Bina etrafında bugün iske-

leler kurulmuş ve Vakıflar tarafından res-

torasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Cibali yokuşların, dar sokakların, ahşap 

evlerin ve yoğun nüfusun olduğu bir 

semt. Osmanlı Döneminde teknelerin 

kalafatlandığı yer olduğu için kullanılan 

yanıcı maddeler nedeniyle büyük yan-

gınlara sebep olmaktaydı. Haydar Cad-

desini yürürken, meşhur tiyatro oyunu 

“Cibali Karakolu”a ilham veren binanın 

önünden geçtik. Aynı cadde üzerindeki 

metruk yapının Kanuni Sultan Süley-

man dönemi vezirlerinden Haydar 

Paşa'nın medresesine ait olduğunu öğ-

rendik. Unkapanı Köprü Meydanında 

rehberimiz bize son olarak kapısında 

“Şazeli Tekkesi” yazan bahçeli bir yapıyı 

gösterdi. Şazeliler 13. yüzyılda Endü-

lüs'de ortaya çıkan bir tarikat ve kahveci 

esnafının piri olarak biliniyor. Berberi kö-

kenli olmasına rağmen Mısır'da çok ya-

yıldığından bu ülkenin musikisi tekkede 

ağır basar. Osmanlı dönemindeki tekke-

lerin kahve ocaklarında da “Şazeli” isim 

levhası bulunmaktadır. Artık gezimizin 

sonuna gelmiştik. Güzel bir günü ta-

mamlamanın keyfiyle, biraz yorgun ama 

çok mutlu, bir dahaki gezide buluşmak 

üzere ayrıldık.

Bu zevkli geziyi düzenleyen Dernek Baş-

kanımız Lale Murtezaoğlu, organizas-

yonu yapan Lena Yeniyorgan ve gezinin 

rehberliğini üstlenerek çok değerli bilgi-

ler aktaran, geziye renk katan NDS'li reh-

ber arkadaşımız Nilgün Aliefendioğlu 

Kural'a içten teşekkürü borç bilirim.

Şanlıurfa Müzesi ise son derece iyi çalışılmış ve çok kapsamlı bir müze.

Sevgili NDS'liler 5–7 Ekim arası çok keyifli bir gezi yaptık.

Gezimiz Atatürk barajı, sular altında kalan Halfeti, Balıklı Göl'le devam etti ve “Sıra Ge-

cesi” eğlencesi ile sona erdi.

Göbeklitepe dünyanın bilinen en eski kült merkezi, herkesin görmesi gereken muhte-

şem bir yer.

Esas gaye Göbeklitepe'yi görmekti gerçi ama rehberimiz Nilgün Kural eşliğinde Jale 

Civelek, Şule Akbülbül, Figen Azer ile iki arkadaşı ve bendeniz çok güzel bir üç gün ge-

çirdik.

Nilgün Kural Hanım ile yeni gezilerde buluşmak dileğiyle…
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YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Hazırlayan: (NDS 71) Fer�de Ünüvar ALTAN

“KÖPEKLİ ÇOCUKLAR GECESİ”

Dünya Çevre ve Barış Örgütleri dağıtılmış etkisizleştirilmiştir. 

Dünyanın dört bir yanından sesleri yükselen “İklim Çocukları” 

ve savaşların göçlerin yalnız bıraktığı kimsesiz “Köpekli Ço-

cuklar” tüm baskılara rağmen mücadele ederler. Ve umut on-

lardadır.

(NDS 59) Oya Baydar Can Yayınları'ndan 

çıkan bu distopik romanında hepimizin çok 

iyi bildiği ama çoğumuzun umursamadığı 

çevre felaketini gözler önüne seriyor. Sa-

vaşlar, katliamlar, kölelik, kadınlar, çocuklar 

ve hayvanlara türlü işkence, taciz, tecavüz 

ve cinayetler. Dünyaya hükmeden süper 

güçlerin acımasızlığı, çevre koşullarına 

çare bulmak yerine silah sanayini geliştirmek ve kendinden ol-

mayanı yok etmek. Kanlı savaşların yanında siber savaşlar.

“DÜŞLER VE GÖLGELER”

(NDS 88) İpek Anamur Genç Ceres Yayınla-

rı'ndan çıkan bu kitabında 90'lı yıllarda aynı 

üniversitede dostluğu ve eğlenceyi payla-

şan, sonrasında rastlantılarla hayatları de-

ğişen, farklı yollara savrulan beş genci anla-

tıyor.

Biri ünlü bir müzisyen olur, diğeri asla bir 

daha sevemem diye düşünmesine rağmen 

evlenip mutluluğu yakalar, bir diğeri de tut-

kularının esiri olur. İkisinin ise hikâyesi hüzünlüdür. Birbirlerini 

tutkuyla sevdikleri halde aşklarını düşlerde ve “içlerinde” ya-

şarlar.

“ADI ÖKÜZDEN SONRA GELEN”

Yazarımız kadının kaba gücüyle olmasa da, 

“zekâsıyla” her geçen gün bu egemenliği er-

keğin tekelinden alışını ustaca anlatıyor.

(NDS 70) Mine Kırıkkanat Cumhuriyet Ki-

tapları'ndan çıkan bu son kitabında tarih bo-

yunca kadına yönelen ataerkil bakışı farklı 

coğrafya, din ve düşünürlerden seçkilerle 

ele alıyor. Manzara hep aynı: “Kadının yolu-

nu kesen erkek egemenliği”.

“MİMARLAR ODASI TARİHİNDEN 

  PORTRELER: NUR AKIN”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük-

kent Şubesi Yayınları tarafından Kasım 

2019'da basılan bu kitap Işıl Çokuğraş ile 

Ceylan İrem Gencer'in Prof. Dr. Nur Akın'la 

çocukluğu, eğitim hayatı, ailesi ve meslek ya-

şamı konusunda yaptıkları sözlü tarih görüş-

melerinin bir ürünü.

Tarihi çevre koruma, tarihi yapı restorasyo-

nu, tarihi çevrede eski-yeni yapı birlikteliği, geleneksel Anado-

lu kent ve konutu ve 19. yüzyıl İstanbul'u (NDS 67) Nur Fersan 

Akın'ın başlıca araştırma konuları arasında yer alıyor. Bu kap-

samlı söyleşide dile getirdikleri bir akademisyenin portresi ol-

manın ötesinde ülkemizdeki mimarlık eğitiminden meslek or-

tamına, koruma kültürü alanındaki çabalara kadar bunca yıllık 

yaşanmışlığın, zengin bir üretkenliğin dökümü olarak algılana-

bilir.

“BU DA NERDEN ÇIKTI ?”

(NDS 90) Tuba Köseoğlu Okçu'nun Hürri-

yet Kitap'tan çıkan kitabını elime aldığımda 

ilk ilgimi çeken kapak resmi oldu ve beni gü-

lümsetti. Kapağın kenarından başını uzat-

mış “Bu da Nerden Çıktı” dercesine merak-

la ama bir o kadar da ciddiyetle bize bakan 

bir Baykuş. Biliyoruz ki Baykuş bilgelik, 

ölçü, sanat ve zekâ tanrıçası Athena'nın 

simgesi. Tuba Köseoğlu müthiş bir seçim 

yapmış.

İnsan vücudunda kan ile beslenmeyen tek bir organ varmış: 

kornea. Oksijeni doğrudan havadan alırmış.

Ben de hemen karıştırmaya başladım kitabın sayfalarını. 

Bizim baykuşumuzun delici bakışlarının sebebini buldum. 

Meğer gözleri sabitmiş, yani gözlerini bizim gibi sağa sola yu-

karı aşağı oynatamıyormuş. Etrafını görmek için başını 300 de-

rece çevirebiliyormuş.

“DİJİTAL HUKUK”

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf 

öğrencisi (NDS 16) Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu 

“Dijital Hukuk” isimli bir kitap yazdı.

Seçkin Yayıncılık'tan çıkan kitabında konuyu 

sade bir dille kitaplaştıran mezunumuz, 

“Daha adil bir dünyada yaşayabilmek için 

tüm insanların hukukun özünü bilmesi kana-

atimce şarttır. Teknolojik gelişmelerin de 

mantığının anlaşılması, her şeyin dijitalleştiği dünyada, karşı-

laştığımız birçok olayı daha isabetli şekilde çözüme kavuştur-

mamızı sağlayacaktır” diyor.
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SERGİLER

“ÇİZGİNİN GÜCÜ İLE RESME DOKUNMAK”

(NDS 86) Irmak Özcan Birlik'in bir ressam arkadaşı ile birlikte 

Ankara Emin Antik Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisi 16 

Kasım – 12 Aralık 2019 arasında sanatseverlerin beğenisine 

sunuldu. Sanatçımızın nesne-duygu bağlamındaki soyut re-

simlerinde, karışık renklerin sağladığı sıcaklığı, figüratif çizgi-

lerinde de kendi düş dünyasının berraklığını ve izdüşümünü 

görüyoruz.

“DOĞADAN YANSIMALAR”

Özellikle doğa fotoğrafları çeken mezunumuz (NDS 65) 

Leman Karaca Dorsay'ın “Doğadan Yansımalar” sergisi 15 

yeni fotoğrafla zenginleştirilmiş olarak 5–18 Kasım tarihleri 

arasında  Levent  Tenis  Kulübü'nde açıldı.

“RENKLERİN AŞKI”

(NDS 64) Sosi Kırçık Cindoyan'ın “Renklerin Aşkı” isimli ebru 

sergisi 19–22 Kasım tarihleri arasında bu defa Şişli Belediyesi 

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle bu-

luştu.

Ebru sanatına Galatart Ebru Atölyesi'nde başlayan mezunu-

muz, gül dallarına bağlanmış atkuyruğu kıllarından yapılan 

fırça ile suya dökülen renklerin dansının kendisine huzur ver-

diğini belirtiyor.

“HİKÂYEMİZ” KUMAŞLA TASVİR SERGİSİ

(NDS 65) Eti Kastoryano Koen'in sergisi 21 Kasım–20 Aralık 

tarihleri arasında 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde sa-

natseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı kendisinin ve eşi-

nin aile öyküsünü, Seferad Yahudilerinin 1492'de İspanya'nın 

Girona kentinden başlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun Sela-

nik, Edirne, Silivri, Mersin, Bursa şehirlerinden geçerek İstan-

bul'da noktalanan yolculuğunu büyük bir beceri ile kumaş par-

çalarına dönüştürmüş. Kumaşla Tasvir arkadaşımızın geliştir-

diği bir teknik, geleneksel “patchwork” çalışmasının çizim, 

boya, nakış ve yazıyla harmanlanmasından oluşuyor.
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COLMAR VE STRASBOURG GEZİ NOTLARI: 
8–11 ARALIK 2019

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2020

8 Aralık 2019 Pazar sabahı Basel'e ha-
reket ettik. Uçaktan indiğimizde otobü-
sümüz ve hanım şoförümüz bizi bekli-
yordu. Basel kent merkezine vardığımız-
da önce Noel pazarını dolaştık; sıcak şa-
rapla dolu yerel figürlerle bezenmiş kır-
mızı tombul seramik kupalarımız elimiz-
de, ışıklı renkli ve süslü yılbaşı tezgâhla-
rının tadını çıkardık. Marktplatz Meyda-
nındaki muhteşem belediye binası Rat-
haus'u antik bir mücevher gibi inceledik, 
avlusunda laterna eşliğinde Noel mü-
zikleri dinledik.

Sonra Colmar yolu üstünde 
Eguisheim'a uğradık. Sarmal 
şeklinde inşa edilmiş labirenti 
andıran yolları, üçgen çatılı ren-
gârenk evleri, ışıklarla süslen-
miş daracık sokaklarıyla Alsa-
ce Şarap Yolunun mutlaka ge-
zilmesi gereken bir köyü; 2013 
yılında Fransa'nın en güzel 
köyü seçilmiş.

Hava karardığında Colmar'da 
otelimize yerleşmiştik. Akşam yemek ön-
cesi, Venedik benzeri kanalları ve Roma 
Katolik kilisesi Saint-Martin Katedralini 
gezdik. Hava kararınca Noel pazarları-
nın kırmızılı tezgâhları ve süsleri daha be-
lirginleşti. Bu kanalları Ren nehrinin bir 
kolu olan Lauch besliyor. Eskiden kasa-
bada bulunan tabakhaneler atıklarını bu 
kanallara yönlendirirmiş ancak günü-
müzde bölge tertemiz; çiçekler, ışıklar 
içinde. Colmar ve Strasbourg, tarih bo-
yunca Almanya ile Fransa arasında sü-
rekli el değiştirmiş. Halk Fransızca ko-
nuşmakla birlikte Almancaya da aşina; 
zaten köy isimleri ve büyük yerleşimler-
deki meydan cadde isimleri hep Alman-
ca.

Daha sonra Yukarı Ren bölgesinde etra-
fı üzüm bağlarıyla çevrili Riquewihr kö-
yünü gezdik. Tarihi mimarisinden dolayı 
popüler turistik bir yerleşim olan bu 
köyde Riesling şarabı ve diğer tüm şa-
raplar, peynirler, et ürünleri turistlere bol 
bol sunuluyor.

Yağmurlu ve soğuk öğleden sonra 900 
senelik Haut-Koenisbourg Şatosunu 
gezdik. Yukarı Ren ovasına hâkim yük-
sek bir konumda yer alan, etrafı hendek-
le çevrili şato, iner kalkar köprüsü, silah 
odası, topların sergilendiği alanlarıyla 
b iz ler i  masals ı  or taçağa taş ıd ı .
Kısa bir yolculuktan sonra Strasbourg'a 
gelip otelimize yerleştik.

Ertesi sabah Ren kıyısında kanallar üs-
tünde yer alan “La Petite France” bölge-
sinin dar sokaklarını ve küçük eski evle-

rini yaya olarak keşfettik. Daha sonra 
"Musée d'Art moderne et contempora-
in”i rehber eşliğinde gezdik. 1998'de kul-
lanıma açılan bu modern ve aydınlık ya-
pının, modern sanat, çağdaş sanat ve 
sergi bölümlerini gezdik. Modern sanat 
bölümü, Alman ve Fransız sanat eserleri 
toplanarak oluşturulmuş bir koleksiyon 
sunuyor. Koleksiyon iki dünya savaşı ara-
sında üretilmiş eserleri, empresyonizm, 
neo-empresyonizm, sembolizm, kü-
bizm, dadaizm, sürrealizm akımı heykel 

ve resimlerini içeriyor. Çağdaş 
sanat bölümünde 1960 ve 
1970'li yılların Alman, Fransız 
ve Rus sanatçılarının eserleri-
ne yer verilmiş. Sergi bölü-
münde 1867– 1945 yılları ara-
sında yaşamış Alman kadın 
sanatçı Käthe Kollwitz'in eser-
lerini izledik. Käthe Kollwitz, Bi-
rinci Dünya Savaşında evladı-
nı kaybetmiş bahtsız, hüzünlü 
bir anne ama bir o kadar da ye-
tenekli ressam, heykeltıraş, 
taşbaskı ve oymabaskı sanat-
çısı; zamanındaki sosyal olay-
lara duyarsız kalmamış, halkın 
yardımına koşmuş ve eserleri-
ne anne sevgisini, insan sev-
gisini, hüznü ve adaletsizliğe 
karşı başkaldırıyı yansıtmış.

Alsace Şarap Yolu olarak da adlandırı-
lan bu bölge Vosges Dağları eteğinde 
yer alıyor; dağların kuzey rüzgârlarından 
koruduğu, kum taşı ve kalker toprak ya-

pısı üzerinde yetişen üzüm bağları ile 
göz alabildiğine uzanan bir arazi. Dola-
yısıyla şarapçılık bu bölgenin ana konu-
larından biri. İrili ufaklı şarap üreticileri 
bulunuyor; şarap tadım da bu bölgedeki 
en keyifli faaliyetlerden biri. Bölgede 
ünlü Munster peyniri başta olmak üzere 
çok çeşitli peynir üretiliyor. Yine Alsace'a 
özgü bir yiyecek olan “Tarte flambée” de 
tatmaya değer.

Tekne turunu takiben şehrin merkezin-
de yer alan gotik tarzda inşa edilmiş 
Notre Dame Katedrali’ne gittik, içerde 
özellikle kilisenin saati çok ilginçti.

İstanbul Hava Limanına gece yarısı var-
dık. Bir başka NDS yolculuğunda buluş-
mak ümidiyle başta rehberimiz Nilgün 
Hanıma, dernek başkanımız Lale Mur-
tezaoğlu'na, başarılı organizasyonu için 
Lena Yeniyorgan'a ve dolaylı şekilde 
emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşek-
kür, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Otobüsle kısa bir yolculuktan 
sonra Fransa'nın Mulhouse 
k e n t i n e  g e l d i k ,  b u r a d a 
1860–1870 yılları arasında 
inşa edilmiş bir Kalvinist kilise-
si olan Saint-Etienne Tapınağı-
nı ve önünde kurulan Noel pa-
zarlarını gezdik. Mulhouse'ta 
dolaşırken Türkçe konuşan 
pek çok göçmen vatandaşımı-
za rastladık, burası tren ve oto-
mobil müzeleriyle ünlü bir sa-
nayi kentiydi.

İkinci gün önce Ribeauvillé köyündeki bi-
yolojik üretim yapan Louis Sipp şarap 

evinde yaklaşık on kadar beyaz şarap ta-
dımı yaptık.

Öğleden sonra nehirde tekne 
turu yaptık. Tur boyunca Avru-
pa Parlamentosu ve İnsan 
Hakları Mahkemesi gibi bir-
çok ünlü yapının önünden geç-

tik.

Son günümüzün sabahında rehberimiz 
eşliğinde Rohan Sarayı’nı gezdik. 
Rohan Sarayı 14. Louis'nin emriyle 
1732–1742 yılları arasında Paris Versa-
illes Sarayından esinlenerek inşa edil-
miş. Günümüzde Arkeoloji Müzesi, De-
koratif Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanat-
lar Müzesine ev sahipliği yapıyor.

Hazırlayan: (NDS 69) D�lek Saran OVACIK
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NDS'li Gülten Hürbaş'ın oğlu,

(NDS 68) Jaklin Behar Hatem'in ablası,

(NDS 79) Ayşe Ökten Ürgen'in babası,

(NDS 46) Meral Şatır Dedebaş, 

(NDS 83) Güliçim Oğuz Işık'ın anneleri,

(NDS 72) Emirhan Sölpük Kurşunoğlu,

(NDS 79) Şükran Genel Doğan,

(NDS 74) Dorin Mizrahi Baruh'un babası,

(NDS 66) Engin Saylam Şahin'in eşi,

(NDS 74) Füsun Aynuksa Parpucu'nun annesi,

(NDS 72) Juli Damyanof Kirof'un eşi,

(NDS 65) Şeyma Dönmezer Cihan'in eşi,

(NDS 46) Nermin Gökçe Güneş'in ağabeyi,

(NDS 61) Şansu Ekinci Tangay'in ağabeyi,

(NDS 71) Eliz Takvor Kebabcı'nın kardeşi,

(NDS 72) Güler Devay Karsel'in babası,

(NDS 75) Süreyya Veysi Kaynar'ın babası,

(NDS 76) Sara Berkman Barşah'ın annesi,

(NDS 78) Megi Bişar Dostoğlu'nun annesi,

(NDS 80) Dilek Savaşman Saltık'ın eşi,

(NDS 81) Takuhi Yıldızyan Boyacıoğlu'nun annesi,

(NDS 81) Füsun Yavuz Dokur'un annesi,

(NDS 81) Gülendam Oğuz ile

(NDS 84) İdil Dinçer Şensoy'un babası,

(NDS 87) Şila Kazancıyan'ın babası,

(NDS 90) Lara Sayınsoy Dorner'in babası,

(NDS 92) Mutlu Gökdeniz Moltay'ın babası,

(NDS 92) Esra Sevinçli Özkefeli'nin annesi,

(NDS 93) Pembegül Haliloğulları Karakuş'un annesi,

(NDS 93) Yeşim Silahtaroğlu'nun babası,

(NDS 83) Figen Adıgüzel Mays'ın oğlu,

(NDS 95) Pınar Pektaş'ın annesi,

(NDS 96) Müge Tarman Karadayı'nın babası,

(NDS 98) Megi Kirof ile 

(NDS 05) Stefan Kirof'un babaları,

(NDS 06) Eren Karaören'in annesi,

(NDS 94) Beril Kebepçı Şeşetyan'ın dayısı,

(NDS 81) Gül İsmet Ataç'ın halası,

(NDS 02) Merve Ezgü'nün anneannesi ve dedesi,

(NDS 03) Neşe Eryılmaz Erden'in dedesi,  

Vefat etm�şt�r. Yakınlarına sabır d�l�yoruz.

(NDS 71) Hülya Baykam Aslantaş'ın kayınval�desi

(NDS 12) Alara Yarcan'ın kız kardeşi,

(NDS 96) Başak Tavşanoğlu Erdem'in kayınpederi,

               Brennan Joseph Warner,(NDS 00) Cemile Ant Lorenzi'nin ikinci oğlu Efe Lucien,

(NDS 90) Feral Yolal Sunar'ın kızı Maya,

(NDS 10) Aslı Özdel Behar'ın kızı Lila, Dünyaya geldi. Kutlarız.

(NDS 12) Gönül Bozay evlendi. Miyamoto Aras oldu.                Zeki Gael İbanez Kent,      

(NDS 76) Tülin Haim Telvi'nin torunu Olivia Maçaro 

(NDS 04) Geo Nedyalkof evlendi.

(NDS 06) Nazlı Ece Kılıç Ayken'in oğlu Aras,

(NDS 56) Dilek Aytaç Kent'in torun çocuğu 

(NDS 68) Kaysu Ceylanoğlu Beyazyürek'in kız torunu Neva,

(NDS 74) Linda Narman Kuyumcuyan'ın torunu 

(NDS 06) Nedim Mazliyah'ın kızı Galia,
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