
Yazan: Meltem Onay (Konak GDB)
ÜAK (ICC) görevim nedeniyle, üç 

ülkeden sorumluydum. Geçtiğimiz yıl 
içinde, ilk once Tunus-Sidi Said Boun 
Rotary Kulübümüz ile bağlantı kur-
dum. Bu benim yurt dışında faaliyet-
te bulunan ilk Rotary Kulüplerimiz 
ile bağlantımdı. İtiraf etmem gereki-
yor ki, ne diyeceğimi, neler anlatmam 
gerektiğini tam olarak bilmiyordum. 
Diplomasi, bürokrasi kurallarının Ro-
tary için de geçerli olup-olmadığından 
emin değildim. Ancak tüm samimiye-
tim ile, eski dönem Guvernörü Moha-
med Ghammam’a "küçük bir dostluk 
mesajı" gönderdim. Aradan bir saat 
geçmeden yanıt aldığımda, müthiş he-
yecan içindeydim. Çok kısa sürede ge-
lişen dostluğumuz, iki kulübün hem 
"Kardeş Kulüp Anlaşması" yapma-
sına hem de ICC Protololü’nün imza-
lanmasına kadar hızla ilerledi. 

Artık kendimi çok daha güçlü his-
sediyordum. İkinci adımı atabilirdim. 
Dünya Rotaryenliğinde, inanılmaya-
cak güçlü bir ağ var. Çok rahatlıkla, 
kiminle bağlantı kurmak istediğini, 
burada sorabiliyorsun. Ben de hemen 
sevgili Mohamed’e, Cezayir’de hangi 
kulüp ile bağlantı kurmam gerektiğini 
sordum. Cezayir’in başkenti Algiers’de 
Rotary Club Alger Espérance’ın ken-
di kardeş kulüpleri olması nedeniyle, 
tavsiye ettiğini söyledi. Hemen kulüp 
başkanına bir mail yazdım. Bu arada 
daha önceki tecrübelerim ile, bağlantı 
kurduğum bütün dostlarımın "facebo-
ok" bağlantılarına girerek, neler yap-
tıklarını görebilme imkanım oldu. Bu 
gerçekten çok önemli; ben onları takip 
edince, onlar da benim yaptığım konu-
lar ile ilgilenmeye başlıyorlar. Kulüp 
üyeleri, hemen seni de aralarına almak 

için, facebook arkadaşlığı gönderiyor-
lar. Birden Cezayir’den o kadar Rotar-
yen dostum olmaya başladı ki, gün-
lerim onlarla sohbet ederek geçmeye 

başladı. 
Sonunda ziyaret zamanımız geldi. 

Bir Cuma sabahı, beni her zaman des-
tekleyen sevgili Alaeddin Guvernörüm 

Dünya vatandaşı olmak

Cezayir'in Alger Espérance ve 2440. bölgenin Konak Rotary Kulüplerinin Kardeş Kulüp 
töreni (üstte); Konak Rotary kulübü üyeleri DG Alaettin Demircioğlu ile (altta)
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ile yollara düştük. Uykusuz uzun bir 
yolculuktan sonra, bizi bekleyen üç Ro-
taryen ile karşılaştığımızda bütün yor-
gunluklarımız geçmişti. Önce bizi ote-
le bıraktılar biraz dinledikten sonra, 
bizi almaya geldiler. Tunuslu dostla-
rımız ile çok güzel bir gelenek geliştir-
miştik. Geldiklerinde bizim evimizde 
ağırlamıştım. Ben Tunus’a gittiğim ise 
aynı samimiyeti onlar göstermişler-
di. Cezayir’deki bu yeni dostlarımız da 
evlerini bize açtılar. Cezayir geleneksel 
yemeklerini tattığımız harika bir öğlen 
yemeğinden sonra, kulüp üyelerinden 
bir başka kişi geldi ve bizi şehri gezdir-
di. 

Bu kulüpte dikkatimi çeken en bü-
yük özellik, bütün kulüp üyelerinin her 
birinin bizim bu ziyaretimiz sırasında 
bir sorumluluk almış olmasıydı. Birisi 
yemeğe çağırdığında, diğeri şehri gez-
diriyor. Bir diğeri rehberlik yapıyordu. 
Bu izlenimlerim, bir yabancı ülkede 
üyelerin, Rotaryenliği nasıl algıladık-
larını görebilmem açısından iyi bir de-
neyim oldu.

Eski Guvernörlerden Abderrah-
man Ali Khodja, Türk Büyükelçisi ile 
tanışıyormuş, ilk yazışmalarımda bun-
dan bahsetmişti. Ben de kendisinden 
Büyükelçimizin mail adresini istemiş-
tim. Gitmeden kendisini ziyaret etmek 
istiyordum. Büyükelçimiz Mehmet Po-
roy ile diyaloğumuz gidinceye kadar 
oldukça gelişmişti. Çok büyük nezaket 
göstererek Cuma akşamı bizi konutun-
da yemeğe aldı. Rotaryen dostlarımız 
ile bu yemeğe katıldık. Sadece bir Ro-
taryen olarak değil, aynı zamanda iki 
şehir arasında ne tür kültürel, turizm 
ve ticari ilişkimizi geliştireceğimizi 
konuştuk. 

Cezayir’de Osmanlı İmpartorlu-
ğu’nun izleri oldukça güçlü. Türki-
ye’nin desteği ile pek çok cami, ye-
niden restore ediliyor. İlişkilerimizi 
güçlendirmek için, Bakanlıklar düze-
yinde ciddi çabalar var. Türk mahalle-
si dedikleri bölgeyi gezerken oldukça 
duygulandım. Çünkü Cezayir’de şim-

diye kadar hiç bir yerde görmediğim 
bir sıcaklık vardı. Türk olduğumu söy-
lediğimde, gülen yüzlere tanık olmak 
insanı oldukça mutlu ediyor. Bu ülke 
insanı aynı zamanda Mustafa Kemal 
Atatürk’e hayran. Büyükelçimizin an-
lattığı bir hikaye var: "Bağımsızlık 
savaşında Cezayir askerlerinin ce-
binde, Atatürk’ün resmini bulmuş-
lar". Belki de bu nedenle, bu ülke insa-
nına kanımız daha çok kaynadı. 

Cumartesi akşamı, hem Kardeş 
Kulüp anlaşmamızı, hem de Inter 
Country Committtee Protokol’ümüzü 
imzaladık. İmza töreni sonrasında, ku-

caklaşmamızı görmenizi isterdim. Her 
bir üye geldi, sevgiyle boynumuza sarıl-
dı. Bir sevgi ve dostluk dalgası yayıldı 
ortama. Ve içimden şunu dedim: "İyi 
ki, bu ülkeye gelmişim, iyi ki bu ku-
lüp üyeleri ile dost olmuşum.”                 

Dünya Vatandaşı olmak çok güzel 
bir duygudur. Hele bir de bunu Rotar-
yenler ile yaptığnızda daha anlamlı ve 
kutsal. Bizler şimdiden projelerimi-
zi hazırladık bile. Coşku için de küçük 
projeler aracılığı ile dostluklarımızı 
güçlendireceğiz. Biliyorum ki, bu yaz 
evimde pek çok Cezayir’li Rotaryen 
dostumu ağırlayacağım. 

Cezayir Türk Büyükelçimiz Mehmet Poroy, konutunda Rotaryenleri ağırladı. (üstte)
Algiers Kulüp Başkanı; Mediya Yadi; ICC Protokolü imzaladığımız Guvernör, 

Abderrahman Ali Khodja, Meltem Onay ve DG Alaettin Demircioğlu ile.
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