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Two men, a vision and an olive tree
In 2001, on the island of Samos, two men planted an olive tree, wanting to give strong roots 
to their vision of peace. George Papandreou, at the time Minister of Foreign Affairs of Greece 
and İsmail Cem, Foreign Minister of Turkey, dared to go against the tide, opening an era of new 
relations between Turkey and Greece. 

A few months later, they traveled to Israel and Palestine, mediating for ending the siege of the  
Nativity Church in Bethlehem, becoming an example of how politicians divided by history, 
could work together for the common good, putting aside animosity and prejudice. 

When İsmail Cem passed away in 2007, George Papandreou after attending his funeral stated: 
“Today, when I came here to the cemetery to leave an olive branch from my garden, I wanted to 
pay my last respects to my friend and remind all,  that years ago we were on the island of Samos, 
where together we planted an olive tree to symbolize peace.” 

“I wanted to say to İsmail that this olive tree is strong, and I will work very hard to make it 
stronger for peace between our countries and our peoples.” He added, “We had many moments 
together, many difficult, but also many happy moments in making our vision come true.” In one 
of those happy moments, the two colleagues, shared the idea of encouraging peace builders by 
creating an award. A project, that remained unaccomplished.

Years passed and despite remaining bilateral problems, Greece and Turkey increased their 
level of cooperation in many fields. The olive tree of Samos developed strong roots and resisted 
the tough winds of heavy winters. Its perseverance to remind one of an unfulfilled dream- 
inspired George Papandreou and İsmail Cem’s daughter İpek Cem Taha, to go forward in 
implementing the Cem Papandreou Peace Award. An Award to be given to individuals and 
groups that contributed in promoting peace in the broader region in an original and inspiring 
way. They decided to give the first award in 2015, in the framework of the yearly international 
Symi Symposium in Greece and a special event in Turkey. 

The inaugural Cem Papandreou Peace Award cannot but honor those who planted the seeds 
of the Greek - Turkish rapprochement in very difficult circumstances.

Theodore Papalexopoulos and Şarık Tara are two businessmen who sensed early enough, the 
economic and political potential resulting from a normalization of relations between Greece 
and Turkey. They became pioneers in supporting this goal, creating links between the two 
business communities, advocating the benefits of rapprochement to decision makers and 
encouraging civil society organizations to multiply initiatives.

The Greek Turkish Forum is a one and a half track diplomacy network, composed of former 
diplomats, academics, politicians and journalists, trying to generate creative ideas for resolving 
differences between the two countries. The GTF achievements prove the significance of long 
term peace building projects and the added value of including committed personalities.

George Papandreou and İsmail Cem’s family hope that by bringing to light role models that 
can inspire the young generation and cultivate a spirit of peace, the olive tree vision will remain 
strong, giving hope to all victims of prejudice, ethnic division, religious discrimination and 
violent conflicts.

Athens Circa 2000
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Dear Family of Peace:

If we are to make any more war in this world of ours, it should definitely be a ‘war for peace.’

Isn’t it strange that anytime we use the word ‘war’, it speaks to us about action?  And anytime 
we talk of peace, we somehow feel it is about passiveness.  At least the connotation of lack of 
action is there.

In reality, building peace requires every bit of action and activism that we can give it. Sustainable 
peace requires not only intention and resolve, but also strategy, action and cooperation.

When İsmail Cem and George Papandreou dreamt of making peace between Greece and 
Turkey as clocks were ticking for the 21st century, they in fact acted with exactly these notions 
in mind.  They were fully aware that intention and resolve were only part of the picture.  They 
in fact approached their role as ‘statesmen who had peace on their mind’ both between the two 
countries as well as more broadly within the global context.  They worked on a wide range of 
issues with intent, strategy, action and negotiation, being fully aware that in fact they were not 
seeing eye to eye on many of those, except for their intention on peace.

Their story takes a different turn now as we work on building the Cem Papandreou Peace 
Award.  Reserved for individuals or institutions who make a dramatic impact for peace, we are 
proud to present the inaugural recipients of the Cem Papandreou Peace Award to the public. 

We as the family of İsmail Cem hope that our work together with H.E. Mr. George Papandreou, 
Former Prime Minister of Greece, will contribute to both increased awareness on peace, as well 
as provide inspiration for the next generation of ‘peace leaders.’

For just as we strive for freedom and justice, we should equally strive for peace as the 
complementary value of human existence.

 
İpek Cem Taha

Let’s Talk Peace

Corfu 2015
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George A. Papandreou completed his university studies at Amherst 
College in Massachusetts and graduate studies at the London School 
of Economics.

He was involved very early in politics and was elected for the first time 
as member of Parliament in 1981. As Education Minister, from 1994-
1996, George Papandreou founded the Open University in Greece, an 

innovative national effort to facilitate undergraduate and graduate distance learning.

As Foreign Minister from 1999–2004, he was widely praised for his diplomatic bridge building. 
Together with his Turkish counterpart İsmail Cem, he was instrumental in promoting Greek-
Turkish rapprochement.  He played a key role in the negotiations that led to Turkey’s European 
Union (EU) candidacy in 1999 and Cyprus’s entry into the EU in May 2004.

Before the Athens Olympic Games, George Papandreou advocated the idea of reviving 
the Olympic Truce. At the time he wrote, “Greece decided that it should offer something 
unique, something above and beyond this institution, aside from the Olympic Games and the 
Cultural Olympics; that is the reason for the country’s pursuance and achievement in reviving 
the Olympic Truce. The ancient Greek God Apollo had demanded from ancient Greeks to 
conduct the best games possible in order to bring an end to the war. So it was: an Olympic 
Truce was declared at each Game.” In its offer for the Olympic Games in Athens 2004, Greece 
promised to revive one more the ancient Greek tradition: the Olympic Truce. As a result of the 
collaboration between Greece and the International Olympic Academy, this promise has been 
fulfilled. Papandreou is Vice President of the Foundation for Olympic Truce. 

Knowing that to address current challenges it is of paramount importance to think and act 
globally, since 2006, he is the President of the Socialist International, the largest organization 
of progressive political parties. 

He served as the Prime Minister of Greece from October 6, 2009 - November 11, 2011, after 
the Panhellenic Socialist Movement’s (PASOK) victory in the October 2009 national elections 
and was the President of PASOK from 2004 until 2012. 

As Prime Minister of Greece, George Papandreou was at the forefront of the global financial 
crisis and, through complex and difficult negotiations, he managed to avoid his country’s 
bankruptcy, at the same time applying a series of structural reforms to modernize Greece. For 
this reason he was named one of Foreign Policy magazine’s Top 100 Global Thinkers in 2010 
for “making the best of Greece’s worst year.”

In January of 2015 he founded a new political party, the Movement of Democratic Socialists. 
Currently, George Papandreou is also a member of the Global Leadership Council of Sustainable 
Development Solutions Network - A Global Initiative for the United Nations, a member of 
the Global Leadership Council of the international humanitarian organization Mercy Corps, a 
Commissioner of the Global Commission on Drug Policy and a member of Club de Madrid. 

İsmail Cem was born on February 15, 1940 in Istanbul. From an early 
age, he developed a keen sense of providing equity in society as a key 
ideal he would uphold throughout his life. 

Cem graduated from Istanbul Robert College in 1959 and from 
Lausanne University Law School in 1963. Having completed his 
postgraduate studies on Political Sociology in Paris Political Sciences 

Institute in 1981, Cem worked in various newspapers as writer and manager. He served as the 
Chairman of Turkish Journalists’ Union Istanbul Branch between 1971-1974 and as the General 
Manager of TRT (Turkish Radio and Television Corporation) between 1974 and 1975- where 
he is remembered as the person who started modern television broadcasting in Turkey. He was 
actively involved in the management of the European Institute for the Media, headquartered 
in Germany. Between 1975-1981 and after 1985, Cem engaged in politics alongside with his 
journalism career and took an active role in political parties’ leadership.

Cem was elected Istanbul MP in the general elections of 1987 and 1991, and Kayseri MP 
in the 1995 and 1999 elections. He was a member and later the president of the Turkish 
Grand National Assembly Delegation in the Council of Europe’s Parliament in Strasbourg. 
He served as Deputy Chairman of the Socialist Group in the Council of Europe’s Parliament 
between 1989-1995. İsmail Cem became the Minister of Culture in 1995 and the Minister of 
Foreign Affairs between 1997-2002. During his term of office Turkish Foreign Politics became 
multifaceted with Turkey becoming a candidate country for the EU in the Helsinki Summit 
and the Alliance of Civilizations Project was launched in Istanbul with a broad participation. 
During his tenure as Foreign Minister, Cem - along with Greek FM George Papandreou- 
initiated a rapprochement with Greece, which was subsequently supported and strengthened 
by the citizens of both countries.

Cem has been a respected author and published thirteen books, most of which on the Sociology 
of Turkish Politics and social democracy. The History of  Underdevelopment in Turkey- a 
classic study on Turkey’s socio-political roots; Articles on Turkey; March12 – Articles, March 
12 –Review (2 volumes); 500 Days at TRT; Political Writings; Turkey in Transition; Myths 
About Social Democracy or Democratic Socialism; Social Democracy in Turkey, Obstacles and 
Solutions; The New Left, the Quest of the Left; Essays for the Future. He had also planned 
a three volume series on Turkey, Europe and Eurasia. I: Strategy-Greece-Cyprus and II: The 
European Union and Turkey were his latest books published in this series. Turkey in the New 
Century was a foreign policy study that Cem had written in English, which later got translated 
to German. Cem was an avid photographer and also published two photography books, The 
Seasons, compiled from his previously exhibited photos.

Cem was globally acknowledged as an acclaimed Turkish politician and a Man of Peace for 
the politics he adopted during his term as the Minister of Foreign Affairs. He spoke English 
and French, and was able to communicate and work as effectively with many different parts of 
society as well as with feuding nations. Cem passed away on January 24, 2007 and was mourned 
as a much loved statesman, author and intellectual.

İsmail CemGeorge A. Papandreou
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Cem Papandreou Peace Award

The logo for the Cem Papandreou Peace Award was designed with the idea that the condition 
of “permanent peace” requires long lasting, carefully nurtured political dialogue and mutual 
understanding. Overlapping dot patterns form a subtle geometry, while different colors suggest 
multiple views and intentions, aimed toward a common, universal goal. The logo was designed 
by Coşkun Sami.

The distinguished glass artist, Felekşan Onar, transposed the logo to create a unique glass 
sculpture for the Cem Papandreou Peace Award. This one-of-a-kind design allows light to 
radiate through and around the colors, embodying the notion of unity through diversity.

The Cem Papandreou Peace Award 

Designed by Felekşan Onar



10 11

Şarık Tara and Theodore Papalexopoulos are two exceptional leaders in their respective 
communities who always understood that prosperity and development can only flourish in a 
stable and peaceful geopolitical environment.

In the case of Greece and Turkey they tried, discreetly, over the years to support improved 
relations and to supply decision makers with precious advice.

From the 1988 Davos summit, when Şarık Tara facilitated the historical meeting between 
Greek Prime Minister Andreas Papandreou and Turkish President Turgut Özal, to Theodore 
Papalexopoulos’ courageous efforts in the early 1990s to mobilize the business communities 
of both countries for closer cooperation, the two entrepreneurs left their mark throughout the 
most crucial moments of the Greek-Turkish rapprochement.

By giving the honorary Cem Papandreou Award 2015 to Şarık Tara and Theodore 
Papalexopoulos, we hope to inspire young members of the business community in Greece and 
in Turkey to follow these role models and to actively support the efforts of civil society and 
decision makers in order to create a peaceful and prosperous Eastern Mediterranean.

Şarık Tara and Theodore Papalexopoulos, 
two enlightened entrepreneurs working for peace

The Greek Turkish Forum
The Greek Turkish Forum receives the inaugural Cem Papandreou Peace Award in recognition 
of its long-standing commitment to transforming relations between Greece and Turkey. 

The Greek Turkish Forum was founded following a conference at Wilton Park in November 
1997 and held its first meeting under the auspices of the Royal United Services Institute in 
London in May 1998. The coordinators at the time were Admiral Güven Erkaya and Professor 
Christos Rozakis. 

Established at a time when relations between Greece and Turkey were at an all-time low, the 
Forum represented the beginning of a new and innovative form of diplomacy between the two 
countries. Rather than only rely on their governments, a group of concerned and influential 
individuals, took it upon themselves to establish a setting for open, civic dialogue.  Today this 
is called ‘one-and-a-half track diplomacy,’ and we have become used to such efforts around the 
world. The Greek Turkish Forum was one of the first, has already had a continuous existence 
for eighteen years and, although initially supported by outside foreign policy institutions, long 
ago became self-sufficient.

The Forum brings together prominent Greeks and Turks - leading businessmen, respected 
senior academics and journalists, distinguished former politicians and diplomats from both 
countries - acting as private individuals concerned to improve and strengthen Greek-Turkish 
bilateral relations. Their work is private in strategy but public in purpose.

Since their first meeting, held in the wake of the EU’s Luxembourg Summit, the Forum has 
sought to stimulate public debate and influence policy-making on bilateral issues through 
agreed statements, which it has communicated privately to the political leadership and senior 
officials and presented in influential media in both countries. 

Since its inception the Forum has met on a quarterly basis and, with the encouragement of 
the Foreign Ministries of Greece and Turkey, has supported the process of rapprochement 
and subsequent thaw in the bilateral relations of the two countries by providing an informal 
diplomatic forum to explore in-depth foreign policy issues of common interest – such as the 
Aegean dispute, the minorities issue, Turkey’s EU accession process and the Cyprus Problem. 
To allow for an open and frank discussion of the issues, participants to GTF meetings always 
speak under their personal capacity, while ‘Chatham House Rules’ are observed in the reporting 
of GTF proceedings. 

Among the Forum’s achievements have been agreed joint papers  in 2000 setting out a possible 
way forward towards a settlement in the Aegean. In 2006, following an expressed interest by 
leading figures of Greek Cypriot and Turkish Cypriot civil society, the GTF decided to form a 
Cyprus Chapter, hoping that the lessons learnt and synergies achieved during the years of the 
GTF’s operation would be put to work in the pursuit of a lasting and durable settlement of 
the Cyprus Problem. In addition to participating in all the regular meetings of the GTF, with 
Nicosia now also included as one of the primary venues, the Cyprus Chapter convenes on a 
regular basis in Cyprus, to discuss political developments and supervise various actions and 
initiatives that it is involved in. 

The GTF considers its work to be valuable even when necessarily invisible and will never forget 
the words of its Turkish coordinator when visiting Athens in the early days of the Forum: “It is 
precisely when things are most difficult that we most need to meet and talk.”

The Greek Turkish Forum is coordinated jointly by Prof. Dr. Üstün Ergüder and Costa Carras. 

The Forum’s work has been supported over the years by public and private institutions in 
Greece and Turkey.

Turkey Chapter Members
Mensur Akgün, Mustafa Aydın, Pekin Baran, Daryal Batıbay, Cem Duna, Üstun Ergüder, Temel 
İskit, Soli Özel, Ümit Pamir, Özlem Piltanoğlu, Murat Sungar, Volkan Vural, Yaşar Yakış, Rana 
Zincir Celal.

Previous members from Turkey have included İlter Türkmen and Mehmet Ali Birand along 
with other prominent figures from diplomacy, business, academia and civil society.

Greece Chapter Members
Costa Carras, Elias Clis, Thanos Dokos, Constantinos Filis, Ioannis N. Grigoriadis, 
Evanthis Hatzivassiliou, Paulina Lampsa, Vassilis Papaioannou, Christos Rozakis, Dimitris 
Triantaphyllou. 

Previous members from Greece include Pavlos Apostolidis, Theodore Couloumbis, Argyris 
Fatouros, George Kapopoulos, Constantine Papadopoulos, Thanos Veremis, Costa Zepos.

Cyprus Chapter Members
Coordinators: Erol Kaymak and Charis Psaltis.

Xenia Constantinou, Achilleas Demetriades, Stavri Kalopsidiotou, Erol Kaymak, Niyazi 
Kızılyürek, Alexandros Lordos, Manthos Mavromatis, Nicos Moudouros, Erdil Nami, Charis  
Psaltis, Ahmet Sözen, Oya Talat.

Previous members from Cyprus include Emine Çolak, Andros Kyprianou, Andreas 
Mavrommatis, Yiannakis Skordis.
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İpek Cem Taha is a Turkish entrepreneur, journalist, and an active 
board member of several local and international organizations. İpek 
is the Founding Director of Columbia Global Centers | Istanbul since 
its inception in 2011. The Center is working to build collaborative 
programs and projects that link Columbia University to Turkey, and 
the Istanbul Center to the seven other Global Centers worldwide. 
Her mandates include programming on such issues as education, 

sustainability, peace and conflict resolution, women’s empowerment, social entrepreneurship, 
public health as well as work on the history, culture and future of cities, and specifically that 
of Istanbul. 

After graduating from Robert College of Istanbul, İpek received her B.A. degree with Honors 
in Political Science from Amherst College. She holds an M.B.A. from the Columbia University 
Graduate School of Business and an M.I.A. from the Columbia University Graduate School of 
International and Public Affairs.

In her early career, İpek Cem Taha was an Associate at Bankers Trust Company (Deutsche 
Bank) in New York, in the International Capital Markets Group. She was a co-founder and 
partner of Netwise between 1996-2007, an Internet communications company with clients 
including multinationals and financial institutions. Between 2007-2011, she was working with 
Melak Yatırım, providing consultancy for multinational private equity funds.

Between 2005-2010, İpek was producing and hosting ‘Global Leaders,’ a television program on 
NTV networks, consisting of interviews with personalities such as Pele, Kofi Annan, Richard 
Branson, Howard Schultz and Madeleine Albright.  Before creating Global Leaders, İpek was 
for eight years a columnist for daily newspapers, including Milliyet, Yeni Yüzyıl and Sabah. 

İpek Cem Taha is a founding board member and active leader in several non-profit organizations 
in Turkey, including URAK (National Competitiveness Research Institute), KAGIDER (Women 
Entrepreneurs Association) and SAHA, an association that supports Turkish contemporary art 
internationally. Since 2012, İpek Cem Taha is a Trustee of Robert College of Istanbul. She 
has also been a board member of the Strategic Advisory Council of the Marseille Center for 
Mediterranean Integration, and of the International Advisory Council of Columbia University. 

Elected an Eisenhower Fellow in 2003, İpek Cem Taha represented Turkey as a young leader 
in their Multi-Nation Program. She has also been named an Honorary Professor of Public 
Relations and Communications from the Ionian University in 2012 for her work in the 
consolidation of friendship, peace and cooperation between Greece and Turkey. İpek recently 
joined Allianz Turkey’s Advisory Board in 2015. 

İpek Cem Taha 
Şarık Tara, born in Skopje in 1930, arrived in Istanbul in 1942, where 
he was joined two years later by his parents: his mother Mahmure, the 
daughter of a well-respected Turkish family and his father Fevzi Hacı 
Hamziç, a lawyer from the Sanjak town of Priboj. When he came to 
Turkey, in 1944, Fevzi Hacı Hamzic changed his surname to Tara, after 
the Tara River, which flows through Montenegro. 

In Istanbul, Şarık, graduated with a degree in civil engineering from the 
Istanbul Technical University and in 1957 founded a company that has carried the name Enka 
since 1961. Today, Enka is a global engineering and construction company and is the largest 
energy producer in Turkey’s private sector.

Tara is one of the pioneers of second-track diplomacy in Turkey. In every field he acted with 
the conviction that dialogue and tolerance would serve peace and friendship, and has from the 
early 1970s been an active participant in international political and economic events. He had 
an influential role in bringing Greece and Turkey together in the late 1980s, as well as in the 
then historic opening of the European Union towards Turkey at the Helsinki Summit in 1999.

Şarık Tara

Theodore Papalexopoulos graduated from the Federal Institute of 
Technology (ETH) in Zurich with a degree in Civil Engineering, and 
took part in executive courses in France at INSEAD. He has been 
active in industry since 1952, particularly in cement and textiles. He 
is a former member and Deputy Chairman of the Board of TITAN 
Cement Company, where he currently acts as an advisor to the top 
management. He has been a leading figure in a number of international 

professional organizations, serving as the Chairman of the Federation of Greek Industries 
(1982-1988), former member of the European Round Table of Industrialists, former member 
of the Board of Directors of the Association for the Monetary Union of Europe, founding 
member and Honorary Chairman of the Board of Directors of the Foundation of Economic 
and Industrial Research (IOBE). He is also a founding member and Honorary Chairman of the 
Citizens’ Movement for an Open Society and the founding member and first Chairman of the 
Council of Greek-Turkish Business Cooperation. He is an Honorary Doctor of the Department 
of Banking and Financial Management, University of Piraeus as well as an Honorary Doctor of 
Law of the American College of Greece – DEREE.

Theodore Papalexopoulos
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The Turkish pianist, Fazıl Say, studied piano and composition at 
the Ankara State Conservatory. At the age of 17 he was awarded a 
scholarship that enabled him to study for five years with David Levine 
at the Robert Schumann Institute in Düsseldorf. From 1992 to 1995 he 
continued his studies at the Berlin Conservatory. In 1994 he was the 

winner of the Young Concert Artists International Auditions, which gave a rapid start to his 
international career.

Fazıl Say is a regular guest with the New York Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic 
Orchestra, Baltimore Symphony, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, BBC Philharmonic, 
Orchestre National de France and other leading orchestras across the globe. He has appeared 
at the Lucerne Festival, the Ruhr Piano Festival, the Rheingau Music Festival, the Verbier 
Festival, the Montpellier Festival, the Beethoven Festival Bonn, and in all the world’s leading 
concert halls.

Fazıl Say’s passion for jazz and improvisation led him to found a ‘Worldjazz’ quartet with the 
Turkish ney virtuoso Kudsi Ergüner. 

Fazıl Say is just as much a composer as he is a pianist. He wrote the work Black Hymns at 
the age of 16. In 1991 he premiered his Concerto for Piano and Violin with the Berliner 
Symphoniker, and in 1996 his second piano concerto Silk Road was given its first performance 
in Boston. His oratorio Nazim, based on poems by the famous Turkish poet Nazim Hikmet 
and commissioned by the Turkish Ministry of Culture, was premiered in Ankara in 2001 in 
the presence of Turkey’s President. His oratorio Requiem for Metin Altiok was premiered in 
2003 at the Istanbul Festival before an audience of 5000. He has composed highly virtuosic 
adaptations for piano and orchestra of such works as Mozart’s Rondo alla turca and Paganini 
Jazz.

Fazıl Say’s first recording, a Mozart disc released in 1998, garnered rave reviews from the press. 
He has received numerous international awards for this recording, including the 2001 Echo-
Preis Klassik and the 2001 German Music Critics’ Best Recording of the Year Award. 

In the summer of 2005 the Franco-German television channel Arte shot a full-length portrait of 
Fazil Say in Istanbul, Aspendos, Munich, and other places. In 2005 a DVD production of his 
work for chorus and orchestra Nazim was filmed in Aspendos.

Fazıl Say Thank you

Şarık Tara

Serdar Bilgili

Fazıl Say

Nuri Çolakoğlu

Yasemin Pirinçcioğlu

Felekşan Onar

Paulina Lampsa

Rana Zincir Celal

Coşkun Sami

ENKA Schools

Nilay Tokay
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Cem Papandreu Barış Ödülü Töreni

Moderatör: ÖZLEM GÜRSES

16 Nisan Cumartesi, 2016
ENKA Okulları 

İstanbul

16:15 Cem Papandreu Barış Ödülü Sunumu

Cem Papandreou Barış Ödülü Filmi
İpek Cem Taha

Sayın Yorgo Papandreu
İsmail Cem’ın Anısına

16:45 Cem Papandreu Barış Ödülü Takdimi

Türk Yunan Forumu  
Costa Carras ve Prof. Dr. Üstün Ergüder

Theodore Papaleksopulos

Şarık Tara

17:30  Fazıl Say 
Piyano Dinletisi

18:00 Kokteyl

Cem Papandreou Peace Award Ceremony

Master of Ceremony: ÖZLEM GÜRSES

 Saturday, April 16, 2016
ENKA Schools

Istanbul

16:15 Introducing the Cem Papandreou Peace Award 

Cem Papandreou Peace Award Film
İpek Cem Taha

H.E. George Papandreou
Tribute to İsmail Cem

16:45 Presentation of the Cem Papandreou Peace Award

Greek Turkish Forum
Costa Carras and Prof. Üstün Ergüder 

Theodore Papalexopoulos

Şarık Tara

17:30  Fazıl Say 
Pianist 

Special Appearance

18:00 Reception
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Atina Circa 2000

İki adam, bir vizyon ve bir zeytin ağacı
2001 yılında Sisam Adası’nda iki adam, düşledikleri barışa sağlam bir kök oluşturması hayaliyle 
bir zeytin ağacı diktiler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile Türkiye Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem akıntıya karşı kürek çekme cesaretini sergileyerek Türkiye ile Yunanistan 
arasında yeni bir dönemin açılmasını sağladılar.

Bir kaç ay sonra İsrail ve Filistin’e giderek Hz. İsa’nın doğduğu yer olduğuna inanılan 
Beytüllahim’deki Doğuş Kilisesi kuşatmasının kaldırılmasında arabuluculuk yaptıklarında, 
tarihin birbirlerinden ayırdığı siyasetçilerin düşmanlık ve önyargıları bir kenara bırakarak kamu 
yararı için nasıl birlikte çalışabileceklerine dair bir örnek oluşturdular.

İsmail Cem 2007 yılında vefat ettiğinde cenaze törenine katılan Yorgo Papandreu, “Dostumu 
son yolculuğuna uğurladığım bugün, bahçemden getirdiğim bu zeytin dalını mezarına 
bırakırken herkese yıllar önce Sisam Ada’sında barışı temsilen bir zeytin ağacı diktiğimizi 
hatırlatmak istedim” demişti.

“İsmail’e, bu zeytin ağacının sağlam olduğunu ve bu ağacı ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki 
barışı daha da güçlendirmek için çok çaba göstereceğimi söylemek isterim” diye ekleyerek 
sözlerine şöyle devam etmişti: “Hayalimizi gerçekleştirmek için birlikte oldukça zor ama bir 
o kadar da mutlu zamanlar geçirdik.” İşte bu mutlu zamanlardan birinde, bu iki meslektaş 
barışa destek verenleri bir ödül çevresinde birleştirmeyi düşündüler. Bu yarım kalan bir proje 
olmuştu.

Aradan yıllar geçti ve Yunanistan ile Türkiye aralarında süregelen sorunlara rağmen bir çok 
alandaki iş birliklerini pekiştirerek daha üst düzeye taşıdılar. Sisam’a dikilen zeytin ağacı güçlü 
kökler salmıştı ve zorlu fırtınalara ve kara kış şartlarına karşı direnmeyi sürdürüyordu. Bu 
ağacın yarım kalan bir hayali hatırlatma konusunda sergilediği azim, İsmail Cem’in kızı İpek 
Cem Taha ile Yorgo Papandreu’yu daha da ileri bir adım atarak bir Cem Papandreu Barış 
Ödülü oluşturmaya yöneltti. Ödül bu bölge ve yakın çevresinde barışın desteklenmesinde 
emeği geçen ve yaratıcı ve ilham verici katkılarda bulunan gruplara ya da bireylere verilmek 
üzere düşünülmüştü. Ödüllerin ilkinin 2015 yılında, Yunanistan’da her yıl gerçekleştirilen 
Uluslararası Symi Sempozyumu çerçevesinde ve Türkiye’de düzenlenecek özel bir etkinlikte 
verilmesine karar verilmişti.

İlk olacak bu Cem Papandreu Barış Ödülü, elbette ki Türk-Yunan barışı tohumlarını son 
derece zor şartlarda ekmiş bulunanlar adına verilecektir.

Theodore Papaleksopulos ve Şarık Tara, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesiyle 
ortaya çıkacak siyasi ve ekonomik potansiyeli önceden gören ilk iş adamlarındandır. Bu hedefe 
ilk desteği vererek öncülük etmiş ve iki ülkenin ticari birlikleri arasında ilişkiler kurarak karar 
mekanizmaları karşısında barış ve uzlaşmanın sağlayacağı avantajların savunuculuğunu yapmış 
ve sivil toplum örgütlerini girişimlerini artırmaları yönünde desteklemişlerdir.

Türk Yunan Forumu (GTF) eski diplomatlar, akademisyenler ve gazetecilerin oluşturduğu 
toplumlar arası bir diplomasi ağıdır ve iki ülke arasındaki farklılıkların aşılması için yaratıcı 
çözümler geliştirmeye çalışmaktadır. GTF’nin kaydettiği başarılar barışın tesis edilmesinde 
uzun vadeli projelerin ve bu  projelere  barışa gönül vermiş kişilerin katılımlarının yarattığı 
katma değerin anlam ve önemini ortaya koymaktadır.

Yorgo Papandreu ve İsmail Cem’in aileleri,  genç nesle bir ilham kaynağı teşkil ederek barış 
ruhunun serpilebilmesine hizmet edebilecek rol modellerin ortaya çıkarılmasıyla, önyargı, etnik 
ve dini ayrım, savaş ve şiddet kurbanlarına umut vererek zeytin ağacı hayali ile oluşturulan 
vizyonunun sağlam kalacağını ümit etmektedirler.
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Sevgili Barış Ailesi:

Eğer biz hâlâ adına savaşacak bir emel arıyorsak, barış için savaşmaya ne dersiniz?

‘Savaş’ sözcüğünü her kullanışımızda, o sözcüğün bize bir eylem çağrıştırıyor olması garip değil 
mi? Buna karşılık, ne zaman ‘barış’ desek, sanki bu kelime bize eylemsizlik duygusu veriyor. 

Aslında kalıcı barışı inşa etmek için çok aktif bir yaklaşıma ihtiyaç var. Sürdürülebilir bir barış, 
yalnız niyeti ve kararlılığı değil, stratejiyi, eylemi ve işbirliğini de gerektirir.

İsmail Cem ile Yorgo Papandreu, Yunanistan’la Türkiye arasında ortak barış idealini 
paylaştıklarında, kararlılık ve stratejik bir bir bakış açısıyla adımlarını kurguladılar. Geniş 
alanlara yayılmış çeşitli konular üzerindeki çalışmalarını, kararlılıkla, mantıkla, eylemle 
pekiştirdikler. Birçok konuda ülkeleri adına farklı öncelikleri olabilse de barış için niyetleri hep 
birdi.

Cem Papandreu Barış Ödülü ile, İsmail Cem ve Yorgo Papandreu’nun yarattıkları önemli ivme 
yeni bir anlam kazanıyor. Barış yolunda etkin katkı sağlamış olan kurum ve bireylere verilecek 
Cem Papandreu Barış Ödülü’nün ilk sahiplerini kamuoyuyla paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duymaktayız.

İsmail Cem ailesi olarak, Yunanistan Eski Başbakanı, değerli dostumuz, Yorgo Papandreu 
ile birlikte yaptığımız çalışmaların, bir yandan barış farkındalığını arttırırken, öte yandan da 
geleceğin ‘barış liderlerine’ ilham vermesini umuyoruz.

Çünkü özgürlük ve adalet için mücadele ederken, insan varlığının en tamamlayıcı değeri olan 
barış için de emek vermek zorundayız.

 
İpek Cem Taha

Barıştan Söz Edelim

Korfu 2015
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Yorgo A. Papandreu, lisans eğitimini Massachusetts Amherst 
College’da, yükseklisansını ise London School of Economics’de 
tamamladı.

Siyasete çok erken yaşlarda atıldı ve ilk kez 1981 yılında milletvekili 
seçildi. Yorgo Papandreu, Eğitim Bakanı olarak görev yaptığı 1994-
1996 yılları arasında  yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek ülke genelinde 

uzaktan lisans ve yüksek lisans eğitimi vermek üzere Açık Öğretim Üniversitesi’ni kurdu.

1999–2004 döneminde Dışişleri Bakanı olarak, diplomatik ilişkiler kurma yeteneği ile büyük 
çapta takdir topladı. Türkiye’deki mevkidaşı İsmail Cem ile birlikte Türk-Yunan uzlaşmasında 
kilit bir rol oynadı.  1999’da Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı için yürütülen görüşmelerde 
ve Mayıs 2004’te Kıbrıs’ın AB üyeliğine kabul edilmesinde kilit bir rol oynadı.

Atina Olimpiyat Oyunları’ndan önce, Yorgo Papandreu Olimpiyat Ateşkesi ruhunun yeniden 
canlandırılması gerektiği savunmaktaydı. O günlerde şunları yazmıştı, “Yunanistan,  yalnızca 
Olimpiyat Oyunları ve Kültür Olimpiyatları ile sınırlı kalmamaya ve bu organizasyonun 
ötesinde farklı bir şey teklif etmeye karar vermiştir; ülkemizin Olimpiyat Ateşkesini yeniden 
canlandırmadaki kararlılığı ve başarısının arkasında yatan sebep de budur. Antik Yunan 
Tanrısı Apollo, antik Yunanlılar’dan savaşlara son verilmesi için mümkün olan en iyi oyunları 
düzenlemelerini istemişti. Öyle de oldu: Her Olimpiyat Oyunu’nda bir Olimpiyat Ateşkesi 
deklare edildi.” Yunanistan 2004’de, Atina Olimpiyat Oyunları için teklifini verirken, bir 
antik Yunan geleneğini daha canlandırmaya söz verdi: Olimpiyat Ateşkesi. Yunanistan ile 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki işbirliğiyle bu söz yerine getirildi. Papandreu, 
Olimpiyat Ateşkesi Vakfı Başkan Yardımcısıdır. 

Günümüzde yaşanan zorlukları irdelerken küresel düşünüp küresel hareket etmenin 
öneminin bilinciyle, 2006’den beri ilerici siyasi partilerin en üst örgütlenmesi olan Sosyalist 
Enternasyonal’in Başkanlık görevini sürdürmektedir. 

Panhelenik Sosyalist Hareketi’nin (PASOK) Ekim 2009 genel seçimlerindeki zaferinin ardından 
6 Ekim 2009 – 11 Kasım 2011 arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yaptı ve 2004’ten 
2012’ye  kadar PASOK Başkanlığı görevini yürüttü. 

Yorgo Papandreu, Yunanistan Başbakanı olarak küresel finans krizinin en ön safhalarında 
yer aldı ve karmaşık ve zorlu pazarlıklar sonunda ülkesini iflastan kurtardı. Aynı zamanda 
Yunanistan’ın modernleşmesinde bir dizi yapısal reform uygulaması başlattı. Bu çalışmalarıyla 
ve2010’da “Yunanistan’ın en kötü yılını en iyi şekilde geçirmesi”ndeki etkili rolü nedeniyle 
Foreign Policy dergisinin Top 100 Küresel Düşünür listesine aday gösterildi. 2015 yılının Ocak 
ayında Demokrat Sosyalistler Hareketi (Kinima Dimokraton Sosialiston) ismiyle yeni bir siyasi 
parti kurdu.

Yorgo Papandreu aynı zamanda Birleşmiş Milletler kapsamında Küresel bir İnisiyatif olan 
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı Liderlik Konseyi üyesi, Konsey, uluslararası 
insani yardım kuruluşu Mercy Corps’un Küresel Liderlik Konsey üyesi, Uyuşturucu Politikası 

İsmail Cem 15 Şubat 1940’da İstanbul’da doğdu. 1959’da 
İstanbul Robert Koleji’nden ve 1963’te Lozan Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.  1981’de Paris Siyasal Bilgiler 
Enstitüsü’nde siyaset sosyolojisi dalında lisansüstü eğitimi yapan 
Cem, yazar ve yönetici olarak çeşitli gazetelerde çalıştı; 1971-1974’te 
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığı’ndan sonra, 
1974-1975 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 

Merkezi Almanya’da bulunan Avrupa Yayın Enstitüsü’nün yönetiminde yer alan  İsmail Cem, 
1975-1981 döneminde ve 1985 sonrasında, yazarlığın yanı sıra siyasete de atıldı ve parti merkez 
yönetimlerinde görev yaptı.

1987 ve 1991 genel seçimlerinde İstanbul’dan, 1995 ve 1999 seçimlerinde Kayseri’den milletvekili 
seçilen Cem, 1987-1997 döneminde Strasbourg’daki  Avrupa Konseyi Parlamentosu’nda TBMM 
Delegasyonu’nda üye ve daha sonra başkan olarak yer aldı. Avrupa Konseyi Parlamentosu 
Sosyalist Grubu’nun başkanvekilliğine seçilerek, 1989-1995 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 
İsmail Cem 1995’te Kültür Bakanı, 1997-2002 döneminde Dışişleri Bakanı oldu.  Dışişleri 
Bakanlığı süresince Türkiye’nin dış politika eksenini genişleten Cem’in döneminde hem Türkiye 
Helsinki zirvesinde AB aday ülkesi ilan edildi, hem de Medeniyetler İttifakı projesi İstanbul’da 
geniş katılımlı bir toplantıyla devreye girdi.

Cem’in, çoğu Türkiye’nin siyaset sosyolojisi ve sosyal demokrasi üzerine on üç kitabı yayımlandı: 
Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi; Türkiye Üzerine Yazılar; 12 Mart - Yazılar, 12 Mart – 
Değerlendirme (2 cilt); TRT’de 500 Gün, Siyaset Yazıları, Geçiş Dönemi Türkiye’si; Sosyal 
Demokrasi ya da Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir?; Türkiye’de Sosyal Demokrasi, 
Engeller ve Çözümler; Yeni Sol, Sol’daki Arayış; Gelecek İçin Denemeler. Ayrıca üç cilt olarak 
planlanan Türkiye, Avrupa, Avrasya serisinin ilk kitabı olan I: Strateji-Yunanistan-Kıbrıs ile II: 
Avrupa’nın Birliği ve Türkiye de son dönemde yayımlanan eserleriydi.   

Cem’in İngilizce yazılmış ve Almancaya da çevrilmiş Turkey in the New Century adlı bir dış 
siyaset çalışması ile sergilenmiş fotoğraflarından derlenen Mevsimler adlı iki fotoğraf kitabı da 
bulunuyor.

İngilizce ve Fransızca bilen Cem, öncelikle Dışişleri Bakanlığı sırasında izlediği politikalardan 
ötürü, dünyada Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir siyasetçi ve “barış adamı” olarak tanınmıştı.  
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre görev yapan 4. Dışişleri Bakanı olan İsmail Cem 24 
Ocak 2007’de vefat etti.

İsmail CemYorgo A. Papandreu
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Cem Papandreu Barış Ödülü logosu “kalıcı barış” konsepti için uzun soluklu, dikkat ve özenle 
beslenen siyasi diyalog ve karşılıklı anlayış gerektiği fikrinden yola çıkılarak tasarlandı. Farklı 
renkler ortak evrensel bir amacı hedefleyen farklı görüşleri ve niyetleri simgelerken,  üst üste 
bindirilmiş puantiye desenleri ince bir geometri oluşturmakta. Logo Coşkun Sami tarafından 
tasarlanmıştır.
 
Seçkin cam sanatçısı Felekşan Onar, Cem Papandreu Barış Ödülü için benzersiz bir cam 
heykel yaratırken logonun ruhunu cama aktarmıştır. Bu eşi benzeri bulunmayan tasarım ışığın 
camdan süzülerek renklerin etrafında yansımalar yapmasına olanak tanırken, çeşitliliklerle 
sarıp sarmalanan birlik kavramını somutlaştırmaktadır.

Cem Papandreu Barış Ödülü

Cem Papandreou Peace Award
Sanatçı: Felekşan Onar
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Şarık Tara ve Theodore Papaleksopulos, refahın ve kalkınmanın ancak istikrarın, huzurun ve 
barış ortamının hâkim olduğu coğrafyalarda ve siyasi ortamlarda var olabileceğine inanmış,  
kendi toplumlarında ender olarak görülen iki liderdir.

Yunanistan ve Türkiye söz konusu olduğunda, iyileşen ilişkilere yıllarca destek vermiş  ve 
siyasi karar alma mercilerine değerli tavsiyelerini iletmişlerdir. Şarık Tara’nın katkılarıyla 
gerçekleşen Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal arasında 1988 Davos Zirvesi’nde yapılan tarihi görüşmeden, 1990’ların başlarında 
Theodore Papaleksopulos’un her iki ülkenin iş dünyası kuruluşlarını daha yakın bir işbirliği için 
harekete geçirecek cesurca girişimlerine kadar, Türk-Yunan uzlaşmasının en kritik anlarında iki 
girişimcinin de izleri vardır.

2015’te Onursal Cem Papandreu Barış Ödülü’nü Şarık Tara ile Theodore Papaleksopulos’a 
verdik. Bunu yaparken, Türkiye ve  Yunanistan iş dünyasının genç üyelerine bu rol modellerinin 
izinde huzur, barış ve refah içinde bir Doğu Akdeniz yaratmak ve sivil topluma ve karar alma 
mercilerine aktif destek vermeleri için ilham kaynağı olmayı amaçladık.

Barış çabalarıyla tanınan iki aydın girişimci:
Şarık Tara ve Theodore Papaleksopulos

Türk Yunan Forumu
Cem Papandreu Barış Ödülü’nün ilki, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerini geliştirme konusundaki 
uzun soluklu çabalarından dolayı Türk Yunan Forumu’na (GTF) verilmiştir. 

Türk Yunan Forumu Kasım 1997’de Wilton Park’ta yapılan bir konferansın ardından kurulmuş 
ve ilk toplantısını Mayıs 1998’de Londra’da Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü himayesinde 
gerçekleştirmiştir. Dönemin koordinatörleri Oramiral Güven Erkaya ile Profesör Christos 
Rozakis’tir. 

Yunanistan - Türkiye ilişkilerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde 
kurulan Forum, iki ülke için yepyeni ve yenilikçi bir diplomasi şeklinin başlangıcını temsil 
ediyordu. Bu girişimin yalnızca hükümetlerin adımlarıyla sınırlı kalmasını istemeyen ve konu 
ile ilgilenen bir grup nüfuz sahibi kişi açık bir sivil diyalog kurma işini üstlendiler. Bugün 
bu girişime ‘yarı resmi diplomasi’ deniliyor ve dünyada bu tür çabalar oldukça yaygınlaşmış 
durumda. 18 senedir varlığını devam ettiren Türk Yunan Forumu, bunun ilk örneklerinden 
birisi olmuştur. Forum, ilk zamanlarda ülke dışındaki dış politika üreten kurumlardan destek 
alıyor olsa da uzun zaman önce kendi kendine yeten bir duruma gelmiştir.

Forum her iki ülkeden önde gelen Yunan ve Türk işadamlarını, saygın akademisyenleri ve 
gazetecileri, ayrıca tanınmış eski politikacı ve diplomatları bir araya getirmektedir. Bu kişiler 
Türk-Yunan ikili ilişkilerini güçlendirmek ve iyileştirmek için çalışan seçkin bireylerdir. 
Çalışmaları stratejik olarak özel, ancak amaç olarak kamusaldır.

Forum, AB Lüksemburg Zirvesi ışığında gerçekleşen ilk toplantılarından itibaren, üzerinde 
anlaşmaya varılmış bildiriler vasıtasıyla toplumsal müzakereleri başlatmayı ve ikili meselelerde 
siyasi karar mekanizmaları üzerinde etki kurmayı amaçlamıştır. Forum, bildirilerini özellikle 
siyasi liderlere ve kıdemli resmi yetkililere doğrudan iletmekte ve her iki ülkedeki nüfuzlu 
medyada yer almalarını sağlamaktadır. 
Kurulduğundan bu yana, Forum yılda dört kez olmak üzere toplanmaktadır. GTF, Yunanistan 

ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları’nın aktif desteğiyle, ortak yararları ilgilendiren dış politika 
meselelerinin derinlemesine araştırılmasında gayri resmi diplomatik forum ortamı sağlayarak 
ikili ilişkilerde uzlaşma süreci ve bunu takip eden buzların erimesi sürecine tam destek vermiştir. 
Bu meselelerden başlıcaları, Ege anlaşmazlığı,  azınlıklar meselesi, Türkiye’nin AB’ye kabul 
süreci ve Kıbrıs Sorunu’dur. Meselelerin açık ve samimi bir ortamda tartışılabilmesi adına, 
katılımcılar GTF toplantılarında her zaman kendi kişisel yetki ve yetkinlikleri kapsamında 
konuşur ve oturumlar ‘Chatham House Kuralları’ gözetilerek düzenlenir. 

Forum’un başarıları arasında 2000 yılında ortaklaşa hazırlanan ve Ege’deki sorunlara bir 
uzlaşma yolu öneren bir bildiri bulunmaktadır. İlerleyen dönemde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı 
Türk sivil toplum örgütlerinin dile getirdikleri Kıbrıs Sorunu için kalıcı ve sürekli bir anlaşma 
arzusu gittikçe artmıştır. GTF, bu arzuya istinaden 2006 yılında, geçmişten alınmış olduğu 
umulan derslerin ve yıllardır GTF’nin çalışmalarıyla oluşmuş sinerjinin devreye sokulmasıyla 
bir Kıbrıs Birimi oluşturmaya karar vermiştir. Kıbrıs Birimi, GTF’nin düzenli olarak yaptığı 
tüm toplantılarına katılmanın yanı sıra, artık Lefkoşa’nın da Atina ve İstanbul’a ek olarak GTF 
toplantırına ev sahipliği yapmasıyla birlikte, Kıbrıs’ta siyasi gelişmeleri tartışmak ve içinde 
bulunduğu çeşitli inisiyatifleri takip etmek amacıyla düzenli aralıklarla toplanmaktadır.

Bazı çalışmaları gereklilikten ötürü gizli tutulsa da, Türk Yunan Forumu, kendi yaptığı çalışmaları 
çok değerli görür. Forum’un ilk günlerinde Atina ziyareti sırasında Türk koordinatörlerinin sarf 
ettiği şu sözler asla unutulmayacaktır: “Her şeyin bu kadar zor olduğu zamanlar, tam da en çok 
görüşmemiz ve konuşmamız gereken zamanlardır.”

Türk Yunan Forumu, Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Costa Carras tarafından birlikte koordine 
edilmektedir.  Forum’un çalışmaları yıllardır Yunanistan ve Türkiye’deki kamu ve özel sektör 
kurumları tarafından desteklenmektedir.

Türk Yunan Forumu Türkiye Üyeleri
Mensur Akgün, Mustafa Aydın, Pekin Baran, Daryal Batıbay, Cem Duna, Üstün Ergüder, 
Temel İskit, Soli Özel, Ümit Pamir, Özlem Piltanoğlu, Murat Sungar,  Volkan Vural, Yaşar 
Yakış, Rana Zincir Celal.

Türkiye’den önceki üyeler arasında diplomasi, iş ve akademi dünyası ile sivil toplum 
örgütlerinden tanınmış yüzlerinin yanı sıra İlter Türkmen ve Mehmet Ali Birand’ı da sayabiliriz.

Türk Yunan Forumu Yunanistan Üyeleri
Costa Carras, Elias Clis, Thanos Dokos, Constantinos Filis, Ioannis N. Grigoriadis, 
Evanthis Hatzivassiliou, Paulina Lampsa, Vassilis Papaioannou, Christos Rozakis, Dimitris 
Triantaphyllou. 

Önceki Yunanistan üyeleri arasında Pavlos Apostolidis, Theodore Couloumbis, Argyris 
Fatouros, George Kapopoulos, Constantine Papadopoulos, Thanos Veremis, Costa Zepos 
bulunuyordu.

Türk Yunan Forumu Kıbrıs Üyeleri
Koordinatörler: Erol Kaymak ve Charis Psaltis.
Xenia Constantinou, Achilleas Demetriades, Stavri Kalopsidiotou, Erol Kaymak, Niyazi 
Kızılyürek, Alexandros Lordos, Manthos Mavromatis, Nicos Moudouros, Erdil Nami, Charis  
Psaltis, Ahmet Sözen, Oya Talat.

Önceki Kıbrıs üyeleri arasında, Emine Çolak, Andros Kyprianou, Andreas Mavrommatis, 
Yiannakis Skordis de yer almaktaydı.
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İpek Cem Taha, İstanbul bazlı çalışan bir girişimci, gazeteci ve sivil 
toplum yöneticisidir.

Işık İlkokulu ve Robert Kolej mezunudur. Üniversite lisans eğitimini 
A.B.D.’de Amherst College’da Siyasal Bilimler dalında şeref derecesi ile 
tamamlamıştır. New York Columbia Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
M.B.A. yüksek lisansı ve aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Kamu 

Yönetimi Fakültesi’nden M.I.A.  yüksek lisansı sahibidir.

2007-2011 yılları arasında Melak Yatırım bünyesinde,  Türkiye ve bölgeye yatırım yapan 
çokuluslu  fonlara danışmanlık yapmıştır. 1996-2007 yılları arasında kurumsal müşterilere yönelik 
danışmanlık ve iletişim hizmetleri sunan Netwise’da kurucu ortak olarak görev yapmıştır.  1993-
95 yıllarında New York’da Bankers Trust Company’de (Deutsche Bank), Uluslararası Sermaye 
Piyasaları Grubu’nda özel ve kamu kurumlarına sermaye sağlama alanında yönetici olarak 
çalışmıştır. 

1995-2002 yıllarında sırasıyla Yeni Yüzyıl, Sabah ve Milliyet gazetelerinde ekonomi, teknoloji, 
siyaset ve dış politika konularında haftalık köşe yazıları yazmıştır. 2005-2010 yılları arasında NTV 
televizyonunda “Dünyayı Yönetenler” programını hazırlayıp sunmuştur. Program, uluslararası 
lider ve fikir önderlerini konuk etmiştir. Konuklar arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kofi Annan, A.B.D  Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Virgin Şirketler Grubu Başkanı Richard 
Branson, Starbucks Başkanı Howard Schultz, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Afganistan 
Devlet Başkanı Hamid Karzai ve efsanevi futbolcu Pele gibi isimler yer almıştır. 

2011 yılından bu yana New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’nin İstanbul’daki Global 
Merkezi’nin Kurucu Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezin amacı Columbia 
Üniversitesi ve Türkiye arasındaki işbirliği ve araştırma programlarının arttırılması ve İstanbul  
ile  Üniversite’nin  diğer yedi merkezi arasında ortak projelerin hayata geçirilmesidir. Merkezin 
çalışma alanları arasında siyaset bilimi, eğitim, gazetecilik, sürdürülebilirlik, kalkınma, cinsiyet 
eşitliği, halk sağlığı, şehir ve mimari gibi konular yer almaktadır. Kendisi ayrıca Columbia 
Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. 

KAGİDER – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği  Kurucu üyelik ve Yönetim Kurulu üyeliği, 
GYİAD- Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği  Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı 
yapmıştır. URAK- Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu  kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı’dır. SAHA Çağdaş Sanatı Destekleme Derneği  kurucu üyesi ve Yönetim 
Kurulu üyesidir. 2012 yılından bu yana  İstanbul Robert Lisesi Mütevelli Heyeti üyesidir. 

İpek Cem 2003 yılında merkezi Philadelphia’da bulunan  Eisenhower Fellowships’den “Fellow” 
ünvanı almıştır. Yunanistan İyonya Üniversitesi kendisine  Mart 2012’de, medya ve halkla ilişkiler 
alanında Onursal Profesörlük ünvanı vermiştir. Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası’nın 
girişimiyle kurulan Akdeniz Entegrasyon Vakfı’nda (Marseille Center for Mediterranean 
Integration) Stratejik Konsey üyeliği yapmıştır. 2015 yılından bu yana Allianz Türkiye’nin 
Danışma Kurulu üyesidir.

İpek Cem Taha 
1930 Üsküp doğumlu olan Şarık Tara, 1942 yılında İstanbul’a 
gelmiştir. İki yıl sonra annesi ve babası da kendisine katılmıştır. Annesi 
Mahmure, çok saygın bir Türk ailenin kızı, babası Fevzi Hacı Hamziç 
ise Sırbistan’nın Priboj Sancak bölgesinden bir avukattır. Fevzi Hacı 
Hamziç 1944 yılında Türkiye’ye gelince, soyadını Karadağ’ın ortasından 
akan Tara Nehri’nden esinlenerek Tara olarak değiştirmiştir.

Şarık İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi 
olarak mezun olmuş ve 1957’den 1961’e kadar “Enka” adıyla faaliyet gösteren şirketini 
kurmuştur. Enka bugün küresel bir inşaat ve mühendislik firmasıdır ve Türk özel sektörünün 
en büyük enerji üreticisi kuruluşudur.

Tara, Türkiye’deki yarı resmi diplomasisinin öncülerinden biridir. Çalıştığı her alanda diyalog ve 
toleransın dostluk ve barış getireceği inancıyla hareket etmiş ve 1970’lerin başlarından itibaren 
uluslararası siyasi ve ekonomik olaylarda aktif bir katılımcı olarak rol almıştır. 1980’lerin sonunda 
Türkiye ile Yunanistan’ın bir araya gelmesinde, daha sonra da 1999 Helsinki Zirvesi’nde o 
yıllarda tarihi bir gelişme kabul edilen Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye adaylık kapısını açmasında 
etkili bir rol oynamıştır.

Şarık Tara

Theodore Papaleksopulos Zürih’teki Federal Teknoloji Enstitüsü’den 
(ETH) İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu ve Fransa’da INSEAD’ın 
yöneticilik derslerine katıldı. Sektörde özellikle çimento ve tekstil 
sanayinde, 1952 yılından beri aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Halen üst yönetim danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmekte olduğu 
TITAN Çimento Şirketi Yönetim Kurulu’nda üyelik yapmış ve Başkan 
Yardımcısı görevinde bulunmştur. Önde gelen pek çok uluslararası 

profesyonel kuruluşun önemli isimlerinden olup, Yunan Sanayi Federasyonu Başkanlığı 
yapmıştır (1982-1988), Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası eski üyelerindendir, Avrupa Para 
Birliği Yönetim Kurulu eski üyesi, Ekonomik ve Sektörel Araştırmalar Vakfı (IOBE) Yönetim 
Kurulu kurucu üyesi ve Onursal Başkanıdır. Aynı zamanda sivil toplum örgütü Açık Toplum 
Hareketi Onursal Başkanı ve Türk- Yunan Ticaret İşbirliği Konseyi’nin kurucu üyesi ve ilk 
başkanıdır. Bankacılık ve Maliye Fakültesi’nden Onursal Doktora unvanı bulunmaktadır. 
Aynı zamanda da University of Piraeus ve Yunanistan Amerikan Üniversitesi’nden (DEREE) 
Onursal Hukuk Doktorası almıştır.

Theodore Papaleksopulos
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Türk piyanist Fazıl Say, Ankara Devlet Konservatuarı’nda piyano ve 
kompozisyon bölümünde okudu. 17 yaşına geldiğinde Düsseldorf’ta 
Robert Schumann Enstitüsü’nde David Levine ile beş yıl çalışmak 
üzere etkin bir burs kazandı. 1992’den 1995’e kadar eğitimine Berlin 
Konservatuarı’nda devam etti. 1994 yılında Genç Konser Sanatçıları 

Uluslararası Seçmelerinde birinci olarak uluslararası kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 

Fazıl Say, New York Filarmoni Orkestrası, İsrail Filarmoni Orkestrası, Baltimore Senfoni 
Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası, BBC Filarmoni Orkestrası, Fransa Ulusal 
Senfoni Orkestrası ve dünya genelinde diğer önde gelen orkestralara düzenli konuk olmaktadır. 
Lucerne Festivali, Ruhr Piyano Festivali, Rheingau Müzik Festivali, Verbier Festivali, 
Montpellier Festivali, Beethoven Bonn Festivali’ne katılmış ve dünyanın önde gelen konser 
salonlarında sahne almıştır. 

Fazıl Say’ın caz ve doğaçlama tutkusu onu Türk ney virtüözü Kudsi Ergüner ile ‘Worldjazz’ 
dörtlüsü oluşturmaya yönlendirdi. 

Fazıl Say bir piyanist olduğu kadar aynı zamanda bir bestecidir. 16 yaşında ilk bestesi olan 
Black Hymns’i (Siyah İlahiler) yazdı. 1991 yılında,  Berlin Senfoni Orkestrası ile Piyano ve 
Keman konçertosunun prömiyerini, 1996 yılında ikinci piyano konçertosu olan İpek Yolu 
piyano konçertosunu Boston’da icra etti. 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın görevlendirmesi üzerine ünlü Türk şairi Nazım 
Hikmet şiirlerine dayalı Nazım Oratoryosu’nu besteledi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
huzurunda 2001 yılında Ankara’da prömiyeri gerçekleşti. Metin Altıok için bestelediği oratoryo 
Requiem for Metin Altıok’un prömiyeri 5000 kişilik bir dinleyici kitlesi önünde 2003 yılında 
İstanbul Festivali’nde gerçekleşti. Mozart’s Rondo alla turca ve Paganini Jazz gibi orkestra için 
son derece hünerli piyano uyarlamaları besteledi. 

Fazıl Say’ın ilk kaydı olan ve 1998 yılında yayımlanan Mozart kaydı, basında geniş yankı 
buldu, eleştirmenlerle buluştu. Bu kaydı için 2001 Echo-Preis Klassik ve 2001 Alman Müzik 
Eleştirmenleri En İyi Kayıt ve Yılın Ödülü dahil olmak üzere sayısız uluslararası ödül aldı. 

2005 yazında Fransız-Alman televizyon kanalı Arte tarafından Fazıl Say’ın uzun metraj portre 
belgeseli İstanbul, Aspendos, Münih ve diğer yerlerde çekildi. 2005 yılında Aspendos’ta Nazım 
koro ve orkestra çalışmasının DVD filmi çekildi.
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