ROTARY VE AMACI
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* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

A

ynı konuyu birkaç kez işledim dergimizde.

ler ülkesinde de uygarlığın beşiği Anadolu’da da aynıdır

Ama görüyoruz ki dünyanın en büyük

ve değişmez kuraldır.

kuruluşunu hala içimizdeki Rotaryen dostlarımızdan da tam anlamayanlar çıkıyor

Rotary dünyanın her tarafında, başkalarına yararlı

karşımıza. Bizler kendi kuruluşumuzu tam ve doğru

olabilmek için dostane ilişkiler oluşturur. İş ve meslek

bilemezsek başkalarına anlatmakta zorlanırız.

hayatında etik değerlerinin takdir edilmesi ve her işin
ve mesleğin kutsal olduğunu üyelerine ve toplumlara

1905 yılında kurulan ve gönüllü hizmet kuruluşlarının ilkidir Rotary. Kurulduğu zamanki amacı hizmetten

iletir. Hizmet ülküsünde dünya barışının geliştirilmesini
hedefler.

çok dayanışma olarak tanımlanmıştı. Üyeler arasında iş
ilişkilerini geliştirmek, dostlukları pekiştirmek, toplum-

Elbette ki Rotary uluslararası bir kuruluştur. Ancak

sal yararları gözetmek esas alınmıştı. Ama zaman geçin-

her Rotary Kulubü, kendi ülkesinin yasalarına uymak

ce ve uluslararası boyut kazanınca her üyenin bireysel

zorundadır. Türk Rotary kulüpleri, Türk Dernekler

etkinliğine katkı sağlamaktan çıkıp yerini, ”Kendinden

Yasası’na göre örgütlenmiş birer dernektirler. Bu der-

Önce Hizmet” ülküsünü benimsedi.

nekleri devletin yetkili organları denetler ve gerekirse kapatır. Bu da gösteriyor ki Uluslararsı Rotary,

Şunu unutmamak gerekir; Her atılım bir gereksini-

tüm Rotary kulüplerinin oluşturduğu birliktir. Kendi

min sonucudur. 19. Yüzyılın ikinci yarısı ABD2de kavga-

tüzüğünde yer alan sorumlulukları yerine getirmekle

ların, iç çatışmaların kol gezdiği dönemdedir. Irk ayırı-

görevlidir Her Rotary kulübü Standart Anatüzüğü’nün

mına, din farklılığına hatta çıkar ilişkilerine dayalı bir iç

Kurallarına uymayı kabul etmiştir. Bu da gösteriyor ki

çatışma yaşıyordu Amerika. İşte insani boyutlu Rotary

tüm Rotary Kulüpleri dünyanın her yerinde Ana Tüzük

o dönemde kurulmuştur. Onun için kuruluşundan bu

ve İç Tüzük hükümlerine göre çalışır. Plan ve projelerini

güne kadar temelini insan oluşturmaktadır.

geliştirirler. Toplumsal sorunlara bakışta aynı tavrı sergilerler. Bu evrensel yapısıyla değişik kültürlerden gelen

Rotary El Kitabı’nda, ”Rotary, yeryüzünde barışın

Rotaryenler arasında ortak payda oluştururlar.

ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün
mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik

Her kulüp, öncelikle kendi ülkesine hizmetten

etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir

sorumludur Ancak Rotary üyeleği kişiye, uluslarara-

araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya

sı sorunlarda değişik perspektiften bakmasını sağlar.

çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur” diye

Kendi ülkesinin ve kendi toplumun ötesini görmesini

tanımlanmaktadır.

hazırlar.

Görülüyor ki her ROTARY kulübü , hizmet ülküsünü

Bence Rotaryen olmak için bir Rotary Kulübüne üye

kişisel ve mesleki, toplumsal yaşamının doyurucu bir

olmak yetmiyor, bakışı ile kültürü ile Rotay bilgisiyle

hedef kabul eden kişilerden oluşur. Hizmet ülküsü,

Rotaryen olunabiliyor.

buzullar ülkelerinde de yanardağlar ülkelerinde de, gül-
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