Sevgili Dostlar,
Once kisaca Vakif haberleri vereyim. Sonra babamla ilgili hos bir animi aktaracagim.
1) Sanatci Evi: Nesin Vakfi’nda bir “sanatci evi” yapmak uzereyiz. Bitti bitecek.
Dogayla icice bir giris kati. Cok hos oluyor. Eskiden ahırdı (ayıptır soylemesi!) Ineklerimiz
ciftlige tasininca bosaldi. Bir sanatci, bir dusunur, bir bilim adami bu evde bir iki ay kalip,
ekmek elden su golden, kendini calismasina adayabilecek. Vakf’a katkisi ne olacak diye
soracak olursaniz... Sadece var olusuyla Vakfimizin kultur duzeyini artiracak... Az sey degil.
2) Cocuklarimiz: Bir kizimiz yuksek lisansini bitirdi ve bir universitenin fizik
bolumunde asistan oldu, doktora yapiyor. Matematik bolumunu bitiren ve hatta yuksek lisans
yapmis olan bir oglumuza matematikle ucmak yetmedi, su anda pilotluk egitimi aliyor...
Astronot da olabilirdi, sansimiz varmis deyip avunuyoruz. Bir baska oglumuz tarih bolumunu
bitirdi. Iki oglumuz yuksek okula gecti, biri Izmir’de turizm, digeri Ankara’da marangozluk
okuyor. Uc kucuk cocugumuz Feyziye Mektepleri’ne burslu kabul edildi, cok basarililar, hatta
biri “ustun basarili”. “Anne”leriyle birlikte Istanbul’daki bir evimizde kaliyorlar.
Durumlarinda onemli bir degisiklik olmayan cocuklarimiz hakkinda yazmiyorum.
40 cocugumuz var ve yakinda 41’incisi geliyor. Bakalim o ne olacak buyuyunce.
3) Nesin Yayinevi son derece basarili bir kurulus oldu, her ay Vakf’a 10-15 bin liralik
gelir getiriyor. Son olarak annem Meral Celen’in Aziz Nesin anilarini yayimladik. Bugune
dek Aziz Nesin’in 70’e yakin kitabini bastik. Daha da basilacak. Yayinevimizin tum kitaplari
gormek icin: http://www.nesinyayinevi.com/
Sezgisel Kumeler Kurami adli kitabim internette genc matematikcilerin ziyaretini
bekliyor: http://matematikkoyu.org/tr/ekitaplar. Devami da gelecek. Bu hizmet karsiliginda
Vakf’a 5 YTL bagis rica ettik parasi olanlardan. Akmasa damlar.
4) Çiftlik: Birkac yil once sadece uc inekle kurdugumuz ciftligimizde bugun 25 adet
buyuk bas hayvan var. Az buz bir basari degildir bu. 50 dolayinda koyun var. Tavuklari
sayamiyoruz... Etimiz, sutumuz, peynirimiz, tereyagimiz, kaymagimiz, yumurtamiz
ciftligimizden geliyor. Receller, tursular, sebzeler, meyveler... Olabildigince kendi yagimizla
kavrulmaya ve bagimsiz olmaya calisiyoruz. Bir de kendi paramizi basabilsek... Bu konuda da
calismalarimiz suruyor. Vakf’in benden sonra bagissiz yasayabilecegini umuyorum. Simdilik
detsege ihtiyacimiz var. Tum karalamalara karsin bizi yalniz birakmadiginiz icin size
minnettariz.
Bursa’nin bir koyunde 100 binden fazla zeytin agaci ve fistik cami fidani yetistirdik
Vakf’a gelir getirsin diye. Ureterek para kazanmak bizim ana ilkelerimizdendir. Ilgilenenler
bana ozel olarak yazabilirler.
5) Matematik Koyumuz kisin da etkinliklerine devam ediyor. Gecen bayram oldugu gibi,
bu bayram da 30 kadar gencle Koy’de bulusacagiz, 9 gunluk bir calistay yapacagiz.
Onumuzdeki yildan itibaren Matematik Koyu’nun Vakf’a her yil onemli bir maddi katkisi
olacak. Manevi katkisinin olculemez, dunya capinda bir yer oluyor ve giderek onem
kazanacak.

Bu koy, halkimizin destegiyle ve genclerin emegiyle kuruldu. Goz yasartici bir imece
ornegi oldu. Demek oluyormus, demek yapiliyormus, demek bu toplumda dayanisma diye,
yardimlasma diye bir sey varmis. Demek insanlarimiz hala daha gelecekten umutlularmis;
yoksa neden bagista bulunsunlar ki? Koye katkisi olanlarin adlarini gormek istiyorsaniz:
http://www.nesinvakfi.org/nmk_bagiscilari.html Koyun biraz daha buyumesine katkida
bulunmak istiyorsaniz:
Is Bankasi, Parmakkapi subesi 1042 0687054 ya da
Vakif Bank, Catalca subesi, 237 158007272068355
Bilgi icin: http://matematikkoyu.org.
6) Surekli destekcilerimizin adlarini artik internet sitemizde yayimliyoruz:
http://www.nesinvakfi.org/NV_destekcileri.html. Siz de duzenli destekcilerimizden olmak
istiyorsaniz bize yazin. Onumuzu ancak duzenli destekcilerimiz sayesinde gorebiliyoruz. Ote
yandan duzensiz bagisin zararini gordugumuzu de soyleyemeyiz.
Vakf’a bagis vererek dusunce ve ifade ozgurlugumu ipotek altina aldiklarini dusunenler
uzak dursunlar.
7) Yeni Arazi: Gelenler bilirler, Vakf’in sinirindan, rengi siyah ama kendi tertemiz cok
hos bir dere gecer. Derenin tam karsisinda yemyesil bir arazi vardir. Babam bu araziyi cok
almak istemisti, parasi cikismamisti. Neden almak istiyorsun diye sordugumda, tas kopru
yapacagim demisti... Masal kitaplarindaki ya da empresyonist ressamlarin resimlerdeki gibi...
Oyle anlatirdi. Ruyasiydi tas kopru... Cocuklarimiz ustunde gezinsinler, oynasinlar... Hep
bunlari dusunerek yasardi. O kadar cok bu tas kopruden soz ederdi ki, bir gun saka olsun diye,
“madem alamiyorsun araziyi, koprunun yarisini yap bari” demistim. Gulmustu ama biraz da
imkansiz bir sey istedigini anlayip uzulmustu. Iste birkac ay once babamin bu istegini yerine
getirdik!.. Derenin obur tarafindaki 20 donumluk yemyesil araziyi aldik. Sadece kopru
yapmakla kalmayacagiz, her atilim para da getirmeli, arazinin dereboyunu agaclandiracagiz,
geri kalan kismina da hayvanlarimiz icin dari, yulaf, yonca gibi seyler ekecegiz.
Boylece Aziz Nesin’in bir dusunu daha gerceklestirdik. Sayenizde ona olan borcumuzu
gidim gidim odemeye calisiyoruz.
Bir Ani. Son olarak babamla hos bir animi anlatayim. Bundan 30 kusur yil kadar once,
babamla, agabeyimi gormek uzere Italya’nin Bolonya sehrinde bulusmustuk. Ben o zamanlar
henuz 20 yasimda degildim ama yakindim. Babam once Mongolya’ya, sonra da Sovyetlere
ugrayarak gelmisti Italya’ya. Ben de liseyi okudugum Isvicre’den.
Bolonya’da ayni otelde, ayni odada kaliyoruz. Daha ilk gecemizin sabahi babam,
-

Ali, dedi, hadi gel, votka ve havyarla guzel bir kahvalti yapalim...

Sabahin korunde votka icilir mi, havyar yenir mi? Icilir ve yenirse de bu guzel bir kahvalti
olabilir mi? Ama her zaman oldugu gibi oylesine bir istekle ve emir kipiyle dile getirdi ki
bunu, canim birden aynen boyle bir kahvalti istedi... Mongolya’dan votka, Azerbeycan’dan da
hem siyah hem de kirmizi havyar getirmis. Almamistir da hediye edilmistir... Belli ki babamin
asil amaci kahvalti icin para harcamamak, ne de olsa Vakif kuruyor, para insaat icin gerekli.

Saat sabahin sekizi miydi neydi... Kucucuk otel odamizda masa da yok. Bir gazete kagidini
yere serdik, etrafina bagdas kurduk. Ben farkinda bile degilim, bir gece onceden restorandan
cebine doldurdugu ekmekleri babam butun gece kaloriferin ustunde kurutmus... Banyoya dis
fircalari icin konmus olan bardaklara votkayi koyduk, bol havyar surulmus kuru ekmeklerimiz
esliginde bir yandan sohbet edip bir yandan votka iciyoruz... Kahvaltimiz saatler surdu ve
giderek neselendik; tahmin edilebilecegi uzere... Gulmekten kasiklarimiza agrilar girdi. Ne
konustuk, neye gulduk, hic ama hic animsamiyorum. Butun gun ne yaptigimizi da
animsamiyorum. Ama gece otel odamiza geri dondugumuzde yorgunluktan bitap dusmustuk,
bu aklimda kalmis. Yan yana olan yataklarimiza oturmus, karsilikli tatli tatli sohbet
ediyorduk. Babam bir ara,
-

Hadi uyuyalim artik, dedi, iyi geceler...

Demesiyle horlamasi bir oldu. Basi henuz yastiga degmemisti horlamaya basladiginda...
Sasirip kaldim. Bir insan, basi henuz yastiga degmeden horlamaya baslayabilir mi?
Mumkun mudur? Ertesi sabah uyandigimda ilk isim babama bunu sormak oldu:
- Baba, dedim, dun gece oturmus karsilikli sohbet ederken, “iyi geceler” der demez,
basin henuz yastiga degmeden horlamaya basladin... Uce kadar bile saymadin... Nasil bu
kadar cabuk uyuyabiliyorsun?
Muzipce gulerek,
-

Vicdanim rahat da ondan, dedi.

Iste bu vicdan rahatligina ermek icin calisiyoruz.
Vakifca herkesin bayramini kutlariz.
Hepimizden sevgiler, saygilar.
Ali Nesin

