
Rotary  sloganımız ülkemiz ve dün-
ya için tam yerine oturmuş. Çünkü 
 dünya ulusları olarak barışa susamış, 

kardeşliğe  birlik beraberliğe susamış bir döne-
mi yaşıyoruz. Paul Harris ve  iki arkadaşı  Ro-
tary kulübünü kurarken de arkadaşlık, dost-
luk içeren kuruluş olmasını amaçlamışlardı. 
Çünkü o günün ABD’deki zor günleri, ırk 
ayırımı ülke insanını huzursuz etmekteydi. 
Bugün ise aynı olumsuzluğu bizler, bazı ülke-
ler yaşamaktadır.

Biliyoruz ki Rotary, iki temel ilke üzeri-
ne oturmuştur. Bunlardan birincisi  — ki çok 
önemsemediğimiz ama bir türlü başaramadı-
ğımız DOSTLUK — ikincisi ise topluma hiz-
mettir. 114 yaşındaki bu kuruluş, toplumun 
bize verdiklerini karşılık beklemeden bizim de 
topluma vermemizi istemektedir.

Sevgili Rotaryen dostlarım, Rotary bir 
yaşam biçimidir. Dünyanın 170 ülkesinde  
var olan Rotary topluluğu, kendi ülkesinin  
eğitimi, kültürü, yaşam deneyimi ve doğasal 
yapısı ile elbette ki farklılık gösterecektir. 
Ama  önemli olan barış, dostluk, hizmet anla-
yışı  gibi  ortak değerlerde birleşmektir.  Çünkü 
her ülkede  Rotaryen, sevmeyi, yardımlaşma-
yı,hizmeti kendine temel ilke edinmektedir.

Rotary, kulüplerde yaşanır. Kulüpler, birer 
okuldur. Rotaryenlerin  ve ailelerinin eğitil-
diği  yerdir. Kulüpler desteklenip  güçlenmeyi  
amaç edinmişse başarılı olur. Bu nedenle ku-
lüplerde üyelere eğitim çok önemlidir. Gu-
vernörlerin yanında  bir eğitim lideri olduğu 
gibi  kulüp üyelerini de  eğitecek eğitim lider 
yardımcılarına gereksinim vardır. Aksi halde 
kulaktan dolma yanlış bilgilerle  üyelerimizi 
hedefe taşımakta zorlanırız, zorlanıyoruz da.  

Çünkü hizmet odaklı  üyeliğe  dayanan bir Ro-
tary kültürünü alamamış, Rotary’nin felsefe-
sini özümsememiş üyelerin oluşturduğu ku-
lüpler, zamanla eriyor ve kapanıyor.

Rotary toplantılarına katılmak gibi; Ro-
tary dergisini okumak Rotaryen olmanın bi-
rinci koşuludur. Çünkü bilgilenmenin ve esin-
lenmenin temel koşulu okumak ve toplantılara 
katılmaktır. Toplantılar ve dergilerimiz bizim 
neleri başaracağımızı bize göstermektedir. 
Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkeden 
bilgi almak ve esinlenmek elbette ki iyi bir Ro-
taryen olmaktan geçer. 

Rotary, geniş bir ailedir. Çünkü Rotary, 
tüm dalları ile ve nesiller  olarak, gençlerimi-
ze ve çocuklarımıza  ayrı bir önem verir, onla-
rı Rotary ailesinin önemli bir parçası olarak 
kabul eder. Rotaract, İnteract topluluklarına 
önem verişimizin temel nedeni   geleceğimiz-
dir. Rotary’nin geleceği ise  toplumların gele-
ceğidir.

Özenle yetiştirdiğimiz gençlerimizi Ro-
taryen yapmanın önemli olduğu bir gerçektir. 
Ancak bu gençlerimize kulüpte görev vermek, 
sorumluluk yüklemek de temel görevimiz ol-
malıdır. Aksi halde kendinin işe yaramadığını 
düşünen genç üye, kısa zamanda kulüpten ko-
puyor ve kulüpteki güç azalıyor.

Yaşamımızın ve kariyerimizin her döne-
minde Rotary’nin bize sunacağı bir şey var; 
daha fazla hizmet üretmek, daha fazla vermek, 
daha fazla barışa hizmet etmek ve iyi birey ol-
mak.

Ne dersiniz?
Rotary sevgilerimle                                 

❑❑❑

ROTARY DÜNYAYI BİRLEŞTİRİR 
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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