
Sevgili NDS’liler,

2016 yılında okulumuzun 160. kuru-
luş yıldönümünü kutlayacağız. Gerek 
okulumuzun, gerek derneğimizin 160. 
yıl ile ilgili güzel projeleri var: Notre 
Dame de Sion’lular Derneği olarak bu 
yıldönümünü yeni, zenginleştirilmiş bir 
sergi ve sergiye eşlik edecek bir ka-
talogla kutlamaya hazırlanıyoruz. 20 
Ocak 2016’da okulumuzda açılacak 
olan sergi, geçmişten gelen bazı nadir 
resim ve eşyayı profesyonel bir kurgu 
içinde geniş kitlelerle buluşturacak. 
Sizler de elinizde bulunan arşiv mal-
zemelerini bizlerle paylaşırsanız se-
viniriz; etkinliğimiz sizlerin katkısıyla 
daha özel olacak.

7 Haziran seçimlerinde (NDS 97) Av. 
Selina Özuzun Doğan CHP’den İstan-
bul milletvekili seçildi. Notre Dame de 
Sion Fransız Lisesi’nden sonra Gala-
tasaray Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olan arkadaşımız Bilgi Üniversite-
si’nde de yüksek lisans yapmıştır. Se-
lina Doğan’ı tebrik ediyor, 1 Kasım se-
çimlerinde de başarılar diliyoruz. 

Yönetim kurulu eski üyemiz sevgi-
li (NDS 68) Fazilet Doğan’ı ne yazık 
ki temmuz ayı başında kaybettik; bir-
likte calıştığımız yıllarda her zaman 
derneğe yardımcı olmak için elinden 
geleni yapar, herhangi bir sorun çık-
tığında anında telefonuna davranır, 
tanıdıklarıyla iletişime geçip sorunu 
çözmeye odaklanırdı. Plaket törenle-
ri ve Mövenpick yemekleri için yaptı-
ğımız hazırlıklar sırasında mezunları 
defalarca arayarak herkesin etkinlik-
ten haberdar olmasını sağlardı. Ekim 
ayında Lokalimizde bir “Fazilet’i anma 
günü” düzenlemek istiyoruz. Kaybet-
tiğimiz arkadaşımızın yakın dostları 
Fazilet için oluşturdukları maddi des-
teği derneğimizin burs fonuna bağış-
ladılar; kendilerine sonsuz teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.

Bir başka kaybımız da emekli edebi-
yat öğretmenimiz sayın Akif Öncül; 
kendisini, sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Uzun yıllarını okulumuza vermiş İngi-

lizce öğretmenimiz Esra Elbeyli ile fel-
sefe öğretmenimiz Nami Başer 2015 
yazında emekli oldular.

2015 mezunlarının 22 Haziran akşamı 
okulumuzun bahçesinde gerçekleşen 
“diploma törenine” yönetim kurulu 
olarak katıldık. Tören sonrası 40 yeni 
mezunumuz derneğe üye oldu. Tö-
rende okulumuzu derece ile bitiren ilk 
üç mezuna armağan olarak “150. Yıl” 
kitabımız ile “NDS Belgeseli” CD’mizi 
sunduk. Dereceye giren bu mezunla-
rımız ve ortalamaları:
1) Sofi FARAZANDE --> 89,85
2) Ayşe Nihal YILMAZ --> 89,38
3) Natela Yaren AKALIN --> 89,09
Yeni mezunlarımıza “aramıza hoşgel-
diniz” diyor, hepsini derneğe üye ol-
maya, NDS ayrıcalıklarından yararlan-
maya davet ediyoruz.

Fransa Başkonsolosluğu ile yaptığı-
mız anlaşma uyarınca bu sene de çok 
sayıda üyemiz vize kolaylıklarından 
yararlandı. Dernek başkanlığından 
aldıkları imzalı mektupla VFS GLO-
BAL’de “partenaire” gişeye başvuran 
üyelerimiz bu ayrıcalıktan hoşnut ol-
duklarını belirtiyorlar.

Sizlerin destek ve yardımlarınızla bu 
yılın Haziran sonunda mezun olan 
burslu öğrencilerimizin bitirdikleri öğ-
renim kurumlarını şöyle sıralayabiliriz: 
Yıldız Teknik Üniv. Fen-Edebiyat Fak. 
İngilizce Matematik Böl.; Ordu Üniv. 
Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.; Kocaeli 
Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı Böl; Mar-
mara Üniv. Hukuk Fak.; İstanbul Üniv. 
Psikoloji Böl.; Kocaeli Üniv. Kandıra 
Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Böl.; Şükran Ülgezen Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi; İstanbul Şişli 
Yüksek Meslek Okulu Yerel Yönetim-
ler Bölümü. 2015–2016 eğitim yılında 

da yine çok sayıda öğrenciyi mezun 
etmeyi umuyoruz.

Çeşitli yüksek okullara devam eden 
bu öğrencilerimiz, derneğimize yol-
ladıkları ve bazı örneklerine bülteni-
mizde de yer verdiğimiz mektuplarla, 
katkılarınızdan dolayı size şükranları-
nı iletiyorlar.
Geleceğe ışık tutacak gençlerimi-
zi yarı yolda bırakmamak için aidat-
larımızı bir an evvel ödemeye gayret 
edelim! Herhangi bir nedenle birik-
miş aidat borcu olan üyelerimiz her ay 
50.-TL veya 100.-TL yatırarak taksit-
le ödeme yapabilirler veya ödemele-
rini dernek POS makinesinden taksit-
lendirebilirler.

Sizler için hazırladığımız etkinliklerde 
ve yaz döneminde bakımdan geçen 
Lokalimizde buluşmak dileği ile hoş-
çakalın.

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

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ

EKİM-KASIM-ARALIK 2015-OCAK 2016
Notre Dame de Sion’lular Derneği

Teşekkürler! 
Derneğimize katkılarından dolayı;

Abdullah Şehoğlu, İkbal Canik, 
Mustafa Seçkin’e, 

(NDS 68) Fazilet Doğan burs fonu 
adına yakın arkadaşlarına, 

Ve Mezunlarımız:

(NDS 56) Tülün Yalçın, (NDS 62) Leyla 
Tecer,  (NDS 68) Betti Özyel, 

(NDS 68) Liz Behmoaras, 
(NDS 69) Dilek Ovacık, (NDS 69) Mine 

Haksal, (NDS 72) Nuriye Akev, 
(NDS 74) Semra Özdeş, (NDS 76) 
Serpil Bağrıaçık, (NDS 78) Nilgün 

Kardeşler, (NDS 80) Anna Gürman, 
(NDS 84) İdil Gazioğlu, (NDS 91) Ece 
Duyar, (NDS 92) Gamze Dedeoğlu 
Aydınalp, (NDS 04) Nihan Zeynep 
Tuğsuz, (NDS 06) Berkan Tomay’a 

en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu
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LOKALDEN ETKİNLİKLER

Doğum Günü

Bizlerle bu güzel dakikalarını paylaşan tüm NDS’lilere en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Tülün Yalçın kitap tanıtımı ve imza günüLiz Behmoaras ile söyleşi

Doğum Günü Doğum Günü

Doğum GünüDoğum Günü

Doğum Günü

94 Mezunları

56 Mezunları
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NDS’de geçen orta öğreniminizin 
meslek seçiminize ve yaşantınıza 
katkısı oldu mu? Tıpta ihtisas 
alanınızı seçmede en önemli etken 
neydi? Değiştirmek imkanı olsaydı 
orta öğrenim sisteminde neleri 
değiştirirdiniz?
NDS’ de sekiz yıl yatılı okudum. O yıl-
larda hiç farkında değildim ama NDS 
beni ben yapmış! Meslek seçimimi, 
meslek hayatımı ve tüm yaşantımı et-
kileyen kişilik özelliklerimin oluşma-
sında en önemli etken NDS’de aldığım 
eğitim olmuş, öyle ki bu etken ailem-
den gelen genetik faktörlerin, gör-
günün, geleneklerin, hepsinin önüne 
geçmiş! Bu okulda hem Türk, hem de 
Fransız hocalarımızın bize herşeyden 
önce insan olmayı öğrettiklerine ina-
nıyorum, din, dil, ırk farkı gözetmeksi-
zin insan! İnsan insana yardım etmeli, 
sörlerimiz bize bunu öğrettiler, kendi 
ellerimizle bir şeyler hazırlayıp Darü-
laceze’ye, Petites Soeurs des Pauv-
res’a ziyaretler yaptık, bizden daha 
kötü durumdakilerin biraz olsun yüz-
lerini güldürmeye çalıştık. Diğer taraf-
tan da bize öğrenme arzusu verdiler, 
en azından ben bu arzuyu kuvvetle 
duydum ve insanı öğrenmek istedim. 
Böylece ihtiyacı olan insanlara yardım 
arzusuyla insanı öğrenme arzum birle-
şince benim yolum Tıp Fakültesi oldu 
ve bunun devamında hastaların en 
üst düzeyde yardıma ihtiyaçları olup 
beni en fazla öğrenmeye sevk edecek 
olan çocuk kan hastalıkları ve onko-
loji uzmanlığını seçtim. Bir doktor için 
bu branşın ne denli üzücü, yorucu ve 
yıpratıcı olduğunu belki size şu anımla 
daha iyi anlatabilirim: Yıllar önce ABD 
Chicago Üniversitesinde toplam üç 
yıl süren Pediatrik Hematoloji ve On-
koloji ihtisasımı bitirerek İstanbul Tıp 
Fakültesine geri döndüm, benim kad-
roma da yine aynı konuda ihtisas ya-
pacak olan Amerikalı Dr. Susan alındı. 
Ertesi yıl bir kongreye katılmak üzere 
Chicago’ya gidince hemen eski has-
tanemi, hocalarımı, arkadaşlarımı, 
hala tedavisi devam eden hastalarımı 
ziyaret ettim. Bir ara “Susan nerede?” 
diye sordum, “O senden sonra ancak 
altı ay dayandı, morali ve sinirleri çok 
bozuldu, Pediatrik Hematoloji/Onko-
lojiyi bırakarak Dermatolojiye geçti” 

dediler. Amerikalı Susan kendi mem-
leketinde dayanamazken ben ailem-
den çok uzaklarda üç yıllık ihtisasımı 
tamamlamıştım. Bu başarı tamamen 
NDS’ nin oluşturduğu disiplinli çalış-
ma, sabır, kurallara saygı, çok yüksek 
sorumluluk duygusu gibi kişilik özel-
liklerime bağlıdır. Bu özellikler beni 
meslek hayatımda bugünlere kadar 
getirmiştir. Ayrıca bu özelliklerin pek 
çok sınıf arkadaşımda da olduğunu 
biliyorum, çünkü ne zaman eşlerimizle 
birlikte bir araya gelsek hepsi bir ağız-

dan bizlerin mükemmeliyetçi kişiliğin-
den şikayet ederler! Demek ki kaynak 
NDS!
İmkanım olsaydı orta öğrenimde araş-
tırmaya daha fazla yer verilmesini is-
terdim. Tabii bu söylediğim bizim eği-
tim yıllarımız için. Biz çok şey öğrendik 
ama fazla araştırmadık, NDS’de bize 
bir de iyi araştırmacı olmayı öğretse-
lerdi mükemmel olurdu diye düşünü-
yorum. 

Akdeniz Anemisi nedir? Önlenebilir 
bir hastalık mıdır? Çocuklarda sık 
görülen demir eksikliği anemisinden 
farkı nedir?
Akdeniz anemisine biz Tıp dilinde “Ta-
lasemi” deriz. Bu isim eski Yunanca 
“Talassa” yani “Deniz” kelimesinden 
gelir. Talasemi genlerle geçen bir has-
talıktır ve yeryüzünde en sık görülen 
gen hastalığıdır. İşte bu gen özellik-
le Türkiye, İtalya, Yunanistan, Tunus, 

Mısır gibi Akdeniz çevresindeki ülke-
lerde görülür. Orta Doğu, Kafkasya, 
hatta Uzak Doğu’da da bu hastalığa 
rastlanır. Ayrıca Talasemi geni göç-
ler nedeniyle dünyanın dört bir tara-
fına yayılmıştır. Zaten Talasemiyi ilk 
tanımlayan da ABD’nin Detroit şehrin-
den bir çocuk hekimi olmuş, hastalık 
Akdeniz kökenli ailelerin çocuklarında 
görüldüğü için de adına Talasemi de-
miştir. Hastalığın ağır şekli, yani Tala-
semi majör da bu çocuk doktorunun 
adı ile Cooley anemisi olarak isim-
lendirilmiştir. Bir çocuğun Talasemi 
majör olması için hastalık genini hem 
anne, hem de babasından alması ge-
rekir, bu kişiler taşıyıcıdır, görünür-
de hiçbir sağlık sorunları yoktur, belki 
renkleri bir parça soluk olabilir ama 
zaten sarışın veya esmerlerde bunun 
farkına bile varılmaz. Ancak günün bi-
rinde ağır hasta çocuk dünyaya ge-
lince geriye dönüp bakılır, anne ve 
babanın Talasemi taşıyıcısı, yani Tala-
semi minör oldukları görülür. İşte bu 
durum normalde kesinlikle olmamalı-
dır. Bizim bir sloganımız vardır: “Tala-
semi kader değil” deriz, çünkü biz iki 
Talasemi taşıyıcısının evlendiğini bi-
lirsek, henüz hamilelik öncesi gerek-
li genetik testleri yapıp daha sonra da 
hamileliğin ilk haftalarında anne kar-
nındaki bebeğe bakarak Talasemi 
majörlü çocuğun dünyaya gelmesini 
önleyebiliriz. Yeter ki gençler taşıyıcı 
olup olmadıklarını bilsinler!
Demir eksikliğinde aneminin sebe-
bi Talasemiden çok farklıdır, kalıtsal 
değil özellikle beslenme ile ilgilidir. 
Demir eksikliği ile Talasemi arasındaki 
fark sadece aneminin sebebiyle sınır-
lı değildir, Talasemi majörlü hastaların 
dış görünüşleri, klinik belirtileri, komp-
likasyonları ve elbette tedavileri çok 
farklıdır. Talasemi majör kök hücre 
nakli yapılmazsa ömür boyu sürerken 
demir eksikliği anemisi genellikle 3-4 
aylık bir tedavi ile tam şifa bulmakta-
dır. Ancak zaman zaman demir ek-
sikliği anemisi ile Talasemi minörün,  
maalesef doktorlar tarafından, karış-
tırıldığını görüyoruz. Bu üzücü duru-
mun nedeni taşıyıcıların da, demir ek-
sikliğinde olduğu gibi, renk solukluğu 
dışında fazla bir belirti vermemele-
ri, bunun yanı sıra da, dikkat edilmez 

veya konu iyi bilinmezse, hemogram-
da görülen değişikliklerinin yanlış yere 
demir eksikliği diye yorumlanmasıdır. 
Bu hata bazen iki taşıyıcının evliliğin-
den Talasemi majörlü çocuğun doğ-
masıyla sonuçlanmaktadır!

Demir eksikliği olan çocuklarda 
davranış bozuklukları ve zeka geriliği 
ortaya çıkabilir mi?
Öncelikle zeka geriliğini konusunu ele 
alalım. Bu sorunun cevabı tam olarak 
evet değil ama buna yakın! Şöyle ki: 
“Demir sadece kan yapımı için değil, 
vücudun birçok fonksiyonu için bu-
lunması zorunlu bir maddedir” demiş-
tik. Bunlar vücudun her hücresine ok-
sijen taşınması, bağışıklık sisteminin 
normal çalışması, çocuğun boy uza-
masının ve tartı alışının normal olması, 
sindirim sisteminin düzenli çalışma-
sı, hatta fertilite gibi çok önemli fonk-
siyonlardır. Ama içlerinde belki de 
en önemlisi beyin gelişimidir. İnsan-
da beyin hücrelerinin gelişimi anne 
karnında başlar, iki yaşlarına kadar 
devam eder, daha sonra bu gelişim 
giderek yavaşlar, derken durur, tabii 
daha sonra da geriler! Gelişen beyin 
hücrelerinin çok yüksek oranda de-
mire gereksinimi vardır. Yani en hızlı 
gelişme dönemi olan ilk iki yaş beyin 
hücrelerinin en fazla demir kullandı-
ğı dönemdir. Aksine ilk iki yaş demir 
eksikliği anemisinin en sık görüldüğü 
dönemdir. Eğer bu eksiklik uzun süreli 
ve ağır olursa beyin hücrelerinin geli-
şimi aksar, zeka olması gereken zeka 
kat sayısının (IQ) altında kalır. Çocu-
ğun yaşına uygun değişik testlerle IQ 
belirlenebilir. Demir eksikliğinin zeka-
ya etkisini araştıran bir çok çalışma 
yapılmıştır. Güney Amerika’da yapı-
lan çalışmalar demir eksikliği anemi-
sinin 5 ile 10 puan arasında IQ pua-
nında düşüklük yaptığını göstermiştir. 
Bizim İstanbul Tıp Fakültesinde yap-
tığımız çalışmada ise bu düşüklük 
8 puan olarak bulundu. Yani bir ço-
cuğun zeka kat sayısının genetik ve 
çevre faktörlere bağlı olarak 110 ol-
ması beklenirken demir eksikliği ne-
deniyle bu sayı 102’ye düşecektir. 
Çok önemli bir durum da bu düşüşün 
kalıcı oluşudur. IQ’su 102 olan bir kişi 
geri zekalı değildir ama şu global re-
kabet ortamında kim 8 puan daha zeki 
olmak istemezdi ki! 
Demir eksikliğinin zeka gelişimine 
olumsuz etkisinden başka bir de sor-
duğunuz davranış bozukluğu konusu 
var. Demir eksikliği olan süt çocukla-
rı huzursuz, huysuz, uykusuz, iştahsız, 
anneye aşırı düşkün olur ve bağışık-
lık sisteminin iyi çalışmamasına bağlı 

olarak sık sık hastalanırlar. Kısacası 
anneye hayatı zehir ederler. Neyse ki 
bu davranış bozuklukları demir teda-
visi ile çok kısa sürede düzelir, anne 
de derin bir nefes alır!
İlk iki yaştan sonra gelişen demir ek-
sikliği artık zekayı olumsuz etkile-
mez ama davranış bozuklukları yapar. 
Yuva çocukları yine huysuz, geçim-
siz, kavgacı olur. Okul yaşlarında ise 
dikkat azalır, konsantrasyon bozu-
lur, derslerde başarı düşer. İstanbul 
Tıp Fakültesinde yaptığımız çalışma-
da özellikle matematik gibi gerçek-
ten zeka ve tarih gibi hafıza gerektiren 
derslerde notların daha düşük oldu-
ğunu gördük. İyi haber ise demir te-
davisinin derslerde başarıyı yükselt-
mesidir. 

Akdeniz anemisiyle mücadelede 
Türkiye hangi aşamada? Bu konuda 
öncelikli olarak yapılması gerekenler 
nelerdir?
Türkiye’de hematologlar yıllardır Ak-
deniz anemisi konusuna çok büyük 
emek vermişlerdir. Öncelikle unutul-
maz hocamız Prof. Dr. Muzaffer Ak-
soy’un bu konudaki çalışmaları dünya 
tıp literatürü için çok büyük kazanç ol-
muştur. Hocamızın açtığı yoldan biz-
ler de bir taraftan Talasemi majörün 
tedavisi için çalışırken diğer taraftan 
da bu hastalığın önlenmesi için mü-
cadeleyi sürdürdük. Öncelikle Tala-
semi derneklerini, ardından da Türki-
ye Talasemi Federasyonunu kurduk. 
Dernekler ve Federasyonda yalnızca 
tıp mensupları değil Talasemi hasta-
ları ve aileleri de yer almakta. İki yılda 
bir düzenlenen Talasemi yaz okulla-
rı ile hem doktor ve hemşireler, hem 
de hasta ve aileleri sürekli eğitilmek-
te. Diğer taraftan toplumda bu hasta-
lıkla ilgili farkındalık yaratmak için çok 
uğraştık, tüm medya olanaklarını kul-
landık. Bir taraftan da Sağlık Bakanlı-
ğındaki yetkililerine hastalığın önemini 
anlatmaya çalıştık. Bu çok uzun yıllar 
aldı, ama sonunda bir hayli yol alına-
bildi. Sağlık Bakanlığı, hala bazı eksik-
ler olmakla birlikte, artık büyük des-
tek. Özellikle Talasemi riskinin yüksek 
olduğu illerde bugün evlilik öncesi Ak-
deniz anemisi taraması zorunlu. Eğer 
bir kişi taşıyıcı olduğunu daha çocuk 
sahibi olmadan önce bilirse ağır hasta 
çocuğun dünyaya gelmesini önlemek 
mümkün. Ne yazık ki bütün bunlara, 
bütün gayretlerimize rağmen ülke-
mizde hala bu hastalığı hiç duymamış 
çok insan var. Tabii ki bu da bir eği-
tim sorunu! Türkiye genelinde Talase-
mi geni taşıyıcılık oranı %3, Akdeniz 
kıyıları, Ege ve Güney Doğu Anado-

lu’da bu oran %10 civarında. Bunlar 
hiç de küçük rakamlar değil, taşıyıcı 
olanın bir diğer taşıyıcıya denk gelme-
si, hele bir de maalesef ülkemizde sık-
lıkla olduğu gibi akraba evliliği yapılır-
sa, bir hayli yüksek. Halbuki Talasemi 
kader değil!

(NDS 67) PROF. DR. LEYLA AĞAOĞLU ÜLGÜR: 
“NDS’DE BİZE DİN, DİL, IRK FARKI GÖZETMEKSİZİN 
İNSAN OLMAYI ÖĞRETTİLER”
Hazırlayan: (NDS 80) Av. Mehtap Ünan

1967 yılında Notre Dame de Sion 
Fransız Kız Lisesi’nden ve 1973 yı-
lında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si’nden okul birincisi olarak mezun 
oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rı uzmanlığını 1973-1977 yıllarında 
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Pe-
diatrik Hematoloji ve Onkoloji yan 
dal uzmanlığını da 1979-1981 yıl-
larında ABD’de Chicago Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Ardın-
dan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Da-
lı’na dönerek 1982’de Doçent un-
vanını aldı. YÖK kuralları uyarınca 
1983-1984 öğretim yılında bir sö-
mestre Dicle Tıp Fakültesi’nde gö-
revlendirildi, 1987-1988 yıllarında 
ise Amerikan Kanser Derneği’nin 
“Audrey Meyer Mars Internatio-
nal Fellowship” ödülünü kazana-
rak Chicago Üniversitesi Pediat-
rik Hematoloji/Onkoloji Bölümü 
Kemik İliği Transplantasyon Üni-
tesinde sorumlu uzman olarak ça-
lıştı. Bu görevin ardından İstan-
bul Üniversitesi’ne dönerek Aralık 
1988’de Profesör kadrosuna atan-
dı ve kendi isteği ile emekli olduğu 
Eylül 2013 tarihine kadar, İstanbul 
Tıp Fakültesi Pediatrik Hematolo-
ji/Onkoloji Bilim dalında öğretim 
üyesi görevini sürdürdü. 

Bilimsel çalışmaları özellikle löse-
miler, lenfomalar, talasemi, demir 
eksikliği ve febril nötropeni konu-
larındadır. 

(NDS 67) PROF. DR. 
LEYLA  AĞAOĞLU
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KISA HABERLER...
Neslin Değişen Sesi Okulu müdüriye-

tinden [Okul Müdürü (NDS 70) Silva 

Tanel] yapılan açıklamaya göre 2015-

2016 eğitim öğretim yılında şimdilik 

Notre Dame de Sion mezunlarının, iler-

de de Neslin Değişen Sesi Okulları me-

zunlarının çocuklarına “Neslin Değişen 

Sesi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulun-

da geçerli olmak üzere okul ücreti üze-

rinden %10 indirim yapılacaktır”.

(NDS 63) Samiye Erer Öz’ün küra-

törlüğünü yaptığı “Sihirli bir dünyaya 

açılan pencere: Dünden Bugüne Can 

Çocuk Kitapları” illüstrasyon sergisin-

de eserleri sergilenen sanatçılardan 

biri de (NDS 96) An-Su Aksoy oldu. 

VIP Turizm Yönetim Kurulu Başka-

nı (NDS 72) Yasemin Pirinçcioğlu’nun 

anılarından yola çıkılarak hazırlanan 

“ünlü balet Rudolf Nureyev’in Tür-

kiye’deki hayatı” konulu belgeselde 

mezunumuz aynı zamanda anlatıcı ro-

lünü üstleniyor.

(NDS 80) Bilun A. Armağan ile Mine B. 

Görgün’ün dünyadan  farklı ekollerden 

uzmanlarla bireyleri buluşturmak amacı 

ile başlattığı İnovatif ve Entegratif Tera-

piler Eğitim Merkezi İETEM açıldı.

(NDS 91) Ebru Erbaş’ın Christopher 

Ryan ve Cacilda Jethá’dan çevirdiği 

Cinselliğin Şafağı Okuyan Us Yayınla-

rında çıktı.

(NDS 95) Derya Dostlar UNICEF okul 

öncesi eğitim sorumlusu oldu.

NDS 05) Nil Almat, Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPEL)’den 

Mikro Teknoloji Mühendisi “Ingénieu-

re en Micro Technologie” olarak mezun 

oldu. Lausanne’da çalışmaya başladı.

20. Sadri Alışık Tiyatro & Sinema 

Oyuncu Ödülleri kapsamında bu sene 

ilk defa verilen “Çolpan İlhan Sanata 

Değer Katan Kadınlar Ödülü”ne me-

zunumuz Ayla Algan layık görüldü.

Turkofamerica dergisi Amerika’da-

ki en etkili 30 Türk kadınını seçti; se-

çilen 9 akademisyen arasında Drexel 

Üniversitesi öğretim üyesi, biomedi-

kal mühendisi (NDS 68) Prof. Dr. Banu 

Kum Onaral yer aldı.

Dominique Lévy ile Gérard Dumé-

nil’in birlikte yazdığı Büyük Yol Ayrımı- 

Neoliberalizme Son Noktayı Koymak 

isimli kitap (NDS 78) Ayşen Gür’ün 

çevirisi ile İletişim Yayınları tarafından 

yayınlandı.

(NDS 80) Bilun Gürocak Gemicioğlu 

Dünya GARD (Kronik Solunum Hasta-

lıklarına karşı Küresel İşbirliği) planla-

ma komitesine seçildi.

(NDS 92) Belmin Dumlu Savaşkan’ın 

sahibi olduğu Orfe tescilli marka-

lı Ayvalık Yöresi zeytinyağı, 22 Nisan 

2015’de Akhisar’da (Manisa) Zeytin 

Dostu Derneğinin düzenlediği 8. Ulu-

sal naturel sızma zeytinyağı kalite ya-

rışmasında “Gümüş Madalya” aldı.

(NDS 95) Çiğdem Dönmez Penn’in 

kurucusu ve genel müdürü olduğu 

Xsights Araştırma Şirketi Türkiye 

Araştırmacılar Derneği tarafından dü-

zenlenen “Baykuş Ödülleri’nde” Viz-

yoner Araştırmalar kategorisinde Altın 

Baykuş Ödülünü aldı.

Rita Ender’in İstanbul’daki 82 meslek 

erbabıyla gerçekleştirdiği söyleşileri 

içeren Kolay Gelsin isimli kitap (NDS 

05) Reysi Kamhi’nin resimleri ile zen-

ginleşti.

Üç kuşaktan 35 edebiyatçının ülkemiz-

deki Ermenileri konu alan İçimizdeki 

Ermeni (1915-2015) isimli kitaba (NDS 

59) Oya Baydar ile (NDS 72) Vivet Ka-

netti yazılarıyla katkıda bulundu.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakül-

tesi Farmakognozi Anabilim Dalı ve 

Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 

(NDS 72) Prof. Dr. Afife Mat, Uluslara-

rası Eczacılık Tarihi Akademisine üye 

seçilerek madalya ve diploma almış 

ve Alman Eczacılık Tarihi Akademisi-

nin en büyük ödülü olan Schelenz pla-

ketine layık görülmüştür.

(NDS 79) Esen Özmanav’ın Victor Hu-

go’dan çevirdiği Sefiller romanı Remzi 

Kitabevi’nin “Çocuklar İçin Klasikler” 

serisi kapsamında yayınlandı.

(NDS 87) Aylin Yengin’in Robert Louis 

Stevenson’dan çevirdiği Dr. Jekyll ve 

Mr. Hyde’in Tuhaf Hikayesi isimli kitap 

ile Antoine de Saint Exupéry’den çe-

virdiği Küçük Prens Kırmızı Kedi Yayı-

nevi’nden çıktı.

(NDS 93) sanatçı Selen Servi’nin yeni 

albümü Pardon Bakar mısınız? müzik-

severlerin beğenisine sunuldu.

(NDS 97) Burcu Yalım’ın Filozof Alain 

Badiou’dan çevirdiği Fransız Felsefe-

sinin Macerası/1960’lardan Günümü-

ze isimli eser Metis Yayınevi tarafın-

dan yayınlandı.

(NDS 15) Esen Küçüktütüncü’nün yö-

netmenliğini ve senaristliğini üstlen-

diği, NDS Fransız Lisesi Sinema Ku-

lübü’nün katkılarıyla hazırlanan ve  

Kobani’yi konu alan THE OTHERS 

adlı film New York’ta Uluslararası Ge-

nius Olimpiyat Ödülünü kazandı.

Lokalde bayağı kalabalıktık; 
son kitabı Sen Bir Başka 
Gittin’i Mardin’deki Süryani 
asıllı bir kahraman üzerinden 
şekillendiren Liz Behmoaras 
ile söyleşi çok keyifli geçti. 
-belki de paylaşma saatleri 
demek daha doğru. 

Liz önce biraz heyecanlıydı, hatta 
nasıl başlasam ben mi konuşsam siz 
mi sorsanız derken, bu kadar hanım 
durur mu, hemen kitaplarının böyle-
si değişik konu ve şahsiyetlerini nasıl 
seçtiğini sormakla başladık işe, sonra 
da gerisi geldi. 

Liz: “Her kitabımı biraz gizemli bir il-
hamla yazıyorum. Büyük bir sıkın-
tıyla yola çıkıyorum, seçtiğim tema-
ya biyografi uydurmaya çalışıyorum. 
Beş sene önce Mardin’e gittim, turis-
tik bir yer, insanları çok farklı. Kitabın 
ilk sahnesi aslında yaşadığım bir sah-
neden esinlenerek yazıldı. Bir sahne: 
Mardin, Dargeçit’teyiz, sıcak bir 
günde, bir arabanın içinde gidiyoruz. 
Yolda yaşlı bir adam bize eliyle işaret 
ediyor. Şoförümüz onu yanına oturt-
tu, Kürtçe veya Süryanice konuştular, 
oralarda Arapça, Süryanice, Kürtçe ve 
Türkçe’yi herkes bilir. Adam Mardin’e 
düğüne gidiyordu ama birden kızdı ve 
indi, ölmedi (romanda rahip ölüyor!); 
nedenini hiç bilmedik. 

Sonra üç kere daha Mardin’e insan-
larla konuşmaya gittim. Çok kalıcı 
dostluklar edindim. Niye Süryaniler? 
Süryanileri hiç bilmiyordum. Onlar için 
en önemli şey din ve dil. Süryanice 
Aramice’ye benzer, Tanrının cennette 
İsa’yla konuştuğu dil olduğu söylenir. 
Süryanilerin İslamla karışmış farklı bir 
Hıristiyanlık ritüelleri var, namaz diyor-
lar. Bu yüzden roman bir rahiple başlı-
yor o da kahramanın babası.

Ben kendimi edebiyatçı, romancı 
değil de anlatıcı olarak görüyorum. Bu 

romanda tezlerden de yararlandım. 
Efrem bir gazeteci ama farklı kimliği-
ni hiç yaşamamış, adeta ondan kaç-
mış, şimdi babasının ölümü üzerine 
geldiği memleketinde bu kimliğini tek-
rardan keşfediyor ve yaşamaya ça-
lışıyor. Bu arada yine aynı köklerden 
gelen bir sanatçıya köyündeki evini 
satmaya çalışırken yeni bir aşk doğu-

yor. Gazeteci portresi için 3-4 gaze-
teci ile konuştum. Romandaki kişiler 
gerçek değil, bir tek Ayda gerçek bir 
kişi, nemfoman bir karakteri canlandı-
rıyor, Kaddafi ile ilişkisi olmuş.”

“Bu romanda kesişen yollardan herkes 
mutluluğu kendi köklerinde buldu di-
yebilir miyiz, bu bir öğüt mü?” gibisin-
den sorular soruldu. Liz, “transgene-
rasyonel psikolojiyi kullandım” dedi.

“Romandaki diyaloglar, sevgililerin 
kavgaları dahil çok gerçekçi, kimse 
suçlu değil, kimse iyi veya kötü değil, 
herkes bizim gibi, yeni sevgili Zuhal, 
eskimiş sevgili Nathalie, hepsi haklı 
veya hepsi haksız. Bu sizin başarınız, 
sizi aslında Ayşe Kulin’e de benzeti-
yorum, neden romanlarınız tercüme 
edilmiyor?” sorusuna, Liz ‘exportable’ 
değilim” cevabını verdi. “Yurt dışında-

ki yayınevlerinin yabancı kotası %5, 
onda da best seller isteniyor, Orhan 
Pamuk, Elif Şafak gibi… Ben bilgi-
sayarda yazıyorum, aslında iyi değil 
çünkü cümleler uzun oluyor, el yorulu-
yor. Bir romanı 2-2,5 yılda yazıyorum. 
En zor günleri Mazhar Osman biyog-
rafisinden sonra yaşadım, biyogra-
fi yazdığınızda ip üstünde yürüyen bir 

cambaz gibisiniz, kendinize hesap ve-
remiyorsunuz, kişinin zaaflarını görü-
yorsunuz, onları yazıp yazmamak vic-
dani sorumluluğunuz. Mazhar Osman 
için çocukları bana çok yardımcı ol-
dular onlardan izin alıp yazmama rağ-
men başkalarıyla problemler yaşadım. 
Bu romanda, bir psikiyatrın kişiliğin-
de, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçi-
şin sancılarını anlatmak istedim.”

NDS’li bir annenin (Jaklin Katalan, 
NDS 46) kızı olan Liz Behmoaras, 
okulumuzun geleneksel kültürü ile ye-
tişmiş olmanın ayrıcalığını kişiliğinde, 
zarafetinde ve romanlarında yansıt-
maktadır. Söyleşi de sanki Sr. Myria-
ne’ın bir “Carrefour” toplantısı hava-
sında, samimi ve neşeli bir ortamda 
geçti; kendisine teşekkür ederken, 
yeni romanlarını da heyecanla bekle-
diğimizi belirtmek isteriz.

YAZAR (NDS 68) LİZ BEHMOARAS NDS’LİLER 
LOKALİNDE (16 NİSAN 2015)
Hazırlayan: (NDS 72) Nuriye Akev
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Huriye Soytürk, çok uzun ve 
ağır bir eğitim sürecinden 
sonra başarıyla icra ettiği 
avukatlık mesleğini  bir yana 
bırakıp içinden gelen sese 
uymuş, mutfak merakını 
iş ve uğraş edinmiş bir 
mezunumuz. Eğitim ve 
meslek tercih sürecini 
büyük bir içtenlikle bizlerle 
paylaştı. İçimizdeki  diğer 
beni harekete geçirecek bir 
söyleşi çıktı ortaya: 

Çoğumuzun cesaret edemeyeceği bir 
kararla , tam da makbul bir meslekte 
ilerlerken alan değiştirdiniz. Yeni bir 
eğitim süreci, profesyonel deneyimler 
vs… Sizi daha iyi tanımamız için 
hayata nerede ve nasıl bir ailede 
başladığınızı biraz anlatır mısınız?
Annem İstanbullu. Büyükbabam ve 
ailesi ise Adanalı. Dededen gelen ve 
hala devam eden aile mesleğimiz 
çiftçilik. 1950’lerde büyükbabam İs-
tanbul’a gelme kararı almış ve İstan-
bul’daki aile fertlerinin yaşadığı Le-
vent mahallesine yerleşilmiş. 2000’li 
yıllara kadar ailemin çoğunluğu Le-
vent’te yaşıyordu. Ben de Levent’te 
doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum. 
Bu yüzden nereli olduğumu soranla-
ra verdiğim cevap hep aynı: ben Le-
vent’liyim.
Babam Galatasaray lisesini biti-
rip yükseköğrenimini yurtdışında ta-
mamlamış ve bir süre orada çalıştık-
tan sonra yurda dönmüş bir mimar. 
Annem de Dame de Sion mezunu bir 
hukukçu. Ağabeyim ve çekirdek aile 
dışındaki tüm bireyler francophone 
olduğu için yer yer fransızca konuşu-
lan, genellikle edebiyat, tarih, siyaset 
ve sanattan bahsedilen bir ortamda 
büyüdüm. Büyürken en büyük merak-
larımdan biri mutfaktı. Rahmetli baba-
annem çok güzel yemek yapar ama 
sırlarını söylemezdi. Annem ve babam 
da çok güzel yemek yapar, bütün sır-
larını paylaşırlar ama onlardaki el lez-
zeti kimsede yoktur. Yapmayı ilk 
öğrendiğim yemek Steak Tartare, ar-
dından da mantı açmayı öğrendim. 
Yani çıta daha ilk adımda yüksekti ve 

bu sayede yemek yapımı ve gastrono-
mi konusunda kendimi hızla ileriye ta-
şıdım. Konuya ilişkin dergi ve kitapla-
rı okumak, TV programlarını izlemek, 
mutfağa girip izlediğim şefleri tak-

lit ederek onların yaptıklarını yapmak, 
yemek için yeni yerler keşfetmek ve 
arkadaşlarımı buralara götürmek aynı 
zamanda sevdiklerim için yemek yap-
mak hobimdi.

Çalıştığınız disiplinlerin size zor gelen 
yanları nelerdi?
Hukuki hizmet sağlayan avukatın yap-
tığı iş aslında problem çözmek ve 
bunu kağıt üzerinde sayılarla uğra-
şarak değil birebir insanlarla uğraşa-
rak yapıyor. Boyutu ne olursa olsun 
ortada hukuki bir uyuşmazlık var ve 
bunun çözülmesi gerekiyor. Çözüm 
sürecinde ortaya çıkabilecek başka-
ca sorunların da üstesinden gelinmesi 
gerekiyor. Çünkü her aşamada insan 
faktörüyle karşı karşıya kalınıyor. Do-
layısıyla sağlam sinirlere sahip olun-
ması gereken bir meslek. Aşçı ola-
cak birinin ise çok sağlam bir fiziğe 
sahip olmanın yanında çok dikkatli de 
olması, bir an bile konsantrasyonu-
nu dağıtmaması gerekiyor. Uzun sa-
atler boyunca ayakta durmak, soğuk 
depodan çıkıp sıcak tavanın başına 
geçmek, yoğun servis saatinde hem 
hızlı hem hijyenik çalışarak sunumu 
göz alıcı lezzetli tabaklar ortaya çı-
karmak aslında hiç de sinema ve te-
levizyon ekranlarında göründüğü gibi 
kolay değil. 

Birbirinden çok farklı  iki disiplinde 
birden eğitim almış ve çalışmış olmak 
size neler kazandırdı? 
İki disiplinde eğitim almış ve çalış-
mış olmanın bana kazandırdıkları ara-
sında teoriyi pratiğe geçirme, sonu-
ca ulaştıracak alternatif yol bulma ve 
ortaya çıkabilecek terslikleri önceden 
hesaplama yeteneklerini sayabiliriz 
ki yaşanmış olaylar neticesinde edil-
miş tecrübelerin rolü burada büyük. 
İş takibinde hassasiyet, dikkat seviye-
sinde artış ve çok çeşitli insanla mu-
hatap olmak neticesinde pek çok or-
tama uyum sağlayabilme özelliklerini 
de bu disiplinlerin bana  kattıkları ara-
sında saymam gerekir.

Serüveninizi dinlerken  hepsinin 
kökünde meslek seçimi konusunda 
hepimizin aslında deneme yanılma 
metodu uyguladığımızı farkettim. 
Çoğumuz yanılgı halinde dahi duruma  
razıyız, sürdürüyoruz, ancak siz arayışa 
yılmadan  devam edenlerdensiniz. 
Hayata yeni başlayanlara meslek seçimi 
konusunda neler önerirsiniz? 
Seçim sırf aile istiyor diye veya çok 
özenilen biri o mesleği yapıyor diye ya-
pılmamalı. Kişisel eğilim ve karakter 
özellikleri göz önünde bulundurulma-
lı. Bu çerçevede de öğrenciyi yönlen-
dirme ve meslekleri tanıtma açısından 
rehberlik sistemine büyük iş düşü-
yor. Muhakkak eğitim alınan fakülte ile 
uyumlu bir mesleğe yönelinilecek diye 
bir zorunluluk yok ancak üniversite ha-
yatının nasıl geçeceğini de yapılan se-
çimin doğruluğu veya yanlışlığı belirle-
yecektir. Ben öğrencilere okudukları/
okuyacakları bölüm veya ilgi alanları ile 
bağlantılı meslek kollarında öğrencilik 
esnasında staj imkanı kovalamalarını 
tavsiye ederim. Okul sıralarının ardın-
dan iş hayatında nelerle karşılaşacak-
larını görmeleri ve mesleğin kendileri 
için uygun olup olmadığını anlamaları 
açısından bu husus önem teşkil ediyor.

Bizimle paylaştığınız 
değerli deneyimleriniz için 
teşekkür ediyor, bütün 
bilgi ve becerilerinizin 
en üst düzeyde karşılık  
bulmasını diliyorum. 

YOLUNU DEĞİŞTİRENLER...
Hazırlayan: (NDS 80) Av. Mehtap Ünan Değerli NDS’liler,

23 Mayıs Cumartesi günü derneğimi-
zin düzenlediği öğle yemeğinde 60., 

30., 20, 10. yıl mezunları bir aradaydık.
Bu yıl yemeğe hem Türk Müdür Baş-
yardımcısı hem 30. yıl mezunu olarak 
katıldım.

Sınıf arkadaşlarımla birlikte olmak, öğ-
retmenlerimin elinden anı diplomamı 
almak ve öğretmeni olduğum 20. yıl ve 

10. yıl mezunlarına belgelerini takdim 
etmek son derece heyecanlı, mutluluk 
ve onur vericiydi. Bu organizasyon icin 
Dernek Başkanı Sn. Lale Murtezaoğ-

lu’na ve tüm yönetim kurulu-
na çok teşekkür ederim.

Her yıl 20 Janvier özellikle 50., 
40., ve 25. yılını kutlayan me-
zunların buluşma tarihi. Bu 
tören sırasında mezunlar anı 
plaketlerini alıyorlar. Mayıs 
ayındaki yemekte ise daha 
farklı dönemler bir araya ge-
liyor ve bu sırada çok anlam-

lı bulduğum “anı diplomaları” veriliyor. 
Üzerindeki yazıyı paylaşıyorum. 

Sayın .......,
İnsana, doğaya, cumhuriyete ve ülke-
ye 60 (30-20-10) yıldır ışık veriyorsu-
nuz. Uygarlık yolunda taşıdığınız meşale 
köklü bir eğitimin simgesidir. Hak etti-

ğiniz ödül yeni kuşaklara örnek olsun. 
Notre Dame de Sion’lular  Derneği

Ödül olan anı diploması mı? Ödül olan 
NDS’ten mezun olmak mı? Ödül olan 
NDS’te öğrendiklerimizin üzerine on 
yılda, yirmi yılda, otuz yılda, 60 yılda 
ekleyebildiklerimiz mi, tecrübelerimiz, 
yaşanmışlıklarımız mı? 

Sadece 10., 20., 30. yılda değil yaşa-
dığım her gün bu sözü büyük bir onur 
ve sorumlulukla taşıyorum, yaşıyorum 
ve yaşayacağım.

Sizlerin de içinde bulunduğunuz ko-
şullar ne olursa olsun çevrenize ve ön-
celikle kendinize ışık verdiğinizden ve 
aynı güç ve istekle devam edeceğiniz-
den eminim.

Sevgi ve saygılarımla
(NDS 85) Suzan Sevgi 

ANI DİPLOMALARI YEMEĞİ
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29 Nisan, yağmurlu 
bir İstanbul sabahında 
Ulus sırtlarındaki evinde 
mezuniyetimden otuzbeş 
yıl sonra Türk Müdür’ümüz 
Gönül Orhonlu’yu ziyaret 
ettim. Değerli Hocamızın 
evinde İstanbul Boğaz’ını 
seyrederek  kahvelerimizi 
içerken gözüm aile 
fotoğraflarına takıldı. 
Peşpeşe çocuklarından 
gelen telefonlar, yumuşacık 
bir sesle yapılan sevgi 
dolu telefon konuşmaları 
Hocamızın bilmediğim  bir 
yönünü, anne ve  büyükanne 
kimliğini bana tanıttı. 

Derken sohbet, kendisi hakkında-
ki sınırlı bilgiyle hazırladığım birkaç 
sorunun çok ötesine geçti. Hatırım-
da kalan vakur ve zarif hayalin içinde 
ne kadar güçlü, azimli, samimi, özetle 
hakiki bir hanımefendinin bulunduğu-
nu hayranlıkla gördüm. Ortaya hepi-
mizin mutlu bir tebessümle okuyacağı 
aşağıdaki söyleşi çıktı. 

Hocam, 1979 yılının ikinci yarısında 
okulumuzda Türk müdür olarak 
atandınız, 1980 öncesi mezunların 
çoğu sizi sadece ismen tanır. Bize 
biraz hayatınızdan bahseder misiniz ? 
Aydın’da doğdum. Ailem Atatürk’e ve 
devrimlerine bağlı bir aileydi, dolayı-
sıyla eğitim ailede en önemli konuydu. 
Ben bu görenekle çok küçük yaşta 
okul hevesine kapıldım. Israrlarıma 
dayanamayan annem bana önlük 
dikti, öğretmen annemin arkadaşıydı, 
anne babamın resmi bir başvurusu ol-
madan beni okula aldılar, kendiliğim-
den okullu oldum. Babam Osmanlı 
Bankası’nda çalışıyordu, tayin nede-
niyle ortaokulu Ankara Cebeci’de, li-
seyi Ankara Kız Lisesi’nde başlayarak 
çeşitli illerde okudum. Kimya ve cebir 
en sevdiğim derslerdi. Fizikte zorlan-
mam fen şubesini seçmemi engelledi. 
Babam daha sonra Kayseri’ye tayin 
oldu. Biz o yıllarda her dönemi bütün 

derslerden sınava girerek bitirirdik. 
Babamın Bursa’ya tayiniyle okul de-
ğiştirmelerim devam etti. Nihayet 
Bursa Kız Lisesi’nden mezun oldum. 
Hayalim kimya mühendisi olmaktı. 
O dönemde yüksek öğrenim için İs-

tanbul’a  gönderilmem ve yurtta kal-
mam ailemin razı olacağı bir şey değil-
di. Bünyemin zayıf  olduğu, kendime 
bakamayacağım gibi bahanelerle bir 
sene Bursa’da evde kaldım ve anne-
me yardım ettim. Bunu bir iş olarak 
kabul etmiştim. Babam banka müdü-
rü olduğu için evimize adet üzere hoş 
geldiniz ziyaretleri yapılırdı. Ben bun-
ların notlarını alır, iade-i ziyaret çizel-
geleri çıkarırdım. O senem protokol 
memurluğuyla geçti. Bir sonraki ders 
yılında Tekirdağlı bir arkadaşımın des-
teğiyle yurt iznim çıktı. Üniversite ha-
yatımı bir bakıma ona borçluyum. 
Tarih Bölümü’nü seçmem de efe olan 
dedemin ve ondan dinlediğim canlı 
Kurtuluş Savaşı tarihinin tesiri çok-
tur. Annemin babası Batı ordusuna, 
İnönü’ nün kuvvetlerine katılmış. İz-
mir’e ilk giren süvarilerdendir. Tarihi-
mizi önce ondan dinledim. Okuma-
yı çok severdim. 1940 doğumluyum. 

O zamanlar kitap basım ve yayını çok 
sınırlıydı. Açığı halk evleri kapatırdı. 
Fransız yazar Comtesse de Ségur’ün 
bütün eserlerini küçük yaşta burada 
okudum. Bizim nesilde bir Çalıkuşu 
hayali vardı. Açıkça söylenmese dahi 

hepimiz Anadolu’nun ücra bir yerinde 
aile büyüklerinden biri eşliğinde – bu 
görev bizde anneanneme düşecek-
ti- basma perdeli ve örtülü divan-
lı bir evde yaşamayı, köy çocukları-
na ışık olamayı düşlerdik. Evlenince 
bu hayal suya düştü. Çalışma koşul-
larım eşiminkilere uymak zorunday-
dı. O yıllarda öğretmenler için ücretli 
ders verme imkanı vardı.1964 sene-
si Ağustos ayında Yeşilyurt Koleji’nde 
öğretmenliğe başladım. Bunu Çavu-
şoğlu ve Tarhan Kolej’leri izledi. Yıldız 
Koleji ve Saint Benoit’da da ücretli din 
tarihi, yurttaşlık bilgisi ve coğrafya ho-
calığı yaptım. 
Sonraki yıllarda gördüm ki üniversi-
te yillarında ileride bana gerekli ola-
cak bütün disiplinlerde dersler almış, 
adeta bilmeden bir hazırlık yapmışım. 
Yeniçağ tarihi, islam felsefesi, sosyo-
loji. Pakistanlı din bilgini Hamidullah 
Üniversite’de bize ders vermişti. Ülke-

sindeki radikal din baskısından kaçıp 
bize gelmişti. Dil bilgisini hem çalış-
tım, hem öğrettim. Bu geniş kapsamlı 
eğitim sayesinde daha sonra TRT’nin 
açtığı “Metin Yazarlığı” ve program 
yapımcılığı sınavına girdim, başarı-
lı oldum.  BBC’de eğitim için İngilte-
re’ye gitme imkanı doğdu, fakat eşim 
kesinlikle kabul etmedi. Gençlere bu 
nedenle karşılarına çıkan öğrenme fır-
satlarını iyi değerlendirmelerini öğüt-
lerim.

Eşim Cengiz Orhonlu  tarih profesö-
rüydü. Tanışmamız üniversite yılların-
da Osmanlıca dersleri sırasında ol-
muştur. Osmanlı Tarihinde Teşkilatlar  
ve  Habeşistan Siyaseti üzerinde ça-
lışmaları vardır. Kadı sicillerini araş-
tırmıştır.  Bozcaada hakkındaki  tarihi 
araştırmasını bir makalede yayınladı-
ğında, Avustralya’ya göçen Bozcaada 
Rumlar’ı bu çalışmasını kitap olarak 
yayımlamasını ve adanın tanıtılması-
nı istediler. Yazık ki eşim çok  genç 
yaşta vefat etti. Zamanında teşhis ve 
tedavi edilemeyen bir kalp rahatsızlığı, 
O’nu bizden ayırdı. Macar bağımsızlık 
hareketi öncüsü Ferenc Rakoczi hak-
kında bir sempozyum için yoğun şe-
kilde çalışmış ve çok yorulmuştu. Hiç 
dinlenmeden çalışmaya devam etti. 
Tetkikler için randevu alıp işe döndü-
ğü gün Üniversite’de, görevi başın-
da vefat etti. Hekimlerin hepsi yakın 
dostları ve üniversite mensuplarıydı. 
Eşimi kaybettiğimde otuzaltı yaşım-
daydım ve çocuklarımız çok küçüktü. 
Sonrasında bütün hayatım  eğitimci 
olarak çalışmak ve onları en iyi şekilde 
yetiştirmek oldu.  

Çalışma hayatınızın en uzun kısmı 
Alman Lisesi ile NDS’de geçmiş, bu 
iki lise arasında bir kıyaslama yapabilir 
misiniz ? 
Alman Lisesi eğitim sistemi özgür-
lükçüydü ve rahat işlerdi. Öğrencile-
rin de katıldığı demokratik bir idari ya-
pıda seçimle yer aldım. Haftada otuz 
saat onbeş sınıfa da ders veriyordum. 
Bu çok yorucuydu. Her dönem üç ya-
zılı yapılırdı. Bu tempoda çalışırken 
bir yandan da çocuklarımla ve evim-
le tek başıma ilgileniyordum. Bir gün 
Necla Arat Notre Dame de Sion Lise-
si’ne yeni Türk müdür arandığını, eski 
müdürün niteliklerine yakın, bu lisenin 
haklı şöhretiyle uyumlu birini istedik-
lerini, beni önerdiğini söyledi. Haya-

tımdan memnundum ama ders yükü 
nedeniyle idari görevin tempoyu biraz 
rahatlatacağını düşündüm. Öte yan-
dan maddi sorumluluklarım da ağırdı. 
Bu okul hakkında fazla bilgim yoktu, 
hatta NDS’den Sn. Meliha Tecer’in ri-
casıyla çağrıldığımda, kapıyı bilmedi-

ğim için yanılarak kiliseye girmiştim! 
İlk ziyaretimde bina bana çok ba-
kımsız ve kasvetli göründü. Öğrenci-
lerin bakışlarına kadar işlemiş ciddi, 
hatta karamsar hava vardı. İdareci-
likte de hiç deneyimim yoktu. Görüş-
meler olumlu geçti. Bir çok zorluğu 
zaman içinde aştık. Tayinimin resmi-
leşmesi siyasi çalkantılar nedeniyle 
zaman aldı. Soeur Marie Berthe teb-
liğleri okuyup anlayacak derecede iyi 
Türkçe bilirdi. Görevdeyken ders çalı-
şır gibi tebliğ okur, mevzuat öğrenir-
dim. Alman Lisesi’nde izlenen metod, 
orada edindiğim bilgiler bana yol gös-
terdi. Giriş sınavlarının düzenlenme-
sinden ders programı yapımına kadar 
Alman sisteminden yararlandım. 

NDS yılları hem çok uzun hem de 
tarihsel olarak Türkiye için büyük 
değişim yılları. Bu süre hakkında neler 
söylemek istersiniz? 
Evet, siyasi çalkantılar, ihtilaller, pek 
çok şey yaşandı. 12 Eylül dönemin-
de ek disiplin tedbirleri almak zo-
runda kaldık. Devam çizelgeleri ve-
rilirdi. Fransız yönetimi uyumluydu. 
Atatürk’e saygı ve hayranlıkları çoktu. 
Büstümüzün açılışında Fransızca 
övgü dolu konuşmalar yaptılar. Dö-
nemin bakanı okulumuzdaki disiplini 
takdir ederek teşekkür ziyareti yaptı. 
Bu yıllarda öğrencilerimizin  zor anla-
rı, sağlık sorunları oldu. Eğitimci ola-

rak daima gençlerin gelecek şansla-
rını kaybetmemeleri için çalıştık. Bu 
değerli kurumdan diploma alarak çık-
malarının önemini hiç aklımızdan çı-
karmadık. Kendimizle, evlatlarımızla 
öğrencilerimiz arasında son günlerin 
moda deyişiyle empati kurduk. Hede-
fimiz hiç fire vermeden onları hayata, 
ülkemize kazandırmak oldu. 

Öte yandan iyice  yıpranmış olan oku-
lun yenilenmesi gerekiyordu. Isınma-
dan elektrik sistemine kadar sorunla-
rımız vardı. Maddi kaynak sağlamanın 
dışında bizi en zorlayan husus okulu 
içine alan bir tarihi eser sicilinin yok-
luğu oldu. Bu sicil sokağımızın başına 
kadar yapılmış, fakat okulumuzu kap-
samamış. Biz de velilerin desteğiyle 
TAÇ Vakfına tam ölçekli  plan hazırlat-
tık. Elektrik projesi yapıldı, restoras-
yon başladı. Bağımsız bir muhasebe 
düzeni kuruldu. Okulu destekleyen bir 
mezun örgütlenmesi yoktu. Aile birli-
ği kurulunca, mezun velilerle Derneğin 
temeli atıldı, okulun veçhesi zamanla 
tamamen değişti. 20 Janvier toplan-
tılarına ilgi arttı. Ayda bir Perşembe 
günü  okula  konuşmacı davet ederek 
çaylı sohbetler düzenledik. Mezunları 
okula döndürmek kolay olmadı. Çoğu 
mezun bir daha dönmeme yeminiyle 
ayrılmış gitmiş. Gençlikteki intibaları 
değiştirmek  bazen mümkün olmuyor. 
Ancak arkadaşlık bağlarının etkisi  ile 
zaman içinde toparlanma oldu. 

Hocam son olarak mezunlara 
aktarmak istediğiniz bir mesajınız 
var mı? 
Mesleğimin en güzel yanı devamlı iler-
leyen, yükselen gençlerle beraber ol-
maktır. Ben her  zaman öğrencilerle 
gurur duydum. Onların başarı haber-
leri beni çok mutlu etti. Daima müm-
kün olan en iyi eğitimi vermeye çalış-
tım. Öğrencilerimle bir aile sıcaklığı 
yaşadım. Bize verilen ahlaki değerleri, 
vatan sevgisini, Atatürk sevgi ve say-
gısını aktarmaya gayret ettim. Dilerim 
bu zincir sonsuza kadar devam eder.    

Sizi yıllar sonra da olsa bu 
kadar yakından tanıma im-
kanı  bulduğum için kendi-
mi şanslı addediyorum. Bizim 
için yaptığınız her şeye bütün 
öğrencileriniz adına teşekkür 
ederim. 

ESKİ TÜRK MÜDÜR BAŞYARDIMCIMIZ 
GÖNÜL ORHONLU İLE SOHBET 
Hazırlayan: (NDS 80) Av. Mehtap Ünan
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

TİYATRO
SAAT 20.30’DA

FOSFORLU CEVRİYE MÜZİKALİ
ZORLU PERFORMANS 
SANATLARI MERKEZİ 

DRAMA SAHNESİ

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89 

GEZİ
24-25 EKİM CUMARTESİ-PAZAR 

BURSA - MUDANYA 

TRİLYE - CUMALIKIZIK 

GEZİSİ

Nuriye Doğan 0533 765 50 54 
Lena Yeniyorgan

BRİÇ
15 EKİMDEN İTİBAREN

LOKALDE BRİÇ ÖĞRENİYORUZ: 
BRİÇ UZMANIYLA HAFTADA

  2 GÜN ÖZEL DERS
TÜRKİYE ŞAMPİYONU, MİLLİ OYUNCU 

NACİ DEMİRTAŞ YÖNETİMİNDE BAŞLAN-
GIÇ VE İLERİ SEVİYEDE BRİÇ KURSLARI

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02
Naci Demirtaş 0532 636 81 04

12 Mart Perşembe günü “Edebiyat 
Okumaları” kapsamında Lokalimizde 
toplandık. Bu toplantılar beni hep 
heyecanlandırmıştır. Edebiyat ve san-
at etkinliklerini aynı çatı altında pek 
çok anıyı paylaştığım arkadaşlarla 
birlikte yaşamak bu heyecanın nedeni.
Bu kez çok daha farklıydı. Sayın Tülün 
Yalçın’ın Osmanlı’da Bir İngiliz Ge-
lin adlı kitabını bir kez de kendisinin 
ağzından dinleyip  tartışmak. Tülün 
Yalçın  aynı aile içinde yaşamış, olay-
lara tanıklık etmiş ve anıları paylaşmış.

Bir İngiliz kızı olan Nellie 1897 yılında 
henüz 19 yaşında iken bir aylık gezi 
için İstanbul’a gelir. İstanbul onu 
büyüler. Onu büyüleyen gerçekte 
İstanbul mudur yoksa genç Mehmet 
Ali Bey’in parlak, zeki, siyah bakışları 
mı? Birbirini izleyen Pera davetleri 
ve buluşmalar iki genci yakınlaştırır, 
birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler.

Kültürüne çok yabancı olduğu Osmanlı 
başşehrinde eski  Zaptiye Nazırı Kamil 
Paşa’nın konağına yerleşir, genç Da-
hiliye nazırı Mehmet Ali Bey ailesi ve 

çocuklarıyla mutlu bir yaşantısı olur. 
Kamil Paşa Abdülhamit’in baskıcı si-
yasetinde haksız yere jurnal edilmiş, 
sürgün yolunda ölmüştür.

Nellie  Osmanlı’nın zor günlerine 
tanıklık edecektir. Balkan Savaşları,  I. 
Dünya  Savaşı’nın başlaması, Damat 
Ferit hükümetinde Dahiliye Nazırı 
olan Mehmet Ali Bey ve ailesini et-
kileyecektir.

Kitapta pek çoğumuzun bilmediği 
ayrıntılara erişiriz. Mustafa Kemal’in 
Anadolu’ya geçişindeki sıkıntılı dö-
nem.  İstanbul’un işgali. Mehmet Ali 
Bey’in istifası. Cumhuriyetin ilk yılları 
ve ülkeyi terk ediş. Zorlu sürgün yılları, 
önce Romanya  sonra  Paris. Umut, 
bekleyiş, hayal kırıklığı.  Zor günlerin 
ardından Türkiye’ye dönüş. Tekrar 
hayal kırıklığı. 

Tepebaşında bir otelin lobisinde, saat 
sarkaçının tam altındaki  pirinç plake-
tin üzerindeki yazı Mehmet Ali Bey’in 
yazgısı olmuştur: “Hepsi yaralar, so-
nuncusu öldürür”  İstanbul’a kavuşma 

heyecanı  ve vefasızlık onu yaralar, 
kalbi dayanmaz, hayatını kaybeder.
Nellie tekrar Paris’e döner. Alman 
işgali, II. Dünya Savaşı. Nellie artık 
Türkiye’ye dönmeye karar vermiştir. 
1947 nin soğuk bir kış günü yorgun 
ve yaşlı bir kadın olarak İstanbul’dadır. 
Nellie düşünür: “Bunca sevinç, üzüntü, 
çaba ve bitmeyecekmiş gibi geçen 
yıllar… Ne tuhaf yaşanıp bittikten son-
ra herşey kocaman bir HİÇ”

“HİÇ” Kitapta beni çok etkileyen bir 
bölümdü. Üzerine çok düşündüm. 
Bu kelimenin sufilikte derin bir anlamı 
varmış.                                                                                
“Ne yapıyorsun? HİÇ”                                                                                                                      
“Ne düşünüyorsun? HİÇ”                                                                                                                       
Bu şekilde cevap vermez miyiz çoğu 
kez?
HİÇ aslında çoğu kez her şeyi içine 
alan, saklayan, yok eden anlam yüklü 
bir kelimeymiş.

Ben gerçekten öyle olduğuna karar 
verdim... 

Bu kitabı okuyun, tekrar okuyun.                                                                                                               

NDS’Lİ YAZAR TÜLÜN YALÇIN İLE 
LOKALDE KİTAP TANITIMI... 
Hazırlayan: (NDS 71) Feride Altan

TÜYAP
7–15 KASIM 

TÜYAP NDS STANDINDAYIZ

8 KASIM PAZAR PANEL: 
“DÜNYANIN GÜLEN YÜZÜ: MİZAH“  

SAAT 17.00
TÜYAP BÜYÜKADA SALONU

KONUKLAR:
TAN ORAL-TURGUT ÇEVİKER

Canan Ünsal 0532 558 7535

KONSER
7 OCAK PERŞEMBE 2016 

SAAT 20.00’DE
LÜTFİ KIRDAR SALONU 
BORUSAN FİLARMONİ 

ORKESTRASI 
YENİYIL KONSERİ 

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89 

GEZİ
14 KASIM CUMARTESİ 

EDİRNE GEZİSİ 
TIP MÜZESİ, KIRKPINAR, 
KARAAĞAÇ İSTASYONU, 

SELİMİYE CAMİİ, SİNAGOG, 
MERİÇ KIYISINDA YEMEK 

Nuriye Doğan 0533 765 50 54 
Lena Yeniyorgan

“20 JANVIER 2016” 
NDS’İN 160. YILINI 

KUTLUYORUZ
20 OCAK 2016: SERGİ AÇILIŞI

“NDS’İN 160 YILI”

24 OCAK 2016: TÖREN
66, 76 ve 91 MEZUNLARIMIZA

“ANI PLAKETLERİNİ” SUNUYORUZ.

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02

GEZİ
12 ARALIK CUMARTESİ

HİSART MÜZE VE 
ÇİKOLATA MÜZESİ
PELİT’TE YEMEK

TORUNLARINIZLA, 
ÇOCUKLARINIZLA BEKLİYORUZ!

Nuriye Doğan 0533 765 50 54 
Lena Yeniyorgan

YENİ YIL KERMESİ
18 ARALIK CUMA

SAAT 09.00-14.00

NOTRE DAME DE SION’DA

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47
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Kapalıçarşı gezimiz serin bir ilkbahar 
günü Çemberlitaş’ta başladı, hep bir-
likte Nuruosmaniye Kapısı’na yürüdük 
ve Nuruosmaniye Camii’nin önünden 
geçerek dünyanın en ilginç çarşısına 
girdik. Kapalıçarşı 15.yüzyılda Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış; 
Beyazıd, Nuruosmaniye ve Mercan 
semtlerinin ortasında yer alıyor; dün-
yanın en büyük, en eski çarşılarından 
biri. Başlangıçta 18 dükkan, 984 ti-
carethaneden oluşurken zaman için-
de etrafına yapılan eklerle bugün 15 
kubbe, 8 sütun, 4000 dükkanı ile ziya-
retçilerini şaşırtıyor.

Çarşıda 64 cadde ve sokak, iki be-
desten, 16 han ve 22 kapı bulunuyor. 
Biz de zaman zaman bu sokaklarda 
kaybolmayı göze alarak dolaşmaya 
başladık.     Aynacılar, basmacılar, ha-
lıcılar, iplikçiler, kalpakçılar, keseciler, 
kürkçüler, kavaflar, hasırcılar, çuhacı-

lar gibi satılan malın ismiyle anılan so-
kaklardan geçtik, çarşının iç çekirde-
ğini oluşturan Cevahir Bedesten’ine 
girdik ve kendimizi antika takı ve an-
tika eşyaların satıldığı çok sevimli bir 
ortamda, adeta bir zaman tünelinde 
bulduk. 

Öğle saati olmuştu, yemeğimizi Ka-
palıçarşı’nın çok eski ve ünlü Havuz-
lu Restoranı’nda yedik; biraz dinlenip 
kahveler de içildikten sonra yolumuza 
devamla bu defa aslında zamanında 
kumaş ticaretiyle ünlenen ama bugün 
artık herşeyin satıldığı Mahmutpaşa 
Yokuşu’na yöneldik. Bu yokuş Ka-
palıçarşı’yı Eminönü ve Mısır Çarşı-
sı’ na bağlayan çok canlı bir açık tica-
ret merkezi niteliği taşıyor. Günün her 
saati oluk gibi insanın aktığı bir ticaret 
yolu... İşte biz de bu sele kapıldık ve o 
kalabalığın arasında kuyumcu atölye-
lerinin yer aldığı Zincirli Han, Sümbül-

lü Han, Kürkçü Han derken kendimizi 
büyük bir başka hanın çatısında İs-
tanbul’un o muhteşem siluetinin kar-
şısında bulduk, şehrin bütün güzelliği 
gözlerimizin önündeydi ve biz uzun bir 
süre buradan ayrılamadık. Akşam olu-
yordu, artık yavaş yavaş gezimizin de 
sonuna yaklaşıyorduk, Mahmutpaşa 
Yokuşu’nun sonunda Mısır Çarşısı’na 
iyice yaklaşmışken karşımıza bu defa 
Kanuni Sultan Süleyman’ın sadraza-
mı ve damadı Rüstem Paşa’nın yap-
tırmış olduğu ve eşsiz çinileriyle ünlü 
Rüstem Paşa Camii çıktı. Bu muhte-
şem camiyi, pek çoğumuz bu şehirde 
doğup büyümüş olmamıza rağmen 
şaşkınlıkla ilk defa görüyorduk. Emi-
nönü Meydanı’na çıktığımızda yor-
gun ama birçok güzelliği paylaşmış 
olmaktan mutluyduk, birbirimize yeni 
bir gezide yine birlikte olma dileğiyle 
veda ettik.

19 Mart Perşembe günü Beyoğ-
lu’nda Fransız Konsolosluğu önün-
de buluştuk sanatsever arkadaşları-
mızla. İlk durağımız yönetim kurulu 
üyemiz (NDS 80) Canan Ünsal ve kızı 
(NDS 09) Leyla Ünsal’ın kendi galeri-
leri Versus Art’daki ressam Emel Şa-
hinkaya’nın “Dehşet Bahçeleri” konu-
lu sergisi oldu.

Çok soğuk bir bahar günü olması-
na rağmen arkadaşlarımızın sıcacık 
karşılamaları, içten misafirperverlik-
leri içimizi ısıtmaya yetti. Yapılan ik-
ramdan sonra Türkiye’nin en değerli 
kadın sanatçılarından olan Emel Şa-
hinkaya ile tanışma fırsatı bulduk ve 
samimi söyleşisini dinledik. Sanat aş-
kıyla dolu bir hayatın tuvale en çarpıcı 
yansımalarını, konusu genellikle bah-
çeler olan sergide izledik.

İkinci durağımız Pera Müzesi’ndeki
dünyanın en ünlü heykel sanatçıla-
rından Alberto Giacometti’nin sergisi 

oldu. Sanatçının çocukluğundan son 
günlerine kadar yaptığı resim ve hey-
kellerden seçilmiş eserleri hayranlık-
la izledik. Bir ağaç gibi yükselen ince 
uzun figürlerini imzaya dönüştürmüş, 
dünyanın en pahalı heykeltıraşının150 
taşbaskıdan oluşan Paris çizimlerini 
de inceleme fırsatı bulduk. 

Ruhumuzu renklerle ve figürlerle do-

yurduktan sonra İstiklal Caddesi’nde-
ki Divan Brasserie’de göze ve da-
mağa hitap eden yemeklerle sanat 
sohbetimize devam ettik. Günün so-
nunda nice güzel günlerde buluşma 
dilekleriyle ayrıldık.

Bu güzel geziyi oluşturan ve destek 
veren arkadaşlarımıza bir kez daha te-
şekkür ediyoruz.

 

KAPALIÇARŞI GEZİSİ...
Hazırlayan: (NDS 69) Ayfer Çağlayan

NDS’LİLERLE SERGİ GEZDİK: 19 MART 2015
Hazırlayan: (NDS 80) Ayfer Kalafatoğlu 

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile 
Notre Dame de Sion’lular Derneği ta-
rafından verilen NDS Edebiyat Ödü-
lü’nü bu yıl, yazar Şebnem İşigüzel, 
Venüs adlı romanıyla kazandı. Yazar 
Tuğba Doğan ise Musa’nın Uykusu 
adlı romanıyla, ‘Mansiyon’ ödülüne 
layık görüldü.

2015 NDS Edebiyat Ödülü Töreni 26 
Mayıs akşamı Fransız Sarayı’nda, 
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Lau-
rent Bili’nin yüksek himayelerinde ger-
çekleşti. Kazananlara ödülleri Fransa 
Başkonsolosu Muriel Domenach tara-
fından sunuldu.

Dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazan 
bir Türk yazarın eserine; bir sonraki yıl 
ise Fransızca yazan ve eseri Türkçeye 
çevrilmiş Türk veya yabancı bir yazarın 
eserine verilen NDS Edebiyat Ödülü 
yedi yaşını doldurdu.

NDS Edebiyat Ödülü Jürisi NDS me-
zunu yazar, gazeteci, öğretim üyesi 
olan dokuz kişiden oluşmaktadır.
Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene 
ödül alan eserleri şöyle tanıttı:

“Şebnem İşigüzel Venüs romanın-
da kahramanları Venüs, Zühre, Şekina 
aracılığıyla kadının, yıllar boyu değiş-
meyen yazgısını, aile albümünün say-

falarını çevirerek, geniş bir coğrafya-
da geniş bir zaman diliminde dinamik, 
fantastik, romantik, dramatik, masalsı 
bir ortamda anlatıyor. 

Tuğba Doğan Musa’nın Uykusu adlı 
eserinde kuşağının kadın hikâyesini, 
aile bağları, hakikat ve kader açısından 
derinlikle inceleyip bizi Zeliha’nın hayat 
açmazına konuk ediyor.“

2015 NDS EDEBİYAT ÖDÜLÜ
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Esti Saul 
“Yansımanın Keşfi” 
Retrospektif Resim 
Sergisi 
NDS’li sanatçı Esti Saul’un 

‘Yansımanın Keşfi’ adli ret-

rospektif resim sergisi Ulus 

Özel Musevi Okulları’nın 100. 

yılı sebebiyle, 27 Nisan-17 

Mayıs tarihleri arasında sa-

natseverlerle buluştu. Ger-

çekçi ve zamanla gelişen 

özgün yapıtlarla geçen alt-

mış yılı özetleyen sergi mistik ile güncel 

arasındaki serüveni gözler önüne seriyor.                                                                                           

Nelli Gavriyeloğlu 
“Yaz Cümbüşü” 
Takı Sergisi  
(NDS 65) Nelli Gavriyeloğ-

lu’nun 1 Haziran’da Ayşe 

Takı Galerisi’nde açtığı ve 

kumu, kayaları, masmavi de-

nizi ve balıklarıyla tam bir yaz 

cümbüşünü yansıtan ‘YAZ 

CÜMBÜŞÜ’ isimli takı sergisi 

yaz boyunca meraklıların be-

ğenisine sunuldu.

Filiz Karsan “Kuşlar” 
Resim Sergisi
1980’den bu yana hayatını Pa-

ris’te sürdüren (NDS 75) Filiz 

Karsan’ın son sergisi 27 Mart 

- 18 Nisan tarihleri arasın-

da Hobi Sanat Galerisi’nde 

yer aldı. İrili ufaklı tuvallerde, 

kendine has tekniğiyle detay 

ve dokuların tüm doğallığıy-

la ön planda olduğu, çok 

renkli suluboya ve akrilik re-

simler yapan Filiz Karsan, kuş resimleriyle sanatse-

verlerle buluştu.

Mehveş Demiren 
“1314” Seramik 
Sergisi
Seramik sanatçısı (NDS 

78) Mehveş Demiren’in 

14. İstanbul Bienali para-

lel etkinlikleri kapsamında 

gerçekleştirdiği ve yaşa-

mındaki kişisel bir kırılı-

mın imgesi olarak ortaya 

koyduğu “1314” sergi-

si Galata Kırım Anglikan 

Kilisesi’nde 1 Kasım tarihine kadar gezilebile-

cek. Sergiye ismini veren “1314” adlı seramik çalışma, 

41 farklı renk tonunun 1314 rozet yüzeyinde belirginleş-

tiği tasarımı ile dikkat çekiyor. Mehveş Demiren’in yü-

zeyler için seçtiği 41 renk ise yaşamsal değişimin sem-

bolü niteliğinde.

İrem Arcasoy “Kimliksiz / Untitled” 
Resim Sergisi
-(NDS 86) İrem Arcasoy 5 Mayıs-15 Haziran tarihleri 

arasında Arnavutköy Art Gallery’de yer alan “KİMLİK-

SİZ / UNTITLED” adlı 

sergisini şu şekilde 

tanımlıyor: 

“Resimlerimi gören-

ler hep şu basit soruyu 

sorar: ‘Bu kim?’ Bunun 

sebebi izleyicinin 

ancak kimlik koyduğu 

zaman rahatlamasıdır. 

Aslında resimlerimde-

ki ‘kimse’dir. Belki de 

her an karşılaşabile-

ceğimiz ama hakkında 

hiç bir şey bilmediğimiz ‘tanıdık’ yabancılardır... Bana 

göre asıl güzel olan işte bu bilinmeyendir. Bütün ama-

cım, isim koymaktan kaçındığım ancak renk, kadraj ve 

forma ağırlık verdiğim bu portrelerde izleyicinin karşı-

laştığı herhangi bir ifade ile bütünleşmesi, kendisinin 

bile henüz bilmediği bir duygusunu ortaya çıkartması-

dır. Hepsi bu….”

SERGİLER

Ruken Aslan “Endymion’un Uykusu” 
Sergisi                                                          

(NDS 94) Ruken As-

lan’ın “Endymion’un 

Uykusu” isimli son 

sergisi 4-30 Nisan 

tarihleri arasında 

Ankara Gallery Fo-

yart’ta açıldı. Ça-

lışmaları şimdiye 

kadar iki kişisel ve 

çok sayıda karma sergide yer 

alan, çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bö-

lümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Büyümek İstemiyorum/ 
Luka Can’ın Harikalar 
Güncesi
(NDS 70) Yazar Mine Kırıkka-

nat’ın ilk çocuk kitabı Büyü-

mek İstemiyorum büyüdükçe 

sorumluluk almaya başladığı-

nı fark ettiği için bebek kalmak 

isteyen, Luka Can isimli oğlan 

çocuğunun öyküsünü anlatı-

yor. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden 

çıkan kitapta yazar, çok dilli bir 

ailede yetişen Luka Can’ın hikayesi üzerinden anne-ba-

balara sesleniyor.

Tanzimat Dönemi 
Türk Tiyatrosu
(NDS 71) Dramaturg Esen 

Çamurdan Habitus Kitap 

tarafından yayınlanan bu 

son eserinde çağdaş Türk 

tiyatrosunun sorunlarını 

doğru saptayabilmek için Tan-

zimat döneminin bize ışık tuta-

bileceğine inanıyor; beş yaza-

rın 1860 (Şair Evlenmesi) ile 1885 

(Fürs-i Kadimde Bir Facia yahut 

Siyavuş) yılları arasında kaleme aldığı on altı oyunu ir-

deleyerek okuyucunun aklında soru işareti bırakmak is-

tiyor.

Güldüğüme 
Bakma “Mehmet 
Güleryüz Kitabı”                                               
Nehir Söyleşi
(NDS 76) Yazar Ayşegül Sön-

mezay yaptığı uzun soluklu 

söyleşide, 40’ıncı sanat yılını 

tamamlayan Türkiye’nin sayılı

resim ustaları arasında ye-

rini almış olan, dolayısıyla

da “sanat” ve “sanatçı” kav-

ramlarına ilişkin pek çok 

cevaba ulaşmış bulunan Mehmet Güleryüz’ün, çocuk-

luğunda başlayan ve hala devam eden kavgasının öy-

küsünü anlatıyor. Kitap İş Bankası Kültür Yayınları tara-

fından yayınlandı.
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(NDS 85) Arzum İhsan

- Sevgili Esra Hocam’a,  
NDS nin eğitim çatısı altında bir nefes-
ti onun dersleri. Ders yapmak isteme-
diğimizi anında farkeder; hemen dersi 
sohbet havasına sokardı. Ama mut-
laka dersini de arada yapardı. Sanki 
dersler 15 dakika gibi gelirdi bana.  
Sevdiğini çok sever ve korurdu. Dersi 
dinlemeyeni, ısrarla dikkat etmemi-
zi istediklerini atlayanları resmen sev-
mezdi. 
Beni genelde çok sever bazen de ders-
te çok konuştuğum için sevmezdi.
Lise sondu sanırım çok emin deği-
lim beni sevmediği bir dönemdi. Ve 
bana bile isteye 100 üzerinde 41 ver-
mişti. Notumu açıklarken de “maşal-
lah Arzum Hanım biraz az gezin daha 
yüksek not alırsınız” demeyi de ihmal 
etmemişti. O günden sonra 41 sayısı 
benim için daha bir anlamlı oldu. 
Kahkahalarla devam eden dersleri as-
lında son derece disiplinli idi. Aklımda 
kalan en önemli özelliği çok çok çok 
iyi bir İngilizce öğretmeni oluşudur. 
Net ve anlaşılır anlatırdı. Pratik bilgiler 
verirdi. Biz ondan hem korkardık hem 
de ona garip bir bağlılığımız vardı. He-
pimizle ayrı ayrı özel iletişim kurardı.                                                                                                               
Beni hep çok yaramaz olarak algı-
lardı. Seneler içinde her karşılaşma-
mızda  da bunu hep bana hissettirdi.                                                                                                       
“Ah sen ne yaramazdın be Arzum” di-
yerek… “Hocam valla aslında hiç ya-
ramaz diildim; yalnızca biraz gevezey-
dim.”                                                                     
İyi ki benim hocam oldunuz. Sizi çok 
seviyorum.

(NDS 92) Aylin Büyüközkaya

- Turning Point kitaplarımızın kahra-
manları Arthur ve Mary ile bizlere az 
zamanda ne çok ve ne de güzel öğ-
retmiş ingilizceyi Esra hocamız; bunu 
iş hayatına atılıp da “benim ingilizcem 
çok iyi değil” diye düşünürken Ame-
rikalı müşteriyle direkt çalıştığımda, 
Hong Kong ofisimizle ingilizce toplan-
tılar yaptığımızda çok daha iyi anla-
dım. Bize vermiş olduğunuz emek için 
çok teşekkürler hocam. 
Son cümle de gene aktif, dinamik, he-

yecanlı ve enerjik Esra hocadan gel-
sin! Kendisi o kadar enerjik ve aktif ki 
onun mottosu sanırım bu olsa gerek 
(kendisi derslerde de kullanırdı zaten 
bu sözü): Where is hareket there is 
bereket! 

(NDS 94) Lena Yeniyorgan

- Sayın Esra Hocam, Siz, her NDS’li-
nin aklında ve kalbinde iz bırakmış, 
unutulmaz bir hocasınız.
Bugün Fransızca konuştuğumuz gibi 
Ingilizce de konuşabiliyorsak, bunu 
size borçluyuz. 
Hiç bitmeyen enerjiniz, derslerde-
ki duruşunuz, kendinize has öğretme 
metodunuz ve her zaman yaptığınız 
espriler sayesinde bu dili bu kadar iyi 
ve çabuk öğrenebildik.
“Rapunzel” veya “Balerina” diye bana 
seslenişiniz halen kulaklarımda çınlı-
yor. Kürsünün üzerine oturarak, dikka-
timizin dağılmasina izin vermez, bizleri 
derse konsantre eder ve ayrı ayrı he-
pimizi gözlemlerdiniz.  Inanın bana te-
şekkür kelimesi çok yetersiz kalıyor, 
ben size minnettarım Sayın Hocam.                                                                                                                       
Iyi ki NDS’liyim iyi ki 3 yıl ardı ardına 
öğrenciniz olabilme şansını elde ede-
bildim.   Saygılarımla, 

(NDS 94) Nilay Kırmanlı

- Nili Nili Nilay, what a musical name!” 
Hocam hayatım boyunca hiç unut-
mayacağım bu cümleyi sizden duy-
muş, bir anda içim neşeyle dolmuş-

tu. O zamanlar pozitif enerji lafı henüz 
bilinmezken, neşeniz, espriniz, dina-
mik anlatımınızla İngilizce derslerimi-
ze keyif, okul hayatımıza renk getir-
diniz ve ne iyi ettiniz. İki sene hazırlık 
ve üstüne okunan Fransızca edebiyat 
dolu günlerden sonra başlayan İngi-
lizce derslerimiz sadece eğitimimize 
değil tüm hayatımıza büyük katkılar 
sağladı. Seçmeli sistemini de yaşa-
mış bir NDS’li olarak lisede aldığımız 
ileri İngilizce ile bizleri TOEFL’a da 
hazır hale getirdiniz. Esra Hocam şu 
an, teşekkürün yetersiz kaldığı cüm-
leler kurmaya çalışıyorum çünkü ha-
yatımda çok önemli bir yeriniz var ve 
size birçok öğrenciniz gibi müteşek-
kirim. İyi ki sizi tanıdım ve sizin öğ-
renciniz olma ayrıcalığını yaşadım.                                                                      
Saygı ve sonsuz sevgilerimle, Nili Nili 
Nilay...

(NDS 96) Sedef Sayın

- ”En sevdigim if clause’un sahibi “if 
your pasa gonul wishes, ...”, üniver-
sitede proficiency’yi hiç fark etmeden 
atlamamın sebebi, güldürerek de öğ-
retilebileceğinin en iyi örneği sevgi-
li Esra Şirvan Elbeyli hocamız bugün 
jübilesini yaptı. Elbette yine bizi çok 
güldürdü. Emekliliğini de aynı keyif, 
heyecan, coşku ve kahkahayla geçir-
mesini diliyorum”
Sevgiler, 

(NDS 98) Cevza Ozkaynak

- Esra Hocam! Duruşuyla, neşesiy-
le, hayata bakış açısıyla kalbime taht 
kuran canım bitanem Hocam! Bende-
ki yeriniz hep çok ayrıdır! Bir insandan 
nasıl hem korkup hem de deli gibi se-
versin diye beni düşündüren hocala-
rımdan birisiniz! İyi ki varsınız! Sizi çok 
seviyorum! 

(NDS 98) Nihan Evran

- Bir dönem gazeteler lastikli çar-
şaf veriyorlardı “schlafen good” diye. 
Esra Hanım da A3 sınav kağıtlarına 
“fold your schlafen goods” derdi. 
Bir de Almanca çok yaşa der güldü-
rürdü herkesi “gesundheit!” 

2004 mezunları adına 
Feryal Kalafatoğlu

- 2004 mezunları olarak bizler onun-
la mezun olmamıza yalnızca bir sene 
kala tanıştık. Sion tarihinin ilk karma 
sınıfını dönemin en popüler dizilerin-
den örneklerle süsleyen, samimiye-
tini bir an olsun bizlerden esirgeme-

yen, yeri geldiğinde de otoritenin diğer 
adı olan canımız Esra hocamızı hiç bir 
zaman unutmayacağız. Onun sayesin-
de akıllarımıza kazınan bilgilerle sade-
ce bugün değil her zaman onu gülüm-
semeyle anıyoruz. Tüm kazandırdıkları 
için, kuralları unut, uygularken öğren-
meye çalış dediği için ona sonsuz te-
şekkürlerimizi iletmek istiyoruz.             

          
(NDS 10) Tara Civelekoğlu

- “Esra Hoca’dan İngilizce dersi ala-
bilmiş şanslı öğrencilerden biriyim… 
Hiç bitmeyen enerjisi ve canlılığı saye-
sinde dersi bizim için çok çekici hale 
getirirdi. Onun o meşhur “If clause” 
cümlelerini gündemdeki popüler olay-
lara göre çeşitlendirmesi, bizim döne-
mimizin favori dizisi Aşk-ı Memnu’ya 
ithafen söylediği “If Bihter…” veya “If 
Behlül…” cümleleri derslerimizin ne-
şesi olmuştu. Esra Hoca’yla en çok 
anı biriktirdiğim olay ise Türkçe Tiyat-
ro’nun rehber hocalarından olup beni 
dansçı sıfatıyla kadroya alması oldu. 
Derslerde bize sunduğu eğitim, neşe 
ve enerjiden bu vesileyle tiyatro sa-
atlerinde de faydalanabildim. Örüm-
cek rolüne başarıyla bürünebilmem 
için gösterdiği çaba, bana özenle ara-
yıp bulduğu siyah kıyafetler, ipler ve 
önerdiği simsiyah makyaj halen Dame 
de Sion’la ilgili anılarımda hoş bir yere 
sahip.”

İNGİLİZCEYİ EĞLENDİREREK ÖĞRETEN TATLI SERT 
EFSANE HOCAMIZ: SEVGİLİ ESRA ELBEYLİ
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NESLİN DEĞİŞEN SESİ İLKÖĞRETİM OKULU’NDAN 
HABERLER...
YUNANİSTAN’DA DÜZENLENECEK OLAN 
ULUSLARARASI EĞİTİM KONGRESİ’NDE 
SUNUMA LAYIK GÖRÜLEN “FARKLI 
PERSPEKTİFLERDEN TARİH KONULARININ 
ALGILANMASI” KONULU ÖĞRENCİ 
SEMİNERİ KÜÇÜK SOSYAL BİLİMCİLER 
TARAFINDAN SUNULDU:

Bilimsel çalışmayı ilke edinen Özel Neslin Değişen Sesi Or-
taokulu, Özel Evrim Ortaokulu ve  FMV Özel Işık Ortaokulu 
öğrencileri ile birlikte, “Farklı Perspektiflerden Tarih Ko-
nularının Algılanması” konulu uzun soluklu projelerinin 
sunumunu 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü Özel Işık Okul-
ları Nişantaşı Kampüsü’nde gerçekleştirdiler.
 
“Farklı Perspektiflerden Tarih Konularının Algılanma-
sı” projesi 3 okuldan toplamda 30 öğrenci ile gerçekleşti-
rildi. 2014 Haziran ayından bu yana uygulanan projemizle 
hedeflenen; öğrencilerin bilimsellik ve tarafsızlıktan uzak-
laşmadan tarih konularına farklı bakış açısı geliştirebilme-
leriydi. 

Projenin uygulama aşamasını iki ana döneme ayırabiliriz. 
Projenin ilk döneminde eleştirel düşünme becerisinin ka-
zanılması için sınıf içinde öğrencilerle birçok farklı etkinlik 
düzenlendi.  Bu etkinlikler ile öğrencilerimiz, tek bir doğru-
nun olmadığı ve daha birçok kavramın kişiden kişiye de-
ğişebileceği sonucuna vardılar. Etkinliklerden sonra farklı 
ülkelerin Sosyal Bilgiler/Tarih ders kitaplarını nasıl eleştiri-
leceğine dair öğrenciler tarafından objektiflik, evrensellik, 
bilimsellik ana başlıkları ile kriterler oluşturuldu.

İkinci bölümünde ise farklı ülkelerin heyecanla beklenen 

ders kitapları öğrencilerimiz tarafından özenle analiz edil-
di. İncelenmesine karar verilen ortak konu olarak 2. Dünya 
Savaşı seçildi. İngiltere ve Almanya’nın 9. ve 10. sınıf tarih 
ders kitaplarını Nişantaşı Işık Ortaokulu, İtalya’nın 7 ve 8. 
sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabını ve Rusya’nın 9. sınıf Tarih 
ders kitabını Özel Evrim Ortaokulu, Japonya’nın 6,7,8. sınıf 
Sosyal Bilgiler ders kitabı ve Fransa’nın ilkokul ile ortaokul 
son sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabını Özel Neslin Değişen 
Sesi Ortaokulu öğrencileri incelediler. Bu aşamada öğren-
cilere uzman olarak destek vermek için Sosyal Bilgiler öğ-
retmenlerinin yanı sıra ders kitabı incelenen İtalya, Alman-
ya, Rusya, Japonya ve Fransa’da doğmuş, büyümüş ve 
eğitim almış 5 yetişkin de projeye katıldı. Aslında bu aşa-
madan sonra öğrenme iki yönlü hâle geldi. Çünkü destek 
veren uzmanlar yıllar önce aldıkları eğitimi de sorguladılar 
ve değişen ya da aynı kalan unsurları fark etme sürecine 
tanık oldular. Burada yaşanmışlığın, projemiz için ne kadar 
gerekli olduğunu söylemekte yarar var; çünkü destek olan 
yetişkinler, alanda aktif bulunurak öğrenciyken belki de 
önemsiz gelen konuları gözden geçirme şansı yakalamış 
oldular. Öğrenciler hem çeviri sürecinde hem de analiz sü-
recinde ve sonrasında inceledikleri ülkenin kültürünü, tari-
hini ve sosyal yapısını da öğrenmiş oldular. 

Ayrıca taraflılık, tarafsızlık, dost, düşman, kahraman gibi 
birçok kavramın sorgulandığı projemiz; koordinatör öğret-
menler Meryem Aydın, Filiz Genç Kayol ve Melek Duman 
tarafından Atina’da düzenlenen uluslararası eğitim kongre-
sinde 4-7 Haziran’da sunulacaktır.

Projenin uluslararası bir platformda sunulacak olması da 
öğrencilere başarısı tescillenmiş bir projeye imza atma-
nın mutluluğunu yaşatırken, tarihsel olaylara da bilimsel bir 
bakış açısıyla bakma yeteneği kazandırmıştır. 

20

BURSİYERLERDEN MEKTUPLAR...

   Notre Dame De Sion’lular Derneğine;

  2013-2014 yılında başlayan üniversite öğrenimimde 

beni ve benim gibi öğrenci arkadaşlarımı yalnız   

   bırakmadığınız, her türlü yardım ve desteği  

  sağladığınız, yanımızda olduğunuz için; 

 Sayın Nuriye Hanım ve Sayın Lale Hanım başta  

  olmak üzere bütün Notre Dame De Sionlu’lar 

Derneği üyelerine, bağış yapanlardan bu hizmetin 

  bize ulaşmasına kadar emeği geçen bütün 

         herkese canı gönülden Teşekkür ederim.

 Üzerimizde hepinizin emeği çok ve inşallah 

   ben ve diğer öğrenci arkadaşlarım emeklerinizi   

 boşa çıkarmayacağız, sayenizde güzel bir 

     gelecek sahibi olabileceğiz.

    Saygılarımla

     Mesut Ünal

Merhaba,
Desteğiniz için minnettarım. Sayenizde ailemden 
uzak bir şehirde okusam da onlar kadar 
desteğinizi goruyorum, çok teşekkur ederim.
İyi çalışmalar.
   Enes Demirci
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Emekli Edebiyat öğretmenimiz Akif Öncül,
(NDS 38) Av. Bedia Tümay,
(NDS 43) Güzin İpek Sılan,
(NDS 48) Raymond Çadık Örme,
(NDS 68) Fazilet Dogan,
NDS’li Suna Kenber Kabaağaç,
NDS’li Mine Borbor Üresin,

NDS’li Suna Turhan Ongun’un kardeşi,
NDS’li Ayşe Çelebi Demir’in ağabeyi,
(NDS 56) Rita Hamamcıoğulları Araks’ın eşi,
(NDS 57) Saynur Bayer Suskun’un eşi,
(NDS 60) Gülşen Ekin Kutan’ın eşi,
(NDS 61) Nilgün Birol Turhan’ın eşi ve ablası,
(NDS 61) Sevim Ongan Baran’ın eşi,
(NDS 62) Berna Hakman’ın eşi,
(NDS 62) Renata Kaç’in kızı,
(NDS 64) Şule Yurdakul Arsman’ın eşi,
(NDS 66) Canan Tanık Kızıltan’ın ağabeyi,
(NDS 67) Dorit Mitrani Danon’un babası,
(NDS 69) Hülya Cankat’ın babası,
(NDS 69) Nüket Gündeş Güz’ün babası,
(NDS 69) Sima Hakko Lodrik’in annesi,

(NDS 69) Yıldız Sayman Ortan’ın annesi,
(NDS 70) Semra Seran Çizmen’in annesi,
(NDS 70) Nesrin Konuralp Küçükelbir ile
(NDS 79) Berrin Konuralp Ataser’in anneleri,
(NDS 71) Sümbül Naiboğlu Batıbay’ın babası,
(NDS 71) Estreya Seval Assioy Vali ile 
(NDS 77) Meral Assioy Kutman’ın anneleri,
(NDS 73) Rina Sadaka Toledano’nun babası,
(NDS 74) Ayşe Ceyhan Bendixssen ile
(NDS 77) Zeynep Ceyhan Tığlı’nın babaları,
(NDS 80) Gökçay Algül Aslan’ın annesi,
(NDS 81) Çiğdem Mercanlıoğlu’nun annesi,
(NDS 85) Ayşe Can Gürer Bayraktar’ın babası
(NDS 85) Efnan Beşgar Abacıoğlu’nun babası,
(NDS 85) Banu Hakman’ın babası,
(NDS 85) Tülin Oran Sanlı ile
(NDS 85) Pelin Oran Şahin’in babaları,
(NDS 86) Tuba Üstüner Toprakoğlu ile 
(NDS 92) Ebru Üstüner Aytoğ’un babaları,
(NDS 89) Çiğdem Gözenkan’ın babası,
(NDS 90) Pelin Kotas’ın babası,
(NDS 90) Serap Esma Ağca annesi,
(NDS 92) Dora Adötoledo Warshaviak’ın babası,

(NDS 92) Garine Seropyan Bahçeci’nin babası,
(NDS 93) Zeynep Tezerdi Tezel’in babası,
(NDS 95) Ebru Beygo’nun annesi,
(NDS 99) Amber Niksarlıoğlu Eroyan’ın babası,
(NDS 00) Özgecan Aydınsoy’un annesi,
(NDS 02) Nazlı İncekara Sabak’ın babası,
(NDS 09) Alangoya Ayşegül Ateş’in annesi,

(NDS 60) Nuriye Doğan’ın teyzesi,
(NDS 67) Nilüfer İrtem Taptık’ın teyzesi,
(NDS 80) Serap Arbak’ın dayısı,
(NDS 91) Gülnaz Pekin Hışırcı’nın kayınpederi,
(NDS 93) Melek Kurt Fischlein’in dayısı,
(NDS 94) Banu Çelikkaya’nın anneannesi,
(NDS 94) Sara Levi Seloni’nin dedesi,
(NDS 95) Etel Maçoro Eskinazi’nin dedesi,
(NDS 98) Romi Emirhan Ütücü’nün teyzesi,
(NDS 02) Duygu Gürleyik’in babaannesi,
(NDS 11) Aslı Erkli’nin dedesi,
(NDS 13) Zeynep Sarıalemdaroğlu’nun dedesi 
ve babaannesi,

Vefat etmiştir. Yak›nlar›na sab›r diliyoruz.

(NDS 62) Samiye Erer Öz’ün oğlu evlendi.
(NDS 66) Şeyma Dönmezer Cihan’ın iki oğlu evlendi.
(NDS 71) Beyza Özmen Tuncay’ın oğlu evlendi.
(NDS 72) Lika Bahar Yakuppur’un kızı evlendi.
(NDS 75) Zeynep Mehveş Öner’in oğlu evlendi.
(NDS 80) Ayfer Kalafatoğlu’nun kızı evlendi.
(NDS 80) Mehtap Dağcıoğlu Ünan’ın kızı evlendi.

(NDS 96) Ceyda Habib evlendi, Metin oldu.
(NDS 97) Zeynep Buse Doğan evlendi, Yazı oldu.
(NDS 98) Cevza Özkaynak evlendi, Landais oldu.
(NDS 98) Maral Balımoğlu evlendi, Ablooğlu oldu.
(NDS 99) Nensi Ödemiş evlendi, Yalçınalp oldu.
(NDS 00) Pınar Özkan evlendi, Kaya oldu.
(NDS 00) Ceylan Arıcan evlendi, Ertekin oldu. 
(NDS 04) Feryal Kalafatoğlu evlendi, Bozkurt oldu.
(NDS 04) Ceyda Seyhanlı evlendi, Padır oldu.
(NDS 05) Cem Kumru evlendi.
(NDS 05) Erdem Gül evlendi.
(NDS 05) Hasibe Nazlı Ağar evlendi, Cihan oldu.
(NDS 05) Merve Haşhaş evlendi, Gözalan oldu.
(NDS 06) Deniz Tüker evlendi, Mutlu oldu. 
(NDS 07) Nazlı Orhon evlendi, Çelik oldu.
(NDS 08) Zeynep Akkaya evlendi, Tozman oldu.

(NDS 64) Şule Yurdakul Arsman’ın ikinci torunu Mehmet Pars,
(NDS 66) Sema Baykan’ın ikinci torunu Mehmet Eren,
(NDS 68) İvon Sevi Gücel’in torunu Mia Gücel,
(NDS 69) Lal Ozansü Sarıoğlu’nun torunu Can,
(NDS 69) Yıldız Sayman Ortan’ın torunu Kerem,
(NDS 72) Yasemin Pirincçioğlu’nun ikinci torunu Sinan Avunduk,
(NDS 77) Alev Bilgişin Komili’nin torunu Bora Baştaş,
(NDS 79) Yıldız Özkent’in torunu İshak Deni Benbiçaço,  

(NDS 94) Irem Benveniste Mizrahi’nin oğlu Şay Yosef Mizrahi,
(NDS 96) Neslihan Doran Civan’ın oğlu Emir Civan (Kasım 2014),
(NDS 97) Revza Bayrı Yıldırım’ın oğlu Mehmet Eren,
(NDS 98) İlkay Baliç Ayvaz’ın oğlu Kanat,
(NDS 00) Ceren Semir Rebérioux’nun kızı Mila,
(NDS 01) Virna Estroti Zavaro’nun kızı Nina,
(NDS 01) Sandy Allovi Muraben’in kızı Maya,
(NDS 02) Merve Yüceöz Ergün’ün oğlu Ali,
(NDS 02) Balcan Atay Demiröz’ün kızı Lila,
(NDS 03) Seda Sağlam Öztürk’ün oğlu Ömer,
(NDS 05) Taylan Çalışkan’ın oğlu Kemal,
(NDS 05) Güniz Başaran Seval’in oğlu Çınar    

Dünyaya geldi. Kutlarız.

BAŞSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ.
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