
EK!M - KASIM - ARALIK 2009

Sevgili NDS’liler,

Yıllardır bilgisayar ba!ında sizler için
4 sayfalık siyah beyaz “Bültenimizi”
hazırlarken, bu sefer, “niye olmasın,
niye daha kapsamlı, renkli, resimli,
dergi tadında bir bülten yayınlama-
yalım” diye dü!ündüm, konuyu
yönetim kurulundaki arkada!larımla
payla!tım ve hemen i!e giri!tik.
Yönetimin dı!ındaki mezunlarımızın da
deste"i ile sizlere ilk renkli sayımızla
“Merhaba” diyoruz.

Amacımız, 22. yılını sürdüren Der-
ne"imiz’in geldi"i noktayı, yaptıkları-
mızı, mezunlarımızın ula!tı"ı güzellikleri
haber vermek, etkinliklerimizi duyur-
mak, hep beraber daha ileriye ko!mak!

Derne"imiz, 2006 yılında medyada da
çok ses getiren “Okulumuzun 150. yıl”
kutlamalarına imza attı:

-Mezunlarımızdan Saadet Özen’in
hazırladı"ı ve Yapı ve Kredi Yayın-
ları’ndan piyasaya çıkan “Yüz Elli Yılın
Tanı"ı: Notre Dame de Sion” ba!lıklı
kitap,

-Yapı ve Kredi Sermet Çifter
Salonu’nda açılan aynı ba!lıklı sergi
ve sergi boyunca mezunlarımızın
sundu"u konferanslar,

-Can Dündar tarafından hazırlanan ve
NTV’de yayınlanan “Notre Dame de
Sion’un Çocukları: Çalıku!ları” adlı
belgeselimiz,

-Özel bir gösteri için #stanbul’a davet
edilen Ankara Devlet Opera ve
Balesi’nin “Çalıku!u“ balesi,

-P.T.T.’ye bastırılan NDS 150. Kurulu!
Yılı Anı Pulu ve Milli Piyango #daresi’ne
yaptırtılan logomuzu içeren piyango bileti…

Yine yo"un çalı!malar sonunda yıllardır
üyelerimizin özlemini duydukları lokali-
mizi 2008 $ubat’ında Ni!anta!ı Rumeli

Caddesi 16/6 no.lu binada açtık!
Arkada!larınızla bulu!abilece"iniz, sınıf
toplantılarınızı düzenleyebilece"iniz,
çe!itli seminerlere (briç, vs.) katılabi-
lece"iniz, misafirlerinizi a"ırlayabile-
ce"iniz bu sıcak yuvayı ayakta tuta-
bilmek için hiç olmazsa “senede bir
kez” sınıf toplantınızı burada yapmanızı
öneriyoruz!!!

Kurulu! amacımıza uygun olarak, siz
üyelerimizin deste"i ile gerek okulu-
muzda ö"renim gören ö"rencilere,
gerek çe!itli üniversitelerde e"itim
yapan 24 ö"renciye her ay düzenli
olarak burs yardımı yapmaktayız.
Ülkemizin gelece"ine ı!ık tutacak
kabiliyetli gençlere biraz olsun yardım
edebildi"imiz için mutluyuz!

Sorunların halledildi"i, soruların en kısa
zamanda cevaplandırıldı"ı, büyük ve
etkin ileti!im a"ımız olan NDS Yahoo
grubumuzda ise 2000 üyeye ula!tık.

Derne"imizin Okul Yönetimi ile ortak-
la!a olu!turdu"u “NDS Edebiyat
Ödülü” projesi kapsamında “jüriyi
olu!turmak, NDS mezunu yazar, gaze-
teci ve ö"retim üyelerinden olu!an
jüriyi seçmek ve ön jüri olarak da

kitapların ilk elemesini yapmak konu-
larında”çalı!tık. 2009 Mayıs ayında
Gürsel Korat’ın “Kalenderiye” adlı eseri
jürimiz tarafından büyük ödüle layık
görülürken, mansiyon ödülü de
“$ehper, Dehlizdeki Ku!“ adlı eseri ile
Ay!egül Çelik’e verildi.

Dernek olarak bir yandan üye
oldu"umuz #KKB’nin (#stanbul Kadın
Kurulu!ları Platformu) çalı!malarını
desteklerken, di"er yandan Fransız
okulları mezunlarını bir araya getirecek
olan “Union’u” kurma a!amasındayız.
Ortak aldı"ımız karar do"rultusunda
Union’a “Dernek” olarak de"il, üye
bazında katılabilece"iz.

Umarım bir sonraki sayımızı da bu
!ekilde yayınlayabiliriz.

Etkinliklerimizde görü!mek dile"i ile,
sevgiler.

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNE!"

Lale Murtezao#lu (NDS 64)
NDS’liler Derne"i
Yönetim Kurulu Ba!kanı



S"Z" EV"N"Z KADAR SICAK LOKAL"M"ZE BEKL"YORUZ!

Lokalimizin Adresi:
Rumeli Cad. Ogan Apt. No: 16/6
Ni!anta!ı - #STANBUL
Tel: 0212 219 24 90

Sevgili NDS’liler;

Bir buçuk senedir Ni!anta!ı’nda sizler

için; okul anılarınızın en güzellerini

hatırlatacak e!yalarla dö!enmi!,

evinizdeki en sevdi"iniz kö!elerden

daha sıcak bir lokal i!letiyoruz.

Arkada!larınızla briç oynamak veya

dersini almak, sanat tarihi kurslarını

izlemek, sınıf toplantıları yapmak,

okulumuz mezunu de"erli edebiyat-

çılarımızın son eserlerini tanıtan

panellerde bulunmak istiyorsanız

0 2 1 2  2 1 9  2 4  9 0  n u m a r a l ı

telefonumuzdan bizlere ula!abilirsiniz.

Bu toplantılarda sizlere sunabilece"imiz

çe!itli mönülerimiz var: Üç peynirli

ravioli, ıspanaklı fettucini, fesle"en

soslu linguini, tavuklu-ıspanaklı-peynirli-

jambonlu krepler, sebzeli ki!ler, keçi

peynirli börekitaslar, ayrıca çayla

croissant ve pasta çe!itleri.

Diyette iseniz; hiç endi!elenmeyin.

Kepekli tostlarımız, Akdeniz ye!illikli

salatalarımız, diyet peynir, galeta ve

hatta diyabetik kurabiyelerimiz sizler

için daima hazırdır.

Bir sürprizimiz daha var: Torunlarınız

için ya da genç annelerimizin anaokulu,

yuva, ilkö"retimde okuyan çocukları

için palyaçolu ve istenilen temaya

uygun olarak hazırlanan do"um günleri

partilerimiz!

Geçti"imiz yılba!ı partisi için 2004

mezunlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca 20 ki!iye kadar i! ya da e"itim

amaçlı toplantılarınızı NDS lokalinde

gerçekle! t i rebi l i rs in iz .  Rumel i

Caddesi’nde, merkezi bir konumda

bulunan NDS lokali saatlik, yarım ve

tam günlük cazip toplantı paketleri

sunmaktadır. Bu paketlere mekan

kirası,%bilgisayarlarınızı ba" laya-

bilece"iniz LCD ekran televizyon,

%bloknot, kur!un kalem, su, kurabiyeli

kahve molaları da%dahil olacaktır.

Cuma ak!amları i!inizden yorgun

çıktı"ınızda lokalimizde arkada!larınızla

bulu!abilir, birkaç kadeh !arap

e!li"inde peynir çe!itlerini tadarak

yorgunlu"unuzu unutabilirsiniz.

Bu sezon sizleri daha sık görmek

dile"iyle…
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Duygusal bir balık burcu kadını, ilkokul
ve tıbbiyeden arkada!ı olan büyük a!kı
Prof. Dr. Somer Öne!’in hayat yolda!ı,
çocukları, torunları dendi mi gözlerinin
içi gülen, genç bakı!lı bir hanım.

1957 mezunu Prof. Dr. Saime Ülker
Öne!, aynı zamanda Sion’un da bilim
alanındaki gurur kayna"ı. #!te 40 yıldır
bilim alanına kattıkları ile uluslararası

çapta ödüllere layık görülen Öne!’in
örnek te!kil edecek ba!arı dolu hikâyesi...

Bizi sanki yıllardır tanıyormu! gibi
sımsıcak gülümsemesi ile odasında
kar!ılıyor. Röportaj için hazırladı"ımız
sorular onun engin bilgileri ve ho!
sohbeti ile bir kenara atılıyor ve ortaya
Sion’lu bir bilim kadının örnek alınacak
hikâyesi çıkıyor.

#stanbul Teknik Üniversitesi’nde
ö"retim üyesi olarak görev yapmı!
matematikçi ve !air, yedi lisan bilen,
profesör Vedat Alpman ve $ükriye
Alpman’ın kızı Ülker Öne! yazdı"ı
!iirlerde babasından aldı"ı !air ruhunu,
kızı Sabahat Deniz Öne!, o"lu Süha
Remzi Öne! ve iki kız torunundan
bahsederken parlayan gözlerinde
ailesine olan ba"lılı"ını, duvarları
süsleyen diploma ve ödüllerinde ba!arı
ve azmini görüyoruz.

- Notre Dame de Sion’a giri!
hikayenizden biraz söz edebilir misiniz?
#stanbul $i!li Talat Pa!a ilkö"retim
okulunu pekiyi dereceyle tamamla-
dıktan sonra ailem Robert Kolej, o
zamanki adı ile Arnavutköy Kız
Lisesi’ne girebilmem için bana #ngilizce

ders aldırmaya ba!ladı. Bir sene
#ngilizce ders aldım. Daha sonra -kimse
yanlı! anlamasın benim kızım da Robert
Kolej mezunu ama- babama, “kızınız
rahibelerle hanımefendi gibi yeti!sin,”
demi!ler, o da beni Sion’a göndermeye
çalı!tı. Eve gelen bir mademoiselle vardı.
1 senede Fransızcam da çok iyi oldu.
Bir yılda ö"rendi" im Fransızca
sayesinde hazırlık sınıfını da atladım.

Notre Dame de Sion’u
pekiyi dereceyle ve
3.’lükle bitirdim.

- Notre Dame de Sion
size neler kazandırdı?
En ba!ta disiplinli
çalı!ma. Sonra düzenli
ve tert ipl i  o lma.
Yapaca"ın i!i sıraya
koyma.  Orada bana
v e r i l e n  s a d e c e
Fransızca de"ildi. Evet,
2 lisan ö"rendim ama
bugünkü ba!arımı bu

disipline borçluyum. Sadece lisan de"il
kültürel anlamda da çok zengin bir okuldu.
Batı müzi"i kültürünü Mère Fidélia ve
Mère Ernestine’den aldım ve bugün çok
iyi bir Batı Müzi"i ar!ivim var.

- Sizin de unutamadı"ınız anılarınız
vardır Sion çatısı altında geçen yıllarda...
Çok var, ama bir kompozisyon
yarı!masında ödül kazanmamı hiç
unutamam. Edebiyat hocamız Leyla
Hanım bizden bir kompozisyon
yazmamızı istemi!ti. Konusu hayal
dünyası. Ben de yazdım herkes gibi.
Birkaç gün sonra Leyla Hanım geldi. Sen
seçildin, dedi. Çok mutlu oldum. #kincisi
mezun olurken Mère Marie Berthe’den
kimya özel ödülünü aldım. Hatta o ödülü
alırken foto"raf çektirdik. Hiç
unutmuyorum.

Üçüncüsü, meslek hayatım açısından
da en önemlisi, psikoloji ve felsefe
hocamız Doç. Dr. Yani Anastasiadis
bize bir yetenek testi uygulamı!tı. Bu
testin sonucuysa seçece"im mesle"in
”Deneysel Tıp”olması gerekti"i ve bu
seçimle ba!arıya ula!aca"ımdı!

PROF. DR. SA"ME ÜLKER ÖNE$ "LE SÖYLE$"... KISA HABERLER...
MESLEK HAYATI

1957-1963 yıllarında #stanbul Tıp
Fakültesi’nde okudu. 1963 yılında
pekiyi derece i le ve 3.’ lükle
Tıbbiye’den mezun oldu.

1967 yılında Çocuk Sa"lı"ı% ve
Hastalıkları%Uzmanlı"ını%aldı%ve Prof.
Dr. Nüvit Tekül’ün deste"i ile Fransız
Hükümeti’nin burslusu olarak Paris
Institut d’Immunobiologie Hopital
Broussais’de, Prof. Dr. Bernard
Halpern yönetiminde #mmunoloji-
Alerji konularında çalı!tı. Prof.
Bernard Halpern kendisine”Vous
travaillez comme un soldat turc,”
derdi. Daha sonra yurda dönerek
Çocuk Sa" l ı" ı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda Uzman olarak
çalı!maya ba!ladı. 1973’te Doçent,
1980’de Profesör unvanını aldı.
Meslek alanında kendini geli!tirmeye
devam ederek, 1984’te  Pediatrik
Alerji, 1991 yılında da Pediatrik
Enfeksiyon Hastalıkları %yandal
uzmanlıklarını aldı.

1980-1997 yılları arasında Pediatrik
Enfeksiyon, Klinik #mmunoloji, Alerji
Bilim Dalı Ba!kanlı"ı’nı yürüttü. 1997
yılından emekli oldu"u 2005 yılına
kadar Pediatrik Alerji ve Pediatrik
Gö"üs Hastalıkları Bilim Dallarının
ba!kanlı"ını yaptı. 2000’de ise Çocuk
Sa"lı"ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ba!kanlı"ına seçildi ve iki  dönem
üst üste oybirli"iyle seçilen ilk ba!kan
oldu.

Ülker Öne!’in bilim dünyasıyla
birikimlerini payla!mak üzere kaleme
aldı"ı, 500’ü a!kın Türkçe ve yabancı
dillerde makalesi bulunuyor

ÖDÜLLER
Pediatri alanında 36 yıldır yaptı"ı
bilimsel çalı!maları nedeniyle 2003
yılında “Amerikan Biyografi Enstitüsü”
ta ra f ından  Amer ikan  $ere f
Madalyası’na layık görülmü! ,
Cambridge’deki  Uluslararası
Biyografi Merkezi tarafından Türkiye
Genel Direktör’ü seçilmi!tir.

2009 yılında ise, Amerikan Biyografi
Enstitüsü tarafından dünyadaki
meslek sahibi arastırmacı "50 kadın"
arasında yer almı!tır. Mezunumuz,
40 yıllık profesyonel ara!tırmaları ve
yayınları, liderlik ve yenilikçi özellikleri,
insani cephesi nedeniyle Türkiye'yi
temsilen seçilmi!tir.%

Arkeolog (NDS 68) Oya Bilge Ya"ız
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü’nde “Doçent” ünvanı aldı.

(NDS 68) Leyla Tekand Balkan’ın
seramik sergisi 29 A"ustos’da Bodrum
Gölköy’de açıldı.

(NDS 68) Simin Karaosmano"lu “Çe!me
no 15” adlı café’nin i!letmecili"ini yapıyor.

(NDS 73) Zeynep Devrim Ça"lıyor Can
Yayınları’nda “Genel Yayın Yönetmeni”
olarak göreve ba!ladı.

Ressam (NDS 75) Filiz Karsan’ın resimleri,
19 Mart-11 Nisan 2009 tarihleri arasında
Hobi Sanat Galerisi'nde sergilendi.

(NDS 76) Ay!egül Sönmezay’ın Michel
de Certeau’dan çevirdi"i “Tarih ve
Psikanaliz” adlı eser Türkiye #! Bankası
yayınları tarafından yayınlandı.

(NDS 77) Serpil Ba"rıaçık #stanbul
Büyük!ehir Belediyesi Komisyon
seçimlerinde ''AB ve Dı! #li!kiler''
Komisyonu Ba!kanı seçildi.

Ressam-mimar (NDS 77) Alev Bilgin’in
de katıldı"ı “Annelerden Annelere
Tuvalden Kalplere” Karma Resim Sergisi,
4-10 Mayıs tarihleri arasında Süzer
Plaza Sergi Alanı’nda gezildi.

12 Eylül- 8 Kasım tarihleri arasında
gerçekle!ecek olan 11. Uluslararası
#stanbul Bienali’ne Türkiye’den ressam
(NDS 80) Aydan Murtezao"lu katılıyor.

(NDS 84) Aslıhan Eraltan’ın sahibi
oldu"u “Girandola”, dondurmanın en
iyi adresi seçildi.

(NDS 89) Oya Akgün Tüyap Fuarcılık
A.$.’de Genel Müdür Yardımcısı ve #cra
Kurulu üyesi oldu.

Sosyolog-yazar (NDS 90) Pınar Selek’in
son kitabı “Sürüne Sürüne Erkek Olmak”
#leti!im Yayınları’ndan çıktı.

(NDS 90) Saadet Özen’in Hervé
Georgelin’den çevirdi"i “Smyrna’nın
Sonu” Bir Zamanlar Yayıncılık tarafından,
Catherine Pinguet’den çevirdi"i

“#stanbul’un Köpekleri” Yapı Kredi
Yayınları tarafından, Jean Cocteau’dan
Türkçe’ye aktardı"ı “Deh!et Çocuklar”
ile Antoine de Saint-Exupéry’den
çevirdi"i “Küçük Prens” Turkuvaz
Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Balerin (NDS 94) Canda! Ba!,
koreografisini yaptı"ı “Kırık” adlı dans
performansını 1 Nisan ak!amı Fransız
Kültür Merkezi’nde sundu.

#n!aat Mühendisi (NDS 95) Serra Cimilli
Erkmen Ottawa Üniversite’sinde

“Depreme dayanıklı fiberpolimer ile
güçlendirilmi! betonarme yapıların
analiz ve dizaynı” konulu teziyle, 2009
Nisan’ında üstün derece ile doktora aldı.

(NDS 96) Burçin Açan Sözmen TRT
Çocuk Kanalı’ndaki çalı!malarına

“yapımcı-yönetmen” olarak devam
ediyor.

Adalar’ın çöp sorununa çözüm getirmek
amacı ile, konser piyanisti (NDS 98)
Tu"çe Tarı 23 Temmuz ak!amı
Büyükada Anadolu Kulübü’nde gönüllü
bir resital verdi.

Philadelphia La Salle Üniversitesi'nde
klinik psikoloji masteri yapan psikolog
(NDS 01) $eyma Çavu!o"lu Itri, !u anda
#stanbul’da Persona Life Sa"lıklı Ya!am
ve Danı!manlık Merkezi'nde “klinik
psikolog” olarak görev yapıyor.

(NDS 04) Ece Öztunç ve (NDS 05) #pek
Tiryaki 'nin ilk kısa filmi TERS’in
gösterimi 15 Mart’ta #stanbul Modern'de,
Filmmor Kadın Filmleri Festivali
kapsamında yapıldı.

NDS 05) #lgi Hacıhasano"lu, #stanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’ndeki lisans ö"renimini,
Haziran 2009 döneminde, fakülte ve
bölüm birincisi olarak tamamladı.(NDS 80) Ayfer Kalafato"lu

(NDS 80) Canan Ünsal

ANT"KA,
HSBC'N"N AKIL
DANI$TI!I "LK
TÜRK OLDU!
HSBC Türkiye'nin Genel Müdürü ve
Genel Grup Müdürü (NDS 79) Piraye
Antika, #ngiliz finans devinin icra
komitesine danı!man seçildi. Küresel
ölçekte zirveye çıkan ilk Türk bankacı
ünvanını ta!ıyan Antika, NDS’nin
gurur kayna"ı oldu.

"LKLERE "MZA ATAN
BANKACI
Piraye Antika, kariyerinde birçok ilke
imza attı. Türkiye'nin ilk kadın genel
müdürü olarak Türk finans tarihine
geçen mezunumuz, en uzun süre
genel müdürlük yapan kadın bankacı
ünvanını da elinde bulunduruyor.
Türkiye Bankalar Birli"i yönetiminde
de olan Antika, aynı zamanda
Uluslararası Yatırımcılar Derne"i'nin
de (YASED) Ba!kanı.

Notre Dame de Sion Lisesi'ni
bitirdikten sonra Bo"aziçi Üniversitesi
#ktisat Bölümü'nden mezun olan
Piraye Antika University of Iowa'da
Matematiksel Ekonomi üzerine
doktora yaptı. Bir süre dünyanın önde
gelen bankalar ından Chase
Manha t tan  Bank ’ ta  ça l ı! t ı .
1990-93 yılları arasında Midland
Bank  Türk i ye `de  Kurumsa l
Bankacılık/Pazarlama’dan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak
bulunan Antika, daha sonraki yıllarda
Banka'nın Genel Müdürü olarak
çalı!mı! ve 1998’den bu yana HSBC
Türkiye’nin Üst Düzey Yöneticisi
(CEO) olarak görevini sürdürmektedir.
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MEZUNLARDAN HABERLER...

YAZGÜLÜ ALDO!AN’IN KALEME ALDI!I “K"RALIK ADAM” K"TABI ÇIKTI!

Yazgülü Aldo"an medya dünyasının yakından bildi"i bir isim: Yakla!ık on yıldır Posta gazetesinde
kö!e yazarlı"ı yapıyor. Bahar aylarında da ilk romanı “Kiralık Adam” Alfa Yayınları’ndan çıktı ve kısa
sürede en çok satılanlar listesine girdi.

Yazgülü Aldo"an a!kı, cinselli"i, özellikle de kadın cinselli"ini ele alan bu romanına Cinsel E"itim Tedavi
ve Ara!tırma Derne"i tarafından yürütülen bir ara!tırmanın esin kayna"ı oldu"unu söylüyor.
Piyasaya çıktı"ı andan itibaren büyük ilgi çeken, hızla yeni baskıları yapılan “Kiralık Adam”ın yazarı,
ortaokulu Notre Dame de Sion’da, liseyi Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu.%Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler%Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra ANKA

Ajansı'nda muhabir olarak i!e ba!ladı; bu onun gazetecilik hayatının da ba!langıcı oldu.
Aldo"an, halen Posta gazetesindeki kö!e yazarlı"ının yanı sıra Kültür Üniversitesi'nde medya ara!tırmaları dersi veriyor,
siyaset, kültür, sanat, edebiyat ve e"itimle ilgileniyor.

AYFER ÇA!LAYAN "STANBUL DEVLET KOROSU "LE ALMANYA’DA...

Derne"imizin yönetim kurulu üyesi eczacı ve sanatçı (NDS 69) Ayfer
Ça"layan'ın mensubu oldu"u Kültür ve Turizm Bakanlı"ı #stanbul Devlet
Klasik Türk Müzi"i Korosu, Berlin Filarmoni’nin davetlisi olarak, ünlü
Madrigal Korosu Ensemble Amarcord ile birlikte 27 Mayıs'da Berlin'de
bir konser verdi. Berlin’deki Kammermusiksaal of the Berliner Philarmonie’de
verilen konserin birinci bölümünde ünlü Madrigal korosu Ensemble
Amarcord sahne alarak, 16. ve 17. yüzyıllara ait Thomas Morley, Orlande
de Lassus, John Dowland ve Adrian Willaert gibi bestecilerin eserlerini
seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde sahne alan #stanbul Devlet Korosu
ise 14. ve 18. yüzyıllar arasındaki dönemlerden Abdülkadir Merâgî, Gazi
Giray Han, Hâfız Post, Itrî, Sultan III. Selim ve Dede Efendi’ye ait bazı
eserleri icra etti.

Berlin Filarmoni ile Devlet Korosu tarafından ortakla!a geli!tirilen proje ile, dünya üzerindeki iki büyük uygarlı"ın, Avrupa kültürü
ile Osmanlı-Türk kültürünün aynı dönemlerdeki eserleri bir konserde bulu!mu! oldu. Projenin en ilgi çekici ayrıntılarından biri
ise, konserin sonunda iki ünlü koronun Dede Efendi’ye ait bir eseri birlikte, Türkçe olarak seslendirmeleri oldu.
Her iki koro ayrıca, %#stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba!kenti% etkinlikleri kapsamında%önümüzdeki Haziran ayında% #stanbul'
da yine birlikte, %Avrupa Kültür Ba!kentleri üzerine%bestelenmi! !arkılar eksen alınarak%%bir konser%daha vermeyi planlıyor.

EL"F EDES TAPAN'IN KALEM"NDEN, LEZZETL" K"TAPLAR...

(NDS 85) Elif Edes Tapan’ın yemek kitabı “Yeni Evliler #çin Misafir Sofraları” Rema Matbaacılık tarafından
yayınlanıyor. #talya'da güzel sanatlar e"itimi gördükten sonra Fransa'daki me!hur a!çılık okulu Cordon
Bleu'de okumu! olan Elif Edes, tam 15 yıldır yeme-içme sektörünün içinde. Geçmi!te Crema ve Masa
adlı iki catering !irketi kurmu! olan, daha sonra yeni bir yol benimseyen Tapan, !u an sadece çok
özel i!lerde danı!manlık yapıyor. Tapan’ın ilk yemek kitabı olan “Yeni Evliler #çin Misafir Sofraları”, on
kitaplık bir serinin de ba!langıç noktasını olu!turuyor. Proje kapsamında Kasım ayında çıkacak olan
“Afrodizyak Yemekler Kitabı”nın ardından “Çocuklar #çin Yemekler”, “Büyükelçi Davetleri”, “Diyet
Yemekler”, “Bekarlar #çin #ki Ki!ilik Tarifler”, “Kampüs Ö"rencileri #çin Minik Tarifler”, son olarak da
“Ustalık Kitabı” Tapan’ın imzasıyla önümüzdeki aylarda raflardaki yerlerini alacak.
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V"VET KANETT" MODERN TÜRK’ÜN TAR"F"N"N PE$"NDE...
Pek çok farklı alandaki ba!arılarıyla tanıdı"ımız (NDS 72) Vivet Kanetti oldukça ses getirece"e
benzeyen yeni bir çalı!masıyla aramızda: Kanetti’nin “Bana Modern Türk’ün Tarifini Yapabilir
misin Kaan?” adlı kitabı Kanat Kitap tarafından yayınlandı. “Biri Bizi Gözetliyor” evi gibi
bir eve kapatılmı! yarı!macılar… Avrupa Birli"i Türkiye’ye “tarih verene” kadar sürecek
bir yarı!ma… Ve yarı!manın internet sitesi forumundaki tartı!malar… Vivet Kanetti ironik
bir dille kaleme aldı"ı ve klasik roman kalıplarının dı!ına çıkan bu kitabını “en siyasi romanım”
diye tanımlıyor.
Sanat dünyamızda özgün sesi ve üretkenli"iyle önemli bir yeri olan Vivet Kanetti, kitaplarının
yabancı yazarlar raflarında yer almaması için E. Emine adıyla 4 roman yazdı; daha sonra
Vivet Kanetti imzasıyla da eserler verdi. Birçok yazardan çeviriler yaptı. Bir dönem televizyon
programlarına da imza attı; Aktüel dergisinde, Yeni Yüzyıl ve Yeni Binyıl gazetelerinde kö!e
yazarlı"ı yaptı. Halen gazeteci, yazar, televizyoncu olarak çalı!maya devam ediyor.

FEYZA ZA"M’"N ÜÇÜNÇÜ K"TABI ASPA-HANA K"TAPÇILARDA!
#lk romanı Altın Yaldızlı Adam 2005 yılında Sel Yayıncılık’tan, ikinci romanı Ate!ler Içindeydi
Germencik #! Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkan yazar (NDS 79) Feyza Zaim’in üçüncü
kitabı Aspa-Hana, gene #! Kültür Sanat Yayınları tarafından yayınlandı.

Kitabın tanıtımından bir ufak alıntı: “ister Maya, ister Hatti, ister Gitano, isterse Mohikan
olsun, insanın do"asına yabancıla!madı"ı, suyla, ate!le, rüzgârla karde! oldu"u o yalansız
duru ilk Yitik Evren’e yeniden bakmaya ça"ırıyor !iirsel masalında Aspa-Hana...”

MEZUNLARDAN HABERLER...

NÜKHET GÜZ "LE KÜLTÜR PROGRAMI DEVAM ED"YOR!
(NDS 69) Prof. Dr. Nükhet Güz, hazırlayıp her pazar saat 14.00’te CINE 5’te sundu"u
kültür ve sanat programına yeni dönemde de devam edecek.

1994-2000 yılları arasında #stanbul Üniversitesi #leti!im Fakültesi Dekanlı"ını, 2001’den
sonra da #stanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fakültesi Dekanlı"ı’nı üstlenmi! olan Nükhet
Güz, aynı fakültenin Sanat Yönetimi Bölümü’nü kurmu! ve bölüm ba!kanı olmu!tur.

Yurt içi ve yurt dı!ında kitle ileti!im araçları, ki!ilerarası ileti!im, halkla ili!kiler, reklamcılık
üzerine birçok bilimsel makalesi bulunan, dilbilim, ileti!im bilimleri ve görsel göstergebilim
üzerine uzmanla!mı! olan mezunumuz, muhtelif çalı!malarının yanı sıra halen “Avrupa’da
Üniversite E"itimi” konusunda da danı!manlık yapmaktadır.

NUR"YE AKEV’"N BA$ARISI
#stanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Bölümü ö"retim üyesi (NDS 72) Prof.
Dr. Nuriye Akev, aynı bölümün ana bilim dalı ba!kanı oldu.

NDS Lisesi E"itim Vakfı mütevelli heyeti üyesi olan arkada!ımız bir çok teze danı!manlık
yapmı!, çe!itli bilimsel makaleler, bir biyokimya ders kitabı ve bir Eczacılık Terminolojisi
Sözlü"ü kaleme almı!tır.
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2009’DA GERÇEKLE$T"R"LEN ETK"NL"KLER!
20 JANVIER KUTLAMASI:
Yıldan yıla artan bir co!kuyla bekledi"imiz mezunlar
günümüz, bu yıl 25 Ocak Pazar günü kutlandı. Okulumuzda
uzun yıllar ö"retmenlik yapmı! olan Sr. Anne Veronique’in
“onur konu"u” olarak katıldı"ı Mezunlar günümüzde, 59,
69 ve 84 yılı mezunlarına anı plaketleri sunuldu.

Artık bir Sion gelene"i haline gelen Ba!arı Onur ödülleri,
dallarında üstün ba!arı sa"lamı! mezunlarımızdan
(NDS 66) Nora $eni, (NDS 70) Prof. Dr. Emel Ulako"lu
Zengin, (NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev, (NDS 75) Prof. Dr.
Deniz $elimen, (NDS 77) Prof. Dr. Lerzan Özkale’ye verildi.

RES"M SERG"S"!
Mezunlar Günü dolayısıyla Notre Dame De Sion Lisesi’nin
Sanat Galerisi’nde, açılı!ı 15 Ocak 2009 günü bir kokteylle
gerçekle!tirilen “Karma Resim Sergisi” düzenlendi.
16-26 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilen sergide
sanatseverler tümü Notre Dame De Sion Lisesi mezunu olan

(NDS 77) Alev Suçsuz Bilgin, (NDS 72) Arusyak Tırpancı
Özfuruncu, (NDS 84) Beki Benhabib Bennun, (NDS 65) Bilge
Kum, (NDS 56) Bilge Narmanlı Alkor, (NDS 76) Emine Sılan,
(NDS 82) Ester Benhabib Benbanaste, (NDS 59) Ester Yae!
Saul, (NDS 88) Figen Yılmaz, (NDS 75) Filiz Karsan, (NDS 69)
Füsun Çuhadar Eskiyerli, (NDS 59) Hilda Yosmayan Jacquinot,
(NDS 94) Hüma Birgül, (NDS 86) Irmak Özcan, (NDS 83) Nazlı
Tayman, (NDS 65) Nelli Gavriyelo"lu, (NDS 57) Nelly Kori Güler,
NDS 94) Ruken Aslan, (NDS 78) Sedef Atabek, (NDS 68) Selma
Alba"lı Deleon, (NDS 66) Sevinç Çifçi Özduman, (NDS 80)
Verda Baruh Habib’in resimlerini görme fırsatını buldular.

YAZA MERHABA PART"M"Z!
Geçen ilkbahar ilkini gerçekle!tirdi"imiz “Yaza Merhaba Parti”miz bu yıl
12 Haziran Cuma ak!amı yapıldı. Okul bahçesinde toplanan her ya!tan
gençler gece boyunca hareketli D J müzi"i ve bira e!li"inde sohbet edip
e"lendiler. Müzi"in temposuna uyup dans ettiler. Partimize sponsor
olan Tuborg, Tadım ve Biom’a sonsuz te!ekkürler

DERNE!"M"Z"N SEZON SONU YEME!"...
Derne"imizin sezon sonu yeme"i 23 Mayıs 2009 Cumartesi
günü Movenpick Otel salonlarında gerçekle!ti. Mezunlarımıza
10., 20. ve 30. yıl anı diplomaları verildi. Ama en güzeli% 60.
yıl anı diplomalarını alan 4 eski mezunumuzun mutlulu"uydu.
Seneler sonra tekrar görü!menin keyfini ya!adılar. Böyle
özel bir güne ilk defa katılan 10. yıl mezunları da hem sevinçli
hem de yerlerinde duramayacak kadar heyecanlıydılar.
Kendilerine bir ödül verilsin verilmesin, hiç bir sene bizi
yalnız bırakmayan 1968 mezunları da her zamanki gibi
oradaydılar.

"LK NOTRE DAME DE SION EDEB"YAT
ÖDÜLLER" VER"LD"!
Notre Dame de Sion Fransız
Lisesi, okulun Mezunlar
Derne"i ile yürüttü"ü proje
kapsamında 14 Mayıs 2009
Per!embe günü Fransız
Sarayı’nda Fransa’nın Türkiye
Büyükelçisi Sayın Bernard
Emié ve #stanbul Ba!kon-
solosu Sayın Christine
Moro’nun yüksek himayelerinde Notre Dame de Sion Edebiyat
Ödül Töreni düzenledi. Törenin !eref konu"u büyük edebiyat
ustası Ya!ar Kemal idi. Bu yıl ilk kez sahibini bulan Notre Dame
de Sion Edebiyat Ödülü, “Kalenderiye” adlı romanıyla Gürsel
Korat’a, mansiyon ödülü ise “$ehper, Dehlizdeki Ku!” adlı
kitabıyla Ay!egül Çelik’e verildi.

BIOM

LOKALDE

Briç Seminerleri

Pazartesi, Çar!amba, Cuma günleri
Naci Demirba! yönetiminde

Ceyda Koziko"lu 0212 269 53 90

T"YATRO
Ekim ayında:
$en Dul opereti

Süreyya Operası’nda

Kasım ayında:
“7 Shakespeare Müzikali”

Haluk Bilginer Tiyatrosu Moda

Ayfer Kalafato"lu 0532 433 88 89

YEN" YIL KERMES"

18 Aralık Cuma
Saat 9:00’da

Notre Dame de Sion’da

Ayfer Ça"layan 0212 234 11 35

YEN" SEZON ETK"NL"KLER!

20 JANVIER
24 Ocak 2010

Saat 13:00’ten itibaren,
Okulumuzun Salonlarında

60, 70 ve 85 Mezunlarımıza anı plaketlerini sunuyoruz.

GEZ"
3  Ekim  Cumartesi

Tekirda#’a gidiyoruz:

$arap fabrikasını gezip !arap tadımı
yapıyoruz, yemek yiyoruz,

müzeleri geziyoruz.

Nuriye Do"an 0533 765 50 54

K"TAP FUARI
31 Ekim - 8 Kasım
Tüyap Kitap Fuarı

NDS Standı’nda bulu!alım!
2009 NDS Edebiyat Ödülü sahibi

Gürsel Korat’ın imza günü

“Edebiyat ödülleri” konulu panel:
3 Kasım Salı saat 15.00’de

Canan Ünsal 0532 558 75 35

KONSER
10 Aralık Per!embe,

Saat 20 00’de

Okulumuzun gösteri salonunda
(NDS 98) Tu"çe Tarı’dan piyano resitali

Armen Tanikyan 0532 760 64 10

Fazilet Do"an 0533 644 07 08
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NDS’DEN HABERLER... nds’DEN HABERLER...

Bu yıl Eylül ayında, yine $i!li'de e"itim
ve ö"retime açaca"ımız anaokulumuza
2004, 2005 ve 2006 do"umlu çocukları-
mızı kaydediyoruz. Tüm ya! gruplarında
Fransız ö"retmenlerle Fransızca a"ırlıklı
ö"retim yapılacak olan anaokulumuzda
yeti!tirdi"imiz ö"renciler, do"rudan
ilkö"retim okulumuzda ö"renimlerini
sürdürebilecekler.

NOTRE DAME DE SION
FRANSIZ L"SES"

27 Kasım 1856 tarihinde açılan Notre
Dame de Sion, ülkemizin ilk kız lisesidir.
Atatürk’ün üç manevi kızının e"itimi
için okulumuzu tercih etmi! olması ayrı
bir gurur kayna"ımızdır. 1971 yılında
ilkokul bölümünü, 1972 yılında yatılı
kısmını kapatan kurum 1989’da
rahibelerin yerine yönetime din adamı
olmayan bir müdür getirmi!tir. 140 yıl
kız lisesi olarak hizmet veren bu köklü
okul 1996 - 1997 ö"retim yılında
geleneksel özelliklerini karma e"itimde
sürdürmeye karar vererek erkek
ö"renci kabul etmeye ba!lamı!tır. 2006
yılında 150. yılını kutlayan okulumuz,
geçmi!inden getirdi"i de"erler ve
birikimle ça"da! e"itimi kayna!tırmayı
ilke edinmi!tir.

E#itim-Ö#retim
Okulumuz, 209’u erkek, 380’i kız
toplam 589 ö"rencisi için, 49’u Türk
18’i yabancı toplam 67 ö"retmeniyle,
gençlerin kendilerini, sahip oldukları
özgün ve yapıcı-yaratıcı güçleri
tanımaları ve bu özelliklerini geli!tiren,
sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve
mutlu birer birey olmaları için tüm
olanakları kullanmaktadır.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde
e"itim Hazırlık+4 yıldır. Okulda, Fransız
liselerinin kabul edilmi! müfredat
programı uygulanır. E"itim-ö"retim
Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki
dilde yapılmaktadır. Hazırlık yılından
itibaren ikinci yabancı dil olarak
#ngilizce e"itimi verilir. Lise 2.sınıftan
itibaren Fen Bil imleri, Türkçe-

Matematik ya da Sosyal alanlarından
birini seçen ö"renci, ilgili programları
tamamlayarak alanından mezun olur.

Okulun diploması Fransız Bakalor-
yasına denktir. Di"er taraftan Galata-
saray Üniversitesi’nin Fransız okullarına
tanıdı"ı %25’lik iç sınav kontenjanına
dahildir (ÖSS’de ilk 25.000 ö"renci
arasında olunması ko!uluyla). Sonuçta
mezun ö"renci, ÖSS sonucunda
kazandı"ı bölüm, Fransa’da kabul
edildi" i  bölüm ve Galatasaray
Üniversitesinde kazandı"ı fakülte
arasında seçim yapabilme olanaklarını
elinde bulundurmakta, ya da farklı
ülkelerde ö"retimini sürdürebilecek
donanımı edinmi! olmaktadır.

Sosyal etkinlikler yönünden de zengin
olan okulumuzun ana amacı ö"renciyi
hayata hazırlamaktır. Spor ve tiyatro
dallarındaki ba!arılarımız özellikle dikkati
çekmektedir.

Okulumuzdan bu yıl mezun olanların
kazandıkları fakülteleri görmek, yeni
kaydolan ö"rencilerin ba!arı durumlarını
incelemek ya da okuldaki tüm
geli!melerden, düzenlenen tüm
etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız
okulun internet sitesi www.nds.k12.tr'yi
sık sık ziyaret etmenizi öneririz.

Notre Dame De Sion Lisesi E"itim Vakfı tarafından 2001 yılında
$i!li'de e"itim-ö"retime açılan Özel Neslin De"i!en Sesi
#lkö"retim Okulu, 153 yıllık Notre Dame de Sion gelene"ini
günümüz e"itim anlayı!ıyla sentezlemekte, her açıdan donanımlı,
kendisine, çevresine ve farklı kültürlere saygı duyan, sorumluluk

sah ib i  b i rey l e r
y e t i !tirmeyi
amaçlamaktad ı r.
Ülkeler arasındaki
sınırların yava! yava!
ortadan kalkt ı" ı
günümüzde anadili
dı!ında ba!ka dilleri
de yeterli düzeyde

kullanabilen bireyler yeti!tirmek amacıyla, ana sınıfından itibaren
yo"un Fransızca e"itimi veren okulumuzda, 4. sınıfta da #ngilizce
ö"retimine ba!lanmaktadır.24 ki!ilik sınıflarda ö"renci merkezli
e"itim sistemini uygulayan okulumuzda; modern dans, bale,
basketbol, voleybol, satranç, scrabble, tenis, drama, sinema,
çizgi film-animasyon, resim, müzik, tiyatro, seramik gibi sportif,
sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekle!tirilmekte; ö"rencilerimizin

geli! imine katkı
sa"layan, onlara
bireysel ve grup
olarak çalı!mayı,
sorumluluk almayı
ö"reten projeler
hazırlanmakta, gezi,
seminer gibi ders dı!ı
e"itim çalı!malarına

 da büyük önem verilmektedir.
Ulusal ve evrensel de"erlere verdi"imiz önemi her sabah
co!kuyla tekrarladı"ımız !u sloganla vurguluyoruz: «Sevginin
ve saygının oldu"u yerde mutluluk vardır.»
Özel Neslin De"i!en Sesi #lkö"retim Okulu 2009 yılı SBS
sınavında (#stanbul okulları arasında) $i!li ilçesinin en ba!arılı
ikinci okulu oldu.

ÖZEL NESL"N DE!"$EN SES" ANAOKULU 2009

ÖZEL NESL"N DE!"$EN SES" "LKÖ!RET"M OKULU 2001
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EN KIDEML" ÜYEM"Z:
PROF. DR. HAL"DE SEV"M
YAVUZER
1922 do"umlu Halide Yavuzer 1926
yılında NDS’nin anaokuluna ba!ladı.
#lkokula da gene NDS’de devam eden
üyemiz, 1939 yılında, o zamanki adıyla
Notre Dame De Sion Fransız Kız
Lisesi’nden mezun  oldu.
#kinci Dünya Sava!ı sırasında tek iste"i
üniversiteye gitmekti. Babasını ikna
eden Yavuzer #stanbul Üniversitesi’nde
4 sene psikoloji okudu. Orada tanı!tı"ı
profesörleri karı koca Miles’ların
vasıtasıyla Connecticut Üniversitesi’nde
master ve doktora yaptı. Daha sonra
2 yıl, doktora sonrası bir çalı!ma
kapsamında bir hastanede psikolog
olarak görev yaptı.

Babası yalnız oldu"u için 2 yıl sonra
#stanbul’a geri döndü. Yedi sene Çapa
Tıp Fakültesi’nde çocuk psikiyatristi
olarak çalı!tı; bir taraftan da Robert
Kolej’de ders veriyordu. Robert Kolej
Bo"aziçi Üniversitesi olunca o da

Bo"aziçi Üniversitesi’ne geçti ve 35
yıl orada hocalık yaptı.

Klinik Psikolojiyi #stanbul’a getiren ki!i
olan Halide Yavuzer’in 28 makale ve
ara!tırması, iki de kitabı bulunuyor.
“Yaratıcılık” adlı kitabı A.B.D Uluslararası
E"itim Yayınları Ödülü’nü aldı; böylece

bu ödülü alan ilk Türk kadın akademisyen
oldu. Bunun yanı sıra Uluslararası E"itim
#çin The Philmore B. Wass Ödülü’ne,
Bo"aziçi Üniversitesi’nde de 20. ve 30.
yıl üstün hizmet ödüllerine layık görüldü.

Bo"az’ı, Büyükada’yı ve seyahati çok
seven üyemize sa"lık dolu yıllar dileriz.

NDS’DE NES"LLER ARASI BULU$MA NOKTASI...

VE EN YEN" ÜYEM"Z:
LEYLA ÜNSAL
Leyla Ünsal bu yıl, sadece birkaç ay
önce Sion’un kapısından çıkıp hayata
ilk adımlarını attı. O, 2009 yılında mezun
olan Sion’lulardan ve  ÖSS maratonu
sonrası NDS’liler  Derne"i’nin bir üyesi
olmanın gururunu ya!ıyor.

Notre Dame de Sion’a giri! hikâyesi bir
çok Sion’lununkiyle aynı. Onun da annesi
bir Sion’lu, 1980 mezunu Ay!e Canan
Orhun. Annesinin okulunda, Fransız
ekolünde büyümenin verece"i mutluluk
ile Notre Dame de Sion’daki e"itim
hayatına ba!layan Leyla her zaman sanat
alanında bir ba!arıya imza atmak istedi.
Sion’da onu cezbeden de kültürel
etkinliklere büyük önem verilmesi oldu.

Leyla bugün Sion’da aldı"ı Fransızca
e"itimden son derece memnun.
Geçmi!teki mezunlarla kendini
kar!ıla!tırdı"ında, son dönemde okulun
ça"a ayak uydurmak için pek çok
noktada büyük de"i!imler ya!adı"ını

ç o k  i y i  a n l ı y o r.
$imdilerde Fransa’da
sanat tarihi okumaya
hazırlanan Leyla’nın
unutamadı"ı anıları,
sevinçleri, hüzünleri ve
hatta hayal kırıklıkları var.
Ama bu çatı altında
geçirdi"i 5 yılın ona pek
çok olumlu katkısının
oldu"unu dü!ünüyor.

Leyla edebiyatı, Fran-
sızca’yı Sion sayesinde
sevdi"ini açıkça belir-
tiyor. Daha lise yıllarında
yazdı"ı !iirleri, zor ders-
lere ra"men bırakmadı"ı
bale e"itimi, düzgün
Fransızca’sıyla birle!in-
ce belki de Leyla Ünsal
Sion’un bir çok gurur
kayna"ından birisi, en
yenisi olacak...
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MEZUNLARDAN HABERLER...

ÇÖPLÜ!ÜN GENERAL"
(NDS 59) Oya Baydar’ın yeni romanı *Çöplü"ün Generali” Can
Yayınları’ndan çıktı. Gerek konusu gerekse adıyla ilgi çeken kitap, iki
haftada 10 bin okura ula!tı.
“Çöplü"ün Generali”, hem günümüzde hem de günümüzden 60-70
yıl kadar sonra, hayali bir ülkede geçen bir hikayeyi anlatıyor. Ülkenin

tarihinde karanlık bir nokta, kimsenin
hatırlamadı"ı, gerçe"in ne oldu"unu
kimsenin bilmedi"i bir sır vardır.
Ya!lıların “büyük deprem” ya da
“büyük patlama” olarak andıkları bir
olay sonucunda ülke veya !ehir yerle
bir olmu!tur, ama nedenini ve patlama
anını herkes unutmu!tur. Birkaç ki!i
rastlantı sonucunda buldukları
ipuçlarının izini sürerken, geçmi!te
ya!amı! bir yazarın tamamlanmamı!,
taslak halindeki romanından bazı
parçalar bulurlar. Yazara ili!kin bazı
eski gazete haberleri, yazarla yapılmı!
söyle!iler, gelece"in toplumunun

meraklı insanlarını ölümcül sırrı çözmeye götürecektir.
Ortadan esrarengiz !ekilde kaybolan Yazar’ın bitiremedi"i romanında
sözünü etti"i hayali ülke, okura epeyce tanıdık gelecektir. O ülkede,
günün birinde tarlalardan, kırlardan, denizlerden silahlar, bombalar,
patlayıcılar çıkmaya ba!lar. Romanın günümüzde geçen ilk bölümünde,
sıradan insanların (Temizlikçi Kadın, O"lunu Arayan Köpekli Ana,
Unutmak #steyen Adam, Yuva Ö"retmeni Genç Kız, Komutan,
Müste!ar, Doktor Hanım, Hacker, $air, vb...) kendileri dı!ında veya
kendileri tarafından hazırlanmı! komplolar kar!ısındaki duru!larını,
ba!larına gelenleri izleriz. Bu bölümler, olaylara tanık olan Yazar’ın
bitmemi! romanına aittir. #kinci bölümde ise 60-70 yıl sonra gelece"in
toplumunda ya!ayan birkaç ki!inin gayretiyle dü"üm çözülecek;
dörtbir yanına patlayıcılar ekilmi! bir ülkenin nasıl havaya uçtu"u, ve
asıl neden hiç kimsenin bu olayı hatırlamadı"ı ortaya çıkacaktır.
Kendisiyle yapılan çe!itli söyle!ilerde Baydar, “Çöplü"ün Generali”nin,
kolektif hafıza kaybı, belli güç ve iktidar odakları tarafından tarihin
unutturulması teması üzerine alegorik bir roman oldu"unu söylüyor.
Okura “Üç maymun olmayın; görün, duyun, unutmayın ve konu!un”
diyor.
Romanın çok katmanlı okumaya elveri!li bir yapısı var. Günümüz
Türkiye’sini yansıtan siyasal bir roman olarak -ki bu yazara göre eksik
bir okuma olacaktır- , bir siyasal bilim kurgu ya da, “bize neler
unutturuluyor, nasıl  üç maymunla!tırılıyoruz” sorusu etrafında dönen
bir yapıt olarak da okunabilir.
Yayınevinin tanıtım yazısında, “Son zamanlarda okudu"unuz en
çarpıcı, en !a!ırtıcı romanlardan biri olacaktır “Çöplü"ün Generali”
deniyor. Ele!tiri yazılarından birinde de “Çöplü"ün Generali”, türünün
klasikleri arasına girecek bir roman” de"erlendirmesi yapılıyor.

FÜSUN TÜRKMEN’"N BA$ARISI
Galatasaray Üniversitesi #ktisadi #dari Bilimler
Fakültesi Uluslararası #li!kiler Bölümü ö"retim üyesi,

G.S. Üniversitesindeki
akademik çalı!maları
i l e  a ra! t ı rma la ra
katk ı la r ı  bu lunan
arkada!ımız (NDS 75)
D o ç .  D r.  F ü s u n
Türkmen, Türkiye ile
Fransa arasındaki
ili!kileri güçlendirmek
için kurulan “Paris
Bo"aziçi Enstitüsü”nün
Bilim Kurulu üyeli"ine,

Uluslararası Siyasi #limler Derne"i’nin (Association
Internationale de Science Politique) #nsan Hakları
Ara!tırma Komitesi Ba!kanlı"ı’na oy birli"i ile seçildi.
2012 ye kadar e! ba!kanlı"ı yürütüp 2012 Madrid
Dünya Kongresi’nde Ba!kanlı"ı devir alacaktır.

FAZ"LET DO!AN “QUESTIONS POUR
UN CHAMPION” YARI$MASINDA
Fransız televizyonlarında 20 senedir kesintisiz olarak
yayınlanan “Questions pour un champion” genel
kültür yarı!masında, Derne"imizin Yönetim Kurulu
üyesi (NDS 68) Fazilet Do"an, Türkiye`den elemelere
katılan 100 ki!i arasında son dört finalistten biri oldu.
$ubat 2009 da Paris’de bir hafta süren yarı!malarda
ülkemizi ve okulumuzu ba!arıyla temsil etti.

40 yıllık profesyonel i! hayatı olan arkada!ımız !u
anda belli ba!lı !irketlere fransızca ve ingilizce
tercüme yapmaktadır.
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NDS’liler DERNE!" "LE
KASTAMONU - SAFRANBOLU GEZ"S" - 1-3 Mayıs 2009

dolaba vuruluyor, selamlık tarafındaki

dolabı çeviriyor ve yemekleri alıyor. Tabii

sadece yemek de"il, a!k mektupları,

gizli randevular da bu dolaplar aracılı"ıyla

iletiliyor zamanında. “Bu evde ne dolaplar

dönüyor” deyi!i i!te buradan geliyormu!!

Safranbolu yoluna koyuluyor, yolda

Yörük Köyü’nü geziyoruz. Çok tipik evleri

olan turistik olmu! “bien conservé” bir

köy, Leyla Gencer’in ailesi buralıymı!.

Burada da Sipahio"lu Gezi Evi’ni gezdik.

Safranbolu Kadıo"lu $ehzade Oteli’nde

tipik bir konakta kaldık. Odalar çok ho!,

banyolar eskisi gibi dolapların içinde.

Hava bize yardımını artık kesti ve ak!am

!akır !akır ya"mur ya"maya ba!ladı!

Ak!am müzikli, danslı gayet keyifli bir

yemek edik. Safranbolu’da hanımlı beyli

dans eden yerli halk bizi çok sevindirdi

sonra durum anla!ıldı: Atatürkçü

Dü!ünce Derne"i’ymi!ler. Hep birlikte

zevkle dans ettik ve tabii “onuncu yıl

mar!ı” ile veda ettik!

Ertesi gün Saadet önde, biz arkada

yürüyerek Safranbolu’yu gezdik, Kaleye

çıktık, $imdi $ehir Müzesi olan eski

Hükümet Kona"ı’nı gezdik. Oradan a!a"ı

inerek, Cinci Hoca Hamamı, #zzet

Mehmet Pa!a Camii”ni gördük,

Kaymakamlar Evi’ni gezdik. O da bir

güzel konak ve onun da dönme dolapları

var. Sonra Yemeniciler Arastası’nda alı!

veri!  ve Türk kahvesi  keyf i ,

“présentation”u çok zarifti... Neyse güne!

bu sıralarda yine yüzünü gösterdi ve

Safranbolu’dan bu nadir kalmı!,

korunabilmi! müze !ehrimizden

memnun mesut ayrıldık. Nice gezilere

diyerek ve organizasyonu alkı!layarak

tabii.

(NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev

Sabah 7.30’da Fenerbahçe stadı önü

son bulu!ma adresinden hareketle, saat

13.30’da Kastamonu’ya 45 km kala

Araç’ta çok güzel bir kalenin önünden

geçiyoruz, saat 14.00’te Kastamonu’yu

geçerek hemen sonra #zbeli Çiftli"i’nde

de"i!ik bir kahvaltıda yorgunluk  atıyoruz.

Hafız #zbeli’nin torunu Sabiha Hanım,

dedesinin #stiklal sava!ına katılmasını

anlatıyor. Eski bir konak artık turistik

olarak kullanılıyor ama  tarihi havasından

da bir !ey kaybetmemi!. Büyük bir

i!tahla pideleri, çe!it çe!it reçelleri ve

bitmek bilmeyen demli çayı mideye

indiriyoruz, manzara yemye!il bir alana

bakıyor. “Ohh tatil ba!ladı” diyoruz. Daha

sonra Kastamonu’ya varıyor, otelimize

yerle!iyoruz. Önce Kastamonu Kalesi’ne

çıkıyor ve !ehri yukarıdan seyrediyoruz.

Kastamonu’nun evliyalar !ehri oldu"unu

ö"reniyoruz, $abaniye tarikatının

asitanesi, ahilerin, mutasavvıfların izleri

var, buna ra"men tutucu bir yer de"il.

Nasrullah Camii ve Külliyesi’nden Münire

Medresesi’ne geçiyor ve bahçesinde

çay içiyoruz. Oradan Kastamonu Valili"i

El Dokuması Merkezi’ni açtırıyor ve

hafiften talan ediyoruz! Orada aldı"ım

örtü takımını kuzinime hediye etti"imde

hayranlı" ı  görülmeye de"erdi.

#kinci gün, $eyh $aban-ı Veli Vakıf

Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Dervi!lerin

hayatı hakkında Saadet’ten çok etraflı

bilgiler alıyoruz. 40 günlük çile çektikleri

ayakta durulamayacak kadar ufak

karanlık odayı görüyoruz, kıyafetlerin

simgesel anlamları hakkında da

bilgileniyoruz (örne"in ba!lıkların mezar

ta!ını, kara ceketlerin kara topra"ı

simgelemesi gibi). Kastamonu’nun

büyük meydanı, $erife Bacı heykeli ve

Vilayet binasının önünden geçiyoruz,

aslında toplu resmi orada çekmek

istedim ama olmadı.

Otobüsle Daday yolundan Kasaba

Köyü’ne varıyoruz ve burada Mahmut

Bey Camii’ni geziyoruz. Ah!ap minaresi,

ah!ap mihrabı, ah!ap oymalı kapısı

me!hur. Oradan !ehre dönüp,  üç katlı

eski restore bir konakta Kastamonu El

Sanatları Müdürlü"ü Te!hir Merkezi’nde

ah!ap oymacılık eserlerini görüyoruz.

Orada da masa, koltuk, rahle falan alanlar

oldu mu bilmiyorum! Ö"le yeme"ini

Münire Sultan Sofrası’nda yiyenler “ek!ili

pilav” ve “banduma” gibi yöresel

yemekleri tatma mutlulu"una eri!tiler.

Mir Liva Pa!a (1879’da ya!amı! üst

düzey bir Tanzimat memurunun kona"ı)

kona"ında bir etnografya müzesini

gezdik. 22 odalı bir konak. Haremlik ve

selamlık kısımlarına ayrı kapılardan

giriliyor, kapı tokmakları bile farklı!

Erkeklerinki kalınca, kadınlarınki daha

ince! Asıl ho! olan harem ve selamlık

arasında yemek servisini sa"layan

dönme dolaplar. Bu dolapların bir

tarafına yemekler konuyor, tık tık diye
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Edirne Gar Binası’na kadar yürüyoruz.

Bina restore edilmi!, !imdi Trakya

Üniversitesi Rektörlük binası olmu!. Bu

bina me!hur Mimar Kemalettin’in

eseriymi!. Hemen yanında ülkemizdeki

tek Lozan anıtını görüyor ve önünde

toplu resmimizi çektiriyoruz. Buradan

tekrar otobüse binip

Kırkpınar güre! lerinin

yapıldı"ı alandan geçiyor ve

Trakya Üniversitesi’ne ba"lı

Sultan II. Bayezid Külliyesi

ve Sa" l ık Müzesi’ne

varıyoruz. Unesco ödülü

alan bu müze hakikaten çok

güzel ve zevkli düzenlenmi!.

Eski eczanesi, akıl hastalarının muayene

ve tedavi edildi"i yerler, müzikle tedavi

hep canlandırılmı!. Eski tedavi

yöntemlerini gösteren minyatürlerin yanı

sıra doktorların ve hastanelerin

ba"ı!ladı"ı tansiyon aletleri, eski

!ırıngalar, hastanede ve ameliyatlarda

kullanılan çe!itli cihazlar da sergilenmi!.

Bir de baktım ki bunların birço"unu ben

laboratuarda kullandım ya da gördüm,

artık biz de antika olmaya ba!lamı!ız

diye dü!ünmedim de"il! Saat 18.00’de

ayrıldı"ımız bu tarihini korumu! güzel

!ehrimizden iki buçuk saat gibi kısa ve

zevkli bir yolculuktan sonra payitahta

döndük!

(NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev

Sabah 7.30’da Conrad Otel’in önünden

yola koyulduk. Rehberimiz Saadet

kendini tanıtmasını isteyen alkı!lar

arasında bize hem kendisi hem de

gidece"imiz güzel !ehir hakkında

bilgiler vermeye ba!ladı. Edirne’ye saat

11.00 gibi varmı! olduk. Hava güzel,

erguvanlar, mor salkımlar açmı!,

Selimiye bütün ihti!amı ve sade zarafeti

ile bizi kar!ılıyor.... Edirne’de gezilecek

yerler birbirlerine o kadar yakın ki! Önce

Eski Cami ile ba!lıyoruz. Tabii Saadet

hemen bilgilere ba!lıyor. Eskiden adı

Süleymaniye imi!, Süleyman Çelebi

tarafından yaptırılmı!, Hacı Bayram Veli

burada vaaz vermi!, kubbeleri... v.s.

Fakat ben camiyi çok sene önce

görmü! biri olarak !a!ırdım. Restore

edilmi!, hiç o eski hali kalmamı!.

Oradan hemen kar!ısındaki Üç $erefeli

Cami’ye giriyoruz. Edirne ba!kentken

II. Murat yaptırmı!. Saadet kubbesine

dikkat çekiyor, merkezi kubbeli camilere

geçi!in simgesiymi!, 24 m’lik çapıyla

oraya “melekler koymu!” dedirtmi!mi!,

minarenin her bir !erefesine ayrı yoldan

ç ık ı l ı r  ve  h iç  b i r i  b i rb i r i y le

kar!ıla!mazmı!! Belediye Binası’nın

önünden geçerek Selimiye Camii’ne

vardık. II. Selim’in Mimar Sinan’a

yaptırdı"ı bu dünya !aheserlerinden

birini Saadet’in rehberli"inde gezmek

de ayrı bir zevk oldu. Caminin içine

girer girmez o sadeli"i ve ı!ıltısı insanı

sarıp sarmalıyor. Kubbe 8 dire"e

oturtuldu"u halde girince direkler

görülmüyor, sanki gök kubbenin

altındayız. #znik çinileri de muhte!em,

Saadet her bir motifin anlamını  da

açıkl ıyor hararet le: Çarkıfelek

sonsuzlu"u, lale, Allah’ın birli"ini

simgelermi!.

Sonra otobüsümüze  binip eski yahudi

mahallesinden geçerken, Saadet,

1934’te Edirne’de yahudilere yönelik

saldırıları ve yahudilerin !ehirden

kovulu!unu anlatıyor. Yine benim hiç

bilmedi"im, bize okulda ve ba!ka yerde

hiç anlat ı lmayan giz l i  utançl ı

tarihimizden bir kesit. Çok büyük ve

muhte!em oldu"u bu viran ve metruk

halinden bile anla!ılan bir sinago"un

önünden geçiyoruz.

Meriç’in kıyısında Villa Restoran’da açık

havada yemek yiyoruz. Oradan Eski

NDS’liler DERNE!" "LE
ED"RNE GEZ"S" - 18 Nisan 2009, Cumartesi
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NDS’li Nermin Erhan,
(NDS 39) Vera Pakker Polikeviç
(NDS 56) #ro Xinghakis Kaplangı
(NDS 60) Urania Zigoura Valasiades,
(NDS 91) Süzet Romi Kovos,

(NDS 48) Sevim Kaptano"lu Cömert’in e!i,
(NDS 55) Eser Göçmener Sümbülo"lu'nun e!i,
(NDS 57) Semiramis Serdaro"lu Ersipahi’nin e!i,
(NDS 58) Latife Barutçu Aktan’ın e!i,
(NDS 60) Hariklia Komninou Haliori'in e!i,
(NDS 61) Lidya Katalan Sonsino’nun e!i,
(NDS 63) Ay!en Denker Erenler’in%e!i,
(NDS 63) $izen Sungur Üstün’ün e!i,
(NDS 69) Nadya Aslanyan Hekimo"lu’nun e!i,
(NDS 70) Çela Geron Baruh’un e!i,
(NDS 70) Ülker Üremez Türkmen’in e!i ve annesi,
(NDS 85) Serhan Mumcuo"lu Yazıcı'nın annesi,

(NDS 55) Türkan Sümbülo"lu'nun a"abeyi,
(NDS 61) Luiz Bakar’ın a"abeyi,
(NDS 62) Nerime Beyazıt Kötehne’nin karde!i,
(NDS 63) Beki Barokas Dalva’nın a"abeyi,
(NDS 65) Feryal Çotur’un a"abeyi,

(NDS 56) Beki Mena!e Benardete’nin annesi,
(NDS 56) Anita Çikva!vili Benadrete’nin annesi,
(NDS 62) Canan Ar Maxton’un annesi,
(NDS 66) #rem Katrinli Vardar’ın annesi,
(NDS 69) Ziva Azarya De Eskinazis'in annesi,
(NDS 70) Gelincik Akın Arf’in annesi,
(NDS 72) Vera Benezra’nın annesi,
(NDS 74) Mayda Yeresyan Saris'in annesi,
(NDS 75) Natali Pakker Ocadiz ve
(NDS 77) Katrin Pakker Romeo'nun anneleri,
(NDS 05) Lerzan Gönensin’in annesi,

(NDS 78) Selen Sözeri Özel'in babası,
(NDS 78) Nurdan Ak Altu"’un babası,

(NDS 79) Ay!in Otuk Altıok’un babası,
(NDS 79) Sertaç Da"cıo"lu Ergin ve
(NDS 80) Mehtap Da"cıo"lu Ünan'ın babaları,
(NDS 80) Ayfer Boyacı Kalafato"lu’nun babası,
(NDS 80) Fani Benaroya Beyu’nun babası,
(NDS 80) Talin Papazyan Budak’ın babası,
(NDS 83) Sonia Bakar Montes’in babası,
(NDS 85) Nazlı Ersipahi Sava!an’ın ve
(NDS 91) Demet Ersipahi Candemir’in babaları,
(NDS 99) Aslı Özbora’nın babası,
(NDS 00) Müjde Berksoy Uysal’ın babası,
(NDS 04) Gizem Güra'nın babası,

(NDS 64) Gülbün Barker Teksöz’ün kuzeni,
(NDS 67) Mukaddes Bayraktar Orçun’un halası,
(NDS 68) Fazilet Do"an’ın amcası,
(NDS 68) Nur Atabek Yırcalı’nın amcası,
(NDS 70) Emine Esenkova Gönel’in teyzesi,
(NDS 85) Elif Edes Tapan’ın amcası,
(NDS 82) Elda Gümü!ta! Pasensya’nın anneannesi,
(NDS 89) Elif Dürüst’ün dedesi,
(NDS 94) Lena Yeniyorgan’ın anneannesi,
(NDS 94) #pek Gürtunca Arkun'un babaannesi,
(NDS 98) Meltem Ölek’in anneannesi,
(NDS 99) Deren Pekta! Gebeceli’nin dedesi,
(NDS 99) Zeynep $ener’in anneannesi,
(NDS 02) Ece Cümbü!el'in anneannesi,
(NDS 04) Feryal Kalafato"lu’nun dedesi,
(NDS 09) Leyla Ünsal'in dedesi,

(NDS 66) Engin Saylam $ahin’in kayınvalidesi,
(NDS 67) Rozi Marçelli Anter’in kayınvalidesi,
(NDS 68) Selma Alba"lı Deleon’un kayınvalidesi,
(NDS 71) Leyla Gürtunca’nın kayınvalidesi,
(NDS 73) Sema Yangıno"lu Özbilen`in kayınvalidesi,
(NDS 80) Canan Orhun Ünsal'in kayınpederi,
(NDS 82) Lusin Avediko"lu #çliyürek’in kayınvaldesi,

Vefat etmi%tir. Yakınlarına sabır diliyoruz.

(NDS 69) Neslihan Do"anbey Özyi"it’in o"lu evlendi.
(NDS 73) Yasemin Pirinçcio"lu’nun o"lu evlendi.
(NDS 66) Sema Baykan’ın kızı evlendi.

(NDS 97) Zeynep Buse Do"an evlendi. Bilgiç oldu. #zmir’e yerle!ti.
(NDS 97) Revza Bayrı evlendi. Yıldırım oldu.
(NDS 99) Canan Kızılkaya evlendi. Güzey oldu.
(NDS 00) Ceren Semir evlendi. Rebérioux oldu.
(NDS 00) Gülcan Erzi evlendi. Av!ar oldu.
(NDS 00) Müjde Berksoy evlendi. Uysal oldu.
(NDS 00) Pelin Gündem evlendi. Timur oldu.
(NDS 01) Deniz Çelebi evlendi. $ahin oldu.
(NDS 02) Müge Çelebi evlendi. Sümer oldu.
(NDS 03) Zeynep Tarhan evlendi. Muslu oldu.

(NDS 59) Serçin Özeken Divanlıo"lu’nun kız torunu Derin,
(NDS 63) Füsun Aysu Yasar’ın erkek torunu Hakan Mert,
(NDS 63) Ela Türsan Soysal’ın ikinci erkek torunu Kaya,
(NDS 68) Nur Atabek Yırcalı'nin ikinci torunu Ela Yırcalı,
(NDS 68) Nalan Hatipo"lu Mursalo"lu’nun torunu Alp,

(NDS 89) Esra Seydim Topçular’ın kızı Güzin Ece,
(NDS 89) Anu!ka Sefero"lu Toriko"lu’nun o"lu Ari,
(NDS 93) Ceyda Kalyoncuo"lu Zengin’in o"lu Efe Kerim,
(NDS 94) #pek Gürtunca Arkun’nun kızı Ece,
(NDS 96) Karolin Karainci Yav!ao"lu’nun kızı Melani,
(NDS 98) Ceyda Gabay Çanga’nın o"lu Kaan,
(NDS 98) Romi Emirhan Ütücü’nün kızı Karla Nur,
(NDS 98) Sevi Gençer Güner’in o"lu Kıvanç,
(NDS 99) Reyzi Çiprut Pinhas’ın kızı Dafne

... dünyaya geldi. Kutlarız.
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