
Dünyada bir başka ben-
zeri ve eşi olmayan, 
her yerde “DOSTLUK 

İÇİNDE GEÇEN SAVAŞ” olarak 
da bilinen Gelibolu Savaşları’nın  
100. yılı münasebetiyle, dört sene-
dir üzerinde  çalıştığımız konferans 
nihayet 18 Nisan  2015’te sonuçlan-
dı. Projenin yaratıcıları Avustralya –
Melbourne’den, Türk  kökenli  Rtn. 
Vecihi Başarın ile İstanbul Tarabya 
kulübünden Nilgün Uluğ oldu. GSE 
(Gurup İnceleme Değişim) progra-
mı çerçevesinde tanışıp arkadaş olan 
bu ikili, İstanbul’da dönemin guver-
nörü Fatih Saraçoğlu ile yapılan ilk 
toplantının ardından, hazırlıklara 
başladılar ve proje, 2014-15 dönemi 
guvernörü Müfit Ülke  döneminde 
hayata geçirildi. 2420, 2430 ve 2440. 
bölgeden, çeşitli guvernörlerden, da-
nışmanlardan, konuyla ilgili, tarih 
konusunda eksper olan değerli bilim 
adamlarından yardımlar alınırken, 
projenin Avustralya ayağı koordina-
törü Vecihi Başarın da getirebileceği 
konuşmacı konuklarla ilgili çalışma-
lar yapıldı. Komite başkanı Etiler ku-
lübü üyesi Kamil Yağcı ve Arnavut-
köy kulübü üyesi Cem Tuncel’in  öz-
verili çalışmalarıyla  proje son şeklini 
aldı.

Yeni Zelanda’dan 2011 dönemi 
guvernörü,  Sir Anand  Satyanand ve 
Avustralya eski valisi, Dr. Peter Hol-
lingworth yabancı konuk konuşma-
cılar olurken, eski Dışişleri  Bakanı 
Sayın Hikmet  Çetin ile Sayın Prof. 
İlter Turan da Türk tarafından ko-
nuşmacı konuk olarak projeye destek 
oldular. Konuşmacılar arasına ser-
piştirilen müzik dinletileri de davet-
li konuklar tarafından beğeniyle kar-
şılandı. Bu güzel müziklerden ilkini,  
büyük flüt ustası Mihriban Aviral, 
ikincisini de piyanist Angelika Ak-
bar gerçekleştirdi. Çaldıkları parça-

lar, günün anlam ve önemine son de-
rece uygun eserler oldu. Sunuculuğu-
nu Pelin Batu’nun yaptığı konferans 
iki bölüm halinde gerçekleşti. İlk bö-
lüm 18 Nisan’da  14.00-18.00 ara-
sında İş  Kuleler’de, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Hindistan’dan gelen 100 
misafir ile beraber 450 kişinin katı-
lımı ile gerçekleşti. Bunun yanı sıra  
Amerika’nın İstanbul baş konsolosu  
Charles F. Hunter da davete icabet 
etti. Konuşmalardan önce, davetlile-
re izletilen görsel bir sunumda, çeşitli 
eski savaş resimleri eşliğinde, o gün-
ler tekrar anıldı. 

Konferansın sonunda İstanbul 
Beşiktaş Belediye’sinden bedelsiz te-
min edilen  otobüslerle, bilhassa ya-
bancı misafirler Anadolu tarafına ge-
çirilip, Büyük Kulüp’deki gala yeme-

ğinde tekrar biraraya geldiler. Gala 
yemeğine 230 kişi katıldı. Son derece 
renkli geçen akşam yemeğinde Gu-
vernör Müfit Ülke, misafirlere çeşitli 
hediyeler sundu.  Bu arada    GDG 
Turgut Gökyiğit Türk Rotary‘si ile 
ilgili sunumuyla misafirleri bilgilen-
dirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 
Barış konusunun dünyada en önem-
li faktör olduğuna vurgu yapılarak, 
ülkelerarası bir Barış Deklarasyonu 
imzalandı ve ileriki yıllarda, projeler-
le bu dostluğu pekiştirme sözü karşı-
lıklı olarak verildi. 

Yemekten sonra ise, Rotary’nin 
güzel bir programı olan  Kardeş Ku-
lüp  İmza töreni   gerçekleştirildi. Bu 
bağlamda 8 Hint Kulübüyle 2420. 
bölgeden 8 kulüp  kardeş kulüp ol-
dular. Gecenin devamı, müzik, dans 
ile devam ederken, bu büyük projede 
gönüllerde derin izler bırakarak so-
nuçlandı. 
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Uluslararası Gelibolu 100. Yıl Barış ve Dostluk Konferansı 100’e yakını yabancı olan 450 
kişinin katılımıyla gerçekleşti

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 5  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 27




