
ylül ayının Rotary Takviminde
Okuma-Yazma ayı olması dolayısı
ile, Rotary Türkiye Dergimizin Eylül
sayısında Rotary’nin Okuma-Yazma
faaliyetlerini işlemiştik.

Bir çok Rotaryen dostumuz
bizlere geri dönüş yaparak,

Rotary’nin açmış olduğu okuma-yazma
kurslarından mezun olarak, ardından da
büyük bir azim ve başarı hikayesi yakalayan
Emine kızımızdan da bahsedin, diğer
Rotaryen dostlarımız da bu konuda bilgi
sahibi olsun dediler.

Biz de bu sayfalarımızı okuma-yazma
kursiyerimiz Emine’nin hikayesine ayırdık.

Konu UR 2420. Bölge’de geçiyor. İl
İstanbul ve ilçe Sultanbeyli. Yıl 2006 .
Rotary’nin Temel Eğitim ve Okuma Yazma

Konusunda çok aktif olarak çalıştığı yıllardan
biri. O dönemler her yıl en az 10.000
civarındaki yetişkin bireye Halk Eğitim
Müdürlüklerimiz işbirliği ile açılan kurslarda
Okuma-Yazma öğretiliyor ve Okur Yazarlık
Belgesi almaları sağlanıyordu.

Hikayede adı geçen kursiyerimiz Emine
Yüzay da o dönem 17 yaşındaydı ve bu
kurslardan bir tanesine katılıp okuma yazma
öğrenmek istiyordu. Emine doğuştan
engelliydi ve 2 kolu da yoktu.

Okuma tamam ama yazmayı nasıl
yapacaksın dediklerinde; ‘’ Ben her ihtiyacımı
ayaklarım ile yapabiliyorum, yazmayı da
ayaklarım ile yaparım ‘’ diye verdiği cevap,
Emine’nin içindeki öğrenme aşkını ifade
ediyordu.

Sultanbeyli ilçesinde Rotary işbirliği ile
açılan bir Okuma-Yazma Kursuna kayıt
yaptırdı Emine. Sınıfının en başarılı öğrencisi
oldu bir anda . Ayakları ile kalem tutabiliyor
ve çok düzgün bir şekilde yazı da
yazabiliyordu. 3 aylık bir sürenin sonunda
kursdan mezun oldu ve diplomasını aldı
Emine.

Emine’nin, fiziksel engelini ve cehaleti
yenme azmi için vermiş olduğu bu mücadele
çevresindeki diğer kadınlara da örnek oldu,
cesaret verdi. Emine artık yeni açılan okuma-
yazma kurslarında gönüllü öğretmenlik
yapıyor ve diğer kadınlara okuma- yazmaları
için cesaret aşılıyordu.

İki kolu da doğuştan engelli olan Emine
Yüzay’ın bu başarı öyküsü Rotary
camiasında da bir gurur vesilesi oldu. O
tarihte UR 2420. Bölge Guvernör Adayı olan
İstanbul Rotary Kulübü üyesi GDG Nuri
Özgür, Emine’ye protez kollar takılabilmesi
için bir kampanya başlattı. İstanbul Rotary
Kulübü’nün katkıları ve o dönem İstanbul
Rotary Kulübü üyesi Ortopedi ve Travmatoloji
uzmanı Prof. Dr. Rahmetli Mehmet
Kocaoğlu’nun başarılı operasyonu ile Emine
Yüzay 2 yeni protez kol sahibi oldu.

Emine Yüzay’ın bu azim ve başarı
hikayesi Uluslararası Rotary camiasında da

ROTARY DERGİSİ28

EMİNE YÜZAY

EKİM 2021

E
GDG Nezih Bayındır
UR 2420. Bölge
Temel Eğitim ve
Okuma - Yazma
Komitesi Koordinatörü

B�R ROTARY BA�ARI VE

AZ�M H�KAYES�



ROTARY DERGİSİEKİM 2021 29

Emine Yüzay’ın
hikayesi
The Rotarian
dergisine 2006
Temmuz ayında
haber olmu'tu.

yankılandı. Uluslararası Rotary’nin resmi
yayın organı The Rotarian’ın Temmuz 2006
ve Aralık 2007 sayılarında Emine’ye geniş
bir şekilde yer verilerek Rotary dünyasına
tanıtıldı.

Hikaye daha bitmemişti. Emine Yüzay
2007 yılında Amerika’nın Utah eyaletindeki
Salt Lake City’de yapılacak olan UR
Konvansiyonuna kapanış konuşmacısı
olarak davet edilmişti.

Tam 50 dakika sahnede kaldı ve yaptığı
konuşma ile hem ülkemizi tanıttı hem de
dünyanın dört bir yanından gelerek Uluslar
arası Konvansiyona katılan Rotaryenleri göz
yaşına boğdu , gönüllerini fethetti.

Uluslararası Rotary’nin 1985 yılında
başlattığı okur yazarlık programı, Polio dan
sonra UR nin en önem verdiği en yaygın
çalışmasıydı. Emine’nin bu hikayesi UR
nezdinde Türk Rotaryenlerinin okuma yazma
çalışmalarının gururu oldu.

Emine Yüzay daha sonra da öğrenim
hayatına devam etti. Önce açık öğretim
üzerinden orta okul diplomasını ardından da
lise diplomasını aldı.

Daha sonra İlahiyat Fakültesinden mezun
oldu ardından da ikinci üniversite olarak
Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdi.

Rotaryenlerden gelen küçük bir destek ile
fiziksel engelini ve cehaletini yenen bu genç
kız, hem kendisi için hem de yakın
çevresindeki kadınlar için fırsatlar
dünyasının kapılarını açtı.

Ülkemizde belki daha bir çok Emine’ler,
bir Rotaryenin kendisine dokunmasını
bekliyorlardır.
EMİNE YÜZAY’IN KONVANSİYON
KAPANIŞ KONUŞMASI

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Benim adım Emine Yüzay.
Rotary dünyasının karşısında mutluluk ve

neşe ile duran 22 yaşında bir kız… İşte ben,
Emine…. Çok uzaklardan, İstanbul’dan
gelen… İstanbul, dünya üzerinde iki kıtaya
birden uzanan tek bir şehir. Bir tarafım
Avrupa, öteki tarafım da Asya… İstanbul,
3000 yıldan bu yana varolan şehir… Tarihi
İpekyolu’nun üzerinde, doğu ile batıyı
birleştiren şehir. Boğaziçi’nin güzelliğini, yedi



tepesiyle süsleyen şehir.
Çok yakın zamanlara kadar çevremi

saran sonsuz kültürel ve tarihi zenginliğin
farkında bile değildim. Yaşadığım şehir,
ülkem ve dünyanın geri kalan bölümü ile ilgili
tüm bu bilgiler Rotary’nin düzenlediği okuma-
yazma kurslarını tamamladığımdan bu yana,
beynimin içine seller gibi akmakta.

İşte ben, Emine….
İstanbul’un kenar semtlerinde mütevazi

bir evde yaşayan, 10 çocuklu bir ailenin
ferdi... Topraklarından koparak şehire göç
eden köylülerin ve onların çocuklarının hep
birlikte Anadolu geleneklerini derin bir
saygıyla yaşattıkları bir ortamdan
geliyorum…

İşte ben, Emine.
İstanbul’un uzak semtlerinden bir kız...

Engelli… Hem fiziksel, hem de kültürel…
Açıkçası okur-yazar değil…

Bundan bir süre önce birden bire kendimi
Rotary tarafından düzenlenen ve finanse
edilen okuma-yazma kurslarının tam
ortasında buldum.. Hayatımın en iyi kararını
aldım.. Toplumumuzun okur-yazar bir üyesi
olmaya kararlıydım. 3 ayın sonunda kursu
tamamladığımda resmen onaylanmış okur-
yazar belgemi alınca dünyanın en mutlu
insanı bendim. Benim içinde bulunduğum
toplumda, bilgiyi paylaşmak ve tecrübeyi
başkalarına aktarmak yazılı olmayan bir
ahlak kuralı gibidir. Bende aynı yolu izledim
ve okuma-yazma kurslarında öğrendiklerimi
yakın çevremdeki kadınlara öğretmek için
elimden gelen her şeyi yaptım. Evet, ben
artık bir öğretmendim...

İşte ben, Emine….
Beni düşünebiliyor musunuz? Tahta bir

masanın üzerinde ayak parmaklarımın
arasında sıkıştırdığım kalemimle öğretmenlik
yapıyorum.

İşte ben, Emine….
Rotary idealleri hakkında olabildiğince

daha çok şey öğrenmeye çalışan bir kız…
Rotary hakkında pek çok şey okudum ve
sonu gelmeyen sorular sordum. Öğrendiğim
pek çok şeyin arasında Rotary’nin bir
mottosu beni olumlu anlamda şoke etti,
UZAT ELİNİ…

Bugün karşınızda duran kızınız Emine, bu
şemsiyeyi İstanbul Rotary kulübünün ona
verdiği ellerle tutuyor… İnanılmaz bir şey ve
aynı zamanda çok gerçek… Şimdi sizin
elleriniz benim ellerim ve benim ellerim sizin
elleriniz… Burada, karşınızda elimdeki
kağıtları tutarak size hitap ederken, sayıları
1.200.000’e ulaşan geniş bir Rotary ailesine
sahip olmaktan dolayı ne kadar şanslı
olduğumu daha iyi anlıyorum…

Sevgili Rotaryen annelerim ve babalarım.
Beni, bu görkemli genel kurula davet ettiğiniz
için en yürekten duygularımla size teşekkür
ediyorum.

Hepinize, gözlerimi dünyaya açmama
yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum…

Hepinize, bana kollarımı ve ellerimi
verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Hepinize, hayatımı baştan başa
değiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum.

İşte ben, Emine…
Rotary’yi seviyorum… Sizleri seviyorum…
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