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Barış Konferansı Komite Başkanı

ubat’ın Barış ve Anlaşmazlıkların Önlenmesi/Çözümü
ayı olması nedeniyle, Gaye Binark Guvernörün desteği
ile GDG Müfit Ülke, Aralık ayında büyük ilgi gören “Pozi-
tif Barışı Oluşturma ve Sürdürme” tem’alı Uluslararası
Barış Konferansının devamı şeklinde yeni bir konferans
hazırlamak üzere Komite ile çalışmaya başladı.

Rotary Barış Eylem Grubu - (RAGFP) Başkanı Alison
Sutherland ile her hafta devam eden RAGFP Türkiye
toplantısında konferans konusu, konuşmacılar ve konfe-
rans süresiyle ilgili genel çerçeve belirlenip ön hazırlıklar
için iş bölümü yapıldı. Toplantıda önerilen “Bridging The
Divide” konusu, ilk konferansa yoğun-
luğu nedeniyle katılamayan, “Arabulu-
culuk” konusunda Dünya çapında
tanınan Ken Cloke’un “Ana konuş-
macı” olarak katılması için davet edil-
mesi kararlaştırıldı.

Konuşmacı ve panelistlerle ileti-
şime geçmek üzere iş bölümü yapan
Komite, Aralık ayındaki Barış Konfe-
ransından kazandığı deneyimle üç
hafta gibi kısa bir sürede sponsor des-
teklerini Yeniköy Rotary Kulübü ve
Türkiye Rotary E-Kulüpten alarak
yoğun bir çalışmayla konferansı
hazırladı.

“Bridging The Divide” Barış Konfe-
ransının Zoom toplantısı saat
18:30’da açılıp ülkenin tanıtımına yö-
nelik kültürel içerikli ve Türkiye’de dü-
zenlenen barış içerikli çalışmalar
katılanlarla paylaşıldı. Konferans’ın
sunuculuğunu üstlenen Yeniköy Ro-
tary Kulübü Barış Komitesi Başkanı
Pınar Erdem Konferans Komitesi Başkanı Müfit Ülke’yi
toplantıyı başlatması için davet etti. Sonrasında Dönem
Guvernörü Gaye Binark yaptığı açılış konuşmasında
Rotar Vakfının desteklediği barış odaklı küresel bağış-
lardan bahsetti.

Dört değerli konuşmacıdan oluşan Açılış Oturumu,
uzun yıllardır Rotary barış alanında büyük katıkları olan
ve 2020-2022 Dönemi Uluslararası Rotary Direktörü
Peter Kyle’nın barışı inşa etmenin Rotary’nin DNA’sında
olduğunu anlatan Rotary tarihi ile başladı. Ardından
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü “Akran Arabuluculuğu ve
Barış Eğitimleri” alanlarında 16 seneye dayanan çalış-
malarını kapsamlı paylaştı.

Uluslararası Rotary Barış Programı Yöneticisi Fergal
McCarthy toplumlarda oluşan bölünmelere, uçurumlara
çare bulmayı, barışı inşa etmeyi amaçlayan Rotary
programlarını detaylı olarak anlattı. Açılış Oturumunun
son konuşmacısı, Global Mediators & Negotiators Tur-
key’in kurucusu Deniz Kite Güner Covid-19’un yaşantı-

mızı nasıl değiştirdiğini ve arabuluculuğun Covid’den
sonra nasıl gelişebileceğini içeren bir konuşma yaptı.

Dünya Çapında Arabulucu, Uluslararası Mediators
Beyond Borders Kurucusu; Center for Dispute Resoluti-
on’un Kurucusu; Danışman ve Eğitimci Ken Cloke, Sos-
yal, Ekonomik ve Siyasi Çatışmaları Çözmede
Arabuluculuk, Çıkar Temelli Yaklaşımla Uçurumlara
Köprü Olmanın methodlarını çok detaylı bir şekilde
anlattı.

Verilen kısa bir arada da Supporttolife organizasyonu
ile çekilen, Aden ve Suriyeli Göçmen Aya’nın “Sil Baş-
tan” şarkısının yorumunda ötekileştirilenlerin sanat/mü-
zikle yaratılan köprüyle uçurumların aşılabileceği
izleyenlere gösterildi.

RAGFP Başkanı Alison Suther-
land’in moderatörlüğünü yaptığı Kapa-
nış Panelinde “Polarize olmuş
Dünya’da STK’ların ne tür rol üstlene-
rek Uçuruma Köprü Olabileceği” tartı-
şılmak üzere panelistlere sırayla söz
verildi. Amerika Birleşik Devletleri’inde
bulunan George Mason Üniv. Jimmy
ve Rosalynn Carter Barış ve Çatışma
Çözümü Okulu’nun Dekanı Prof. Dr.
Alpaslan Özerdem’in yirmi yıla uza-
nan ve Türkiye dahil onlarca ülkede
“Afet yönetiminde STK’ların üstlenebi-
lecekleri roller”i anlatarak başladığı
panelde Deniz Kite Güner’in farklı açı-
lardan görüşlerini paylaştı. Üçüncü
panelist olan Belçika’daki International
Mediation Institute’de Yönetici olan
Laura May Skillen, saha çalışmalarını
grafiklerle paylaştığı sunumunda de-
ğerli mesajlar verdi. Son konuşmacı
olan Peter Kyle’da “ Rotary’nin üstlen-
diği rol”ü anlatan bir konuşma yaptı.

Bu oturumun ardından kapanışa geçildi ve sonra-
sında yarım saate varan barış temalı Türkçe ve İngilizce
müzik videoları katılımcılara sunuldu ve herkesin ilgiyle
izlenmeye devam ettiği gözlendi.

Konferanstan hafızalarda kalan birkaç
detay da şöyle:

� Kapsamlı Konferans duyurusu son hafta yapıl-
makla birlikte 457 kişi kayıt yaptırdı.

� Beş kıta ve altmış ülkeden katılım sağlandı, Hawa-
ii’den Filipinlere uzanan çok geniş bir saat diliminden
katılım gerçekleşti.

� Katılanların %52.4’ü Türkiye dışından ve ayrıca
katılımcıların %60’a yakın kısmı yönetici ve en az dok-
tora seviyesinde akademisyendi.

Çanakkale Savaşı sonrası Avustralya, Yeni Zelanda
ve Türkiye arasında, çetin bir savaştan kalıcı bir dost-
luğa giden yolu açanları saygıyla anılacağı Barış Konfe-
ransları Serisi III: Gelibolu - Barışa Giden Zorlu Yol
konferansı’nın da 25 Nisan 2021 Pazar günü yapılacağı
kapanış öncesi katılımcılara duyuruldu.
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