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Başlarken
Kırıkkale Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER öncü-

lüğünde, Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi, 
Bahşili Belediyesi, Balışeyh Belediyesi, Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Tica-
ret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifi, Anadolu Genç İşadamları Derneği, MODA 
LİFE, TİSK, Kırıkkale Ziraat Odası, System and Gene-
ration, Youth Caravan, Gazi Üniversitesi, Serbest Mu-
hasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Kırıkkale İlini Kal-
kındırma ve Tanıtma Vakfı, Memurlar Derneği pro-
je etrafında birleştirilerek, 4 Kıta ve 30 Ülkeden çok 
sayıda gencin katılımıyla Kırıkkale Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 27-28-29 Mayıs 
2010 tarihlerinde Avrupa Komşular Günü Projesini 
gerçekleştirildi. 

Avrupa Komşular Günü Projesi ile Medeniyetler 
Arası İttifakı Projesi ve Avrupa Birliği ile ülkemizin si-
vil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve işbirliği 
sürecine gençliğin sinerjisi ile katkı sağlamayı amaç-
ladık. Böylelikle tarihte yaşanan medeniyetler çatış-
malarına zemin hazırlayan kültür farklılıklarının, gü-
nümüz ve gelecek adına birlikte yaşama sanatına 
dönüştürülebilir olduğunu göstermeye çalıştık. Bu 
amaçla dört kıta ve otuz ülkeden yola çıkan diyalog 
gönüllüsü gençlerle el ele omuz omuza verdik. 

Nitekim proje süreci sonunda bu amaca önem-
li ölçüde ulaşılmıştır. Bu sayede Kırıkkale insanının 
dört kıta, otuz ülke gençlerini evinde misafir ettiği 
kalıcı dostları, gönüllü kültür elçileri vardır. 

Proje kapsamında, panel, görsel sanatlar yağ-
lı boya resim çalışması, semazen gösterileri, bilgiyi 
yerli yerince kullanma ve okuma alışkanlığını geliş-
tirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca konser, uçurtma 
şenliği, aşure ikramı, fidan dikimi, geleneksel oyun 
öğretimi ve komşuluk gibi anlam yüklü etkinlikler ile 
otuz ülkeden katılan gençler, aileler, sivil toplum ku-
ruluşları gibi katılımcıların kültürler arasındaki ben-
zerlikleri ve farklılıkları gözlemlenerek, kültürlerarası 
etkin bir alışveriş ortamı sağlanmıştır. 

Dünyada savaşların açlığın ve yoksulluğun hü-
küm sürdüğü zamanımızda komşuluk gibi kimi-
lerine göre unutulmuş bir değerin dünya milletle-
ri ile paylaşılması ve böylesine ulvi bir organizasyo-
na Kırıkkale’nin ev sahipliliği yapması bizim için gu-
rur vesilesidir. 

Kırıkkale organizasyondan yüzünün akı ile çık-
mış. Kıt imkanlara rağmen, Kırıkkale tarihinin en 
büyük uluslararası etkinliğine ev sahipliği yaparak, 
komşuluk temasının en güzel örneğini vermiştir. 

Bir sivil insiyatif projesi olan AB Komşular Günü 
projesi süresince yapılan aktivitelerle tüm sivil top-
lum kuruluşları ve gönüllülerin sahip çıkması sağla-
narak, projenin topluma mal edilmesi sağlanmıştır. 

Bu nedenle, projeyi uygulamalarımız ışığında ta-
nıtmak, güzel deneyimlerimizi ve iyi uygulamaları 
paylaşmak, bunlardan bir demet olsun sunabilmek, 
Anadolu kültürü, hoşgörüsü ve misafirperverliğinin 
yaşandığı Kırıkkale ve ülkemizi uluslararası düzeyde 
tanıtmak amacıyla bu dergiyi çıkartmak istedik. 

Bu önemli görevi üstlenen Esnaf ve Sanatkar-
lar Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Sayın Osman 
Cebeci’ye ve dergi hazırlanınca elektronik ortam-
da yayınlanmasını üstlenen System and Generation, 
Youth Caravan Yöneticisi Sayın Gürkan Akçaer ve ka-
ravan gönüllülerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Başta Sayın Valimiz olmak üzere, projenin ger-
çekleşmesinde katkılarını esirgemeyen proje ortak-
larımıza, proje ekibine, Milli Eğitim Müdürlüğü yet-
kililerine, Anadolu misafirperverliği gösteren sevgili 
öğrencilere ayrıca projenin gerçekleşmesinde eme-
ğini esirgemeyenlere şükranlarımı sunuyorum. 

A. Vural ÖRSDEMİR
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü

Proje Koordinatörü
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 ` Kırıkkale Valisi  
Hakan Yusuf GÜNER; 
Öncelikle ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyo-

rum. 

Sayın Milletvekillerimiz, konuşmacılar tarafından 
önemli sunumlar yapıldı. 

Tabi ki ben de bir iki şeyin altını çizmek istiyo-
rum. 

Değerli arkadaşlar, 

Bildiğiniz gibi hepimiz dünya mirasının bir baki-
yesini hep birlikte yaşıyoruz. 

Bu bağlamda hepimiz insanız. Yaratanın yarattı-
ğı kutsal varlıklarız. 

Birbirimizi tanımamız ve ilişkilerimiz, birbirimi-
ze olan hüsnüniyetimizi, birbirimize olan sevgimi-
zin artmasına vesile olacaktır. Bu bağlamda, Avru-
pa Komşular Günü münasebetiyle programımıza 
ilgi duyan saygıdeğer konuklara teşekkür ediyorum. 

Ayrıca bir bütçe olmamasına rağmen bu faaliye-
tin gerçekleşmesinde valiliğimize destek olan, Kırık-
kale Belediyesine, diğer belediyelere, Sivil Toplum 
Kuruluşlarına, Ticaret odasına, Esnaf odasına, daire 
arkadaşlarıma ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Sa-
nayi Ticaret İl Müdürlüğümüze katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının projeyi sahiplenerek 
bu faaliyette yer alması, Kırıkkale’ de inanıyorum ki, 
yeni projelerin oluşmasına alt yapı oluşturacaktır. 

ÇOK KÜLTÜRLÜ 
KOMŞULUK PANELİ

Daha iyi günlerde, daha mutlu günlerde, bir araya 
daha sık gelmemiz bizlerin birbirine olan sevgisini 
muhabbetini artıracağına inanıyorum.

Bu vesileyle bu programa ilgi duyan tüm Dün-
ya Milletlerinden gelen kardeşlerimize hoş geldiniz 
diyorum. 

Kırıkkaleli hemşerilerimize de bu misafirlerimize 
göstermiş oldukları, ilgi alaka ve yakın destekten do-
layı teşekkür ediyorum. Hepimize, bütün insanlığa, 
mutlu yarınlar, huzurlu barış dolu günler diliyor, say-
gılar sunuyorum.

4 kıta ve 30 ülkeden katılan 80 
genç Kırıkkaleli gönüllü ailelerin 
yanında misafir edilerek, milletimizin 
tarihte ve günümüzde farklı din ve 
kültürlerle bir arada yaşama tecrübesi 
ve hoşgörü anlayışı yansıtılmıştır. 
Farklı kültüre mensup kimselerle 
karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde 
yaşama kültürünü geliştirmek, kalıcı 
ve sürdürülebilir diyalog oluşturmak 
amaçlanmıştır. Komşuluk teması ile 
yapılan panelde, Panelistler kendi 
ülkelerinin farklı kültürlerle bir arada 
yaşama tecrübesini aktarmıştır.  
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 ` Kırıkkale Milletvekili  
Prof. Dr. Mustafa ÖZBAYRAK; 

Saygıdeğer misafirler, bayanlar ve baylar, aynı 
değerleri paylaşan, barışın ve diyalogun değerini 
yükselten insanları bir araya getiren bu güzel etkin-
likte konuşma yapmaktan oldukça gururluyum. Bu-
rada sizinle birlikte olmak muhakkak bir ayrıcalıktır 
ve de büyük bir zevktir. 

Benim medeniyetten ne anladığımı sizinle pay-
laşayım. Medeniyet, bence, farklı inanç, kültür, din ve 
yaşam tarzına sahip olan insanlarla barış ve denge 
içinde yaşayabilme yeteneğidir. 

Batı’yı tanımlamaya gelince, bazıları coğrafi ko-
numdan ziyade kültürel ve dini olarak motive olmuş 
tek bir camia oluşturan ulusları işaret ediyor, buna 
karşın, insanlar genelde batı hakkında konuştukla-
rında tek bir din (Hıristiyanlık) etrafında toplanmış 
bir medeniyeti kastediyorlar. Tanımlamalar bir yana, 
bu birliği oluşturan neredeyse tüm uluslar aşağı yu-
karı demokrasi, ifade özgürlüğü, laiklik, çoğulculuk, 
kanuni düzen, münevver hoşgörü ve serbest fikir-
lilik gibi birçok benzer değerleri paylaştığını herkes 
kabul eder. 

İnanıyorum ki Osmanlı Türkleri yüzyıllar boyun-
ca Balkanlarda, Kafkaslarda ve imparatorluğun diğer 
bölgelerinde farklı etnik kökenden ve dinden olan-
lara karşı davranışıyla güzel bir örnek oluşturmuştur. 

Farklı kültüre ve dine sahip olan farklı uluslar Os-
manlı yönetimi altında yüzyıllar boyunca barış ve 
ahenk içersinde yaşamıştır. Bu şiddetle yapılamazdı. 
Bu gösteriyor ki Osmanlı devleti bir arada olan fark-
lı din ve inançların adalet, hoşgörü, özgürlük ve kül-
türüne öncelik vermiştir. Bence Osmanlı’nın izlediği 
yol günümüz için harika bir örnek teşkil etmektedir. 

İslam ve batı çok uzun ve ortak bir tarihe sahip-
tir. Bu zengin tarih alınacak derslerle doludur. İnsan-
ların sahip olduğu değerleri kurban etmeden ba-
rış ve ahenk içersinde yaşamasını sağlamak, herkes 
için ortak bir gelecek bizlerin elindedir. Medeniyet-
ler arasında düşmanlık isteyenler kadar çaba ve ce-
saret sahibi olduğumuz sürece bu mücadeleyi kaza-
nacağız huzur ve barış içerisinde olacağız.

Günümüzde çok iyi bilindiği gibi “Medeniyetler 
İttifakı” girişimi Türk ve İspanyol başbakanları tarafın-
dan başlatılmıştır ve BM tarafından tamamıyla des-
teklenmektedir. Bu başbakanların birinin parlamen-
tosunun bir parçası olmaktan oldukça gururluyum. 
Bu girişimin misyonu oldukça açıktır: ” kültürler arası 
diyalog ve işbirliği ile yanlış anlaşılmalara, asılsız ön-
yargılara, mantıksız tepkilere, aşırıcılığa karşı uluslar 
arası birliğini teşvik etmektir. ”

Tüm dünyada birçok insanın çeşitli şekillerde 
belirttiği gibi günümüzde “Medeniyetler İttifakı” gibi 
küresel bir projeye ihtiyacımız vardır. Şunu bilmeliyiz 
ki birçok klişe cahillikte kök salar ve birbirimizi daha 
yakından ve iyi bir şekilde tanımak için biraz zaman 
ayırmalıyız. Yoksa birbirimizi gerektiği gibi anlama 
şansına asla sahip olamayabiliriz. 

Burada sizinle olmaktan, beraber ulaşacağımız 
geleceğin düşünü kurmaktan, benim ve sizin oluş-
turduğunuz sessiz çoğunluğu teyit etmekten, payi-
dar ve güçlü arkadaşlığımıza yapılan katkılardan do-
layı gurur duymaktayım. Teşekkürler…

 ` Kırıkkale Milletvekili Turan KIRATLI; 
‘’Değerli konuklar, 

Dört kıtadan gelen çok sevgili gençlerimiz, 

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Valimizi ve ekibini kutluyorum…

Bu projeyi bir il olarak ilk defa biz yapıyoruz. 

Herhalde bunun öncülüğü de Kırıkkale’ye ait 
onun için kendilerini kutluyorum. 

Sevgili, misafir gençlerimiz, 
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Burada Avrupa Komşular Günü diye isim konan 
program, gerçekten çok doğru bir programdır. Biz 
buna yabancı değiliz. Sizlerle de biz tanışıyoruz esa-
sen, size de yabancı değiliz. 

Çünkü biraz böyle gerilere gidersek, insanlığın 
babası hepimizin babası Hz. Adem’den beri tanışı-
yoruz. Bizim kültürümüze vücut veren dinimiz İslam 
dinidir. Kültürümüzde komşuluğun, dostluğun, barı-
şın çok büyük önemi vardır. 

Ve onun önderi, Yüce Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed komşuluğa çok büyük önem vermiştir. 

Bir sözlerinde ‘Acemin araba, arabın aceme üs-
tünlüğü yoktur üstünlük takvadandır. ’’diyerek insan-
ların birbirlerinden üstünlüğünün ahlakta olduğunu 
ifade etmiştir. Dolayısıyla insanlığın ortak değeri he-
pimizin peşinden koşacağı güzel ahlaktır. 

Bunda da biz sizlerle ortağız. 

Mesela komşulukta yine bizim dinimizin ortaya 
koyduğu prensipler “Komşusu açken tok yatan biz-
den değildir’’ varis olarak tayin edecekler diye de al-
gılanmıştır. 

Onun için biz komşuluğa da çok önem veriyoruz

Sevgili gençler, 

Şimdi Türkiye de Türk hükümeti komşulukları ge-
liştirebilmek içinde yoğun bir çaba içerisinde sizler-
de belki takip ediyorsunuz, kapıları bir, bir açıyoruz. 

Efendim İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Rusya ve 
bu çalışmamız, bu gayretimiz, hep devam edecek. 

Sizlerden de ricamız bütün kapı açmalar komşu-
lukların ve barışın tesisi sizin içindir. 

Eğer sizin geldiğiniz ülkelerde kapalı kapılar var-
sa, büyüklerinize gidince söyleyin deyiniz ki; ‘’Kapı-
ları açın bizim Türk dostlarımız bizlere gelmek isti-
yor. Misafirler olmak istiyorlar. Ve bütün dünyada bu 
kapalı kapılar açılsın, insanlık barış içinde yaşasın di-
yorum. 

Çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimiz olarak siz-
lere tekrar hoş geldiniz diyorum. 

Ehven- ihvan, Ehlen ve sehlen, Essalamü aley-
küm ve rahmetullahi ve berakatüh…’’

 ` Kırıkkale Belediye Başkanı  
Veli KORKMAZ; 
Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, 

Değerli katılımcılar, Değerli gençler, 

Öncelikle Avrupa Komşular Günü münasebetiy-
le düzenlenmiş bulunan bu panele hoş geldiniz di-
yor hepinize saygılar sunuyorum. Çok fazla huzuru-
nuzu işgal edecek değilim. 

Bunun anlamını, önemini komşuların ilişkileri-
ni önemseyen bir anlayışın yüzyılımızda öne çıkma-
sı çok doğal ve önemli hatta elzem diye düşünüyo-
rum. 

Roma, Brüksel, Cenevre, Belediye Başkanları ye-
rel dayanışma federasyonu çerçevesinde kurmuş ol-
duğumuz bu federasyonla dünyada insanların, ülke-
lerin yerel yönetim işbirliği önemseyen bir platform-
dur bu…

Tabi Medeniyetler İttifakı çerçevesinde. Özellik-
le Ülkemizde Sayın Başbakanımızda onun eş baş-
kanı olarak, dünyadaki etkinlikleri hem koordine 
eden, hem de yeni ufuklar koymaya çalışan bir ülke-
nin Belediye Başkanı olarak ta 4 kıtadan 30 ülkeden 
80 gencimizi burada ağırlamaktan bizler son dere-
ce mutluyuz…

Ben tekrar gençlerimize hoş geldiniz diyorum… 
Çok kısa keseceğim biraz süratli olsun çünkü genç-
lerin bu konuda söyleyecekleri var. 

Dünyamız yüzyılın başında, bundan yüzyıl önce-
sinde dünyada 20 devlet var. İki Dünya Savaşı yaşı-
yoruz. Bir sürü gerekçesi var olanların ayrıntıya gir-

meye gerek yok. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 55 
devlet var dünyamızda. Şu anda 220 civarında dev-
let var. 

Bunun anlamı şu; 

İnsanlar ve toplumlar birbiriyle iletişimi iyi kura-
madığı sürece birbirini iyi anlamadığı sürece birbi-
riyle ancak kavga ederler. Geçen yüzyılda bunu te-
melleri atılan hoşgörü, iletişim, bilgi birikim, payla-
şım üzerine kurulan bu zemini bizlerde güçlendir-
mek zorundayız. 

Ne kadar güçlendirirsek o kadar geleceğimiz ay-
dınlık olur diye düşünüyorum. 

Çünkü hiçbir sorun dünden bağımsız, yarından 
ilgisiz değildir. 

Dün yaşananları olumsuzlukları giderecek, yarı-
na ilişkin doğru tercihleri yaptığımız zaman insanlık-
ta geleceğe güvenli, duyarlı adımlarla ilerleyecektir. 
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İnsanlığın yaratılışından bu tarafa 3 temel ihtiya-
cı vardır. 

Güvenlik, özgürlük ve adalet bunu sağlayacak 
zemini oluşturmakta her birimizin temel görevidir 
diye düşünüyorum. 

Bu çerçevede Medeniyetler İttifakı programı çer-
çevesinde, komşular günü olarak düzenlenen bu tür 
etkinliklerin yaygınlaştırarak, kültürlerarası ilişkilerin 
daha iyi bir noktaya taşınması dünyamızın geleceği 
açısından çok önemlidir. 

Nasıl ki, dündeki yaşadığımız sıkıntıları yarın ba-
rışçıl bir ortamda çözmek bizlerin görevi ise, daha 
yaşanılır bir dünyayı çocuklarımıza geleceğimize bı-
rakmakta bizim için vazgeçilmezimiz olmalıdır…

Bu genel çerçeve içerisinde yapacağımız her tür-
lü etkinliğin inanıyorum ki önemli katkıları olacaktır. 
Bu katkıyı daha güçlü ve yaşanabilir hale getirecek, 
getirmek te bizlerin elindedir. 

Şimdi dünyada bir tarım devrimi 5000 yılda ta-
mamlandı denilir. 

İletişim devrimi şimdi iletişim çağını yaşıyoruz. 

Sanayi devrimi yüzyılda dünyayı kasıp kavurdu. 

İletişim devrimi artık öyle ki beş yıl falan değil, ar-
tık yıllar bile diyemeyeceğiz sürede tüm dünyayı in-
sanlığı etkilemek üzeredir. Bu etkileşimi daha doğ-
ru, daha güzel ve insanlık için daha anlamlı hale ge-
tirecek, daha değerli hale getirecek etkinlikleri yap-
makta bizlerin temel işleri olmalıdır diye düşünüyo-
rum…

Ben bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza 
başta Sayın Valimize, bütün Belediyelere, Sivil Top-
lum Kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Geleceğin aydınlık bütün gençlerimiz, mutlu 
müreffeh bir dünyaya yelken açması dileğiyle hepi-
nize saygılar sunuyorum. 

 ` Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU; 
Sayın Milletvekillerimiz, Değerli Valimiz, Beledi-

ye Başkanımız

Seçkin İlimiz Kırıkkale’nin değerli idarecileri, 

Sevgili gençler, öncelikle hepinize, şehrimize, 
kültürümüze hoş geldiniz diyorum. 

Medeniyetler ittifakı, ileri düşünceleri olan mil-
letlerin daima önde tuttukları bir idealdir. Bizler Ana-
dolu’ da 1200’lü yıllarda bunun çalışmasını bir fiil 
yapmış, ürünlerini ortaya koymuş bir milletin tem-
silcileriyiz. Sizlerin vaktini pek almadan Sayın Rek-
törümüzün vekâleti üzerine birkaç dakikanızı işgal 
edeceğim. 1200’lü yıllarda Mevlana isimli düşünürü-
müz, ünlü bilge kişimiz aynı amacı farklı dillerde dile 
getirip anlaşmazlığa düşenlere dair bir hikâyesi oluş-
turmuştur Mesnevisinde.

Taraflar; Türkçe konuşan birisi, Arapça konuşan 
birisi, Farsça konuşan birisi ve Rumca konuşan yani 
Rum asıllı birisiydi. Arzu ettikleri daha net ve açık ol-
sun diye örneği oradan vermiştir Mevlana…

Üzüm kelimesini hepsi farklı söylüyordu. Üzüm 
satıcısının önünde her biri kendi dilinde üzüm is-
tediği için kavga eden, Türk, Arap, Fars ve Rum’un 
hikâyesi. İnsanlar aynı şeyi söyledikleri halde farklı 
sözler yüzünden birbirine giriyor demeye getiriyor-
du Mevlana.

Ve sonuçta Mevlana’ nın ikazı şudur. 

Bu amaç aslında aynı amaç bunu insanlığa anla-
tacak, ülkeye anlatacak, şehre veya köye anlatacak 
bilge kişilere ihtiyaç vardır. Aynı amacı farklı dillerde 

söyleyen ama çatışmaya yol açan iletişim dilini kura-
mayanlara güzel bir örnektir bu… Günümüzde ada-
leti, hak ve özgürlükleri yeryüzünde farklı dillerde 
ama aynı ruhta anlatabilecek yeni bilge kişiler oluşa-
caktır. Ve sizler bunların birer örneklerisiniz. Bu ümit-
le bu toplantılar, bu beraberlikler oluşmaktadır. Asır-
lar boyunca ümit edilen buluşmaların yeni örnekle-
rini, daha verimli ve daha özellikli bir şekilde sizlerin 
oluşturacağı bir gerçektir. Aynı bilgenin küçük bir şi-
iriyle sözlerimi bağlıyorum. 

Arkadaşıyla iyi geçinen arkadaşsız kalmaz

Müşterisine iyi davranan müşterisiz kalmaz

Ay karanlıktan ürkmediği için böyle parlak oldu.

Gül dikenle uzlaştığı için böyle güzel, mutlu oldu.

Sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum…

Wellcome, Ehlen ve sehlen, Hoşamedi…
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 ` Osman CEBECİ 
Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı
Ülkemiz için olduğu kadar, bütün ülkeler için çok 

önemli bir kültürel değer olan komşuluk teması al-
tında, Dünyamızın 4 kıtası ve 30 ülkesinden gelen 
birbirinden değerli gençlere Kırıkkale’de ev sahipli-
ği yapmaktan, ve onlarla bir arada bulunmaktan bü-
yük mutluluk duyuyorum.

Üç gün süren AB Komşular Günü projesi ile, ül-
kemizin tarihi ve kültürel değerlerinin, daha fazla ta-
nınması ve anlaşılması, medeniyetler ve kültürler 
arası, diyalog, işbirliği ve komşuluk ilişkilerinin ge-
liştirilmesine daha fazla katkı sağlamak öncelikli he-
deflerimizdir. 

İçinde yaşadığımız dönemde Medeniyetler ara-
sındaki ilişkilerin daha barışçıl bir zemine çekilmesi, 
siyasal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin teşvik edil-
mesi, coğrafi konumdan dolayı ülkemiz için büyük 
önem taşımaktadır. 

Bu nedenle Sivil toplum ve kültürler arasın-
da işbirliğinin geliştirilebilmesi için farklı kültürle-
rin birbirlerini daha yakından tanımaları, bu amaç-
la projeler yapılması, kültürel olduğu kadar ekono-
mik ilişkileri’de olumlu etkileyeceğinden son dere-
ce önemlidir. 

Kırıkkale’nin ortasında yer aldığı Anadolu asır-
larca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş bir yerle-
şim yeridir. Tarihi süreç de tecrübe edilen ülkemiz-
de, farklı kültür ve inançlara, kültür ve sanattan gün-
lük yaşam adetlerine kadar çok kültürlülüğe dil, 
din, ırk ayrımı yapılmaksızın hoşgörü ile yaklaşılmış-
tır. Farklılıkların, sevgi, kardeşlik, hoşgörü içerisinde 

bir arada yaşayabilmesinde önemli bir model olan 
Anadolu’nun bağrında, bütün dünya toplumları için 
en önemli değerlerinden birisi olan komşuluk değe-
ri bütün güzelliği ile gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Katılımcı kıta ve ülke sayısı itibariyle Kırıkkale tari-
hinin en büyük organizasyonun yapılması, konu iti-
bariyle de Komşuluk ve diyalog gibi çok önemli bir 
temanın seçilmesi, zamanlama itibariyle en çok ihti-
yaç duyulan zamanda yapılması, bu sevgi ve dostluk 
mesajının dünyaya Kırıkkale’den yayılmasının haklı 
gururunu taşıyoruz.

Birikimlerini daha iyi komşuluk ve diyalog için in-
sanlık hizmetine sunan 30 ülkenin değerli gençle-
rine, ülkemiz açısından böylesine anlamlı bir göre-
vi üstlenerek, toplumun her kesimini harekete geçi-
ren projeyi gerçekleştiren başta Valimiz olmak üzere 
Kırıkkale Sanayi ve Ticaret İl Müdürümüze ve emeği 
geçen herkesi kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum. 

 ` Panelin açılış konuşmasını 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, proje 
koordinatörü A.Vural ÖRSDEMİR 
yapmıştır; 

‘’Sayın Valim, Milletvekillerim, Belediye Başka-
nım, Değerli konuklar, 

Dünyamızın 4 kıtası 30 ülkesinden gelen sevgili 
gençler, bu yılki Türkiye teması Gençlik ve Gönüllü-
lük olan Avrupa Komşular Günü Kutlamaları’na hoş 
geldiniz diyor hepinize saygılar sunuyorum. 

Medeniyetler İttifakı Projesi ve Kültürlerarası Di-
yalog sürecine katkı amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
Avrupa Komşular Günü projesi için uzun ve yoğun 
bir hazırlık süreci yaşadık. 

Çok kapsamlı bir organizasyon olması nedeniy-
le yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği yaptık. Valiliği-
miz, Kırıkkale Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Kırıkkale 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sivil toplum kuruluş-
ları, System and Generation, Gençlik Karavanı, Avru-
pa Birliği Genel Sekreterliği ve Europe Direct olmak 
üzere birçok uluslararası kuruluş ile işbirliği içerisin-
de yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ülkemiz açı-
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Katılımcılar; komşuluk ilişkileri sosyal dayanışma 
açısından önemli olduğu gibi, ailelerin huzur ve gü-
ven içinde yaşamaları açısından da önemli olduğu, 
İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşıl-
masında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı 
bir öneme sahip olduğundan fert ve ailelere top-
lum içinde destek olduğu, dolayısıyla sosyal bün-
yeyi güçlendirdiği, kötü komşuluk ilişkileri de sürek-
li rahatsızlık, güvensizlik ve yalnızlık hissi uyandırdığı 
belirtilmiştir. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma açı-
sından insana aileden sonra en yakın sosyal çevre-
yi komşular teşkil ettiği komşuluk hukukuna dikkat 
çekilmiştir. 

 ` Türkiye’den katılan panelist  
Yahya AYDIN; 
Anadolu topraklarında asırlardır farklı kültür ve 

medeniyetlere beşiklik yapıldığı, Osmanlı ve Türk 
tarihine bakıldığında çok kültürlülüğün bir sosyal 
sermaye olarak görüldüğü, farklı kültür ve inançla-
ra her dönem hoşgörü ile bakıldığı belirtilmiştir. Biz 
farklı kültürlerle iç içe yaşamaya alışkın bir milletiz. 
Günümüzde de Anadolu’da birçok yerde cami ile 
kiliseyi yan yana görmeniz mümkündür. Hiç kim-
se kimsenin inanışına ve yaşayışına karışmamakta-
dır. Türkiye’de komşuluk ve hoşgörü anlayışının tüm 
dünyaya örnek olacak şekilde, farklı inançların yanın-
da birçok farklı kültür ve ırk’a mensup insanların be-
raber yaşadığı belirtilmiştir. 

Kültürümüzdeki bir anlayışın ifadesi olan, “ev 
alma, komşu al” özdeyişi, komşuluk ilişkilerinin her 
iki yönü açısından da son derece önemli bir tespi-
ti dile getirmektedir. Yine Kültürümüzdeki “komşu 
komşunun külüne muhtaçtır”, “komşuda pişer, bize 
de düşer” gibi özdeyişler ve sık ziyaretleri anlatmak 
üzere, “komşu kapısına çevirmek” ve benzeri de-
yimler, komşuluk ilişkilerinin anlamını ve boyutları-
nı göstermek bakımından önemli olduğu ifade edil-
miştir. 

Sonuç olarak, Komşuluk kavramının bütün dün-
ya toplumları için çok önemli bir kavram olduğu ko-
nusunda uzlaşılmıştır. 

sından büyük önem arz eden bu organizasyon için, 
proje ortağı ve tertip komitesi üyeleri gece yarılarına 
kadar emeğini esirgemeden çalıştığı için, huzurları-
nızda bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. 

Enerjilerini gençlik ve birikimlerinden alarak, di-
yalog sürecine katkı sağlamak için dünyamızın 4 kı-
tasından ilimize teşrif eden gençlere, bir kez daha 
hoş geldiniz diyor, projenin ülkemiz ve dünyamız 
için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepinize say-
gılar sunuyorum. ’’

 ` Panele; 1. Stephen IVAN Amerika, 
2. Hela KOCHBATI - Tunus, 3. 
Keivan BİDMAL - İran, 4. Argyris 
CHOULİAS - Yunanistan, 5. Yahya 
AYDIN - Türkiye, 6. Theresa A. B. 
SHERİFF - Sierra Leone, 7. Hisaji 
TOKUDA - Japonya, 8. Leilani van 
RHEENEN - Hollanda olmak üzere 8 
Ülke temsilcisi katılmıştır. 
Panel; Amerikalı Stephen IVAN’ın Kültürümüzde-

ki süzülmüş bir anlayışın ifadesi olan, “ev alma, kom-
şu al” özdeyişi ve coşku ile başlamıştır. 

Panel ile, birbirine yakın yerlerde yaşayan ve 
komşu olmanın doğurduğu birtakım hak ve görev-
lerin yanı sıra komşuluk ilişkileri üzerinde durulmuş-
tur. 

Panelistler, günümüzde hızlı şehirleşmenin, şehir 
yapılaşmasının ve değişen iş hayatının komşuluk iliş-
kilerini olumsuz yönde etkilediğini aynı apartmanda 
yaşadıkları halde yardımlaşma, dayanışma bir tara-
fa, tanışmayan, konuşmayan insanlar bulunduğunu 
belirtmişlerdir. Şehir ve apartman hayatına, değişen 
iş hayatına uygun ilişki biçimlerinin oluştuğu, kom-
şuluk ilişkilerinin istenilen düzeyde olmasa da, kom-
şuları rahatsız edecek davranışlardan, kaçınmak ge-
rektiği üzerinde durulmuştur. 
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İyiliği, güzelliği, doğruluğu 
keşfetmenin yolu olan, okuma 
alışkanlığını geliştirerek,

İnsan davranışındaki olgunlaşma, 
düşüncelerdeki güzellik, kültürel 
birikimi ve

bilgiyi yerli yerince kullanma becerisini 
geliştirmek, böylelikle medeniyetler 
arası diyaloga katkı sağlamak 
amacıyla “Farklı kültürde en çok 
kitap okuyan misafir ülke gençleri 
ödüllendirilmiştir” 

EN ÇOK KİTAP OKUYAN 
MİSAFİR ÜLKE GENÇLERİNİN 

ÖDÜLLENDİRİLMESİ

 ` Hakan Yusuf GÜNER  
Kırıkkale Valisi: 
‘’Değerli konuklar, Saygı değer misafirler, Sevgi-

li anneler, babalar, 

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; 

Ben yaklaşık bir yıldır bu şehirde görev yapıyo-
rum. İlk defa bu salonun bu kadar dolu olduğuna 
şahit oluyorum. Bu durum Kırıkkale’mizin bir kültür 
merkezine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 

Bu gün burada başka bir mutluluk yaşıyorum. 

Arkamızdaki platformda görüldüğü gibi Valiliği-
miz öncülüğünde, bütün Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Belediyelerin katkılarıyla, Sanayi ve Ticaret İl Müdür-
lüğümüzün sekretaryasında yürütülen güzel bir pro-
je var. Bu proje bugün, yarın ve ertesi gün kentimi-
zin muhtelif yerlerinde devam edecektir. Ben yakla-
şık 80 genci kentimizde ağırlayan Kırıkkalelilere bü-
yük bir alkış istiyorum. 

Ve misafir gençlerimize hoş geldiniz diyorum. 

İnanıyorum ki, misafirlerimiz hem ilimizin hem’de 
Türkiye’mizin misafirperverliğini hem Anadolu’ mu-
zun sıcak yürekliliğini, yakınlığını, hasbiliğini hissede-
ceklerdir. 

Ve yeryüzündeki kandiller her ne kadar farklı olsa 
da aynı ışığa, aynı güneşe sahip olduğumuzu bir kez 
daha göreceklerdir. Ben bu duygularla tekrar genç-
lere hoş geldiniz diyorum. 

Bugün aslında kentimizde, 20. 000 civarında da-
ğıttığımız yüz temel eser kitaplarını okuma kampan-
yası çerçevesinde bütün okullarımızda öğrencilerin 
okumasını teşvik etmek amacıyla yapmış olduğu-
muz bu projenin nihai ödül töreni vardır. 

Bu çerçevede ben gerek Sanayi ve Ticaret Mü-
dürlüğünü, gerekse Milli Eğitim Müdürlüğünü ve 
emeği geçen okul idarecilerini öğretmenlerini, 
anne, baba ve öğrencilere bu projeye ilgi duydukları 
için teşekkürlerimi iletiyorum. Okumanın gerçekten 
insanın rüyalarını, dünyalarını, hayallerini sınırsız bir 
şekilde geliştiren insana hayata bakış farklılığı sağla-
yan çok faydalı bir uğraş olduğunu ve aynı zamanda 
çocuklara elde edilen bir alışkanlık olduğunu bir kez 
daha bu şehrin bir yöneticisi olarak, Valisi olarak ifa-
de etmek istiyorum. 

Sözü uzatmadan okuma kampanyasında başa-
rılı olan arkadaşları tekrar tebrik ediyorum. Kendile-
rine gelecekte başarılı huzurlu ve mutluluk dolu ya-
rınlar diliyorum. 
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 ` Süleyman KÖSTEKLİ 
Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı: 
‘’Sayın Valim, 

Kırıkkale Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliği olarak 
size çok teşekkür ediyorum. 

Neden…

Kırıkkale cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşıyor. 

Medeniyetler ittifakı kapsamında komşu ülke-
lerimizden dört kıta, otuz ülke ve seksen gencimi-
zi şu anda Kırıkkale’ de misafir ediyoruz. Ülkemizi 
Anadolu’nun ne kadar misafirperver olduğunu ken-
dileri bizzat yaşayarak göreceklerdir. Ülkelerine git-
tiklerinde kültür elçisi gibi anlatacaklardır. 

Sayın Valim, 

Ekibinizin gizli kahramanları var. 

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Mü-
dürlüğünde emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. 

Otuz ülkeden gelen, seksen gence ilimize hoş 
geldiniz diyorum. İlimiz için olduğu kadar, Ülkemiz 
içinde çok önemli olduğuna inandığım programın 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum…’’

 ` Mehmet PEKER 
İl Milli Eğitim Müdürü: 
‘’İyiliği, güzelliği, doğruluğu keşfetmenin yolu 

olan okuma alışkanlığını geliştirmektir. İnsan davra-
nışındaki olgunlaşma, düşüncelerdeki güzellik, kül-
türel birikimi ve bilgiyi yerli yerince kullanma bece-
risini geliştirmek ve

Toplumun her kesimine okuma alışkanlığının ka-
zandırmak bu alışkanlığın geliştirmek, etkin ve ve-
rimli hâle getirmek amacıyla proje kapsamında en 
çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirmiş bulu-
nuyoruz. Bu münasebetle ödül kazanan tüm genç-
leri kutluyorum.” 
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Bahşili İlçesinde Aşure ve 
Geleneksel Yemek İkramı 

Aşure ikramı  ile; farklılıkların 
zenginlik ve güzellik olduğu 
anlatılmak istenilmiştir.

Farklı din, dil, ırktan insanların 
diyalogla bir araya gelerek iyilik ve 
güzellikle uzlaştığı

zaman ön yargıların ve gerilimin 
ortadan kalkacağı,

barış ve kardeşliğin tesis edileceği 
anlatılarak, dostluk ve diyalog 
mesajı verilmiştir.

BAHŞİLİ İLÇESİNDE AŞURE 
VE GELENEKSEL YEMEK 

İKRAMI 

 ` Bahşili Kaymakamı  
Elif Nur Bozkurt TANDOĞAN; 
Bugün dünyanın dört bir yanında dini ve kültü-

rel temellere dayalı olarak yaşanan ve uzun bir tarihi 
geçmişin birikimi olan sorunların çözümü için hep 
birlikte iş birliği içerisinde bulunmalıyız. 

Bu yüzyılın tarih sayfalarına barış ve hoşgörü 
çağı olarak geçmesi için bütün toplumlar ellerinden 
gelen gayret ve çabayı göstermelidir. Çünkü bizden 
sonraki nesillere sorunlardan arınmış barış ve huzur 
dolu bir gelecek hazırlamak bizlerin en temel göre-
vidir. 

Bunun için toplumlar arası diyalog ve iletişimi 
güçlendirmek paylaşmayı ve dayanışmayı ön pla-
na çıkarmak insani ilişkilerde hoşgörüyü, tahammü-
lü ve toleransı geliştirmek atmamız gereken ilk adım 
olmalıdır. 

Sonuç olarak; hepimiz küresel barış ve uyum için 
çalışmak savaşların, çatışmaların, kin, öfke ve hayal 
kırıklıklarının yarınlara taşınmasına mani olmalıyız. 

Bu nedenle, farklı din ve kültürleri olan halkların 
ve özellikle gençlerin birbirlerini daha iyi anlamala-
rı için çalışmalı onlara sevgi ve hoşgörüye dayalı bir 
dünya hazırlamalıyız. 

İşte bu amaca hizmet edeceğimize inandığımız 
27–29 Mayıs 2010 tarihleri arasında ilimizde gerçek-
leştirilen Avrupa Komşular günü etkinliklerinin küre-
sel barış ve işbirliğinin gelişmesine çok önemli katkı-
lar sağlayacağı inancı ve umuduyla bütün misafirle-
rimizi bir kez daha ilimiz ve ilçemize hoş geldiniz di-
yor saygılar sunuyorum.

AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ EUROPEAN NEIGHBOURS’DAY

12



 ` Bahşili Belediye Başkanı Halil 
İbrahim BİŞKİN: 
‘’Yaratılanı sev Yaratandan ötürü’’ 

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Beledi-
ye Başkanım Sayın Basın Mensupları

Yurtdışından İlçemize teşrif eden değerli misafir-
ler. Hepiniz sevgiyle, muhabbetle, dostlukla selamlı-
yorum. Bu şirin diyar, güzel Bahşili’mize hoş geldiniz. 

Değerli kardeşlerim Aziz misafirler.

Burada barış, kardeşlik, sevgi ve milletimizin ko-
nuk severliğini misafirperverliğini kıymetli konukla-
rımıza göstermek için toplanmış bulunmaktayız.

“İyi bir komşuya sahip olmak iyi bir eve sahip ol-
maktan daha önemlidir, çünkü komşu komşunun 
külüne muhtaçtır. ” Tıpkı uluslar arası milletlerin de 
iyi günde kötü günde açlık, savaşlar, deprem sel 
yangın gibi doğal afetlerde komşuluğunu gösterip 
o mağdur ülkeye kollarını açması gibi. 

Türk milletinde “komşusu açken tok yatan biz-
den değildir anlayışı hâkimdir. Bu söz iyi günde kötü 
günde ilk komşumuzu yanı başımızda bulacağımızı 
ifade eder. Komşuluk hukuku dayanışmayı, paylaş-
mayı gerektirir. 

Türk Misafirperverliğinin temel öğesi komşuya 
güvendir. 

Kendine yakın geleni, kendine yakın hisseder ve 
onun için elinden gelenin en iyisini yapar. Türk Mil-
letinin insan sevgisi kültürel zenginliğinden gelmek-
tedir. Birbirleri ile olan ilişkilerde, alışverişlerde, aile, 
akrabalık, komşuluk münasebetlerinde yardımlaş-
mada, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı çok köklü bir 
gelenek ve göreneğe sahiptir. 

Bu nedenle büyüklere karşı saygı, küçüklere kar-
şı sevgi ve şefkat, kadınlara bir ana olarak verilen de-
ğer. Düşkünlere ve kimsesizlere yardım milletimizin 
kültürü içinde destansı boyutlara ulaşmıştır. 

Dünyayı daha güzel, daha aydınlık, daha huzurlu 
bir dünya haline getirmek için hep birlikte el ele kar-
deşçe omuz omuza olmamız dileğiyle hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.

 ` AŞURENİN TANITIMI

 ` A. Vural ÖRSDEMİR  
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü 
Proje Koordinatörü:
Projemizin amacı Kültürler arası diyalog ve Me-

deniyetler İttifakı projesine katkı sağlamaktır. 

Aşure ile anlatmak istediğimiz şey, farklılıkların 
zenginlik ve güzellik olduğudur. 

Aşurenin içinde bakliyat çeşitleri, tahıl çeşitle-

ri, şeker, üzüm incir gibi meyve çeşitleri, fındık ceviz 
gibi sert kabuklu türünden çok sayıda yiyecek türü 
bir araya geliyor, kaynaşıyor sonuçta çok lezzetli bir 
tatlı ortaya çıkıyor. 

Bununla amacımız; farklı din, dil, ırktan insanlar 
diyalogla bir araya gelerek iyilik ve güzellikle uzlaştı-
ğı zaman ön yargıların ve gerilimin ortadan kalkaca-
ğı, barış ve kardeşliğin tesis edileceği mesajını ver-
mektir. Farklı kültürlerden gelsek de, farklı dil, din ve 
ırka mensup olsak da aşure gibi; barış, sevgi, muhab-
bet ve kardeşlik duyguları içinde tadına doyum ol-
mayan mükemmel bir kültürler arası diyalog oluş-
turabiliriz. 
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Küresel ısınma gibi çevre 
felaketlerinin ülkelerin 
sınırlarını aştığı insanlığı tehdit 
ettiği ve ülkeler arasındaki 
ilişkileri olumsuz yönde 
etkilediğine dikkat çekilmiştir. 
Aynı havayı teneffüs ettiğimiz 
dünyamızda çevre bilincinin 
arttırılması amaçlamış. Misafir 
ülke gençleriyle fidan dikilerek 
komşuluğun asırlarca sürmesi  
istenilmiştir.

KOMŞULARLA FİDAN 
DİKİMİ

 ` Sanayi ve Ticaret Müdürü ve Proje 
Koordinatörü A. Vural ÖRSDEMİR; 
Kırıkkale Yahşihan ilçesinde bulunan Bayrak Tepe 

hakkında bilgi vererek, Bayrak Tepe projesi kapsa-
mında yaklaşık 6, 3 hektar arazi üzerine 5000 civarın-
da fidanın su ile buluşturulduğunu ve 600 m2 Türk 
bayrağı yapıldığını bu faaliyetlerin Sanayi ve Ticaret 
Müdürlüğü koordinesinde 15 okul işbirliği ile 90 ye-
tim ve öksüz genç tarafından gerçekleştiğini ifade 
etmiştir. Projenin, Dünyamızın önemli dergilerinden 
Newsweek Dergisine kapak olduğunu belirterek, 30 
ülkeden gelen 80 genç ile birlikte bu alana Komşu-
luk Fidan Dikimi ile komşuluğun önemi ve asırlarca 
sürmesi gereken bir olgu olduğu anlatılmak istenil-
diğini belirtilmiştir. 

 ` Çevre ve Orman İl Müdürü  
Bayram GÜNDOĞDU; 
Avrupa Komşular Günü Projesi kapsamında ger-

çekleştirilen bu etkinlikle aynı zamanda günümüz 
dünyasını tehdit eden küresel ısıma ve bu tehditle 
mücadele yollarından birisi olan Dünyamızın ortak 
mirası ağaçlandırmanın ve ormanların önemine dik-
kat çekilmek istenildiği, 

Ağaçlandırma ve ormanların; insanın hayat kay-
nağı olan oksijen kaynağı olması, bitkiler ve hayvan-
lar için doğal bir su kaynağı olması, yeraltı sularının 
oluşmasına yardım etmesi, ağaçların yağmurların 
yeryüzüne direk inmesini, akıp gitmesini önlemesi, 
yağmur sularını havzada tutarak erozyonu önlemesi 
gibi önemli faydalar olduğu, 

insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu 
rol oynayan ormanlar ve ağaçlandırma konusunda 
30 ülkeden gelen gençlerce ortaklaşa daha duyarlı 
davranılmasını amaçladıklarını belirtmiştir. 

30 ülkeden gelerek Kırıkkaleli gençlerin evlerin-
de misafir olan 80 genç ve kendilerini misafir eden 
gençler birlikte fidanları dikip, birlikte sulayarak 
komşuluğun önemi ve asırlarca sürmesi dileğinde 
bulunmuşlardır. 
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Proje kapsamında kültürlerarası 
diyalog konularına duyarlı uluslararası 
sanatçıların katıldığı  coşkulu konser 
ile dünya gençleri Medeniyetler 
İttifakının değerleri etrafında 
buluşturulmaya çalışılmıştır.

Sanatın barış ve anlayışa ulaşmadaki 
gücü kullanılarak farklı kültürdeki 
gençler arasında tanışma ve 
dostluk açısından önemli bir fırsat 
oluşturulmuştur. 

Etkinlikte, semazen gösterisi ile büyük 
mutasavvıf ve şair Mevlana’nın farklı 
kültürlerin ve dinlerin bir arada barış 
içinde yaşamalarına yönelik evrensel 
mesajı verilmiştir.

KÜLTÜRLER ARASI 
GENÇLİK ŞENLİĞİ

4 Kıta ve 30 ülkeden gençlerin katıldığı Kültürler Arası Gençlik 
Şenliğinde, dünyamızın birçok ülkesinden gençler performans sergi-
lemişlerdir. 

Amerikalı Stephen IVAN koordinesindeki Yabancı Değiliz Biz Gru-
bu, 

Doç. Dr. Hamit Önal koordinesindeki Kırıkkale Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Kırıkkale Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 
Müdürü Fazlı Erol koordinesindeki Kırıkkale Güzel Sanatlar ve Spor Li-
sesi öğrencileri konseri ile gençlerin müziğin ritminde buluşması sağ-
lanmıştır. 

Konserde Tiyatro yönetmeni Sezai YEŞİLYURT ve Ankaralı sema-
zenler tarafından Mevlana ve Semazen gösterileri ile bütün dünyaya 
hoşgörü mesajı yayılmıştır. 
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Komşuluk bir sanattır konulu 
Yağlı boya çalışması ile;
Birçok medeniyete beşiklik 
etmiş Anadolu’da tarih içinde 
farklı kültür ve medeniyetlerin, 
oluşturduğu zenginlik, çeşitlilik, 
karşılıklı etkileşim ve ahenk 
içerisinde yaşamasının bir sanat 
olduğu anlatılmıştır.

KOMŞULUK BİR SANATTIR 
KONULU YAĞLI BOYA 

DUVAR ÇALIŞMASI

Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Gazi 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent SALDERAY ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi öğrencilerinden Derya YILMAZ, Ece DEMİR, Utku Kamil ÖZEN, Ece KIRBAŞ ve Merve DURUKAL ile Öğr. 
Gör. Naile ÇEVİK katılmış, yaratıcı görsel sanatlar eğitimi aracılığı ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle beraber 
Kırıkkale Tınaz İlköğretim Okulunda binlerce öğrenci ve mahalle sakinlerini sevindiren anlamlı bir eser ortaya ko-
nulmuştur.

Ovacık Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği 42 metre uzunluğundaki “Komşuluk Bir Sanattır” Yağlı boya du-
var çalışması, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf GÜNER tarafından açılışı yapılmış ve emeği geçenlere teşekkür etmiştir. 

Program sonrasında Ovacık mahalle sakinleri, mahallenin güzelleşmesine katkıları nedeniyle, Rıza Ataseven ön-
cülüğünde Kırıkkale Valisine makamında teşekkür ziyareti yapmıştır.
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4 Kıta ve 30 ülkeden gelen farklı 
kültürlerden gençlerin komşuluk 
temalı Dinek Dağı zirvesi ile bir 
araya gelerek dostluk kurmaları 
sağlanmıştır.  Kültürümüzün 
tanıtılması ve kültürlerarası 
diyalogun güçlendirilmesine 
yönelik uçurtma şenliği, geleneksel 
sokak oyunları, folklor gösterileri 
ve gözleme ve yemek ikramı gibi 
etkinlikleri düzenlenmiştir.

Dinek dağından bütün dünyaya 
dostluk ve kardeşlik mesajları 
verilmiştir.

KOMŞULARLA DİNEK 
DAĞI ZİRVESİ VE 

UÇURTMA ŞENLİĞİ

 ` Balışeyh Kaymakamı  
Tekin ERDEMİR; 
Değerli gençler; medeniyetlerin ve kültürlerin 

çeşitliliği insan toplumunun temel bir özelliğidir, in-
sanlığın ilerleyişinin itici gücüdür. Medeniyetler ve 
kültürler insanlığın büyük zenginliğini ve mirasını 
yansıtır; doğaları itibarıyla örtüşür, etkileşir ve birbir-
leriyle ilişki içinde gelişirler. Avrupa Komşular günü 
programı sayesinde dünya kültürleri ile ülkemiz 
gençlerini kaynaştırmayı ve bilgisizlikten kaynakla-
nan önyargıları ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. 
Bu proje sayesinde 30 ayrı ülkeden 80 misafirimiz ile 
gençlerimiz yakın tanışma fırsatı buldular. Bu tanışık-
lığın yıllar itibarıyla tam bir komşuluk ilişkisine temel 
teşkil edeceğine de canı gönülden inanıyorum. 

Değerli gençler, yüce milletimiz medeniyetler 
arası ittifak konusunda zengin bir geçmişe sahip-
tir. ’’yaratılanı severiz, yaratandan ötürü’’ diyen Yunus 
Emre ‘ler, ‘’ ne olursan ol yine gel ‘’ diyen Mevlanalar 
bu milletin hoşgörüsünün iki önemli timsalidir. 

Bizde bu büyüklerimiz gibi farklılıklara zengin-
liğimiz olarak bakmalıyız ve insanları dini, dili, ren-
gi ne olursa olsun hoşgörü ile olduğu gibi kabul et-
meliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmalarıma son 
verirken proje kapsamında ilçemizi tercih ettiğiniz-
den dolayı şükranlarımı sunuyor, emeği geçen ku-
rumlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 ` Balışeyh Belediye Başkanı  
Ali DEDELİOĞLU; 
‘’Sayın Valim, dünyamızın dört bir kıtası otuz ül-

kesinden komşular gününe gelen sevgili gençler 
hepinize hoş geldiniz diyor, bu anlamlı projeyi hazır-
layanları yürekten kutluyorum. Bu projeyi ele aldığı-
mızda iki temel amacının olduğunu görüyoruz. Bun-
lardan birincisi kültürler arası diyalog, ikincisi Mede-
niyetler arası ittifak sürecine katkı sağlamak. Ancak 
her ikisinin de temelinde diyalog bulunmaktadır. 

Bugün burada misafir ülkeleri temsil eden genç-
ler, kültürler arası diyalog yoluyla kendi ülkelerinin 
tarihi ve kültürel değerlerinin daha fazla tanınmasını 
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ve anlaşılmasını sağlayacak. Böylelikle kültürlerarası 
diyalog ve medeniyetler arası ittifak sürecine katkı 
sağlayacaktır. 

Değerli konuklar, bu projenin temelini teşkil 
eden diyalog güven verici bir iletişim tarzıdır. Diya-
log, doğruluk, iyilik ve güzelliği dengeli şekilde bü-
tünleştirmeye yönelik konuşma sanatıdır. 21 Yüzyılın 
en önemli sorunu kavga ve gerilimdir. Bu sorunun 
çözümü diyalog ile mümkündür. Kültürler arası di-
yalog birbirinin farklılıklarını anlamadır. Uzlaşarak so-
runları çözüm arama, ortak bir noktada buluşmadır. 
Bu açıdan diyalog sürecinde karşınızdakini, yargıla-
ma, hakaret etme, dışlama ve küçümseme yoktur. 

Diyalog eksenli davranış da, insanca kültürlerara-
sı farklılıkları fark edip saygı duymak, kardeşlik vardır. 

Herkesin dinlenildiği, anlaşılmaya çalışıldığı, in-
sani değerlerin takdir edildiği ve peşin hükümlerin 
ortadan kaldırıldığı bir davranış şeklidir. Yunus’un ifa-
desiyle “kendini bilmektir, gönüle girmektir”

Değerli konuklar, 

Komşuluk gibi ülkemizin olduğu kadar dünya 
milletlerinin de en önemli değerlerinden olan bir 
tema ekseninde, kültürler arası diyalog programını 
düşünmek, organize etmek her türlü takdirin üzerin-
de olduğunu düşünüyorum. 

Bu içten duygularla, 

Dünyamızın Amerika’dan Avrupa kıtası’na, 
Asya’dan Afrika kıtası’na kadar katılan gençlerle bir-
likte, Sayın Valimiz Hakan Yusuf Güner ve bu kıtala-
rarası projeyi koordine eden Sanayi Ticaret İl Müdü-
rü A.Vural ÖRSDEMİR ile birlikte emeği geçen herke-
se şükranlarımı sunuyorum…’’

Misafir ülke gençleri ile

Türk Hava Kurumu Şube başkanı Aydın KELEŞ 
koordinesinde Uçurtma şenliği yapılmıştır. 

System and Generation Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Gürkan AKÇAER tarafından misafir ülke 
gençlerine ülkemizin geleneksel oyunları öğretil-
miştir. 

Üç gün süren Kırıkkale tarihinde en çok ülkenin 
katıldığı uluslararası projesi sonucunda, Kırıkkale’nin 
gösterdiği, Anadolu Misafirperverliği sayesinde, Di-
nek Dağından bütün dünyaya 4 Kıta 30 ülkeden ka-
tılan gençler mutlu bir şekilde mesajlar vererek, bi-
rer kültür elçisi gibi ayrılmışlardır. 

AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ EUROPEAN NEIGHBOURS’DAY

26



AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ EUROPEAN NEIGHBOURS’DAY

27



AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ EUROPEAN NEIGHBOURS’DAY

28



AB KOMŞULAR GÜNÜ 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Polis Radyosu ve TRT 1 Radyosu 
Konuşması; 
AB Komşular Günü Proje 
hazırlıkları Kırıkkale Valisi 
Hakan Yusuf GÜNER’in Polis 
Radyosu ve TRT 1 Radyosundaki 
konuşmaları ile başlamıştır. 

Avrupalı komşuları davet etmek üzere Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR ve System and 
Generation yönetim kurulu başkanı Gürkan AKÇAER 
ABGS önünden Yunanistana gitmek üzere Youth Ca-
ravan ile hareket etti. 

4 Mayıs 2010 tarihinde Yunanistan’a giden Kırık-
kale Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ve A. Vural ÖRSDE-
MİR ve Gençlik Karavanı yöneticisi Gürkan AKÇAER 
tarafından Gümülcine Ziyaretlerinde Europe Direct 
yetkililerini Avrupa Komşular Gününe davet edildi. 

Yunanistan Avrupa Parlementosunda “Hellenic 
Committee for European Union President”i Michalis 
Angelopoulos un katıldığı panelde, AKÇAER; 

“Bugün burada olmamızın nedenleri arasına Yu-
nan komsularımızı Kırıkkale’de düzenlecek AB Kom-
şular Gününe davet etmek” oldugu belirtti. 

Panel sonunda söz alan ÖRSDEMİR, “Michalis 
Angelopoulos’a (Hellenic Committee for European 
Union President) Kırıkkale Hediyesi 0larak el işlemesi 
kırlent hediye ederek, tüm katılımcılara Kırıkkale Va-
lisi Hakan Yusuf GÜNER’in Kırıkkale’de düzenlenecek 
AB Komşular Gününe daveti iletildi” 

T. C. Atina Büyük Elçisi, Sayın Hasan Göğüş 7 Ma-
yıs 2010 Cuma günü proje grubunu Büyük Elçilik-
te kabul etti. Sayin T. C Atina Büyükelcisine program 
hakkinda bilgi verildi. Büyük Elçi Sayın GÖĞÜŞ “ülke-
ler arası ilişkilerde sivil toplum diyalogunun önem-
li rol oynadığını ve ülkeler arası ilişkilerde gençlerin 
rolü özel önem taşımaktadır” dedi. A. Vural ÖRSDE-
MİR ve Gürkan AKÇAER tarafından Büyük Elçi Sayın 
GÖĞÜŞ Kırıkkale’de düzenlenecek AB Komşular Gü-
nüne davet edildi. 

 ` TRT Türk Atina temsilcisi  
Saime TOKTAŞ ile Röportaj
9 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Komşular Günü 

münasebetiyle, TRT Türk Atina temsilcisi ile birlikte 
Atina’ya hakim tepede yer alan Akropolise çıkıp pro-
je hakkında TRT Türk Atina temsilcisi Saime TOKTAŞ 
ile yapılan röportajda, A. Vural ÖRSDEMİR ve Gur-
kan AKÇAER; Kırıkkale’de düzenlenecek AB Komşu-
lar Günü programı hakkında bilgi vererek, “Kırıkka-
le Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER’in ev sahipliğin-
de Kültürler arası diyaloga katkı sağlamak amacıyla 
AB Komşular Günü düzenlenecegi belirtilerek Avru-
pa Komşular Günü’ne davet etti.
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 ` Hisaji TOKUDA ve Keiko KUBOTA - 
Japonya
Kırıkkale Valiliği Avrupa Komşular Gününde 

AÇIKGÜL ailesinde misafir edilen Japon Hisaji TOKU-
DA ve Keiko KUBOTA gördükleri Türk misafirperver-
liğini unutamadı. Japon Keiko KUBOTA Misafir oldu-
ğu Hacer ve Dursun AÇIKGÜL ailesine teşekkür ziya-
reti yaptı. 

Avrupa Komşular Günü Projesi tamamlandık-
tan 15 gün sonra teşekkür için Kırıkkale’ye gelen 
Keiko KUBOTA misafir olduğu evde Arabaşı Çorba-
sı ve Hamurunun yapılışı ile ayrıca çiğ köfte yapılı-
şını öğrendi. Daha sonra Proje Koordinatörü A. Vu-
ral ÖRSDEMİR’in evini ziyaret ederek çiğ köfte ikram 
edildi. 

PROJE ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Projelerin etkinsinin değerlendirilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Biz burada yaygın 
olarak kullanılan proje hakkındaki yazılı geri bildirimleri yayımlayarak yeni uygulamalara ışık 
tutması açısından değerlendirmeleri okuyuculara bırakıyoruz. 

 ` Keiko KUBOTA; Japonya 

Türk ailelerinin cana yakınlığının yanı 
sıra Türk mutfağından etkilendiklerini be-
lirterek, “sizler ile tanışmaktan evinizde 
misafir olmaktan çok mutluluk duydum, 
dilerim ileri zamanlarda tekrar görüşürüz, 
ülkeme döndüğünde Türkiye ve Türk in-
sanı hakkında güzel anılarımı anlataca-
ğım” dedi. 

 ` Stefanie Krause - Almanya

Türk gelenek ve göreneklerinin en güzel örnek-
leri Kırıkkale’de yaşayan Avrupalı gençler dostluk ve 
kardeşlik adına dünyaya önemli mesajlar verdiler. 
Avrupalı Gençlerden Alman vatandaşı Stefanie Kra-
use, ‘’Ben sevgi, barış ve dostluğun evrensel bir dil 
oluğuna inanıyorum. Burada farklı milletlerden ola-
biliriz ama ‘dostluk’ denen o güzel dili birlikte konu-
şuyoruz’’ dedi. 
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 ` Tomas Tsikos CERMELİ - Yunanistan

Türkiye’ye gelmeden önce bütün insanlar bana 
sordu: Sen deli misin? Neden gitmek istiyorsun? On-
lar bizim düşmanımız!!

Ama ben onları dinlemedim. Çünkü her şeyi 
görmek isteyen bir insan olduğum için kendi gözle-
rimle görmek istedim. Ve onların bildikleri her şeyin 
tamamen yanlış olduğunu anladım. Çok mutluyum 
iyi ki onları dinlememişim. 

Avrupa Komşular Günü sanki pastanın kirazı gi-
biydi. (-biz bu deyimi Yunanistan’da bu şekilde ifa-
de ederiz- çok güzel bir şeyin en güzel parçası an-
lamında…)

Ben Kırıkkale’de ki 2 günüm hakkında bir şeyler 
söyleyeceğim. Çünkü ilk günümde Kapadokya’ya 
tren ile varmıştım. 

Bu iki gün benim için harikaydı. Biz komşularımı-
zın ilgisinden, muhteşem yemeklerinden ve hazırla-
nan faaliyetlerden çok keyif aldık. Bunların hepsi çok 
güzeldi. Çünkü bütün her şey HARİKA İNSANLAR ve 
Kırıkkale Valiliği tarafından organize edildi. bu inanıl-
maz deneyim için onlara teşekkür etmek isterim. Bu 
güzel anılarımı bir daha ki sefere kadar hep hafızam-
da koruyacak yüreğimde taşıyacağım, aynı zaman-
da kendi ailem, kendi arkadaşlarım ve kendi komşu-
larımla paylaşacağım. 

Eğer Yunanistan’da ki herhangi bir kimse Türki-
ye hakkında bir şey bana soracak ise ona basit fakat 

 ` Edy Dowsedy- Gine Bissau
Bir gün Kırıkkale Valiliğinin sayesinde arkadaş-

larımla beraber oraya gidip unutulmaz anları ge-
çirdik bu yüzden onlara özellikle Bağcı ailesine te-
şekkür etmek için yazı yazmaya karar verdim. Bera-
berce konser yapılacak yere gidip eğlendik. Gece 
Kırıkkale’de Bağcı ailesinin evinde misafir oldum. 
Uyandıktan sonra ailece unutulmaz bir kahvaltı et-
tik. Ancak onların evinde kendi evim gibi hissediyo-
rum yani onlardan hiç sıkılmadım. Kahvaltıdan son-
ra dağa çıktık, orada bol bol yemek yedik ve dans 
ettik. Bu eğlenceden sonra Kırıkkale Valiliğine dön-
dük, orada bize hediye verildi. Bundan sonra veda-
laşma zamanı gelince, onlardan vedalaşıp güzel anı-
larla ayrıldım. Gerçekten onların konukseverliği çok 
güzeldi ve hala olduğum yerde bana telefon ediyor-
lar. Bence Kırıkkale güzel bir yer ve en beğendiğim 
yerlerden biridir. Kırıkkale’de geçirdiğim anları ve ta-
nıştığım onları da özledim, size hepinizi seviyorum 
sonsuza kadar...

çok önemli bir şey söyleyeceğim: Sen Yunanistan’ın 
komşuları İtalya, Arnavutluk, Bulgaristan, vb. baktı-
ğında bir ülke daha göreceksin kültürüyle, müzi-
ğiyle, yiyecekleriyle ve daha da fazlası 5000 başlıca 
sözcüğüyle… işte bu ülke Türkiye’dir-bizim BÜYÜK 
KOMŞUMUZ. 

 ` Dace ZAIME - Letonya

Bu büyük olay 27-29 Mayıs 2010 tarihlerinde sür-
dü. Aslında ikinci gün en iyi olandı. Biz, geleneksel 
Türk müziği ve dansını izlerken aynı zamanda da ge-
leneksel Türk yemeklerinden yedik. Ve biz bir fırsat 
bularak Türk geleneksel danslarına katıldık. Bunla-
rı yapmak bizim için o kadar hoştu ki, havanın bu 
kadar ki sıcaklığı bizi hiç etkilemedi. Herkes sade-
ce anın tadını çıkarıyordu. Şaşırtıcı bir şeydi ki, yakla-
şık 30 farklı ülkeden olan misafirler tek bir dansın rit-
mi ile birlikteliklerini sağlamışlardı; böylece, herkes 
dil engelinin zorluğunu unutmuş herkes birbirinin 
komşusu gibi olmuştu. 

Ve son gün hepimiz Türk kadınının hazırladığı 
gözlemeyi nasıl yaptığını izlemek için bir fırsat bul-
muştuk ve bununla birlikte bütün gün hep dans et-
mekle sürdüğü için hepimiz çok yorulmuştuk. 

Bir grup kişilerin lideri iken gördüm ve mutlu ol-
dum ki orada bulunan herkes birbirleriyle iletişim 
kurabiliyorlardı. Hem de hiç dil sorunu yaşamadan 
ve herkes çok mutluydu orada olmaktan. 

Teşekkürler bu büyük olay hazırlanmasına katkı 
sağlayan herkese ve Kırıkkale‘ ye. 
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BASINDA PROJE

Ulusal Basın

Yerel Basın
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