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Önyargıları kıran önemli bir adım
Cyprus Friendship Programme (Kıbrıs Arkadaşlık Programı) Ada'nın her iki tarafında
yaşayan gençlere bir birlerini yakından tanıma imkanı sağlayan başarılı bir organizasyon
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Özlem ÇİMENDAL
Cyprus Friendship Programme yani Kıbrıs Arkadaşlık Programı’nın Kıbrıs Türk tarafının
koordinatörlüğünü iki arkadaşıyla birlikte yürüten Simge Kahvecioğlu, Kıbrıs’taki
dostluklarla, arkadaşlıklarla ilgilenen bir programın bugün geldiği noktadan duyduğu
mutluluğu ve aynı ülke üzerinde yaşayan farklı toplumları bir araya getirmenin de mümkün
olabileceğini göstermesinden gurur duyduklarını söyledi.
Programın 8 yıl önce başladığından ve çift toplumlu bir program olduğundan bahseden
Simge Kahvecioğlu, “Amacımız 15-18 yaş arası bu gençlere, diğer toplum diye tabir
ettiğimiz aynı ülke üzerinde yaşadığımız Rum gençleri tanıma fırsatı veriyoruz. Başka bir
toplumu tanımayınca bir kapalılık olunca ne güvenebiliyoruz ne de aynı şeyleri
paylaşabileceğimizi düşünüyoruz. Gerek gençler, gerek ailelerin birbirilerini tanıyarak hatta
birbirilerini kendi evlerine davet ederek tanışmalarına yardımcı oluyoruz. Bunu gönüllü
olarak yapıyoruz ama profesyoneller gibi çalışıyoruz” diyerek, iki toplumlu bir projeyi
tamamen gönüllülük esası ve sevgiyle yürüttüklerini kaydetti.

“Programda yer alan herkes gönüllü”
Programlarının tek ve benzeri olmayan bir program olduğundan bahseden Simge
Kahvecioğlu, “Projede yer alan herkes gönüllü. En başta gelen prensibimiz de hiçbir siyasi
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partiden destek almamak. Çünkü kimseye bağımlı olmak istemiyoruz. Bütçemiz de
gönüllülük ve barışı isteyen destekleyen insanların desteğiyle oluşuyor. Maddi olarak
aslında desteğin büyük bölümünü bağlantımız olan Amerika’daki gönüllü çalışan
koordinatörlerin Kıbrıs sorununu anlatarak oluşturdukları katkılar oluşturuyor” dedi.

“İlk adımı Ara Bölge’de atıyorlar”
15-18 arası gençleri belli seçilme kriteri sonrasında, 2 gün boyunca iki toplumlu olarak bir
araya getirdiklerini söyleyen Kahvecioğlu, “Çocuklar bu süre içerisinde Amerika’da
kendilerine ev arkadaşlığı yapacak kişileri seçiyorlar ve biz kesinlikle belirleyici herhangi bir
zorlamada bulunmuyoruz. Demokratik bir seçim yaptırıyoruz. Diğer toplumlardaki
kendilerine en yakın aileleri de tanıma fırsatı veriyoruz. Ara Bölge’de bir araya getirilerek
kaynaşmaları için ilk adımı attırmış oluyoruz” açıklamasında bulundu.

“Çocukların ön yargıları aileleriyle alakalı”
Bu projeye dahil olan çocukların savaş ve acıları yaşamış kuşağa göre daha önyargısız
olabileceğinin de söylenebilmesinin tamamen aileye bağlı olduğuna da işaret eden
Kahvecioğlu, “Bu çocukların ön yargıları az diyemiyorum bu ailelere bağlı. Bizim programa
gelenler Türkleri çok farklı tanımış olduklarını düşünüyorlar. Biz gençleri topladığımızda
Türkler ve Rumlar arasında liste yapmalarını istiyoruz, iki toplumun birbiri hakkındaki
düşüncelerini. Günün sonunda tekrar bir değerlendirme yazısı alıyoruz ve aradaki farkın
şaşırtacak derecede olumlu olduğunu görüyoruz. Birbirlerine karşı önceden oluşan ön
yargının olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgeler Portland, Washington DC, New Hampshire”
Projede Türk tarafında kendisinin, Sarper İnce ve Çise Sakallı’nın görev aldığını söyleyen
Kahvecioğlu Rum tarafında da Sotia Adamidou ve iki de başka koordinatörlerin
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bunlara ek olarak Amerika’daki koordinatörlerin de
canı gönülden çalışmalarını yürüttüğünden bahseden Kahvecioğlu, “Portland, Washington
DC, New Hampshire bu yıl San Francisco da eklenebilir. Sürekli bölgeler artıyor. Özellikle
Amerika’nın seçilmesinin nedeni de oradaki koordine içerisinde olduğumuz bir grubun 20
yıl kadar Kuzey İrlanda’da da Katolik ve Protestan’larla ilgili böyle bir program yapmış
olmaları. Bunu devam ettirmeyi düşündüklerinde Kıbrıs’ı da öğrenmişler. Ve kapımızı
çalarak bizimle iletişime geçtiler” dedi.

“Oda arkadaşlığından öte, ömür boyu kardeş edindikleri ifade ediyorlar”
Projeye katılanların seçtikleri arkadaşlarıyla 4 hafta koordinatörlerin belirlediği Amerika’daki
ailelerin yanına gitme şansı yakaladıklarını söyleyen Kahvecioğlu, “Hangi ailenin yanında
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kalacaklarını kendileri seçebilecekken, biz de başvurulardaki benzer özellikli aileleri
belirliyoruz ve sunuyoruz yardımcı oluyoruz. İlgi alanları, benzer özellikleri önceden
belirlenirse seçim de kolaylaşıyor. Programa katılan çocukların aileleriyle SKYP’le haftada 1
konuşma şansı var. Kıbrıs’taki ailelerde zaten kalınacak ailenin tüm iletişim adresi olur”
diyerek, gençlerin de sürekli kendi içlerinde buluştuklarını, birbirilerine karşı güven
duygusunu geliştirdikleri aktivitelerle iç içe olduklarını söyledi. Çocukların bu programla
aynı odayı paylaşmaktan öte daha büyük bir şey daha kazandıkların ifade ettiklerini
söyleyen Kahvecioğlu, “Odadan öte, ömür boyu kardeş edindikleri ifade ediyorlar” dedi.

“Ekimde diploma töreni yapılıyor”
Cyprus Friendship Programme (Kıbrıs Arkadaşlık Programı)’ın bir yıllık program olduğundan
bahseden Kahvecioğlu, “Bizim çocuklarda aradığımız özellik liseden mezun olmalarına 1 yıl
olması çünkü bir yıl içerisinde bu bağları ilerletmeleri gerekir. Her yıl ekim ayında 600-700
kişilik bir diploma töreni düzenliyoruz. Aldıkları bu diplomaları üniversite girişinde de
kullanabilirler” ifadelerini kullanarak, kendilerinden sonra da bu iletişim ve etkileşimin
devam ettiğini söyledi.

“8 yılda 500 öğrenciyle buluştuk”
Bütün olayın aslında ailelerde ve güvende bittiğini açıklayan Kahvecioğlu, “İş yine güvende
bitiyor, 8 yılda 500 öğrenciyi bu proje kapsamında götürdüğümüzü ve hiçbir sıkıntı
yaşamadığımızı ifade ediyoruz. Böyle bir şey yaşanacak olsa bile, her konuyu hassasiyet
göstereceğimizin garantisini veriyoruz” açıklamasında bulunan Kahvecioğlu, çocukların
Larnaka’da uçağa bindikleri andan yine Larnaka’da uçaktan inene kadar yetişkin
gözetiminde olacaklarını da dile getirdi. Ayrıca Kahvecioğlu, “Aileleri hiçbir şekilde
zorlamıyoruz, ailesel düzlemde görüşmeleri için. Ancak programın yapısı gereği, illaki bir
şekilde içinde oluyor ve tanışıyorlar aileler” dedi.

“Trodos turları da yapılıyor”
Projenin sadece Amerika ayağının değil, bir de Trodos ayağının olduğunu söyleyen
Kahvecioğlu, “Şimdi 4’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Trodos etkinliklerimiz de oluyor.
Felsefe yine aynı şekilde birbirilerini tanımak ve alışverişte bulunmaktır. Ayrıca başka
aktivitelerle de başka gruplarla iletişim halindeyiz, başka ülkelerdeki örgütlerle” ifadelerini
kullandı.
Programa Cyprusfrendship.org web sayfasından başvuru yapılabileceğinin altını çizen
Kahvecioğlu, “O sayfadan benim mail adresime ve oradaki telefon numarasını da arayarak
bize ulaşabilirler. 29 Şubat Pazartesi günü başvurularımız bitiyor. Bu süre zarfında biz de
17-18-19 Şubatta aileleri bilgilendirmek için toplantılar gerçekleştireceğiz. 5 Mart Cumartesi
de mülakata çağrılarak belirlenecekler” şeklinde konuşu.
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“Projenin tek şartı barışçıl olunması”
Projenin tek şartının insanların barışçıl olması olduğuna işaret eden Kahvecioğlu şöyle
konuştu: “Çocuklarda aradığımız nitelikler girdikleri ortama ayak uydurabilmeleridir.
Derdini anlatabilecek derecede İngilizcesinin olması lazım. Karşı tarafı dinliyor mu?,
İnsancıl olan karakterlerine bakıyoruz. Katıldıkları aktiviteleri okul hayatı ve sosyal
çevresine bakılıyor. Türk gençleri Rum koordinatörler mülakata alırken, Rum gençleri de
Türk koordinatörler alıyorlar. Bizden sonra bu çocukların ortak çalışmalar yaptıklarını
görünce çok mutlu oluyoruz. Özellikle de Birleşmiş Milletler çok mutlu bu konuda.
Desteklerini hiç esirgemiyorlar.”

Hem Türkler hem Rumlar 1 dakikalık saygı duruşu yaptı
Ayrıca Kahvecioğlu, Kıbrıs Dostluk Programı’nın başlıca özelliği olan Kıbrıs’ta herkesin
yeterince acı çekmiş olduğu gerçeği hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyleyerek
konuşmasını şöyle tamamladı: “Örneğin CFP’li gençler Kıbrıs’ın coğrafik merkezinde bir
halka oluşturup iki toplumun kayıpları adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Bu,
derin yaraların iyileşmesi adına çok değerli bir andı.”
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