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Aralik 2004

Sevgili Dostlar,

Oncelikle, Nesin Vakfi cocuklari ve calisanlari adina ve elbette kendi adima tum
dostlara yeni yil için en iyi dileklerimi sunarim.
Felaketten muaf bir yila da raziyiz...

Her yil oldugu gibi bu yil da Nesin Vakfi’nda buyuk bir solen yapacagiz. Yumurtadan
buyuttugumuz hindilerimizi yiyecegiz. (Ben uzuluyorum ama cocuklara
caktirmiyorum.) Iyi semirdiler yil boyunca. Gece yarisindan sonra da sabaha kadar dans
edecegiz. Cocuklar rahat eglensinler diye ben solenden bu yil da erken ayrilacagim.
Vakif genclerimizden Suleyman’la Emine artik kendi kanatlariyla ucuyorlar.
Suleyman resim bolumunu bitirdi, grafik staji gordu, askerligini yapti. Emine dramaturji
bolumunu bitirdi. Daha nicelerine...
Yeni katilimlarla cocuk sayimiz 39 oldu. Cocuklarimizin dagilimi soyle:
Anaokul 2
İlkokul 14
Orta 7
Lise 3
Üniversite 7
Kurs 3
Calisan 2
Almanya’da gonullu 1

Ucretli calisan 21. Tam zamanli gonullu 6. Yari zamanli gonullu 10 kusur. 80 kisilik
bir orduyuz yani...
Aylik giderimiz 30 milyar, ve egitimden, sagliktan ve uygarliktan odun vermeden
bunun altina inemiyoruz.

Gelirimizin 1/6’si Aziz Nesin’in eserlerinin telifinden, 1/6’si gayrimenkullerimizden.
Duzenledigimiz etkinliklerin, ciftligin, seramik, kitap ve taki satislarimizin da geliri var.
Asagi yukari yuzde elli de bagislardan geliyor. Sagolun.
Gecen yilimiz maddi acidan pek kolay gecmedi. Sizlere bu kanalla bir iki kez cagrida
bulunmak zorunda kaldim. Bu cagriyi yapmak da kolay olmadi.

Artik Nesin Vakfi’na kredi kartiyla internetten bagista bulunabilirsiniz. Iki yil gibi bir
zamanimizi almis olsa da en sonunda basardik: www.nesinvakfi.org.

Hesapta, yeni kurdugumuz ciftligin gecen yil 15 milyar gibi bir zarar etmis oldugu
gorunuyorsa da bunun yarisindan fazlasi altyapiya gitti. Ciftligimiz sayesinde dogal ve
saglikli besleniyoruz, ki bunun bizim icin onemi yasamsal boyutta. Seneye ciftligin
kesinlikle kendi kendini yasatmasi gerekiyor. Bu yilki zarar ise daha yeni baslamis
olmamizdan kaynaklaniyor.

Mersedes’i uzulerek elden cikarmak zorunda kaldik. Ayakta duracak hali kalmamisti.
Nesin Vakfi’na sut verecegim, buzagi doguracagim diye ugrasti durdu yasami boyunca.
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Heykeli dikilecek bir inekti, dikecegiz de. Bu arada cocuklarimizdan Cayan heykel
bolumunde okuyor.

Vakf’in hayvan cesidi (ve sayisi) gun gectikce artiyor: inek, koyun, keci, tavuk (cins
cins), sulun, tavuskusu, ordek, hindi, guvercin (hani su havada takla atan pacalilardan),
tavsan. Yakinda ariciliga da baslamak istiyoruz.
Seramik atolyemiz bagimsiz bir birim oldu. Kendi giderini kendi cikardigi gibi kar da
ediyor. Bundan boyle tabak canak gibi siradan seyler degil, sanat eserleri uretecegiz.

En onemli yenilik kurdugumuz yayinevi. Nesin Yayinevi 2005’te faliyete geciyor.
Aziz Nesin’in 10 oyku kitabini bastik. Vakif cocuklariyla imece usulu calisiyoruz.
Kitaplari ucuza malederek ucuza satisa sunmaya calisiyoruz. Birkac yila kadar Aziz
Nesin’in tum kitaplarini yayimlayacagiz. Internet sitemiz www.nesinyayinevi.com.
Yayinevi kurmanin tehlikeli bir is oldugunu biliyorum. Ama hayat kosullari bizi buna
zorladi. Basarmaya mecburuz. Bizim basarisizliga ne hakkimiz var ne de
tahammulumuz. Girdigimiz her isten basariyla cikmaliyiz. Bugune dek hic onemli bir
basarisizliga ugramadik. Aklimiz ve calisma sevkimiz sayesinde...
Bir kez daha yeni yilinizi kutlariz.
Sevgiler, saygilar.
Ali Nesin
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