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Rotary dostluk ve hizmettir  

Rotary’yi hizmetlerimizle aydınlatmada geçirdiğimiz ilk dört ayda, 
Rotary için her zamankinden daha fazla heyecanlıyım. 22 ülkede, 
onlarca şehir ve binlerce Rotaryenle tanıştım. İnanılmaz projeler 

gördüm ve Rotaryenlerin tüm dünyada yaptıkları harika çalışmalardan esin-
lendim. Ve kulüp toplantılarından, Rotary Enstitülerine, Rotary Günlerinden, 
Vakıf yemeklerine kadar çeşitli etkinliklerde yer alma şansını yakaladım.

Her aktivite akılda kalır. Ben özellikle kulüplerin kutlamalarına davet edil-
diğim zaman onurlandırılmış hissediyorum. Benim için Uluslararası Rotary 
Başkanı olarak bir kulüp kutlamasına davet edilip katılmak, bir aile aktivite-
sine onur konuğu olarak davet edilmek anlamına geliyor. Gerçekten de Rotary 
dünyadaki en büyük ailedir.

Rotary’nin hizmetlerden oluştuğunu söyleyebilirsiniz: Her bir proje, 
Rotary’yi oluşturan büyük binada bir tuğladır. Şayet hizmetlerimiz bu tuğlala-
rı oluşturuyorsa, dostluğun bu tuğlaları birarada tutan harç olduğu konusunda 
tereddüt yoktur. Bunu her gün gözlemlemekteyim ama en net şekilde Rotary 
kulüplerin çok özel günlerinde görüyorum: yüzüncü yıl kutlamalarında.

Uluslararası Rotary’nin 110. yılında başkanı olmak, bana bu kutlamalara 
katılma imkanını da sundu. Uzun süreli bir hizmet yaşamını devam ettirebil-
miş olan kulüplerin sırlarının ne olduğunu öğrenmek kadar tabii bir şey ola-
maz. Ben bu tür kulüplerin en verimli kulüpler olduğuna da bizzat şahit oldum. 
Büyük, aktif ve büyük işler yapan kulüpler. Sadece bu değil, hizmeti yaparken 
de harika zaman geçiriyorlar.

Zaten sırları da burada gizli: Rotary’de güçlü dostluk ve büyük hizmetler 
elele yürür. Yaptığımız işten keyif alıyorsak, onu tekrarlamak isteriz. Daha faz-
la çalışmak ve daha iyi şeyler yapmayı hedefleriz. Rotary toplantılarını iple çe-
keriz. Yaşamımızın en yoğun olduğu dönemlerde bile Rotary’ye öncelik veririz 
çünkü arkadaşlarımızı görmek ve hizmet etmek isteriz. 

Bu nedenle 109 yıl sonra Rotary hala yaşamını sürüdürmektedir. Çince bir 
deyimimiz vardır: 
如果人生没有朋友，就等于没有太阳.

“Dostun olmadığı bir yaşam, güneş olmayan bir hayattır.”
Rotary dostluğumuz yaşamlarımızı aydınlatmaktadır ve Rotary dostluğu - 

ve hizmeti - Rotary’yi aydınlatmamızı sağlamaktadır.

GARY C.K.HUANG 
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Aile fertlerini Rotary’ye katılmaya teşvik edelim 

Rotary takvimine göz attığınızda, organizasyon olarak önceliklerimizin 
nerede olduğunu görmek kolaydır. Rotary yılı Temmuz ayında başlar, 
Ağustos’ta “Üyelik Ayını”, Eylül’de “Gençlik Ayını”, Ekim’de “Mesleki Hiz-

meti” ve bunu takip eden aylarda Rotary için önemli olan değişik konulara dikkatimizi 
vermeye çalışırız.  

Buyaklaşım gerçekten iyi bir fikirdir zira dopdolu bir Rotary yılında , dikkatimizden 
kaçabilecek bazı konuları hatırlamamızı sağlar. Ama hepimiz, dostluktan vakıfa kadar 
takvimizde yer alan konuların önemli olduğunu biliriz. Konuların hepsi, Rotary’nin 
oluşmunu sağlayan parçalar olup bizlerin de birir Rotaryen olmasını sağlamaktadır.

Aralık ayı, Rotary’de “Aile” ayıdır. Rotaryen olarak geçmiş yıllarıma baktığım za-
man, Rotary’de ailenin ne kadar önemli olduğunu, ve Rotary’nin de ailemiz için ne ka-
dar önem taşıdığını gördüm. 

Eşim Corinna, yıllarca bir Rotaryen eşi olduktan sonra, geçtiğimiz günlerde 
Rotary’ye katıldı. Çocuklarımızın üçü de Rotaryen. Her biri, zamanı geldiğinde kendi 
kulüplerine katıldılar. Her biri kendilerine Rotary’de özgün ilgi alanları buldular. Ken-
di yollarını çizmelerini izlerken, Rotary hizmetinde ailenin bu kadar çok ferdinin aktif 
olmasının ne kadar harika bir şey olduğunu yaşadık.

Rotary bize hep beraber yapabileceğimiz bir şeyler sunmaktadır. Rotary sayesinde, 
yemek masasında toplandığımızda her zaman ilginç bir konu bulabiliriz. Hepimiz ayrı 
kulüplerde ayrı hizmetler vermekeyiz. Ama biraraya geldiğimizde, dünyanın her tara-
fında yapılabilecek çeşitli insani hizmetlerden bahsederiz ve her zaman öğrenilecek yeni 
bir şey olduğunun farkına varırız.

Konuşmalarımız aynı zamanda, yaptığımız eylemlerle de yaşamda neyin önemli ol-
duğunu çocuklarımıza aktarmanın ve öğretmenin harika bir yoludur. Onlar, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde yaşamın nasıl olduğu konusunda fikir sahibi olurken, elimizden gel-
diği takdirde başkalarına yardım etme mecburiyetimizin olduğunu da öğrenirler. Aile-
mize öğretilecek dersler konusunda Rotary hizmeti derslerinden daha iyisini 
düşünemiyorum.

Bu Rotary yılında, birçoğunuzun aile fertlerini Rotary’ye, Interact’a veya 
Rotaract’a katılma konusunda  teşvik edeceğini ümit ediyorum. Aileyi Rotary’ye 
katmakla sadece Rotary hizmetlerini değil, kendi yaşamlarımızı da ışıldatmış 
olacağız.

GARY C.K.HUANG 
UluslararasıRotaryBaşkanı
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