
Dünyada barış, şüphesiz hepimizin kalbinde yatan bir ar-
zudur. Rotary Vakfımız bu hedefe ulaşmak için dünyanın 
çeşitli yerlerinde “Rotary Barış Merkezleri” kurmuştur.

Rotary Barış Merkezleri Vakfın temel eğitim programıdır ve bu yıl 
Rotaryenlerden bu programların promosyonu ve tanıtımını yaparak 
dünya anlayış, iyiniyet ve barış çalışmalarını güçlendirmelerini istiyo-
rum. 

Program, her yıl Vakfın özel olarak seçmiş olduğu üniversitelerdeki 
programlarda eğitim görecek yaklaşık 100 Barış Bursiyerine fon temin 
etmektedir. Bursiyerler, Amerika Birleşik Devletlerinde Duke Üniver-
sitesi veya University of North Carolina’da, Avustralya’da Queensland 
Üniversitesinde, İsveç’te Uppsala Üniversitesinde, İngiltere’de Bradford 
Üniversitesinde ve Japonya’nın International Christian Üniversitesinde 
barış ve ihtilafların çözümü veya ilgili bir branşta yüksek lisans eğiti-
mi alabiliyorlar. Bunların yanı sıra, barış ve ihtilafların çözümü profes-
yonel sertifika programı, Tayland’ın Chulalongkorn Üniversitesinde de 
bursiyerler sunuluyor.

Rotary Barış Merkezlerinin arkasındaki fikir, barış ve ihtilafların 
çözümüne kendini adamış ve bu konuda kendilerine sunulan imkan-
larla başarıya ulaşacak olan bireylerden oluşan bir kadro oluşturmak. 
Programın başladığı 2002 yılından beri, yaklaşık 900 barış bursiyeri 
dünya genelinde sivil toplum örgütlerinde, hükümetlerin kurumların-
da, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası gibi kurumlarda çalışarak 
barışa katkıda bulunmaya çalışıyorlar. 

Programı fonlamak için, Rotary Barış Merkezleri bağış hedefi ola-
rak bu Rotary yılı sonunda 125 milyon ABD dolarına ulaşmayı hedef-
liyor. Bu rakama erişmek mümkün ancak sizlerin devam eden katkısı 
gerekiyor.

21. yüzyıla uygun olan bu program Rotaryenlerin desteklerine de-
ğer bir yapıda devam ediyor. 

Dünyada içinde bulunduğumuz öfke, acı ve belirsizlik dolu günler-
de, insanların kardeşliğinin  ülkelerin hükümranlığının da ötesinde ol-
duğunu hatırlamak önemlidir.

Başkanlık konuşmasını yaparken, 
John F. Kennedy’nin söylediği şu 
cümle sıkça tekrarlanır: “ Ülkenizin 

sizin için yapabileceğini değil, sizin ülkeniz için 
yapabileceğinizi sorgulayın.” 

Aynı düşünceyi Rotary’de üyelik için uygu-
layabiliriz. 

Rotary’nin yaşamını sürdürmesi ya da göç-
mesi, hizmetlerimizin bir çok kişi için anlam 
taşıması ya da küçük bir kitle için anlamsız ol-
ması, Rotary’nin saygı ile anılması ya da geç-
miş günlerden bir anı olarak kalması, her bir 
Rotaryene bağlı olarak şekillenecektir.

Bu dünyada yapılacak o kadar çok şey var 
ki –okuma yazma bilmeyenleri eğitmek, açla-
rı beslemek, evsizlere barınak sağlamak gibi. 
Dünyamız maalesef bölünmüş durumda ve 
zengin - fakir arasındaki uçurum gün geçtikçe 
artmakta. Kime daha fazla verilmişse, ondan 
beklentiler de artmaktadır.

Rotary’deki en önemli insanlar Yönetim 
Kurulundaki direktörler veya Vakıftaki mü-
tevelliler değildir. Ama kendi kulüplerinde 
sessizce çalışan, kendilerinden daha az şanslı 
olduklarını gördükleri ve ihtiyacın en büyük 
olduğu noktadaki insanlara yardım eden Ro-
taryenlerdir. Bu Rotary’nin en temel olgusu-
dur. İhtiyacı tespit eden ve ona cevap veren Ro-
taryenler. 

Bir çoğumuz için yılın önemli bir dönemin-
deyiz. Hepinize bu dönemin şans ve iyilik ge-
tirmesini dilerim. 

Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatırken, vak-
fımızın geleceğinin sizlerin elinde olduğunu 
unutmayalım.
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