İzmir ve Selanik Rotary Kulüpleri
“Kardeşlik şarkıları” söyledi…
Nedim ATİLLA - Türkiye Yunanistan ÜAK Başkanı

İ

zmir’e dünyada en çok
benzeyen şehir olan Selanik
için, iki kentin yöneticileri
de “Kız kardeş” benzetmesini
sıklıkla yaparlar. İzmir’in adı bir
Amazon’dan gelir, Selanik’in adı
B. İskender’in kız kardeşinden…
Geçtiğimiz ay İzmir ve Selanik iki
kız kardeş olarak yeni bir mutluluğu
yaşadılar. Selanik Belediye Başkanı
Yannis Boutaris’in de katıldığı törenle Türkiye’nin en eski 3. Rotary Kulübü olan İzmir Rotary Kulübü ile
Yunanistan’ın en eski 2. Rotary Kulübü olan Selanik Rotary Kulübü “İkiz
İzmir ve Selanik Rotary Kulüplerinin kardeşlik protokolü 2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce,
kardeş” kulüp ilan edildiler.
2458. Bölge Guvernörü Konstantinos Karvounis, İzmir Rotary Kulübü başkanı Hakan Pekin
Rotary’nin “Dünya Barışı” için en
ve Selanik Rotary Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis tarafından imzalandı
çok çalışan sivil toplum kuruluşu oluşu,
kendisine “Dünyada Anlayış ve Barışı
Her iki şehrin en eski kulüpleri olan İzmir ve Selanik Rotary
Sağlamak için Çalışmak” gibi bir hedef
koymuş olması nedeniyle İzmir ve Se- Kulüpleri arasında kardeş kulüp protokolü imzalandı. Her
lanik kulüplerinin “İkiz kulüp” anlaş- iki kulübün başkanı imza töreninde yaptıkları konuşmada,
ması imzalaması iki ülkenin Rotary Rotary ile Türk - Yunan dostluğunun daha da güçleneceğini
aileleri içinde de sevinçle karşılandı.
vurguladılar.
İki kulübün “kardeşlik protokolüne”
İzmir Rotary Kulübü Başkanı Hakan Pekin, Selanik Rolüpleri olan İzmir
tary Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis, 2440 Bölge
Rotary Kulübü ve SeGuvernörü Mecit İsce ve 2458. Bölge Guvernörü Konstalanik Rotary Kulübü
tinos Karvounis imza attılar.
arasında kardeş kuİki kulübün aralarında imzaladıkları Kardeş Kulüp
lüp protokolü imzalaprotokolünün ardından dünyaca tanınmış Selanik Korosu
dık. Selanik’ten gelen
“Armonia” Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde özel
koronun verdiği konbir konser verdi. 43 kişilik Selanik Korosu “Armonia”yı
ser ile Türk Yunan
Türk ve Yunan Rotaryenler birlikte dinlediler. Türkçe şarşarkılarını bir arakıların da seslendirildiği gecede Armonia izleyenlere unuda dinlemekten dotulmaz saatler yaşattı.
layı çok büyük mutUluslararası Rotary Zon 20 B Halkla İlişkiler Koorluluk duyuyoruz. Bu
dinatörü Güneş Ertaş “Geçtiğimiz yıl Selanik’e yaptığımız
işe büyük emek veren
bir kültür gezisinde başlayan ilişki sonucu önce kardeş şehir
Türkiye-Yunanistan
GDG Güneş Ertaş, Selanik Kulübü
anlaşması imzalandı, ardından verilen konserde yaşadığımız
Ülkelerarası Komitesi Başkanı Teodoros Aspasidis tarafından
sunulan heykeli aldı
heyecan gerçekten çok onur verici. Her iki ülkenin en eski kuile 2440. Bölge Kültür
20 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 5

Sanat Komitesi Başkanı Yeşim Akçiçek’e teşekkür ediyorum”
dedi.
2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce de, “İzmir ile Selanik
gerçekten birbirine çok benzeyen şehirler, iki güzel şehrin adını
taşıyan kulüplerimizin kardeş olması da çok sevindirici” dedi.
2458. Bölge Guvernörü Konstantinos Karvounis ise ailesinin geçmişinin İzmir’de olduğunu anımsattı, bu törende
çok duygulandığını belirterek “Bu iki ülkenin en eski kulüpleri için tarihi bir andır” şeklinde konuştu.
2440. Bölge Türkiye Yunanistan ÜAK Başkanı Nedim Atilla ise, “İki ülke arasında yıllardır kurulan kardeşlik

köprülerine biz Rotaryenler de bir kemer daha ekliyoruz, çok
mutluyuz” dedi. İzmir Rotary Kulübü Başkanı Hakan Pekin ise, “Bu bizim çok önemsediğimiz bir proje. Bu bir imza
töreniyle sınırlı kalmayacak. Bunun içini dolduracağız. Ben
de her iki halkın kardeşliğinin Rotary vasıtasıyla daha kuvvetli hayata geçirileceğine inanıyorum” dedi. Selanik Rotary
Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis de “Hepinizin bildiği
gibi Selanik şehri Atatürk’ün doğduğu yer. Bu açıdan bu kentin ayrı bir önemi var. Ayrıca Türk-Yunan dostluğu Rotary ile
beraber daha da güçlenecektir. Bu yaratılan fırsat için Türk
Rotaryenlerine çok teşekkür ederim” dedi.

2440. bölge Rotary’nin 110. yılını
Barış ve Gençlik Forumu ile kutladı
Nevin Can, Fevzi Tavus, Barbaros Salman
Rotary Uluslararası 1.Gençlik ve Barış Forumu
Organizasyon Komitesi

B

ugünün çocuğu ve genci, kafa yapısı açısından, bir evvelki kuşağa
göre çok üstün olarak
gelişmiştir. Esasen tarih boyunca bir
sonraki kuşakla arada bu bakımdan
farklar vardır, ama kuşaklar arasındaki bu farklılık, çağımızda birden
ileri fırlamış ve bu fark zamanımızda,
önceki kuşak farklarından pek daha
fazla açılmıştır. Genç kuşak, olaylara
daha geniş açıdan ve daha gerçekçi bir
gözle bakmaktadır.
Bu nedenle bugünün çocukları ve
gençlerini çok iyi tanımamız ve onların fikir ve görüşlerine gerekli önemi ve saygıyı göstermemiz gerektiği
düşüncesinden hareketle U.R. 2440.
Bölge Federasyonu olarak “Barış
Gençlikle Başlar” diyerek Uluslararası Rotary’nin 110. kuruluş yıldönümü ve Barış ve Anlayış Haftası kapsamında Dünyanın geleceğini şekillendirecek olan gençlerin, savaşların
ve anlaşmazlıkların nedenleri, barışın tesisi ve farklı kültürlerle empati konusunda görüş ve düşüncelerini

Barış ve Gençlik Forumuna katılan dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş 75 genç, forum
sonrası İzmir civarındaki tarihi mekanları gezdiler

paylaşmalarını amaçladığımız uluslar arası gençlik ve barış forumunun
ilkini 19-22 Şubat 2015 tarihlerinde
İzmir’de gerçekleştirdik.
Teması “Kültürlerarası Empati,
Barış ve Gençlik” olan foruma 18-25
yaşları arasında 75 genç katıldı.

Almanya, Fransa, Bulgaristan ve
Bosna Hersek’ten forum için İzmir’e
gelen 27 genç ile Ege Üniversitesi’nde
Erasmus öğrencisi olan Brezilya,
Fransa, İspanya, Sudan, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Almanya ve Bulgaristan uyruklu 25
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genç ile bölgemizde bu dönem gençlik değişim programı dahilinde ağırladığımız Brezilya, Almanya, Kanada ve Amerika uyruklu 11 genç
ve bölgemizdeki Rotaract kulübü
üyeleri ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri olmak üzere 75 genç 2440.
Rotary Bölge Federasyonu’nun Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği gençlik ve barış forumuna katılım
sağlandı.
Amacımız bir çok farklı ülke ve
kültürden gençler ile Türk gençlerinin İzmir’de bir araya gelmelerini
sağlayarak barışı konuşmalarını ve
bu program dahilinde misafirlerimizin Türk ailelerini tanımalarına
ve gençlerin karşılıklı kaynaşmasına
olanak yaratmak olduğu için yurtdışından katılan gençleri İzmir’li Rotaryen ve Rotaract dostlarımızın evlerinde ağırladık.
Forum programı süresince İzmir’deki ulaşım, yemek ve sosyal
programın finansmanı bu projenin
ortağı olan Teos Sakin, Karabağlar
Çalıkuşu, Göztepe, Dokuz Eylül Rotary Kulüpleri ve bölgemizin sağladığı bir fonla karşılandı.

Barış ve Gençlik Forumuna katılanlar birarada

Interact kulüplerinin üyelerinin temasını “Dostluk ve Barış” olarak belirledikleri fotoğraflardan oluşan bir
sergiye yer verildi. Sergide yer alan
fotoğraflar daha önce oluşturulan bir
jüri tarafından değerlendirilmiş ve
ödüle layık görülen fotoğraflarla ilgili ödül töreni de forumun son oturumunda yapılmıştı. Fuayede ayrıca İzmir Rotaract Kulübü’nün projelerini
gerçekleştirdiği Cennetçeşme Rakım
Erkutlu İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları “Savaş ve
Bütün bu saptamalar sonunda dünya
Barış” konulu reinsanlarının birbirleri ile daha çok ilişkide simlerden oluşan
bulunmalarının, birbirlerini tanımalarının, sergi de yer aldı.
Açılış konuşçeşitli projelerde birlikte yer almalarının,
malarını
Yaşar
diğer kültürleri yerinde yaşayarak
Üniversitesi Rekdeneyimlemelerinin dünya barışına her
tör
yardımcısı
Prof. Dr. Tevfik
zaman çok büyük katkılar sağlayacağı
Balcıoğlu, 2440.
sonucuna varıldı.
bölge Anlaşmazlıkların Çözümü
1850. Bölge’den Bremen Weser
ve Barış Komitesi başkanı Barbaile 1670. Bölge’den Valenciennes ve
ros Salman, Federal Almanya İzmir
2482. Bölge’den Kırcaali Rotary KuBaşkonsolosu Thomas Gerlach ve
lüpleri Almanya’dan ve Fransa’dan
Ülkelerarası Komiteler Koordinatöve Bulgaristan’dan foruma katılan
rü GDG Güneş Ertaş ‘ın yaptığı fogençlerin İzmir’e transferlerine sponrumun ilk bölümünde “Su Savaşları”
sor olarak destek verdiler.
adlı sunumu ile Dursun Yıldız, foYaşar Üniversitesi’ndeki forumun
rum katılımcılarına suyun hem barısalonuna ait fuayede 2440. bölgenin
şın hem de savaşların sebebi olabile-
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ceğini çarpıcı analizler ve örneklerle
dile getirdi.
Öğlen yemeğinin ardından başlayan oturumda, sözü alan gençler
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ayçe
Dikmen ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Defne Günay’ın moderatörlüğünde katılımcılar, farklı kültürdeki insanların birbirlerini tanıma isteği ve iradesinin olması ve bu
iradenin hayata geçirilerek her türlü
vesile ile birbirleriyle daha sık ilişkide
bulunarak birbirlerinin kültürlerini
tanıma fırsatını yaratılmasının önemine vurgu yaptılar. Her ırkın, her
milletin kendine özgü kültür ve dini
değerlerinin olduğunu belirten gençler, başkalarına saygı, çeşitliliğe saygı,
kültürlerarası anlayış, şiddetsizlik,
adalet, sosyal sorumluluk, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve hassasiyeti, ekolojik farkındalık ve kaygı, insan
haklarına ve temel özgürlüklere saygı, tüm insanların haysiyetini anlama
ve saygı gösterme, ihlal edilen haklarla ilgili olarak empati kurmak, dayanışma duygusunu hissetmek, demokratik ve barışçıl olunması gerektiğini
söylediler. Bilhassa empatinin önemi
vurgulanarak, herkesin karşısındakileri anlaması için en üst düzeyde
empati ile yaklaşılması gerektiği bir

kez daha tekrarlandı. Siyasetin halkları birbirinden uzaklaştırdığı, doğal
zenginliklerin savaşlara sebep olduğu
dile getirildi. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğu, hiç bir milletin
diğer bir milletten üstün olmadığı ve
her olayda eşit tepki ve karşı koyma
olması gerektiği savunuldu. Daha az
silahlanma, daha çok eğitim ve refah
düzeyinin yükseltilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği konuşuldu.
Göçmenlerin sorunlarının çözülmesi için uyum eğitimlerinin yapılması gerektiği söylendi. Aile içindeki eğitimin çok önemli olduğu,
çocukların ne görürse o şekilde yetiştiği, aile içi eğitime çok önem verilmesi gerektiği belirtildi. Savaşların hiç bir şeyi çözmediği hatta sorunları daha da derinleştirdiği saptandı. Gençler, toplumsal düzeyde
farkındalık çalışmaları yapılması, refahın sağlanması yolunda yaratıcılığın ve gelişmenin desteklenmesi, çevrenin korunması ve dünyanın yoksun
uluslarına yardım edilmesi yönünde
çaba sarf etmek gerektiğine dikkat
çektiler.
Bütün bu saptamalar sonunda
dünya insanlarının birbirleri ile daha
çok ilişkide bulunmalarının, birbirlerini tanımalarının, çeşitli projelerde
birlikte yer almalarının, diğer kültürleri yerinde yaşayarak deneyimlemelerinin dünya barışına her zaman çok
büyük katkılar sağlayacağı sonucuna
varıldı.
Kapanış oturumundan sonra,
yurtdışından foruma katılan gençler
serbest zamanlarını ev sahibi aileler
ile birlikte yaptıkları program doğrultusunda geçirdiler.
Bir kısım misafir genç Göztepe
Rotaract Kulübü’nün organize ettiği
müzikli akşam yemeğine katılırken,
bir kısmı ise aileleri ile birlikte vakit
geçirmeyi tercih ettiler.
Forumun 3. gününde ise proje ortağı kulüp başkan ve üyeleri ile İzmir
Rotaract Kulübü üyeleri ile birlikte

Foruma katılanlar katılım belgelerini Rotary’nin bölge liderlerinden aldılar

foruma katılan tüm öğrenciler Efes
Antik Şehri ve Müzesi ile, Şirince ve
Meryem Ana Kilisesi’nin ziyaretinden oluşan bir geziye katıldılar. Selçuk Belediyesi sponsorluğunda yenen
öğlen yemeğinin ardından gezilen Şirince, misafirler tarafından oldukça
beğenildi. Akşam yemeğinde ise misafirler Türk mutfağının meşhur lezzetlerini tatma imkanı buldular.
Forumun son gecesi olması sebebiyle misafirler için İzmir Rotaract
Kulübü tarafından bir gala gecesi düzenlendi ve gençler hep birlikte eğlenerek birbirlerine veda ettiler.
Misafirlerin ev sahibi aileler tarafından İzmir havaalanından evlerine
yolcu edilmesiyle program başarıyla
sonuçlandırıldı.
Teoride bilindiği, ancak güncel yaşamda maalesef o kadar kolay
mümkün olmayan husus, toplumların en büyük gereksinimi olan diyaloğun hayata geçirilmesidir. Barış
içinde yaşanmasını konuşuyorsak;
birbirimizden korkarak, düşman gibi
görerek, uzak durarak konuşamayız.
Aslında insan bilmediğinden korkar.
Bilmek ise ancak tanışmakla olur.
Bakınız ünlü tasavvuf şairi Yunus
Emre diyor ki:
“Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
“Sevelim sevilelim, dünya kimseye
kalmaz.”
Nitekim bugün gençlerin görüş
birliği içerisinde dile getirdikleri ko-

nular Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından aşağıdaki sözlerle 90 yıl öncesinden ifade edilmiştir.
“İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar sürekli bir mücadele içinde bulunuşu barışın değerini ve önemini artıran
en önemli sebeplerden biridir. Savaş insanlık için her zaman yıkım ve felaket
olmuş, barış ise insanlığa mutluluk ve
saadet getirmiştir. İnsanın varoluşu ile
birlikte verdiği savaş aslında özlemini
duyduğu en ideal yaşam biçimini yakalamaya yönelik verdiği mücadeledir.
Savaşı da barışı da başlatıp bitiren insandır noktasından hareketle, savaş insanların fikrinde başlamaktadır. Bu nedenle barışın savunması da insanların
fikrinde oluşturulmalıdır.
“Eğer devamlı barış isteniyorsa insanların, insan kütlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler
alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açık ve baskının yerine geçmelidir.
Dünya vatandaşları haset, açgözlülük
ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidirler.”
Bu nedenle Rotary’nin odaklandığı altı alandan biri olan “Dünya Barışı” ile ilgili bu projenin önümüzdeki yıllarda da bu yıl olduğu gibi Interactör, Rotaractör ve Rotaryenlerin
büyük bir aile olarak el ele verip Bölgemizde gelenekselleşen, devamlılığı
olan bir program haline getirmelerini
diliyoruz.
❏❏❏
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