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Yeni bağış modeli kalıcı hizmeti getiriyor 

Her Rotaryenin kendine göre Rotary’ye katılma nedenleri vardır. 
Bir kişinin katılmasının nedenleri, çoğu kez onun Rotary’de kal-
ma nedeniyle aynı değildir. Bana Rotary’ye katılmam teklif edil-

diğinde, toplum ile daha fazla içiçe olacağımı düşündüğüm için kabul ettim. 
Ama sonuçta, Rotary hizmetinde beni heyecanlandıran şeyin, katıldığım za-
man farkında bile olmadığım başka bir şey olduğunu gördüm: Rotary Vakfı. 

Kendi kulübüm olan Norman Oklahoma sayesinde bir çok güzel şeyi gerçek-
leştirebileceğimi biliyordum. Ama Rotary Vakfı sayesinde dünyadaki tüm Rotary 
Kulüpleri ve bölgelerinin yardım elini alabileceğimi daha sonra anladım. Vakıf ta-
rafından desteklenen projelere, Vakıf programlarına, çocuk felcinden kurtulmuş 
olan bir bölge ile ilgili açıklamaya baktığım zaman, bunun gerçekleşmesine benim 
de katkım oldu diyebiliyorum. 

Bunun farkına vardıktan sonra, geri dönüş zaten yoktu. 
Yıllar boyunca Vakfın yaptığı inanılmaz sayıda çalışmalara ilk elden şahit 

olma gibi bir şansım oldu. Yapılan işleri gördükçe Vakfa olan tutkum daha da art-
tı. AIDS yetimlerinin gittiği bir okulu ziyaret ettiğinizde ve orada ilgi gösterilen, 
eğitilen ve bir meslek kazandırılan çocukları gördüğünüzde, ve yüzlerine baktığı-
nızda, Vakıf olmasaydı bu çocukların sokaklarda uyuyacak, çöplerde yiyecek ara-
yan kişiler olacağını düşündüğünüzde, Vakfımıza bakış açınız tamamıyla değiş-
mez mi?

Rotary Vakfımızın en heyecan verici yıllarının birinin ortasındayız. Bizi mey-
dan okumaya ve esin kaynağı olmaya teşvik edecek, daha büyük düşünerek, daha 
iddialı ve kalıcı etki yapan projeleri gerçekleştirmemizi sağlayacak olan yeni bağış 
modelimizi devreye soktuk. Bill & Melinda Gates Vakfının yeni meydan okuma-
sını kabul ederek, yılda 35 milyon dolar sınırında kalmak şartıyla, önümüzdeki 
beş yıl içinde her Rotaryenin 1 dolarlık katkısını 2 dolar ile destekleyecek girişimi 
başlattık. Ve şu anda da, kazanmaya azim ettiğimiz çocuk felci ile mücadelemizin 
son savaşlarını vermekteyiz. 

Her zaman için Vakfımızın hedefi dünyada iyi şeyler yapmak olmuştur. Yeni 
bağış modelimizle, sadece iyi şeyler yapmakla yetinmeyeceğiz. Yapabileceğimiz iyi 
şeylerin çoğunu gerçekleştirirken, bunu en kalıcı şekilde yaparak bize en çok ihti-
yacı olan insanlara hizmet edeceğiz.
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Paul Harris’in evini yaşatma projesi

Bir kış günü, Rotary’nin kurucusu Paul Harris, Chicago’nun biraz dışında, ba-
kımlı bir caddede yürüyüşe çıkmıştı. Küçük tepelerden çocukların kızaklar-
la kaydığını gördüğü zaman, New England’da geçirdiği çocukluk günlerini 

hatırladı. O an bir karar verdi ve şayet bir gün bir ev sahibi olursa, bunun dolaşmakta 
olduğu Longwood Drive’daki tepenin üzerinde olması gerektiğini düşündü. 

1912 yılında Paul ve eşi Jean bu rüyalarını gerçeğe dönüştürdüler. Yeni evlerine de, 
Jean’ın İskoçya’da büyüdüğü sokağın adı olan Comely Back adını verdiler.

Yıllar boyunca, dünya çevresinde yaptıkları seyahatlerden topladıkları hatıra objeleriy-
le süsledikleri bu evde, Harris’ler bir çok Rotary toplantısını yaptılar, ziyaret eden önemli 
şahsiyetleri ağırladılar. Dostluk bahçesi olarak adlandırdıkları mekanda diktikleri ağaçlar 
halen yaşlanmaya devam ediyor. Harris 1947 yılında bu evde vefat etti. Kısa bir süre sonra 
Jean evi sattı ve İskoçya’ya geri döndü.

Paul and Jean Harris Vakfının evi 2005 senesinde geri almasından önce, ev iki kez sahip 
değiştirdi. Chicago ve Naperville Rotary kulüplerinin ve Harris Vakfının desteğiyle, Har-
ris’lerin evi yıkılmaktan kurtuldu. Şimdi bu evi, Rotaryenlerin dostluk ve hizmet anlayışı 
içinde toplanabilecekleri bir yer haline getirerek geleceğe taşıma görevi bize düşüyor.

Rotary tarihinin bu yeri doldurulamaz binasının restorasyonuna yardım için UR Yö-
netim Kurulu Paul and Jean Harris vakfına 500,000 dolar bir kredi vermeyi kararlaştırdı. 
Proje için, gerekli renovasyonların yapılması ve binanın bir müze ve tarihi yer olarak işle-
tilmesini sağlayacak “Endowment Fund” (ana parası biriken, sadece faizleri kullanılan bir 
fon) için 5 milyon dolarlık bir hedef kondu.

Ben de Paul ve Jean Harris evinin restorasyon projesini sonuna kadar destekliyorum 
ve sizlerin de bu projenin desteğe değer olduğu konusunda hemfikir olduğunuzu düşü-
nüyorum. Eşim Jetta ile beraber, Rotary Vakfına bir katkıda bulunarak, Rotary tarihini ve 
Rotary’nin geçmişini korumayı düşünenlerin katkıda bulunabilecekleri, bağışların tavsiye 
edildiği (daf - donor advised fund) bir fon kurulmasını başlattık. 

Şayet bize katılmak isterseniz, www.rotary.org/daf ’ı tıklayarak “How to Contri-
bute” sayfasından 474 numaralı Paul Harris Home Preservation hesabına katkıda 
bulunabilirsiniz. Katkıların boyutu önemli değildir. Ama büyük bağışta bulun-
mak isteyenlerin isimlerinin evde ve bahçede isimlerinin yer alabileceğini hatır-
latmak isterim.

Bu özel yaklaşımla, Paul Harris’in  ruhunu kutlama fırsatı yaratacağımız için 
heyecanlıyız. Hep beraber Harris’lerin evini, gelecek Rotaryen nesiller için yaşa-
tabiliriz.     
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