
Sevgili NDS’liler,

Derneğimizin 25. kuruluş yıldönümünü 
kutladığımız 2012 senesinde yönetim 
kurulu olarak hedeflerimiz, çeşitli et-
kinliklerimizle daha fazla mezunumuza 
ulaşarak derneğimizin üye sayısını artı-
rıp güçlendirmek; aynı zamanda daha 
çok öğrenciye maddi ve manevi katkı-
da bulunmaktır.

2001 yılında arkadaşımız Füsun Min-
kari tarafından kurulan Yahoo grubu-
muz, Yönetim Kurulumuz’un özverili 
çalışmaları ile gitgide daha çok mezu-
na hizmet veriyor. Artık Web sayfamı-
zın Facebook ve Twitter bağlantıları ile 
haberlere daha çabuk ulaşmaktayız.

2012 başında aramızdan ayrılan emek-
li öğretmenlerimiz Claude Aytuğ, Mu-
alla Özümerzifon, Adrine Vaner, Fah-
riye Çetinkanat’tan sonra Sœur 
Marie-Berthe’i 26 Mart 2012’de 96 ya-
şında kaybettik.  

Clermont -Ferrand Üniversitesi Fen Fa-
kültesi mezunu olan Sœur Marie-Berthe,
1954 senesinde fizik-kimya-biyolo-
ji öğretmeni olarak İstanbul NDS’ye 
gelmiş, 1961- 1981 yılları arasında 
ise müdür ve kimya öğretmeni olarak 

bir döneme damgasını vurarak yüz-
lerce öğrenci yetiştirmiştir. Görevinde 
daha yararlı olmak için Türkçe öğren-
meye önem vermiş, müdür ve öğret-
men olarak yaptığı başarılı çalışmaları 
için Nisan 1970’te Fransız Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından “Palmes Acadé-
miques”, 1979’da “Légion d’Honneur” 
ödülleri ile onurlandırılmıştır. Görev so-
rumluluğu, prensiplerine bağlı kişiliği, 

duruşu ile hepimize örnek 
olmuş sevgili öğretme-
nimizi 30 Mart 2012’de 
Callian’da toprağa verdik. 

Çok sevilen eski müdürü-
müz için mezunlarımızın 
yazdığı anılar› bültenimi-
zin 16. sayfasında okuya-
bilirsiniz.

Açıldığı günden beri çe-
şitli seminerlerin, söyleşi-
lerin, imza günlerinin ve 
değişik toplantıların ger-
çekleştiği Lokalimiz’de bu 

sene daha çok sınıf toplantılarına ağır-
lık vermek istiyoruz. Her hafta bir sınıfın 
Lokalimizde bir araya gelmesini öneri-
yoruz; bu konuda yönetim kurulunda-
ki arkadaşlarımız sizlere yardımcı ola-
caklar. 

Ayrıca sizlerin katılımları doğrultusun-
da sinema seminerleri de düzenlemeyi 
düşünüyoruz. Ekim ayında başlayacak 
ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü  
mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi Sine-
ma-Televizyon Yüksek Lisans prog-
ramı öğrencisi (NDS 06) Güliz Atsız’ın 
sunacağı “senaryo geliştirme atölyesi” 
veya “film okuma seminerleri” için siz-
lerden cevap bekliyoruz.

Sizlerin desteği ile Haziran sonu itiba-
riyle bir bursiyerimiz İ.T.Ü Mühendis-
lik’ten yüksek onur derecesi ile, bir öğ-

rencimiz Karadeniz Teknik Ü. İktisat 
Bölümü’nden, bir diğeri İst. Ü. Hukuk 
Fakültesi’nden, bir diğeri İst. Ü. Sosyo-
loji Bölümü’nden, bir başkası Eskişehir 
Osmangazi Ü. İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi’nden, bir diğeri Dumlupınar Ü. 
İktisat Bölümü’nden, üç öğrencimiz 
sağlık meslek liselerinden “takdir bel-
geleri” ile, iki öğrencimiz meslek yük-
sek okullarının elektrik bölümlerinden, 
bir diğeri Karacasu Meslek Yüksek 
Okulu Dış Ticaret Bölümü’nden mezun 
oldular. 

Bursiyerlerimiz, derneğimize yolladık-
ları mektuplarında, onlara yaptığınız 
katkılar için sizlere minnet ve şükranla-
rını ifade ediyorlar.

Bu yolda devam edebilmemiz için siz 
üyelerimizi, aidatlarınızı zamanında 
ödemeye, burs fonumuza bağışta bu-
lunmaya davet ediyoruz.

Etkinliklerimizde görüşmek dileği ile, 
hoşçakalın.

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

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ

EKİM-KASIM-ARALIK 2012-OCAK 2013
Notre Dame de Sion’lular Derneği

Teşekkürler! 

Derneğimize katkılarından dolayı;

Dr. Berşan Aytaç, 
Esra Berk, 

Melis- Kamil Berk, 
Ayşe Gençsoy, 
Bilge Gönenç,
Ayseli Minkari,
Saadet Özen,
Nezihi Sayın, 
Mert Ünsal, 

Dr. Mardiros Yeniyorgan’a     
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu
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LOKALDEN ETKİNLİKLER

Lokalde Öğretmenlerle...72 Mezunları

İlkyardım Semineri

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

80 Mezunları

Doğum Günü Doğum Günü77 Mezunları 94 Mezunları

99 Mezunları
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Lena Yeniyorgan: Sayın Hocam, ön-
celikle bize zaman ayırıp görüşmemizi 
kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 
Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
Nihal Uluocak: Arayıp sorup böyle bir 
mülakat için gelmeniz beni çok mem-
nun etti.

Hayatım boyunca hep Atatürk İlke ve 
Devrimleri Derneği,Türk Hukukçu Ka-

dınlar Derneği,Türk Üniversiteli Ka-
dınlar Derneği, Soroptimistler Der-
neği’ne çağırıldım, toplantılara iştirak 
ettim ve konuşmalar yaptım. Bu ba-
kımdan içten gelen duygularla bu şe-
kilde beni aramanız ve mülakata layık 
görmenize çok memnun oldum sevgi-
li Lena’cığım.

30 Haziran 1924’de İstanbul, Şehza-
debaşı’nda doğdum. Annem de İs-
tanbul doğumlu, babam Atatürk’ün 
ordu kumandanlarındandı. İlk çocuk-
luk yıllarım annem, babam, teyzem 
ve rahmetli ağabeyim Orhan Erdener 
ile geçti. Kınalıada’ya çocukluk yaş-
larında geldim. Teyzemin kızı Ayşe 
Hümeyra ile yüzmeye giderdik; za-
manla yüzme şampiyonu oldum.Yüz-

meyi, ada turu yapmayı çok severdim. 
Ailem buraya Heybeliada’dan gelmiş, 
o zamanlar ada çok güzelmiş.

Babamın görevi nedeniyle ilkokulu 
Ankara Yenişehir’de okudum. Daha 
sonra beni bir Fransız okuluna verdi-
ler bir yıl ihsari okudum, sonra Notre 
Dame De Sion’a geldim. Dört yıl orta 
okul, üç yıl lise okudum ve 1944 yılın-

da mezun oldum. Fransızca, İngilizce 
ve Latince öğrendim. Mezun olduktan 
sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne gir-
dim. Orada dört yıl okudum. Fakülte 
bittikten sonra hocalarım beni bırak-
madı ve Hukuk’ta Yüksek Lisans ve 
Doktora yaptım daha sonra bir yıl Sir-
keci’de avukat Hamdi Haluk Bey’in 
yazıhanesinde avukatlık stajı yap-
tım ve o belgeyi de aldım.1991 yılı-
na kadar beni fakülteden bırakmadı-
lar, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri 
vermeye devam ettim.

Notre Dame De Sion’dan sonra neden 
hukuğa yöneldiniz?
NU: Çok değişik içten gelen his-
ler vardır. Ankara’da oturduğumuz 
evin yakınında Hukuk Fakültesi vardı. 

Ondan dolayı hukuğa yöneldim. 
Hukuk Fakültesi’nde çok değerli ho-
calarım vardı. Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu bunlardan biriydi. Onlardan anı-
lar kaldı. Onların verdiği destekle bu 
fakültede yürüdüm ve öğrenci yetiş-
tirme hissi galip geldi. Ayrıca anneci-
ğim hep destek oldu. İçimden gelen 
bu hisle bugünkü hocaları hep teşvik 
ettim, onlara güç verdim. Bu neden-

le fakültedeki saygı ve sevgiyi 
bugün dahi görmekteyim. Her 
vesile ile hep arayıp sorarlar.

Daha evlenmeden çok se-
yahat ettim; Amerika’ya git-
tim, Columbia Law School’da 
doktora yaptım, Londra’ya 
gidip geldim. Rahmetli ağa-
beyim elektrik mühedisiy-
di ve Almanya’da okumuştu. 
Bende Almanca öğrenme-
ye karşı büyük bir istek vardı 
ve Almanya’da kurslara ka-
tıldım, İstanbul’a döndük-
ten sonra da Almanca öğren-
meye devam ettim. İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve iş için 
öğrendiğim Latince’den dola-
yı çok saygı gördüm, yaşlan-
dım ve bugünlere geldim. 

“Hukukçular genellikle kurallara bağlı 
insanlardır. Kuralcı olmayı severler” 
derler. Peki siz, NDS’deki tahsiliniz 
boyunca nasıl bir öğrenciydiniz?
NU: Notre Dame De Sion’da okurken, 
biraz muzip bir öğrenciydim, fazla 
ağırbaşlı hareket etmezdim, ama her-
kese sevgi ve saygım sonsuzdu. Hep 
birinci değil ikinci olurdum. Felsefeye 
meylim vardı, matematikçi de olabilir-
dim ama ben felsefeyi seçtim.

Sayın Hocam, bugün Hukuk alanında 
araştırma yapan herkesin önüne çıkan 
bir isimsiniz. Türkiye’de hukuk siste-
minin en çok tartışıldığı şu dönemler-
de, sizin gibi Uluslararası Özel Hukuk 
alanında yasanın yürürlüğe girmesini 
sağlayan bir hukuçu bu konuda ne dü-

şünüyor? Nedir bizi uluslararası plat-
formda hukuki olarak zorlayan etken-
ler?
NU: Uluslararası Hukuk (özel ve kamu 
hukuku) siyaset bakımından çok 
önemli. Atatürk İlke ve Devrimleri’ni 
yaşatmak benim birinci ilkemdi. Ata-
türk’ün başlattığı ilkeler için bugün 
dahi birtakım temaslar gerek.

Türkiye artık bütün dünya çapında ya-
sama dönemine girdi.Yurtdışına gitti-
ğimde Amerika, Londra, İspanya ve 
Güney Amerika’da toplantılara katıl-
dım. Buralarda Uluslararası Hukuk’un 
bilinmesi, oradaki temaslarınızda söy-
lemlerinize destek oluyor. Uluslararası 
Hukuk’u bilmek lazım. Oralardaki bil-
gileri, felsefeleri, düzeni bilmek lazım. 
Yalnız kendi hukukunuza bağlı kalır-
sanız bilgilenmeniz geri kalıyor, sınır-
lı bir hukuk çevresinde kalıyorsunuz. 
Ama geniş bilgi haznesiyle giderseniz 
rahat konuşuyor ve onların soruları-
nı rahatlıkla cevaplandırıyorsunuz. Bu 
da bana çok yardımcı oldu.

Bütün hayatımda, üniversitemde ve 
de kürsümde “ben hep öndeyim” his-
sini yaşamadım ve çevremdekilere de 

böyle bir his yaşatmadım. Çevremde-
kilerin ve sizlerin yaşam düzeninizin 
yükselmesini diledim ve dilerim.

Sayın Hocam, bize ödüllerinizden 
bahsedebilir misiniz?
NU: İlkokulda ve Notre Dame De Si-
on’da çeşitli başarı ödülleri aldım ama 
hiç usluluk ödülü almadım. Bu ödüller 

İstanbul’daki evimde. Gelirse-
niz görebilirsiniz.

Lise yıllarınızda unutamadığı-
nız anılarınız var mı?
NU: Notre Dame De Sion’da, 
bir gün sınıfta kürsüde Père 
Gauthier adlı  hocamızın  tak-
lidini yapıyordum aniden Mère 
Solangia sınıfa gelince şaşır-
dım, rezil oldum ve disiplin 
cezası aldım.

Sosyal sorumluluk kapsamın-
da da gönüllülük çalışmaları-
nın öncüsü olan bir isimsiniz. 
Gerek Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği bünyesin-
de, gerek Hukukçu Kadınlar 
Derneği’nde, gerek İstanbul 
Soroptimistler Derneği’nde 
ve Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği’nde sizi gönüllü ola-
rak çalışmalar yapmaya iten 
neydi? Bir gönüllü nasıl bir bi-
linçle hareket etmeli?

NU: Beni devamlı olarak dernekler-
den, Soroptimist Derneği’nden çağı-
rıp konuşma yapmamı, gençlere feyz 
vermemi isterler. Derneklerde burs 
vermek, çocukların başarılı olduğunu 
görmek, başarılı evlatlar yetiştirmek 
benim öncelikli görevlerimdendir. 

Her 10 Kasımda, Şişli’de Atatürk’ün 
evinin önünde düzenlenen toplantıya 
muhakkak katılırım ve orada bulunan 
kişiler her zaman benden bir konuşma 
yapmamı isterler.

Sizin gibi, alanlarında uzmanlaşmak 
isteyen genç hukukçularımıza  öneri-
leriniz nelerdir? 
NU: Hiç kimseye telkinde bulunmam. 
Herkes kendi bilgileri ve gidişatı doğ-
rultusunda karar vermeli, kendi bilgi 
birikimiyle kendi yolunu belirlemelidir.

Sayın Hocam, bizi evinize kabul ettiği-
niz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için 
bir kez daha, size saygılarımızı sunar, 
teşekkür ederiz.
NU:Ömrümün son döneminde yapmış 
olduğunuz bu söyleşi beni çok mem-
nun etti.

(NDS 44) PROF. DR. NİHAL ERDENER ULUOCAK 
İLE SÖYLEŞİ...
Hazırlayan: (NDS 94) Lena Yeniyorgan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Devletler Hukuk’u öğretim 
üyesi Prof. Dr. Nihal Erdener Uluo-
cak emekli olduğu 1991 yılına kadar 
pek çok öğrenci yetiştirmiş, yük-
sek lisans ve doktora dersleri ver-
miş, Hollanda Lahey Akademisi’nde, 
ABD’de Columbia Hukuk fakültesin-
de de görev yapmıştır.

1975’de İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Devletler Hukuku Enstitü-
sü Müdürlüğü döneminde “Uluslara-
rası Özel Hukuk İlişkileri” konusunda 
ilk pozitif yasanın çıkarılmasını sağ-
layan Uluocak, Türk Hukukçu Ka-
dınlar, İstanbul Soroptimistleri Der-
neği, Türk Üniversiteli Kadınlar gibi 
bir çok sivil toplum örgütünün kuru-
cuları arasındadır.

Mezunumuzun Kadın Araştırmaları 
Derneği ödülü, İKKB’den Aydınlan-
manın Kadınları ödülleri gibi pek çok 
ödülü vardır.

(NDS 44) PROF. DR. 
NİHAL ERDENER ULUOCAK
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MEZUNLARDAN HABERLER...

Türkiye’de konferans çevirmenliği uygulamalarının başlamasından bu 
yana üç dilde simültane çeviri çalışmalarını aksatmadan yürüten Suna 
Erler, aynı zamanda alanının başarılı ilk’lerinden biri olma özelliğine de 
sahiptir.

Lisemizin ilk mezunlarından (Kadıköy NDS), Prix d’Excellence ödüllü an-
nesi Lamia Halis’in de katkılarıyla Erler, hazırlık sınıfı okumadan NDS`ye 
yazılmıştır. Okul bitince Almanca’yı çok sevdiğinden Almanya’ya giderek 
Moda Akademisi’ne devam etmiş ve orada dört yıl kalmıştır. 

70’li yılların başlarından itibaren konferans çevirmeni taleplerinin yoğun-
laşması ile mütercim-tercümanlık alanına yönelmiş ve gazete ilanıyla açı-
lan kurslara katılmış olan mezunumuz, 1973 yılında İngilizce, Almanca, 
Fransızca gibi geçerli üç dilde birden simültane çevirmen olarak faaliyet 
göstermeye başlamıştır.

Mezunumuz, o zamandan beri çalışmalarına aralıksız olarak devam et-
mektedir.

Bu Şehri Seviyorum ve Venedik’te Sanatın Gölgesinde Aşk isimli kitap-
larından sonra (NDS 64) Ester Benezra Almelek’in üçüncü kitabı Sihirli 
Üçgen İnkilap Yayınları tarafından yayınlandı. 

Kentlerin şiirsel dokusunu yazıyla birleştiren Almelek, anıların, özlemlerin, 
mekanların tarih ve kültürle olan ilişkisini yeni kitabında da vurguluyor.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden 1964’de mezun olduktan sonra 
eğitimine Fransız Filolojisi’nde devam eden Ester Almelek, 1988’de kur-
duğu  Almelek Sanat Galerisi’ni yıllardır başarıyla yönetiyor.

İLK MÜTERCİM-TERCÜMANIMIZ: (NDS 51) SUNA ERLER

(NDS 64) ESTER ALMELEK’TEN ÜÇÜNCÜ KİTAP

KISA HABERLER...
(NDS 62) piyanist Nükte Uğurel 
keman sanatçısı Musa Albukrek eş-
liğinde 17 Mart akşamı okulumuzda 
konser verdi.

Sanatçı (NDS 65) Nelli Gavriyeloğ-
lu 3-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında 
SCHNEİDER TEMPLE SANAT MER-
KEZİ’NDE 1970’den günümüze dek 
uzanan sanat yolculuğunu içeren, bazı 
sergilerinden derlenmiş işlerini ve bu yol 
sergisi için tasarladığı takıları sergiledi.                                                           

(NDS 73) Gönül Akgerman’ın Domi-
nique Baudis’ten çevirdiği “Cebelita-
rık Aşıkları” isimli roman Can Yayınları 
tarafından yayınlandı.

Ressam (NDS 75) Filiz Karsan’ın son 
kişisel sergisi 3-23 Mayıs tarihleri ara-
sında GALERİFE’de gerçekleşti.

Aralarında (NDS 76) Aydan Kural’ın da 
bulunduğu bir grup heykel sanatçısı-
nın sergisi 24 Mart - 24 Nisan tarih-
leri arasında  Bizimtepe’de sergilendi.

Sanatçı (NDS 79) Esen Özman çalış-
malarına İstanbul Avrupa Korosu’nda 
devam ediyor.

(NDS 87) Sibel Konfino uzun yıllardır 
hayalini kurduğu FOOD&MORE isimli 
catering firmasını hizmete açtı.

(NDS 90) Ebru Erbaş’ın Afgan asıl-
lı 2008 Goncourt ödüllü Fransız yazar 
Atiq Rahimi’den çevirdiği, suçun, vic-
dan azabının ve cezanın sorgulandı-
ğı bir tür Afgan Suç ve Ceza’sı olan 
“Kahrolsun Dostoyevski” isimli roman 
Can Yayınları’ndan çıktı.

NDS 90) Saadet Özen’in Emmanuelle 
Rigon ve Marie Auffret Pericone’dan 
çevirdiği “Tek Çocuk Olmakla Nasıl 
Baş Etsem” isimli kitap Can Çocuk 
Yayınları’ndan çıktı.

Kendine özgü bir ozan/şarkıcı olan 
(NDS 97) Ece Dorsay Açık Radyo‘da 
her Cumartesi 18:00’da Dağınık Oda 
adlı programında Türk “İndie” grupları 
konuk ediyor.

(NDS 99) Selin Vatansever’in 45. Altın 
Portakal’da senaryo geliştirme ödülü 
alan, 2008 yılından beri üzerinde ça-
lıştığı, yapımcısı olduğu “El Yazısı”adlı 
sinema filmi 23 Mart’ta gösterime 
girdi. 

(NDS 04) Hami Ünlü’nün bateristi ol-
duğu, Türkiye’nin en popüler pop-
rock gruplarından biri olan Pinhani’nin 
“Başka Şeyler” isimli üçüncü albümü 
dinleyicisiyle buluştu.

(NDS 05) sanatçı Reysi Kamhi bu 
sene üçüncüsü gerçekleşen, CDA 
Projects’in düzenlediği “Genç Yeni 
Farklı” yarışmasının kazananları ara-
sında yer aldı. 

(NDS 07) Alican Kaynar 2012 Londra 
Olimpiyatlarında yelken dalında yarı-
şan beş sporcudan biri oldu. Mezunu-
muz branşı olan Finn sınıfı yarışlarında 
Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
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(NDS 94) Ruken Aslan ve Victoria Rance’in Medusa Hikayeleri isimli sergisi 10 
Mayıs-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Chalabi Art Gallery’de gerçekleşti.

1816’da Moritanya açıklarında Arguin kayalıklarına çarpan Fransız fırkateyni Me-
dusa’nın denize dökülen ve geminin parçalanmış tahtalarının üzerinde kurtarılma-
yı bekleyen insanların acı hikayesini figüratif anlayışta yaptığı resimlerle anlatan 
Aslan, sergide Medusa’yı yaşam ve ölüm ikilemi içerisinde irdelemektedir.

1999 Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü Lisans, 2002 Hacettepe Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü Yüksek Lisans derecelerini alan mezu-
numuz 2009-2011 yılları arasında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır.

2009 yılı 3.Ege Art Sanat Fuarı Genç Sanat Resim Yarışması Birincilik Ödülü bulu-
nan sanatçı birçok karma sergi ve müzayedelere katılmıştır.

(NDS 94) RUKEN ASLAN’IN SERGİSİ 

BENGU_ILAN_C.indd   1 09/03/2012   10:44 AM
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MEZUNLARDAN HABERLER...

Eserleri bugüne dek birçok ülkede sergilenen mezunlarımızdan ressam 
ve heykeltıraş Asilva’nın (Silva Müjdever Girardier) İstanbul’daki ilk resim 
sergisi 5-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Teşvikiye’deki ESPAS San’at 
Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca tanınmış sanatçı kimliğiyle ve mesleğiyle ilgili olarak Türkiye’ye 
ilk defa gelen Asilva Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden sonra, Is-
tanbul Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden 
mezun olmuş, Paris 1 Sorbonne Üniversitesi’nden Plastik Sanatlar Yük-
sek lisans ve DEA derecesini almıştır. 

Figüratif resimle  soyut resmi birleştiren eserlerin yaratıcısı, hayatını sa-
nata adayan, çalışmalarını yıllardır Paris’te sürdüren Asilva’nın yapıtları 
Fransa ve dünyadaki çeşitli müze ve galerilerde sergileniyor. 

Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını 
sürdüren Melek Fırat, A.Ü. Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürlüğü’nü yürütüyor. 

Orta ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde tamam-
ladıktan sonra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi  Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nden mezun olan Fırat, aynı fakültede İran İslam Devrimi ve Türk-İran 
İlişkileri, 1979-1987 başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans diplomasını 
aldı. 1996’da Türk Dış Politikası’nda Çok Yönlülüğe Geçiş Süreci, 1960- 
1971 başlıklı tezini hazırlayarak doktorasını tamamladı. 

1999’da yardımcı doçent, 2003’de doçent, 2010’da profesör olan mezu-
numuz, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Tarihte Yöntem konularında se-
miner ve dersler vermektedir.    

ASİLVA ESERLERİ İLE İSTANBUL’DA

A.Ü. SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI BAŞKAN YARDIMCISI (NDS 82) PROF. DR. MELEK FIRAT      

2007 yılından itibaren Anadolu Grubu bünyesinde çalışan (NDS 91) Ayşe 
Ertunç, Çelik Motor Pazarlama Müdürü olarak atandı. Ayşe Ertunç, Notre 
Dame De Sion’dan mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisa-
di İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdi. 2007 yılında Anado-
lu Grubu’na giren, 2012 yılına kadar  Antek Teknoloji Ürünleri Pazarlama 
ve Ticaret A.Ş.’de Pazarlama Müdürü olarak görev yapan mezunumuz, 
Nisan 2012’den itibaren, Çelik Motor’da Pazarlama Müdürü  olarak  
görev yapmaktadır.

(NDS 91) AYŞE ERTUNÇ’UN YENİ GÖREVİ

Notre Dame de Sion’a girişim, an-
nemle babamın bir iktidar savaşına 
dönmüştü. O zaman her kolejin sına-
vına ayrı ayrı girilirdi, ben de ilkokul-
dan sonra, hem NDS hem de Robert 
Kolej sınavlarına girmiş, her ikisi-
ni de kazanmıştım. NDS aşığı annem 
NDS’a girmemi, babam ise koleji
istiyordu. Modern, özgürlükçü, ken-
dinden emin bireyler orada yetişir, bu 
sörlerin katı disiplininden artık kurtu-
lalım diyordu. Ben ikisinin arasında 
kaldım kalmasına ama babam sava-
şı önceden kaybetmişti tabii! Annem 
beni yıllardır Fransız kültürüyle doldu-
rurken babam neredeydi? Daha kü-
çücükken elimden tutup sevgili Mère 
Dilecta’sıyla tanıştırmasını hatırlarım. 
Her 20 Janvier’de Grande Salle’in 
tahta sıralarında annemin kucağın-
da hayranlıkla seyrederdim ablaların 
tiyatrolarını, şiirlerini, şarkılarını. Ben 
genetik olarak NDS’liydim yapacak 
bir şey yoktu!

Böylece en mutlu yıllarım başlamış 
oldu. Neler öğrenmedim ki... Bir kere 
kendimi tanımayı, kendime not ver-
meyi, Mlle. Alice’in kütüphanesinden 
kitap alıp o eski kokularını içime çeke 
çeke okumayı. Düşünüyorum da de-
vamlı okurduk annemle birlikte. Bazen 
kitapları bana yüksek sesle okurdu. 
Son günlerinde, yatağında oksijen ci-
hazlarına bağlı yatarken, ona Fransızca
şiirler okudum sürekli, onu hayata bu  
iki sevgi bağladı adeta, benimki ve 
Fransız kültürününki... Neyse dönelim 
okul yıllarıma. Herkes gibi benim de 
en etkilendiğim kişi kuşkusuz Sœur 
Myriane oldu... Mitoloji, antik Mısır, la 
Chapelle Sixtine, la symphonie pasto-
rale de Beethoven, arkeoloji, II. Dünya 
Savaşı ve asıl o “carrefour”lar... Mar-
tin Luther King’in “Je fais le rêve” ini 
bile okumuştuk! Sonra tüm klasikle-
ri, satır satır, tartışarak okurduk, Cor-
neille, Molière’den tutun, Ionesco’nun 
le Rhinocéros’u, Camus’nün La Pes-
te’ine kadar. İnsan zil çaldı diye üzü-
lür mü? Sr. Myriane’ın dersinde üzü-
lürdük işte! Kana kana içiyorduk kültür 
pınarından ve bu sadece Fransız kül-
türü değildi, çünkü diğer yanda Ayten 
Özlü ve Nimet Leyla Başak vardı... 

Orada da Fuzuli’den, Namık Kemal’e, 
Tevfik Fikret’ten Orhan Veli’ye tattık 
Türk Edebiyatının tadını. Ancak Nazım 
Hikmet, Atilla İlhan, Yaşar Kemal 
yoktu... Bir gün tahtaya bir arkadaşı-
mız “yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine” yaz-
mıştı edebiyat dersinden önce, Leyla 
Hanım “Çabuk silin bunu kimse gör-
mesin” diye telaşlanmıştı. Ya Soeur 
Marie Berthe, ilk aşkım benim. Zera-
fet, ciddiyet, disiplin ve onun altında 
yatan sevgi dolu utangaç bir yürek.... 
Gentleman’imiz Mr. Matalon’un kara 
tahtayı şiir gibi kullanışı, Mr. Garti’nin 
babalığı, “chest juchte”leri, “où avez 
vous trouvé ça Monsieur” sorusu-
na “dans ma poche” esprili cevapla-
rı fen sınıfının zorlu matematik ders-
lerini şenlendirirdi. Notre Dame de 
Sion’un Sœur Marie Berthe’ten son-
raki kalelerinden, Zafer Hanım’ı anma-
dan geçebilir miyim? O zaman dünya 
ve Türkiye haritalarını tahtaya ezbere 
çizerken, dünyayı sadece harita üze-
rinde gezerdik, şimdi tüm güzellikleri 
televizyonda ya da bizzat gözlerimizle 
görürken bana onları ilk tanıtan Zafer 
Hanım’ı anarım. Ya bana biyolojiyi 
sevdiren Mme Satenik? Erkek üreme 
organlarını tahtaya çizerkenki kıkır-
damalarımıza ses çıkarmayan, güler 
yüzlü tatlı-sert hocamızın “derste es-
nemeniz normaldir, insan ilk 20 daki-
ka dikkatini konsantre edebilir” cüm-
lesini de şimdi ders anlatırken hep 

hatırlıyorum. Meliha Tecer’in katıksız 
Atatürkçülüğü ise NDS’in duvarlarına 
kazınmış gibiydi adeta. İngilizceyi bize 
“çaktırmadan” öğreten Mrs. Julia’ya 
da şapka çıkarıyorum. “Mrs. Julia, 
Tommy nasıl?” diyerek dersi kaynat-
ma isteklerimize “English my dear!” 
diyerek bizi farkında olmadan İngiliz-
ce konuştururdu.

NDS’li bir annenin kızı olarak, düzen, 
disiplin bana ağır gelmezdi, çünkü 
haksızlık olduğunda itiraz hakkımız 
daima vardı. Kızdığında mavi göz-
leri griye dönen Sœur Marie Berthe 
bile “petite sottes”larına rağmen din-
lerdi isyanlarımızı. Küçücük isyanlar-
dı aslında, hoca haksızlık yapmıştı sı-
navda, sözlüde ayırımcılık yapmıştı, 
ya da sınavın gününü değiştirsek olur 
muydu v.s…

Peki ne oldu? Tüm hayatım, mes-
leğim, dostluklarım, insan ilişkilerim 
önce NDS okulunda şekillendi. NDS, 
meslek seçimimde, davranışlarımda, 
sevgilerimde, sadakatimde, evlatlık ve 
insanlık görevlerimde, etkili oldu. 

Bu yıl NDS mezuniyetimin 40. akade-
mik hayatımın ise 35.yılını kutluyorum. 
İlkokul 1. sınıftan itibaren tüm ömrüm 
okulda geçti, kendim yüzlerce sına-
va girdim, binlerce öğrenciyi sınavdan 
geçirdim. Derslerimde hocalarımı hep 
anarım, öğrenciye hep söz hakkı ta-
nımaya ve haksızlık yapmamaya dik-
kat ederim. Hayatın bir gerçeği olarak 
büyük bir kısmı artık aramızda olma-
yan öğretmenlerimi sevgi ve saygıyla 
anıyorum ve Nimet Leyla Başak’ın bir 
şiiri ile bitiriyorum:

Benim canım kızlarım
Hep ayrılık bu hayat
Anıların neşesini
O anda yaşayıp tat
Acılar hiç bırakmaz
İnsanların peşini
Sanki dertle yoğrulmuş
Yaratılmış kainat...

Prof. Dr. Nuriye Akev
İstanbul 18 Haziran 2012

40 YILLIK BİR “VİOLETTE”: (NDS 72) PROF. DR. NURİYE AKEV

Annemin gelebildiği son 20 Janvier’de (2009) 
annem Emine Akev (NDS 46)  ile 
Grande Salle merdivenlerinin önünde.
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Tuba Köseoğlu (NDS 90) Notre Dame 
de Sion’un İnsan Kaynakları alanında 
başarılı bir kariyere imza atmış yöneti-
ci mezunlarından. Gelin, Köseoğlu’nun 
kariyer planlamalarımız için sunduğu 
fikirlerin yanı sıra, Sion anılarına da göz 
atalım.

Notre Dame de Sion’un İnsan Kaynak-
ları alanındaki başarılı yöneticilerinden-
siniz. Sizce bugünün gençleri İnsan 
Kaynakları alanında neden kariyer yap-
mak için çok istekli? 
Sanırım bu kadar istekli olmalarında-
ki nedenlerden biri, insan kaynakları-
nın sadece insanlarla ilişki kurmaktan 
ibaret olduğunu sanmaları. Latife bir 
yana, gerçekten de, aslında bu iste-
ğin çok bilinçli bir istek olduğunu san-
mıyorum çoğu zaman. Yaptığım mü-
lakatlarda, gençlerin bu meslekle ilgili 
beklentilerini görünce, işin daha ziya-
de ilişki boyutuna odaklandıklarını gö-
rüyorum. Halbuki, bu meslek, evet çok 
büyük oranda insan ilişkisi barındırı-
yor ama teknik bilgi, analitik yaklaşım 
ve şirketin iştigal alanı hakkında bilgi 
sahibi olmadan, başarılı olunması pek 
mümkün olunmayan bir kariyer alanı.

İnsan Kaynakları’nın olmazsa olmaz 
fonksiyonu sizce nedir? Bir kurumda 
İnsan Kaynakları dendiğinde akla ilk ne 
gelmeli?
Kanaatimce, insan kaynaklarının en 
temel fonksiyonu, o şirkette çalışanla-
ra değen, dokunan her türlü uygulama 
ve sistemi ve dolayısıyla o şirketin kül-
türünü, şirketin hedefleri doğrultusun-
da yapılandırmak. Bunu yaparken de 
sürekli şirketin bir adım ötesinde ol-
mayı hedeflemek, aksi takdirde, değer 
katan, yaşamı kolaylaştıran değil, tam 
tersine ayak bağı olan, bürokratik bir 
fonksiyona dönüşme riski var insan 
kaynaklarının. Yapılan işe alımlardan, 
geliştirilen tutundurma programlarına, 
performans sistemlerinden bordro iş-
lemlerine kadar, tüm yelpazede, insan 
kaynaklarının bir “destek” mercii oldu-
ğunun ve en temel fonksiyonunun şir-
ketin başarısı için bu uygulamaları “ya-
şamı kolaylaştıracak” şekilde sunmak 

olduğunun asla unutulmaması gerekti-
ğine inanıyorum. 

İnsan Kaynakları oldukça stratejik bir 
birim aslında. Notre Dame de Sion’da 
okurken aklınızda bu işi yapmak var 
mıydı? Mezun olduğunuz dönemde 
çok popüler bir sektör de değildi Tür-
kiye’de... 
Aslında, insan kaynakları benim son-
radan edindiğim bir meslek. Dediği-
niz gibi, ben mezun olurken, insan 
kaynakları ancak bir iki büyük şirkette 
olan bir fonksiyondu ve ben hiç duy-
mamıştım. Benim esas mesleğim, si-
mültane konferans tercümanlığı idi. 
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki “Mütercim 
Tercümanlık” bölümünü bilinçli ola-
rak seçmiştim, o dönemlerde ilk Kör-
fez Savaşı vardı, televizyonlarda simül-
tane çeviriler yapılıyordu, bu işin çok 
zor olduğunu söylüyorlardı, ben de bir 
heves o mesleği seçtim. 3-4 sene de o 
mesleği çok severek, büyük keyif ala-
rak icra ettim aslında. Ama bir dönem 
sonra, sürekli bir kabinde oturmak, 

geri planda kalmak gibi geldi 
bana. Mesleği bıraktım, hem de 
sonrasında ne yapacağımı hiç 
planlamadan. Ama çevirmen 
olduğum dönemde müşterile-
rimden olan ve insan kaynakla-
rı alanında ülkemizde hiç tartış-
masız en önemli isim ve duayen 
kabul edilen, dönemin Garanti 
Bankası İnsan Kaynakları Genel 
Müdür Yardımcısı Saide Kuzey-
li, beni bu “ne yapacağımı bil-
mediğim” dönemde yakaladı 
ve insan kaynaklarında kariyer 
yapmam için yönlendirdi. As-
lında, şu anki mesleğimle ilgili 
herşeyi ona borçluyum, gerçek-
ten çok öğreten, çok geliştiren, 
gelişmeniz için her türlü fırsatı 
sunan bir yol göstericiydi Saide 
Hanım. Bugün bile, mesleğim-
le ilgili konularda ilk danıştığım 
kişidir kendisi. Kısacası, insan 
kaynakları benim için çok güzel 
bir tesadüf oldu. 

Gelelim genç mezunlarımız için 
ufak ipuçlarına... Bir iş görüş-

mesine hazırlarken genç mezunlarımız 
nelere dikkat etmeli? Eğitimin dışında 
önemli olan özellikler nelerdir? 
Eğitim maalesef, bir pozisyon için 
gelen yüzlerce başvuru arasından, CV 
bazında ayrılmanıza imkan tanıyan bir 
avantaj sadece. Onun dışında, bir işe 
girerken, en belirleyici etkiyi -tabii yapı-
lan sınav ve değerlendirmelerden ge-
çildiği varsayımıyla- mülakat yapıyor. 
Mülakatlarda tavsiye edilecek o kadar 
çok şey var ki: mülakata gittiğiniz ku-
rumu tanımak, araştırmış olmakla baş-
lıyor, mülakata gelirken o kurumun 
kültürüne uygun bir kıyafet seçimine, 
mülakatta kurumsal bir dille sorula-
rı yanıtlamaya, mülakatta profesyonel 
ve ne istediğini bilen bir yaklaşım ser-
gilemeye kadar uzanıyor. Bunun aslın-
da 4-5 saat süren eğitimini veriyoruz, 
bu bağlamda, burada birkaç cümleyle 
anlatırsam bir şeyler eksik kalır gibi ge-
liyor. Ama mezunlar derneğimiz ister-
se, yeni mezunlarımıza bu eğitimi seve 
seve vermeye hazırım. 

Medya sektörüne atılmak isteyen genç-
lerimize de önerileriniz varsa paylaşabi-
lir misiniz?
Tabii, bu sektörde aslında ben de çok 
yeniyim. Mart 2012’de medya sektö-
rüne geçtim. Aslında insan kaynaklar-
cı olmanın avantajı da bu, birçok farklı 
sektörde çalışıp, çok farklı deneyimler 
edinebiliyorsunuz. Bu kısa sürede göz-
lemleyebildiğim kadarıyla, medya sek-
törü çok meşakkatli bir sektör. Ken-
dinizi sürekli geliştirmeniz gereken bir 
alan. Diğer sektörlerde, çok hızlı bir 
yükselme imkanı olabilirken, medya-
da, gerçek anlamda her adımı sindire 
sindire, hak ederek geçmeniz gereki-
yor. Bu bağlamda, medya sektörüne 
girmek isteyenlere, bu işi gerçekten, 
gönülden istiyorlarsa gelmelerini öne-
ririm. Haberin ve içeriğin belli bir saati 
yok, bu nedenle, gördüğüm kadarıy-
la, medya sektöründe çalışanlar, ar-
kadaşlarıyla bir akşam yemeğindey-
ken bile, gündemin değişimiyle birlikte, 
bir anda, oturdukları yerde işe odakla-
nabiliyorlar, odaklanmaları da gereki-
yor. Ayrıca, günümüzde medya tam bir 
Rönesans döneminde: ilerleyen tek-
noloji ile birlikte haber ve içerik sunu-
mu klasik ve gelenekselleşmiş tanım-
ların dışına çıkıyor ki, buna medyada 
“convergence” (yakınsama) deniyor. 
Bu çerçevede, medya sektörüne baş 
koymuş adayların, kendilerini hem tek-
nolojik hem de bilgi açısından sürekli 
güncelleyerek zinde tutmaya hazır ol-
maları gerekiyor. Fakat bu zorluklarına 
rağmen, şunu da belirtmeliyim ki, için-
de çalıştığım sektörlerin en keyiflisi de 
medya.

Alanınızda oldukça başarılı bir yönetici 
olarak, yükselmek isteyen iyi bir kariyer 
sahibi olmak isteyen gençlere ne öne-
rirsiniz?
Tabii başarı çok göreceli bir kavram. 
O yüzden öncelikle, her bireyin kendisi 
için “başarı”nın tanımı nedir sorusuna 
cevap verebilmesi gerek. Ama bildiği-
miz, kanıksadığımız anlamda, iş yaşa-
mındaki toplumsal normlara uygun ba-
şarıdan bahsediyorsak, bence bunun 
tek bir yolu var. O da gerçekten çok ça-
lışmak, sürekli kendini bilgi ve trendler 
konusunda zinde tutmak ve kurumsal 
ilişkilerde doğru dengeyi kurabilmek. 
Tabii, eğer insan bir de çok sevdiği, 

çok zevk aldığı bir alanda meslek edin-
mişse, eğer böyle çok zor bulunabilen 
bir şansı elde ettiyse, bunun kişinin o 
meslekteki başarısını çok daha pekiş-
tireceğine inanıyorum.

Lise yıllarından hepimizin unutamadığı 
anılarımız var, peki ya sizin için Notre 
Dame de Sion ne ifade ediyor?
Notre Dame de Sion’da çok severek, 
çok zevk alarak okudum. Okulun disip-
linini, öğrettiği yaşam anlayışını, kattığı 
değer yargılarını çok sevdim, çok be-
nimsedim. Beni şekillendiren en temel 
etkilerin, ailemden sonraki, en büyük 
kısmını okulumuzdan aldığımı düşünü-
yorum. Bu bağlamda, NDS benim için, 
beni ben yapan yer oldu ve hep öyle 
olacak. Anılara gelince, tabii o kadar 
çok var ki. Ama hep ön planda olan-
lar, düzenlediğimiz törenler, tiyatro-
lar, onların hazırlıkları, sahneledikten 
sonra kendi aramızda yaptığımız kutla-
malar… Bir de, birçok mecrada kulla-
nılan bir fotoğrafı var okulumuzun. Bu 
fotoğrafı, 1990’da, tam mezun olaca-
ğımız yıl, şu anda çok güzel bir sanat 
merkezi olan ama o dönemlerde üst 
katları pek de bakımlı olmayıp, bir tür 
depo gibi kullanılan Grande Salle’de 
bulmuştuk. Son sınıf öğrencisi oldu-
ğum için, şu anda hatırlayamadığım 
bir nedenle, bana bir anahtar verilmiş-
ti. Acaba bu anahtar sürekli o kapa-
lı olan kapıları açar mı diye merak et-
miştik, gizli bir şey yaptığım için biraz 
da korkarak denemiştim ve gerçekten 
de kapılar açılmıştı. Bu fotoğrafı da işte 
oradaki odalardan birinde bulmuştuk. 
Altına “sous le toit de Sion, coule le 
temps” yazdırıp, o sene yıllığımıza gelir 
sağlaması amacıyla, bu resmi poster 
yapıp satmıştık. Halen, annemin evin-
deki odamda, bu poster asılıdır. 

Başarılı yöneticilerin vazgeçemedikleri 
hobileri de oluyor. Sizin yoğun iş tem-
posuna rağmen vazgeçemediğiniz ak-
tiviteleriniz var mı? 
Aslında çok yakın bir zamana kadar 
hiçbir hobim yoktu. Sanırım her mezu-
numuz gibi, ben de kitap okumayı çok 
severim, sadece çok yoğun bir şekil-
de kitap okumaktı çok kısa süre önce-
sine kadar tek hobim. Ama yaklaşık 5 
sene önce, farklı mekanlara seyahat 
yapmak ve onun uzantısı olarak fotoğ-

raf çekmek iki çok önemli hobi olarak 
hayatıma girdi. Öyle ki, şu anda beni 
en çok motive eden olgular, yapaca-
ğım seyahatlerin hayali ve planlama-
sı ve o gezilerde çektiğim fotoğraflar-
la uğraşmak. 

İlginiz ve vakit ayırdığınız için çok te-
şekkürler.

(NDS 90) TUBA KÖSEOĞLU OKÇU İLE SÖYLEŞİ...
Haz›rlayan: (NDS 04) Feryal Kalafatoğlu

1990 yılında Notre Dame de Sion 
Fransız Kız Lisesi’nden mezun ol-
duktan sonra, 1994 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Mütercim Tercümanlık 
Bölümü’nde Lisans öğrenimini ta-
mamladı.

Çeşitli şirket ve kuruluşlarda simül-
tane konferans tercümanı olarak 
çalıştı.

Eylül 1996-Ocak 1997 yılları arasın-
da Boğaziçi Üniversitesi Mütercim 
Tercümanlık Bölümü Simültane Çe-
viri Dersi okutmanlığı yaptı.

1999 yılına kadar Garanti Banka-
sı Eğitim Merkezi Performans Da-
nışmanlığı yapan Tuba Köseoğlu 
Okçu, Ocak 2000’den Eylül 2003’e 
kadar Doğuş Humanitas İnsan Kay-
nakları Yönetimi Yönetici Geliştirme 
Müdürü olarak görev yaptı.

2003-2008 yılları arasında Doğuş 
Holding  İnsan Kaynakları Bölüm 
Başkanı ve Doğuş Otomotiv İnsan 
Kaynakları Koordinatörü olarak iki 
görevi birden yürüten Tuba Köse-
oğlu Okçu, 2008 Şubat ayı itibariyle, 
Eastpharma-Deva Holding’de  yine 
İK alanında Organizasyonel Gelişim 
Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi ola-
rak meslek hayatına devam etti. 

Başarı grafiği yükselmeye devam 
eden mezunumuz Mart 2012’den 
bu yana Hürriyet İnsan Kaynakla-
rı Direktörü ve İcra Kurulu üyesidir.

(NDS 90) TUBA 
KÖSEOĞLU OKÇU
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

GEZİ-YEMEK
6 EKİM CUMARTESİ

ŞİLE LAVANDA BUTİK OTEL’de 
Yemek ve özel izinle 

“İnan Kıraç Çiftliği” gezisi

Nuriye Doğan-Lena Yeniyorgan 
0533 765 50 54

LOKALDE SİNEMA 
SEMİNERLERİ
KASIM 2012’den itibaren

Bahçeşehir Ü. Sinema-Televizyon 
yüksek lisans öğrencisi (NDS 06) 

Güliz Atsız’ın sunacağı 
“Senaryo Geliştirme Atölyesi” 

“Film Okuma” seminerleri

Tülay Manuelyan 0532 311 82 82

TİYATRO
3 KASIM CUMARTESİ 

Profilo Alışveriş Merkezi 
Saat 21.00 

Yılmaz Özdil’in eserinden
“İsim Şehir Hayvan”

Müzikli Kabare

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89   

KONSER
12 KASIM 2012 

PAZARTESİ SAAT 20.00

Güher-Süher Pekinel Projesi
Caddebostan Kültür Merkezi

“Dünya Sahnelerinde 
Genç Yetenekler”

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02

TÜYAP
17- 25 KASIM ARASINDA 

TÜYAP NDS STANDINDAYIZ

17 Kasım Cumartesi Panel
Konuklar: Gülten Dayıoğlu,

Prof. Yankı Yazgan,
Yrd. Doç. Nejdet Neydim

Canan Ünsal 0532 558 75 35

YENİ YIL KERMESİ
14  ARALIK  CUMA

SAAT 9.00’DA

Notre Dame de Sion’da

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47

20 JANVIER
20 OCAK 2013, PAZAR

OKULUMUZDA 
SAAT 13.00’den itibaren

63, 73 ve 88 mezunlarımıza 
“Anı Plaketlerini” sunuyouz.

Fazilet Doğan 0533 644 07 08

BAHARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER

ANI DİPLOMALARI YEMEĞİ
Hazırlayan: ‹. Fazilet Dogan (NDS 68)

26 Mayıs 2012 Cumartesi günü, Moevenpick Oteli’nin 
balo salonunda 10., 20. ve 30. yıl mezunlarımıza “Anı Dip-
lomalarını” vermek üzere toplandık.
Yurt dışında yaşayan mezunlarımızı ve bizde hiç bir şekil-
de kaydı olmayan mezunlarımızı bulmak ve arkadaşlarının 
kanalıyla onlara ulaşmak pek kolay olmadı... Ama bu ça-
balarımız her şeye değdi...
100 kişi civarında mezunumuzun katıldığı yemek, Dernek 
Başkanımız Lale Murtezaoğlu’nun kısa bir hoşgeldiniz ko-
nuşması ile başladı. Birbirini mezuniyetinden bu yana hiç 
görmemiş olanlar, okul sonrası dostluklarını devam etti-
renler, keyifle yenen yemek eşliğinde eğlendi, güldü, okul 
anılarını tazeledi. Tatlılar tadılır ve kahveler yudumlanırken, 
okulumuz Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi, Sœur 
Monique, öğretmenlerimizden Gönül Orhonlu, Liji Çizmeci-
yan, Esra Elbeyli, eski  Aile Birliği başkanlarımızdan Kiryaki 
Uçkunkaya,  mezunlarımız teker teker sahneye çağrıldıkla-
rında “Anı Diplomalarını” verdiler ve hasretle kucaklaştılar. 
Çekilen fotoğraflar ve çok hoş geçen 4 saatten sonra her-

kes birbirine  adres ve telefonlarını verdi; “tekrar görüşe-
ceğiz” sloganları arasında  ve maalesef her güzel şeyin bir 
sonu olduğu gibi... partimiz bitti. Ama sadece 2012 yılı için 
bitti... Seneye yine aynı tarihlerde 1983 – 1993  ve 2003 
mezunlarımızı ağırlayacağız.
Mezunlarımız! Şimdiden hazırlıklı olun... 
A l’année prochaine ...

BORUSAN GEZİSİ
Hazırlayan: Ülker Türkmen (NDS 70)

25 Şubat cumartesi günü 40 NDS’li ile Borusan’ın İdare 
Merkezi olan ve CEO Ahmet Kocabıyık tarafından Modern 
Sanat Müzesi’ne çevrilen, Rumelihisarı’ndaki Perili Köşk’ü 
ziyaret ediyoruz.

Borusan Contemporary Perili Köşk İstanbul, Holding’in 
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nu daha geniş kitlelerle bu-
luşturmak ve Türkiye’de çağdaş sanata olan ilgiyi arttır-
mak amacıyla kurulmuş. Ofis müze yapısıyla da ülkemiz-
de kendi alanında öncü olmayı hedefliyor.
Sergiyi şaşkınlık ve aynı zamanda hayranlıkla geziyo-
ruz. Teknoloji ile birleştirilen plastik borular, lumbozlar, 
“sanitaire”ler kullanılarak, çocukluğumuzun kaleydeskop-
ları ekrana aktarılarak bu kadar mı yaratıcı olunur?
Hafta içi Holding’in ofis işlevini sürdürdüğü binanın hafta 
sonları tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olduğunu, Tür-
kiye’den dünyadan önemli küratörlerin oluşturduğu kişisel 
ve karma sergilere yer verileceğini öğreniyoruz.
Butiği ve şık kafeteryası ile Türkiye’de sanatseverlere tam 
donanımlı eşsiz bir müze deneyimi sunan köşkten mutlu 
yüzlerle ayrılıyoruz.
Gezimizin ziyafet durağı İstanbul Üniversitesi’ne ait Balta-
limanı Sosyal Tesisleri. Eşsiz Boğaz manzarasına karşı ye-
diğimiz lüfer, mekan, hepsi çok mükemmeldi.
Bu geziyi organize eden canım arkadaşım Nuriye Doğan 
ve değerli kızım Lena Yeniyorgan’a teşekkür eder, hazırla-
yacakları yeni geziyi sabırsızlıkla beklerim.

NDS EDEBİYAT ÖDÜLÜ 
4. Notre Dame de Sion Edebi-
yat Ödülü 15 Mayıs 2012 Salı akşa-
mı Fransız Sarayı’nda düzenlenen bir 
törenle, “Savaşları, Kralları ve Fille-
ri Anlat Onlara” (Parle–leur de batail-
les, de rois, d’éléphants) adlı romanıy-
la Mathias Énard’a verildi. 
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve 
Notre Dame de Sion’lular Derneği’nin 
birlikte düzenlediği etkinlikte kitabın 
çevirmeni Aysel Bora’ya da “Çevir-
men Ödülü” sunuldu.

Mezunlarımız arasından seçilmiş 
9 kişilik jürinin ödüle değer buldu-
ğu roman, Can yayınları tarafın-
dan 2011 yılında yayınlanmıştı.
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ek-
selansları Laurent Bili’nin yüksek 
himayelerinde yapılan törende, 
Yapı Kredi Yayınları tarafından ya-
yınlanan “Nereye Gidiyoruz Baba” 
adlı kitabıyla Jean-Louis Fournier’e 
ve kitabının çevirmeni Aslı Genç’e 
de Mansiyon Ödülü verildi. 

Değerli çalışmaları için tüm jüri üyele-
rimize içten teşekkür ediyoruz...
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Saadet Özen’in muhteşem rehberliği al-
tında, önce Şehzade Camii’ni gezdik. 
Caminin içinde bağdaş kurup (kurabi-
lenler!) yere oturduğumuzda, Saadet ön-
celikle bize felsefi bir açılış konuşması 
yaptı: “Tarih istesek de tarafsız olamaz, 
zira tarih olması için yazılması gerekir ve 
bu da yazarın durduğu yere göre deği-
şir”. Cami, Kanuni Sultan Süleyman dev-
rinde Hürrem’in ilk oğlu Mehmet’in genç 
yaşta ölümü üzerine Mimar Sinan tara-
fından inşa edilmiş. Kanuni sevgili oğlu-
nun 1543’te ölümüne o kadar üzülmüş 
ki belki de kendisi için tasarlanmış olan 
camiyi oğluna adamış. En büyük türbe 
Şehzade Mehmet’inki ancak onarım do-
layısıyla türbelere giremedik. Camide 
akustik için duvarların arkasına küpler 
konulduğunu öğrendik. 

Daha sonra camiden çıkıp, Vefa Bo-
zacısı’nda bozalarımızı içtikten sonra 
Vefa Lisesi’nin sokağına girdik. Vefa 
semtinin adı Şeyh Eb’ül Vefa’dan geli-
yormuş. Burada sağda bir sokağın di-
binde Kilise Camii veya Molla Gürani 
Camii adıyla bilinen eski bir Bizans ya-
pısını dıştan gördük.

Semte adını veren Şeyh Eb’ül Vefa 
Camii’ni (eskisi yıkılmış, gördüğümüz 
yerine 1900’lerde yapılan yeni cami, 
ancak çilehane eskiden kalmış) gör-
dükten sonra, sokağın köşesinde res-
torasyonda olan Atıf Efendi Kütüpha-
nesi’ne bir göz attık.

Buradan Süleymaniye Camii’ne doğru 
yürüdük ve Ayrancı sokağına girdik. 
Sokağın dibindeki Cafe Haliç’te se-
maverlerimizden güzel bir çay içtik ve 
böreklerimizi afiyetle yerken biraz sisli 
olmakla birlikte muhteşem bir “Corne 
d’Or” manzarasıyla gözlerimiz bayram 
etti. 

Cafe Haliç’ten ayrıldıktan sonra, Na-
mahrem sokak’tan geçerek, son du-
rağımız olan muhteşem Süleymaniye 
Camii’ne vardık. Maalesef gezimizin ilk 
kısmına eşlik eden güneş, yerini yağ-
mura bırakmıştı. Yağmur iyice bas-
tırmadan, Mimar Sinan’ın mütevazı 
türbesinde büyük ustanın ruhuna say-
gılarımızı sunduktan sonra camiye gir-
dik.  

Kanuni Sultan Süleyman İstanbul’un 
siluetini değiştirecek Süleymaniye Ca-
mii’nin yerini kendisi seçmiş. 1550 yı-
lında başlayan inşaat, 1557’de tamam-
lanmış. Cami müthiş bir genişlik hissi 
veriyor insana, Saadet “Sanki Kos-
mos’un ortasındaymış gibi” diyor. Sa-
adet bize kandil islerinin toplandığı is 
odalarını gösterdi. Toplanan isler daha 
sonra mürekkep olarak kullanılır, onlar-
la yazılanlar da kutsal ve makbul sa-
yılırmış. Süleymaniye’nin 4 minaresi, 
4 halifeyi, 10 şerefesi de Kanuni’nin 
onuncu padişah olduğunu gösteriyor-
muş. Kanuni ve Hürrem’in türbeleri de 
restorasyonda olduğu için gezilemedi.

Cami çıkışında şakır şakır yağmur al-
tındayken, şoförümüz ve minibüsümüz 
Hızır gibi yetişti ve hepimizi neredey-
se evlerimize kadar götürdü. Her gün 
önünden geçtiğimiz, istediğimiz anda 
elimizin altında bulunduğu halde tanı-
madığımız, eski şehr-i İstanbul’un bu 
güzelliklerini keşfetmek ve Saadet gibi 
bu işin ilmini aşkla yapan birinden din-
lemek büyük bir keyifti.

NDS’liler DERNEĞİ’nin 
ŞEHZADEBAŞI-SÜLEYMANİYE GEZİSİ (14 NİSAN 2012)
Haz›rlayan: (NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev

Lisemiz sanat galerisi “La Galerie”  
20 Mart - 13 Nisan 2012 tarihleri ara-
sında, hayatlarının belli dönemlerin-
de eserlerini doğrudan Fransız dilin-
de yazmış Türk yazarlarına ayrılmış 
özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. 

Enis Batur ve Norgunk Yayıncılığın 
katkılarıyla, XIX. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren mektuptan şiire, ti-
yatrodan akademik makaleye kadar 
metinlerini Fransızca yazan Türk ya-
zarlar ve Fransızca eserlerinden ke-

sitler, on altı pano üstünde 
sergilenerek izleyiciyle buluştu-
ruldu.

“Metinde Fransızca / En français
dans le texte“ isimli sergide 
Osman Hamdi Bey’den Nedim 
Gürsel’e kadar uzanan sanat-
çı, edebiyatçı, tarihçi ve hu-
kukçuların yapıtlarının arasında 
Süheyla Bayrav, Adile Ayda ve 
Nimet Arzık gibi Notre Dame de 
Sion’luların eserleri de yer aldı. 

Geçtiğimiz Mayıs ayında, doğumunun 
300. yılı nedeniyle Fransız yazar ve fi-
lozof Jean-Jacques Rousseau’nun el 
yazması eserleri ve Osmanlı üzerine 
kaleme aldığı izlenim ve analizlerinden 
oluşan ‘’Rousseau ve 
Türkiye–Düşler ve Ku-
ramlar Sergisi’’ okulu-
muzun sergi salonu  “La 
Galerie”de açıldı. 

2 Mayıs 2012 - 2 Hazi-
ran 2012 tarihleri ara-
sında yer alan serginin 
açılışı, İsviçre’nin İstan-
bul Başkonsolosu Mo-
nika Schumtz Kırgöz 
himayesinde gerçek-
leştirildi. 

Aynı etkinlik kapsamın-
da 2- 4 Mayıs tarihleri 
arasında bir de uluslara-
rası kolokyum düzenlen-
di. Sergi küratörlüğü-
nü üstlenen Rousseau 
uzmanı Martin Stern’in 
başkanlığını yürüttüğü 
bilimsel toplantının açılış 
konuşması, Türkiye’nin 
Fransa Başkonsolosu Hervé Magro, 
Fransız Kültür Merkezi Müdürü Béréni-
ce Gulmann ve Fransız Anadolu Araş-
tırmaları Enstitüsü (IFEA)  Müdürü Nora 

Şeni (NDS 66) tarafından yapıldı.
Rousseau’nun “Saray Saatçisi” baba-
sından edindiği bilgiler ve Batıda do-
laşan Bâb-ı Âli tasvirleriyle gözünde 
canlandırdığı Osmanlı Devleti’ne yap-

tığı atıflar ve incelemelere yer veren 
sergi için Cenevre’deki Rousseau Mü-
zesi ve arşivlerinden derlenen parça-
lar İstanbul’a getirildi.

Jean-Jacques Rousseau’nun tüm ya-
şamının “Eğitim ve Aydınlanmalar”, 
“Zafer ve Düş Kırıklıkları”, “Bir Âlim 
ve Bir Pedagog Olarak Rousseau”  
başlıkları altında özetlendiği sergide,   

Rousseau felsefesinin 
bugünün Türk yazar, 
aydın ve siyasileri ta-
rafından nasıl algılan-
dığı ortaya konulmaya 
çalışıldı.

Eş zamanlı çeviriy-
le gerçekleşen ko-
lokyumda “Osmanlı 
Devleti’nde ve Türki-
ye’de Rousseau Yazı-
larının Yayınlanması”, 
“Rousseau’nun Siya-
si Metinlerinin Türki-
ye’deki Yankıları” gibi 
birçok başlık ve bu 
bağlamda diyaloglar 
sunuldu.

Ayrıca sergi etkinli-
ği kapsamında Mayıs 
ayı boyunca lisemizin 
konser salonunda ve 
Fransız Kültür Merke-

zi’nde çeşitli konferans, kısa film gös-
terisi ve konserler düzenlenmiş, bir de 
sergi kataloğu bastırılmıştır.

NDS’DEN HABERLER...

METİNDE FRANSIZCA/ EN FRANÇAİS DANS LE TEXTE

ROUSSEAU VE TÜRKİYE - DÜŞLER VE KURAMLAR SERGİSİ
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Soeur Marie Berthe’i 26 Mart 2012 
Pazartesi günü, 96 yaşında kaybet-
tik. Şimdi artık o öğrencilerinin kalp-
lerinde yaşamaya devam edecek. 
İşte NDS’liler grubunda onun ardın-
dan yazılanlar:   

Gülçin Orhon Sılay (NDS 64)

- “Je crois aux actes et non pas aux pa-
roles”
Yukarıda gördüğünüz başlık ilkeleriy-
le yaşayan, sert-sevecen, gençlik ve 
orta yaş yıllarını ülkemizde öğrenci-
si olan kızların en iyi  şekilde yetişme-
si için büyük bir özveriyle çalışan Mère 
Marie Berthe’i simgeliyor. Biz öğrenci-
ler herhangi bir yaramazlık veya yan-
lışlık yapıp da özür dilediğimiz zaman 
derhal bu karşılığı verirdi. Göstermez-
di ama öğrencilerini çok severdi. O yıl-
larda ailelerimizde olduğu gibi okulu-
muzda da disiplin, itaat ön planda idi. 
Ben ‘64 mezunuyum. Orta 2’deyken 
matematik dersine Madame Marie ge-
liyordu. Sonra bir gün, onun yerine 
uzun boylu, asil duruşlu, sanki koridor-
dan süzülerek geçen bir rahibe gelme-
ye başladı. Kimya hocası Mère Marie 
Berthe’miş. Lise 1‘de kimya hocamız 
oldu. Tam o sırada müdire Mère Solangia 
emekli olup giderken Mère Marie Bert-
he onun yerine müdire oldu. Çok zekiy-
di ve çok iyi gözlemleri vardı. Tahtaya 
bir şey yazarken arkası dönük olmasına 
rağmen o sırada konuşan veya yara-
mazlık yapanı anında farkederdi. Ama 
aynı zamanda bağışlayıcıydı.
Mère Marie Berthe iyi de Türkçe bilir-
di. Odasında masasının sol köşesinde 
“Cumhuriyet” gazetesi olurdu. Cum-
huriyet’i okumak için hem iyi Türkçe, 
hem de bu ülkenin kurumları, siyase-
ti hakkında epey bir bilgi sahibi olun-
ması gerekir. 
Mère Marie Berthe bana göre tatlı-
sert bir yönetici ve çok iyi, sevgi dolu 
bir öğretmendi. Bazılarının kaybı insanı 
çok derinden etkiliyor. Bu ülkede uzun 
yıllar severek kalmış ve çalışmış, biz-
lere çok büyük erdemler kazandırmış 
Mère Marie Berthe’in vefatı da böyle 
oldu. Nur içinde yatsın, toprağı bol 
olsun.            

Beyza Üntuna (NDS 65)

- Değerli Arkadaşlar, Bugün (29 Mart 
2012) saat 18.00’de İstanbul-Saint Es-
prit Kilisesinde düzenlenen Ayin-i Ru-
hani’de, tüm dualarımız yarın Fransa-
Callian’da ebedi istirahatgahına tevdi 
edilecek olan muhterem Mère Marie 
Berthe içindi! Ruhu şad ve mekanı 
cennet olsun!                                                                                                               

Gülay Onurkan Aşçı (NDS 66)

- İncecik, dimdik, gururlu ve asil duru-
şuyla üstümüzde farklı farklı etkiler ya-
ratan, benim çok sevdiğim bir hoca-
mızdı. Aptallığa dayanamaz, en sinirli 
olduğu zamanlarda bile sesini yükselt-
mez, kızgınlığının derecesi yüzünün kı-
zarıklığı ile kendini belli ederdi. Sınıfın en 
çılgın zamanlarında bile camdan geçişi-
nin görünmesi, disiplinin bir anda sağ-
lanmasına yeterdi.
Sevgili Mère Marie-Berthe’in ruhu şad, 
mekanı cennet olsun.

Lizet Benzonana Behar (NDS 67)

- Sevgili Sœur Marie Berthe “Ecoutons 
la voix du silence “ derdi imtihan yapar-
ken. Bu cümlesi hep kulağımdadır. Ba-
şımız sağ olsun. 

Nadia Ançer Murat (NDS 67)

- “Ma Mère” diye hitap ederdik ona. Yıl-
lar sonra, “Ma Sœur” dememiz gerekti-
ğini öğrendik. Bu da geçirdiğimiz deği-
şimlerden bir tanesi.
Okula girdiğim yıl, kendisi 10. sını-
fın sınıf öğretmeni ve okulun tek kimya 
dersi öğretmeni idi. Ertesi yıl okulumu-
zun müdürü oldu. (Daha doğrusu mü-
diresi) 
Lise son sınıftayız (1967’liler hatırlar) 
kimya sınavından sonraki ders, sınav 
kağıtlarımızı getirip, kürsünün üstüne 
fırlattı. Gayet sert bir tonla (onu tanımış 
olanlar bu tonu unutmadı): “vous ne 
savez pas lire mes demoiselles” dedi.
Yıllar içinde, özellikle ben de eğitim-
ci olunca, öğrencilerin genelde soruyu 
okumama veya yarım yamalak okuma 
hastalığına sıkça rastladım.
Sœur Marie Berthe’in sınıfımıza anlat-
maya çalıştığı metin okumanın önemiy-
di.
NDS’in unutulmayanlarından Sœur 
Marie Berthe’i Perşembe günü hep bir-
likte anacağız. Başımız sağ olsun.                                                                                   

Fazilet Dogan (NDS 68)

- Çok iyi bir hoca, ciddi bir eğitmen ve 
biraz sert bir yöneticiydi. Belki de o yıl-
larda kıpır kıpır kızları yönetebilmek için 
belirli bir sertlik gerekiyordu; bunu şimdi 
daha iyi anlıyorum. Ben her sene Kim-
ya’dan ikmale kalırdım. Mezun oldu-
ğum yıl beni uğurlarken iki yanağımdan 
öpüp ‘’J’ai perdu une abonnée’’ demiş-
ti. Hiç unutmam. Bize öğrettiklerinin ne 
kadar doğru olduğunu aradan 44 sene 
geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Işık-
lar içinde yatsın.             
                                                                  
Viktorya Baruh Aviyente (NDS 68)

- Mère Marie-Berthe için sevgi ve say-
gımız büyüktü. Kendisine kızsak da biz
onun bizi sevdiğini bilirdik. Derslerine 
duyduğum hayranlık dışında ulaşılabilir-
liği beni öğrencisi olarak çok etkilemişti. 
Okul müdürü olmasına karşın kendisi ile
‘konuşulabilirdi’; size yetişkin muamele-
si yapardı, sizi dinlerdi. Aynı olaya farklı 
baksanız da o sizi ‘eşiti’ gibi ikna etme-
ye çalışırdı. Ruhu şad olsun.                                                                                                            

Rima Aydıner Dilmener (NDS 70)

- Bir anımı anlatayım: Adamo gelmiş-
ti İstanbul’a, biz de 9,10 arkadaş okul 
çıkışı ‘üniformalarla’ onu görmeye Hil-
ton’a gittik. 10-15 dakika olmuştu ki bir 
de baktık Mère Marie Berthe ve iki sœur 
Hilton’a doğru geliyor. Mère Marie Bert-
he’in yüzü kıpkırmızı, ellerini ovuştura-
rak dimdik bize doğru yaklaşıyor. Nere-
ye kaçacağımızı şaşırdık. Hilton’a girdi.. 
Meğer müdüriyet okulu aramış ve şika-
yet etmiş. Ertesi gün özür dilemeye git-
tik, kem küm af diledik. “Üniformayla 
gitmiş olmanız ve davranışlarınız okula 
kötü puan getiriyor, bir daha tekrarlan-
masın” dedi ve bizi affetti.
Mekanı cennet olsun (ki varsa eminim 
oradadır). 

Ülker Üremez Türkmen (NDS 70) 

- Mère Marie-Berthe, Ma Mère chérie,
Vous étiez notre directrice et en même 
temps notre professeur de chimie. 
Vous étiez autoritaire, sérieuse, belle, 
aristocrate, mysterieuse; on avait peur 
de vous mais on vous aimait avec une 
grande admiration. Vous n’aimiez pas 
qu’on apprend les cours par coeur, 
vous disiez toujours “il faut assumer 
mes enfants.” Une fois, puisque j’avais
mis je ne sais quelle sorte de
chaussettes vous m’aviez envoyé chez 
moi à Kadiköy, une autre fois, vous 
m’aviez confisqué une bague en disant 
qu’ à la fin de l’année, vous la donneriez 
“aux petites soeurs des pauvres”.
Vous étiez archéologue, vous 

SOEUR MARIE BERTHE’NİN ARDINDAN... connaissiez toutes les cités grecques 
et romaines qui se touvaient en Anatolie,
vous parliez très bien le turc, et vous 
aimiez la Turquie et les turques, nous, 
vos élèves! Demain, à la messe, à Saint 
Esprit, je vais prier pour vous, restez en 
paix, maintenant que vous êtes au près 
de Jésus pour qui vous avez consacré
votre vie. Votre élève qui vous aime
beaucoup,          
                                                             
Aslıgül Levack (NDS 71)

- Mère Marie Berthe’in ardından yazı-
lanları tek tek okuyorum. Onunla artık 
aynı gökyüzünü paylaşamadığımı-
za mı üzülüyoruz, yoksa onunla birlik-
te giden gençliğimizin o sorumsuz, ba-
ğımsız güzel günlerine mi yanıyoruz? 
Hepimiz onu anarken, öyle anılar an-
latıyoruz ki, sanki göz açıp kapayınca-
ya kadar geçen o kısacık günlerin bitti-
ğine de ağıt yakıyoruz.  Söylenenlerin 
hepsi ne kadar doğru. Koridorda dim-
dik manken gibi yürüdüğü, gölgesini 
görsek duruşumuzu bile düzelttiğimiz, 
belli etmediği merhameti, hemen kıza-
ran yüzü, aptallığa ve yağcılığa taham-
mülsüzlüğü...  
9. sınıfta, Mayıs ayı. Kimyam 4,5 tan 5 
olabilir de olmayabilir de. Sözlüye kal-
dırdı beni. Biliyordum kalkacağımı. Bir 
gece evvel yutmuştum kimya kitabı-
nı, adeta ezberlemiştim. “Préparation 
de l’oxygène” diye sordu. Ezbere bi-
liyordum. Başladım anlatmaya. Daha 
yeni başlamıştım ki “Asseyez-vous s’il 
vous plait” dedi ve beni ikmale bıraktı. 
Mère Marie Berthe daha ikinci cümle-
de benim ezberlediğimi anladı ve açık-
ça da bu yüzden ikmale bıraktığını söy-
ledi. O gün bana çok acımasız gelen 
bu karar, hayatımın birçok sayfasında 
bana yol gösterdi. 
Bizleri biz yapanların tek tek aramızdan 
ayrılması çok acı ama kaçınılmaz. 
Cennet mekanı olsun.    

Rengin Mahruki (NDS 71)

- Bazı insanlar hep kalıcı olurlar. Sev-
gili hocamız asaleti, zarafeti ve bizle-
ri gölgesinden bile çekindiren otori-
tesi ile şüphesiz onlardan biri. Bizler 
böyle değerli kişilerden bilgi ve görgü 
aldık. Bunun bir ayrıcalık olduğunu hiç 
unutmayalım. Sonsuz teşekkürlerimizle 
güle güle sevgili hocam. 

Ceyda Mengü Kozikoğlu (NDS 72)

- Son yatılılardan olduğum için benim 
bir çok anım var kendisiyle.  Ama bir 
anımı anlatmadan yapamayacağım. Bir 
çarşamba öğleden sonra (o zamanlar 
okul tatil), Mère Marie Berthe beni oda-
sına çağırttı, tabii ben hem heyecan-
landım, hem de biraz korktum. Hemen 
yanına gittim; bana Fransa`dan bir arka-
daşımın geldiğini ve beni Loge`da bek-

lediğini, benim onunla saat 16`ya kadar 
birlikte olabileceğimi ve biraz İstanbul`u 
gezdirebileceğimi söyledi. Kulakları-
ma inanamamıştım, nasıl böyle bir izin 
verdi diye, tam kapıdan çıkarken “Sana 
bu izni,Türk kızlarını ve okulu en iyi şe-
kilde temsil edeceksin diye veriyorum” 
demişti. Ben de bu sözleri hiçbir zaman 
unutmadım. 
Nur içinde yat ma mère.

Nuriye Akev (NDS 72)

- Bizleri biz yapanların bizlerde, bizim 
çocuklarımızda, bizim öğrencilerimiz-
de, bizim dürüst, zarif, ilkeli duruşları-
mızda yaşamaya devam edecekleri-
ni düşünürsek, hüzün değil, gurur ve 
mutluluk kaplasın içimizi. Ben Soeur 
Marie Berthe’i her kürsüye çıktığımda, 
tebeşiri elime alıp her kimyasal formülü 
yazdığımda anıyor ve seviyorum. Ona 
sevgim benim bu mesleği seçmem-
de büyük etken olmuştur. Uzun süren 
içine kapalı yaşlılığı yüzünden zaten 
bizlerden kopmuştu ama duygularını 
belli etmeyen belki soğuk görünen ki-
şiliği aslında çekingen ama çok sevgi 
dolu bir insanınkiydi. Masmavi gözleri-
nin sinirlendiği zaman nasıl grileştiğini 
hatırlar mısınız? Sœur Anne Véronique 
20 Janvier için İstanbul’a gelmeden 
önce, ona gitmiş, hiçbir şeye tepki ver-
meyen Soeur Marie Berthe, ona “Je 
vais à Istanbul” deyince doğrulmuş ve 
“Que vas-tu faire là?” demiş. İstanbul 
ve bizler onun yok olmaya yüz tutan o 
muhteşem aklında hep varlığımızı sür-
dürmüşüz, aynı onun yokluğuna rağ-
men bizlerin aklı sürdükçe var olacağı 
gibi...
Ma Mère, vous avez tojours su mon 
amour pour vous, nous avons partagé 
beaucoup de choses, je suis et reste 
votre “petite Nuriye”. Adieu ma mère 
chérie...

Z. Mehveş Öner (NDS 75) 

- Çoğumuzun okul anılarında iz bırak-
mış olan asalet timsali o eski çınarı kay-
bettik. Zaman onu da aldı götürdü. He-
pimizin başı sağ olsun, mekanın cennet 
olsun sevgili Sœur Marie-Berthe, huzur 
içinde uyu; bizler, sizlerden aldığımız 
prensipleri ve ışığı devam ettirmeye ça-
lışıyoruz.

Lida Golba Çobangil (NDS 77)

- Geçenlerde okulda Soeur Mo-
nique’den, Soeur  Marie Berthe’in artık 
gözlerinin neredeyse hiç görmediği, et-
rafındakileri pek tanımadığı bilgilerini 
aldığımda inanmak istemedim ve onu 
bu gerçeklerle hiç bağdaştıramadım.
Hoşuna gitmeyen, ya da onu güldüren 
bir konuda en sevimli yüzüyle, en ‘affe-
ctive’ tavrıyla, “petite sotte” deyişi ku-
lağımda...Beni okula, emekli olmadan 

önce öğretmen olarak atamış, sene 
başında emekli olmuş, yerini Sœur Isa-
belle’e bırakmıştı. O’nun hem öğrencisi 
oldum, hem de bir “remplacement” dö-
neminde öğretmen olarak çalıştım. Mü-
kemmel bir idareci ve örnek bir insan-
dı. Hepimizin başı sağ olsun. NDS’liler 
olarak kendisinden ve diğer tüm sevgi-
li Soeur’lerimizden kazanımlarımızı, öğ-
rendiklerimizi, gelecek nesillere taşı-
mak, gençlerimiz için kazanç olacak ve 
Sœur’lerimizi ebedi mekanlarında çok 
mutlu ve rahat ettirecektir. Toprağı bol 
olsun, rahat ve huzur içinde uyusun.

Feyza Zaim (NDS 79) 

- Çok değerlim, sevgili Mère Marie 
Berthe’imi kaybettiğimizi çok büyük bir 
üzüntüyle öğrendim. O kalabalık kızlar 
okulunda birer birey olduğumuzu biz-
lere o öğretmiştir. Her birimize karakter 
yapılarımıza, meraklarımıza göre fark-
lı davranmış, kendimizi özel hissettir-
miştir. Şu dünyada kaç kişi vardır, ken-
dinizden vazgeçmenize rağmen sizden 
vazgeçmeyen, kendinizden umudu 
kestiğinizde sizden umudu kesmeyen? 
O yanımda olmasaydı, değerli olduğu-
mu, güçlü de olabileceğimi hissettirme-
seydi belki de pes eder okulumuzdan 
mezun olamazdım. 
Işıklar içinde yat sevgili Mère Marie-
Berthe,                                                         

Sibel Tek Blot (NDS 81)

- Şu anda evimden çok uzakta acı ha-
beri aldım. Şahsen benim NDS yıllarım, 
anne babamın ayrılışından dolayı biraz 
buğulu yıllarımdır. Babam okula gelip 
anne veya anneannem gelirse hiç-
bir şekilde onlara gösterilmemem ge-
rektiğini söyleyip, okuldan garanti isti-
yor. Ben o zaman ikinci spesyaldeyim. 
Mère Marie Berthe benim için, zarif, se-
sini hiç yükseltmeyen okul müdiremiz 
beni odasına çağırdı. Korkudan ölece-
ğim. Bana söylediklerini hiç unutamam. 
“Bir anne ile çocuğunun arasına Allah-
tan başka kimse giremez, babanız ben-
den sizi annenize veya anneannenize 
göstermememi istedi. Bilesiniz ki ben 
annenizle aranıza girmem, anneniz ne 
zaman isterse gelip sizi okulda görebi-
lir, Loge’da görüşebilirsiniz.” O zaman 
ana kapıdan hiç girmemişim. O say-
gın mobilyalarla döşeli girişi görmemi-
şim bile. Ve ben iki sene boyunca an-
neannemi haftada bir kere hep Loge’da 
gördüm. Kendisini yıllar sonra (bundan 
sekiz yıl önce) Callian’da ziyaret et-
miştim. Bu gün dünyanın bir ucunda 
gençliğimizin ana taşlarından, önem-
li anılarından birinin daha yok olduğu-
nu öğreniyorum. Ne mutlu bize ki onlar-
dan aldığımız eğitim bugün hala bizlere 
en zor durumlarda en büyük yardımcı. 
Hepimizin başı sağ olsun.        
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nds’DEN HABERLER...

uzaklardan bir “BONJOUR!”
NDS Anaokulumuz eği-
tim anlayışının temelini 
oluşturan Gestion Men-
tale ve Psychomotricité 
yaklaşımlarına ek ola-
rak; Avrupa’daki fran-
kofon okullar ile birlikte 
yürütülen uluslarara-
sı etkinliklere katılmayı  
eğitim amacı edinmiş-

tir. Bu amaçla NDS Anaokulu olarak; 2011 – 2012 eğitim öğre-
tim yılında bir E-TWINNING projesine dahil olmaya karar ver-
dik.

E-TWİNNİNG, Bilgi işlem teknolojilerini kullanarak, 32 farklı ülke-
den katılan öğretmen ve öğrenciler arasında uzaktan değişim pro-
jelerini destekleyen, Avrupa’lı bir girişimdir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, 
araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa 
ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul 
işbirliğini teşvik etmektedir. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-
öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan E-TWİNNİNG, 
2007 yılından bu yana “YAŞAM BOYU ÖĞRENME” programına 
(Lifelong Learning Program) sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Mer-
kezi Destek Servisi, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler 
için eğitimi geliştiren 26 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası iş-
birliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. 
Ayrıca E-Twinning ulusal düzeyde 30 Ulusal Destek Servisi tarafın-
dan desteklenmektedir.

Projemizin amacı Fransa’dan Ecole Maternelle Gerard Philippe 
Anaokulunun ve Türkiye’den NDS Anaokulunun öğrencilerinin bir-
likte interaktif bir hikaye yaratmalarıydı. En başta hikayedeki baş 
kahramanlara ortaklaşa karar verdik. Ardından Fransa’daki öğren-
ciler hikayenin içeriğini geliştirdiler ve NDS Anaokulu öğrencileri ki-
tabı kişiselleştirecek olan resimleri çizdiler. Son olarak öğrenciler 
yarattıkları kitabı seslendirdiler. Öğrencilerin kendi yazdıkları bö-
lümlerin resimlerini çizmeleriyle ve öğrencilerin yine kendi hayal et-
tikleri bölümleri sesli olarak Fransızca anlatmalarıyla; iki farklı ül-
kenin öğrencilerinin ortak olarak hazırladıkları bu hikaye, en üst 
seviyede öğrenci katılımıyla yaratılmıştır.

NDS Anaokulu adına öğrencilerimizin Fransız akranları ile tanı-
şıp birlikte çalışmaktan dolayı heyecan duyduklarını gözlemledik. 
Bunun da esas sebebi yeni öğrenmeye başladıkları Fransızca dilini 
kullanabiliyor; karşılarındaki öğrencileri anlayabiliyor ve kendilerini 
Fransızca ifade edebiliyor olmalarıydı.

Bu kapsamda hem yeni öğrendikleri Fransızca dili ile çalışmamız 
hem de soyutu somuta çevirmiş olmamız; Fransız akranlarını ta-
nıyabilmeleri, anlayabilmeleri ve beraber çalışıyor olabilmeleri, öğ-
rencilerimizin Fransızcaya olan ilgilerini arttırmış, özgüvenlerini ge-
liştirmiştir.

NDS Anaokulu yakından takip ettiği güncel ve uluslararası eğitim 
projeleriyle çocuklarımızın en erken yaştan itibaren, modern dün-
yanın küreselleşmiş yapısında kendilerine yer bulmalarını ve ileriki 
yaşlarında gereken kültürel ve eğitimsel altyapıya sahip olmalarını 
sağlamaktan gurur duyar.

A l’Ecole Maternelle NDS, en plus d’enrichir notre pratique pé-
dagogique grâce à la Gestion Mentale et la Psychomotrocitié, 
nous avons également comme mission de nous intégrer dans 
des activités internationales avec les écoles francophones en 
France. C’est pourquoi, durant l’année scolaire 2011-2012, 
nous avons décidé de participer à un projet E-TWİNNİNG.

E-TWİNNİNG est une action européenne qui offre aux enseignants 
des 32 pays participant la possibilité d’entrer en contact afin de 
mener des projets d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide 
des TICE. En effet E-TWİNNİNG aide à mener un projet centré sur 
les élèves, leur offrant l’opportunité de travailler différemment et 
de communiquer ‘‘pour de vrai ’’ avec des élèves d’autres pays, ils 
sont alors plus impliqués et plus motivés, acteurs dans leur propre 
apprentissage.

E-TWİNNİNG est une action transversale du programme intégré 
de la Commission européenne ‘‘Education et formation
tout au long de la vie’’ (Lifelong learning programme). Elle encou-
rage la coopération pédagogique en Europe via l’utilisation des 
Technologies de l’information et de la communication (TIC).

E-TWİNNİNG a été mise en place afin d’offrir aux élèves l’occasion 
d’apprendre ensemble, de partager leurs connaissances, d’échan-
ger leurs points de vue et de se faire des amis. Elle permet la prise 
de conscience d’un modèle de société européen multilingue et 
multiculturel.

Nous, en tant que l’Ecole Maternelle NDS, nous avons décidé de 
nous intégrer dans ce projet, et au fur et a mesure notre projet 
a été fixé : inventer une histoire, l’illustrer, la mettre en scène en 
créant la narration, les dialogues et en enregistrant chaque par-
tie pour créer une histoire interactive. Les auteurs de cette histoire 
sont les élèves de deux écoles qui sont en France (Ecole mater-
nelle Gérard Philippe) et nous (Ecole Maternelle NDS). Au premier 
abord nous avons choisi les caractères principaux, puis l’Ecole 
Maternelle en France a imaginé le contenu de l’histoire avec les 
caractères choisis puis nous, en tant que l’Ecole Maternelle NDS, 
nous avons fait les illustrations de l’histoire afin de pouvoir rendre 
le livre encore plus personnalisé. Enfin, pour rendre l’histoire inte-
ractive, nos élèves ont raconté l’histoire oralement tout en enregis-
trant leurs voix.

Ce que nous attendions de ce projet était au premier abord, faire 
connaissance des élèves d’autres cultures afin d’en appréhender 
et d’en apprécier les différences. Cependant le projet demande 
une participation active de tous les élèves pour l’élaboration de 
l’histoire avec une répartition des taches suivant les compétences 
de chaque groupe d’élèves. En ce qui concerne notre Ecole Ma-
ternelle NDS, nos élèves étaient très excités à l’idée de pouvoir 
faire connaissance et de travailler ensemble avec d’autres cama-
rades français. Pouvoir s’exprimer dans une même langue tout en 
étant d’autres pays les motivaient. 

Maintenant que nous sommes ancrés dans le XXIe siècle, nous re-
gardons vers l’avenir, l’avenir de l’Europe, cet avenir qui se dessine 
par les nouvelles générations. En tant que l’Ecole Maternelle NDS, 
nous devons développer des attitudes et compétences qui aide-
ront les jeunes dans cette voie, et ce en restant ouverts et dénués 
de tout préjugé. En communiquant avec les enfants d’autres pays 
et d’autres cultures, les élèves réalisent qu’ils sont tous égaux mais 
que chacun pense et ressent les choses différemment.
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restore edilmiş. Rehberimizin, “postni-
şin”, “matbah”, “mesnevihan”, “hattat”, 
“hücrenîşin” gibi mevlevilik ile ilgili ko-
nularda yaptığı açıklamalardan sonra, 
ziyaretimiz huşu içerisinde dinlediğimiz 
nefis bir ney dinletisi ile sona erdi.

İkinci gün, Kurtuluş Savaşımız’ın son 
evresinin yaşanmış olduğu Kocate-
pe ve Dumlupınar’ı gezdik. 26 Ağus-
tos 1922’de başlayan ve Atatürk’ün 
yönetmiş olduğu Başkumandan-
lık Meydan Muharebeleri’nin yaşan-
dığı bölgede Atatürk’ün uyguladığı 
savaş stratejisinin nasıl gerçekleşmiş 
olduğunu rehberimizden dinledik ve 
çok duygulandık. Nitekim 26 Ağustos 
1922’de Afyon Kocatepe’de başlayan, 
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, 9 
Eylül 1922’de de İzmir’in Yunan işga-
linden kurtulması ile sonuçlanan ve on-
dört gün süren Başkumandanlık Mey-
dan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın 
kesin bir sonuca ulaşmasını sağlamış, 
zaferden sonra kurulacak siyasi düze-
nin temelleri de böylece atılmıştı.

Öğle yemeğimizi, restore edilerek lo-
kanta olarak kullanılan Afyon Mihri-
oğlu Konağı’nda yiyerek lezzetli yerel 
yemekleri tatmak fırsatına da sahip 
olduk. Afyon, Ege Bölgesi ile İç Ana-
dolu arasında geçiş noktası olduğu için 
zengin bir mutfağa sahip. Bölgesel et 
yemekleri, hamur işleri, sebze yemek-
lerini denedik, en çok bamya çorbası 
ilgimizi çekti. Bamya çorbasının, sıra 
yemekleri sonunda sindirimi kolaylaş-
tırması nedeniyle yemekten sonra içil-
diğini açıkladılar.

Yemekten sonra, Afyon-Eskişehir-Kü-
tahya sınırları içinde yer alan,  beşyüz-
yıl süren Hitit egemenliğinin ardından  
MÖ 1200 yıllarında Anadolu’ya gelen 
Frigyalılar özellikle Kral Midas döne-
minde güçlü  devlet oluşturmuş, Frig 
uygarlığına  ait, insanlığın ortak mira-
sı, kültürel ve tarihi zenginliklerin beşiği 
antik bölgeyi gezdik. Göynüş Vadisi ve  
Döğer Bölgesi’nde Aslantaş, Yılantaş, 
eşsiz Frig Kaya anıtlarını yapan Frig-
ler’den çok sonra da Romalılar ve Bi-
zanslılar tarafından oyulan kayalarda-
ki mezar odaları, (Metropolis, Ayazini 
Köyü) dini mekanlar ve yer altı yerle-
şimlerinin bir kısmını gezdik.

Afyon denilince akla ilk olarak milli mü-
cadele ve Anıt Parkı’nda  onu simge-
leyen Zafer Anıtı, Afyon’a adını veren 
Karahisar Kalesi, haşhaş üretimi, dün-
yanın en kaliteli mermerleri, Türki-
ye’nin en fazla termal merkezine sahip 
ili olması ve kaplıcaları, maden suyu, 
manda ve inek sütünden elde edilen 
meşhur kaymağı, kaymaklı lokumu, 
kaliteli arpa üretimi, Napolyon kirazı, 
sucukları gelir. Gezimiz sırasında reh-

berimizin belirttiğine göre NATO’nun 
ikinci ve Türkiye’nin en büyük askeri 
hava alanı ve 30.000 den fazla öğren-
ciye eğitim olanağı sunan Afyon Koca-
tepe Üniversitesi de bu bölgede bulun-
makta.
 
Doğrusu ilk kez ziyaret ettiğim, hızla 
gelişen, kalkınan dinamik Afyon ilini 
görmekten çok mutlu oldum.

8 Haziran 2012 Cuma sabahı İstan-
bul’dan Afyon’a otobüsle hareket ettik. 
Öğle saatlerinde, konaklayacağımız 
Güral Afyon Wellness Hotel’e yerleştik. 

Spa merkezi, termali, kongre merke-
zi, eğlence ve spor alanları üzerine ku-
rulu lüks tesiste sevgili Tülay Hanım’ın 
kızı, gene annesi gibi NDS’li Melis Berk 
Hanım ve Güral Otelleri’nin koordina-
törü olan eşi Kamil Berk Bey sıcak ve 
nazik bir ilgi ile bizleri karşıladılar. Gezi-
miz sırasında grubumuza göstermiş ol-
dukları yakın ilgiye teşekkür etmek is-
tiyorum. 

Gezimize Afyon Kalesi eteği ile Hıdır-
lık Tepesi arasındaki vadide XIII. yüz-
yılda Selçuklular döneminde  tamamen 
ahşaptan ve hiç çivi kullanılmadan 
geçme ahşap putrellerden inşa edil-
miş olan ünlü Ulu Camii ile başladık. 
Afyon’un görülmeye değer en büyük 
camii, insanı büyüleyen mimarisi, mis-
tik havası, Beyşehir ve Sivrihisar’dan 
sonra Anadolu’daki ahşap direkli üç 
camiden biri olan beş sıra halinde kırk 

ahşap sütun üzerine kurulu bu sanat 
şaheseri, “Kırk direkli Camii” olarak da 
adlandırılmakta. 

Camii’nin cephe kapısından yukarı ba-
kıldığında ise karşınızda 3400 yıllık geç-
mişe sahip, Hitit İmparatoru II.Murşil 
tarafından (MÖ 1350), askerlerinin kışı 
geçirebilmeleri için 250 metre yüksek-
likte kaya kütlesi üzerine kurulu Afyon 
Kalesi, ihtişamlı bir görüntü sergiliyor. 
Uzaktan görüldüğü kadar Kaleye ka-
yalar üzerine oyulmuş merdivenlerden 
çıkmak gerekiyor, denemedik. Fakat 
Afyon Belediyesi Sultan Divânî Mevle-
vihane Müzesi ve Türbesi’ne yöneldik.

Yolda iki-üç katlı, bitişik düzende, ara-
ziye uyum sağlayarak yapılmış, şehrin 
kale çevresindeki  ilk yerleşim yerle-
ri olan, kentsel sit alanı içerisinde ko-
rumaya alınan evler arasından geç-
tik. Rehberimizin açıkladığı üzere, 
XX.yüzyıl başında büyük yangınlar ya-
şayan bu evlerin iç mekan restorasyo-
nu vatandaşlara ait olmak üzere, dış 
mekan restorasyonunu, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı ödenekleri ile Afyon Va-
liliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü üst-
lenmiş durumda. Restore edilen bu 
evlerin bir kısmı butik otel, lokanta vs. 
olarak hizmet vermekte.  

Evlerin arasından geçerek, Konya 
Mevlevihanesi’nden  sonra XIII.yüzyı-
la ait Sultan Divânî Mevlevihane Mü-
zesi ve Türbe-Camii’ne  ulaştık (Divâne 
Mehmet Çelebi). Burası özellikle XVI.
yüzyılda mevlevilik açısından önemli 
bir merkez niteliği kazanmış. Tekke ve 
dergahların kapatılması ile türbe camii 
olmuş; burada Mevlevi şeyhlerine ait 
sandukalar bulunmakta.

Mevlevihanede XVI. yüzyıldan beri her 
yıl Muharrem ayında, kırk kazanın ba-
şına geçen kırk hafız tarafından, halka 
“kırk hatimli şifalı aşure” dağıtılırmış. 
Mevlevihane’nin bir diğer önemli özelliği 
de Asitane denilen ve 1001 gün süren, 
çile çıkartılan onbeş Mevlevihane’den 
birisi olması. Bahçesinde Derviş odala-
rı, Matbah (mutfak), Hâmuşân (mezar-
lık) bulunan Mevlevihane 2008 yılında 

NDS’liler DERNEĞİ’nin AFYONKARAHİSAR  GEZİSİ 
(8 HAZ‹RAN 2012)
Hazırlayan: (NDS 68) Prof. Dr. Jale Civelek
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Emekli Müdürümüz Sr Marie-Berthe,
Emekli tarih öğretmenimiz Fahriye Çetinkanat,
Emekli müzik öğretmenimiz Adrine Vaner,
Emekli Loge görevlimiz Meryem Aynacıyan 
(Mme Marie)

(NDS 41) Feride Hikmet Dalkılıç Ünlü,
(NDS 44) Şemican Birgen Birkırgız,
(NDS 46) Emine Akev,
(NDS 74) Hüma Demirarslan,
NDS’li Serra Menemencioğlu
NDS’li Vered Grünberg,
NDS’li Tülin Altınova,

(NDS 45) Hayal Şeşbeş Necipoğlu’nun eşi,
(NDS 67) Nesrin Yüksel Dengiz’in eşi,
(NDS 73) Meral Sarter Kori’nin eşi,
(NDS 75) Rengin Gürce Sobutay’ın eşi,
(NDS 78) Mehveş Sızmazoğlu Demiren’in eşi,

NDS’li Ayşe Tangör Akan’ın annesi,
NDS’li Canan Kunt Sinoplu’un annesi,
(NDS 64) Füsun Dardeniz Türeli’nin annesi,
(NDS 68) Stella Moreno Heriş’in annesi,
(NDS 72) Nuriye Akev’in annesi,
(NDS 73) Roslyn Lilette de Toledo’nun annesi,
(NDS 75) Zeynep Ünlü Tüzmen’in annesi,
(NDS 76) Afet Erdem Akman’ın annesi,
(NDS 80) Klaris Beraze Behar’ın annesi, 
(NDS 80) Sibel Gürün’ün annesi,

(NDS 82) Alis Kütnaroğlu’nun annesi,
(NDS 82) Beril Sökmen’in annesi,
(NDS 87) Aylin Yengin’in annesi,
(NDS 99) Zeynep Özkal Köseoğlu’nun annesi, 

(NDS 69) Michelle Arditi Treves’in babası,
(NDS 71) Vivyan Barouh Mizrahi’nin babası,
(NDS 72) Yasemin Pirinçcioğlu’nun babası,
(NDS 75) Francine Perdrix İşbilir’in babası, 
(NDS 75) Natalie Pakker Ocadiz ve 
(NDS 77) Katrin Pakker Romeo’nun babaları,
(NDS 82) Alev Barutçu Öztürk’ün babası,
(NDS 82) Pınar Yarsuvat Hakim’in babası,
(NDS 84) Gülüm Kiper’in babası,
(NDS 84) Şebnem Vuruşkan Kınoğlu’nun babası,
(NDS 85) Ayşe Teksoy’un babası,
(NDS 85) Lale Morçöl Koşağan’ın babası,
(NDS 90) Azize Tan’ın babası,
(NDS 91) Zeynep Ergun Peker’in babası,
(NDS 98) Billur Çubukçu Atsüren’in babası,
(NDS 03) Narod ve (NDS 06) Garo Atmaca’nın  
                babaları,
(NDS 09) Onur Karamercan’ın babası,

NDS’li Türen Malta Gökçen’in ağabeyi,
(NDS 46) Rita Yalınova Fresko’nun ablası,
(NDS 54) Güner İşmen Tuncer’in kardeşi,
(NDS 64) Gülçin Orhon Sılay ve 
(NDS 66) Türkan Orhon Yıldam’ın ağabeyleri,

(NDS 84) Derya ve (NDS 88) Didem Tanboğa’nın  
                yeğenleri,
(NDS 65) Gaye Dicleli Tekyeli’nin dayısı,
(NDS 67) Mukaddes Bayraktar Orçun’un halası,
(NDS 68) Lizi Katalan Behmoaras’ın halası,
(NDS 79) Piraye Yaman Antika’nın amcası,
(NDS 82) Behnaz Kurbanzade Tever’in halası,
(NDS 92) Nurcan Teymur Tuğrul’un anneannesi,
(NDS 94) Betsi Esinli Hakim’in anneannesi,
(NDS 94) Karolin Kuyumcu Abda’nın babaannesi,
(NDS 96) Müge Tarman Karadayı’nın dedesi,
(NDS 00) Aslı Kehale Altınyuva’nın dedesi,
(NDS 03) Billur Göncü’nün anneannesi,
(NDS 04) İpek Sinoplu’nun babaannesi,
(NDS 06) Sinem Cansu’nun dedesi,
(NDS 10) Mehmet Kaan Vuruşkan’ın dedesi,
(NDS 10) Tara Civelekoğlu’nun anneannesi,

NDS’li Esti Saül’ün kayınbiraderi,
NDS’li Süzet Katan Reyna’nın kayınpederi,
(NDS 68) Dolly Perez Barouh’un kayınpederi,
(NDS 69) Jale Silivrili Öztarhan’ın kayınbiraderi,
(NDS 74) Füsun Aynuksa Parpucu’nun kayınpederi,
(NDS 75) Emine Tarhan Demirgüç’ün kayınpederi,
(NDS 77) Tülin Seyit Özkoca’nın kayınpederi,
(NDS 79) Arzu Yılancıoğlu Uzuner’in kayınpederi,
(NDS 79) Dürin Ababay Kariyo’nun kayınpederi,
(NDS 80) Klaris Beraze Behar’ın kayınvaldesi

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

(NDS 92) Emine Ardıçdalı evlendi, Brownfox oldu.
(NDS 98) Beysül Aytaç evlendi, Mandou oldu.     
(NDS 99) Selin Vatansever evlendi,Tezcan oldu.
(NDS 00) Gözde Gözüsulu, Tuncer oldu.
(NDS 00) Yael Barşah evlendi, Bencuya oldu.
(NDS 00 orta) Ayça Dinçer evlendi, Van den Bleeken oldu.
(NDS 01) Semra Avşar evlendi, Esen oldu.
(NDS 01) Virna Estroti evlendi, Zavaro oldu.
(NDS 03) Yasmin Siva evlendi, Okçu oldu.
(NDS 04) Melis Tuncer evlendi, Uğur oldu.
(NDS 04) Elanur Yağmuroğlu evlendi, İncircioğlu oldu.
(NDS 05) Güniz Başaran evlendi, Seval oldu.

(NDS 68) Mirey Kurban Arıkan’ın kızı evlendi.
(NDS 68) İvon Sevi Gücel’nin oğlu evlendi.
(NDS 68) Lizi Katalan Behmoaras’ın oğlu evlendi.
(NDS 69) Fatma Süner Kürşat’ın oğlu evlendi.
(NDS 70) Elzi Abuaf Siva’nın kızı evlendi. 
(NDS 77) Ayşe Onger Alpaslan’ın kızı evlendi.
(NDS 82) Özlem Yüzak’ın kızı evlendi.

(NDS 89) Bahar Gücüyener Pardorokes’in ikizleri Melisa ve Erim,
(NDS 92) Mine Tan Balto’nun kızı Lila,

(NDS 95) Serra Cimilli Erkmen’in oğlu Batu,
(NDS 96) Elif Bağdat Arısoy’un kızı Esin,
(NDS 98) Elmon Pekmez Keğeçik’in kızı Mia,
(NDS 98) İrene Avayu Kebudi’nin kızı Siera,
(NDS 99) Dilara İnan Özbay’ın oğlu Osman, 
(NDS 00) Mehveş Özel Ebussuutoğlu’unun kızı Surya,
(NDS 00) Pelin Gündem Timur’un oğlu Emir,
(NDS 02) Alev Ertek Bakan’ın oğlu Aslan,
(NDS 02) Funda Demirci Eraslan’ın oğlu Ali,
(NDS 05) Esra Karadadaş Etleç’in kızı Bade Bahar,

(NDS 61) Lale Gökçen’in torunu Yaz,
(NDS 62) Ester Levi Pardorokes’in ikiz torunları Melisa ve Erim,
(NDS 68) Nurdan Canoğlu Tözün’ün torunu Alp,
(NDS 68) Nur Atabek Yırcalı’nın 3. torunu Defne, 
(NDS 71) Rengin Ulugöl Mahruki’nin torunu Batu,
(NDS 71) Sevda Akçit Yazıcı ile (NDS 75) Jana Meroviç Çeliker’in 
                torunları Eda,
(NDS 73) Suzan Şelya Çiprut’un torunu Aksel Bahar,
(NDS 73) Oya Başdoğan Tan’ın torunu Lila,
(NDS 81) Etel Anahmias Avayu’nun torunu Siera

Dünyaya geldi. Kutlarız.

BAŞSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ.
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