U.R. Başkanı’nın Mesajı / Kasım
Barış için çalışan bir Rotary
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991 yılının Haziran ayının sonuna doğru, güneşli bir günde, Sri Lanka’nın
Colombo şehrinde yoğun trafikte bir minibüs yol almaktaydı. Araç, trafiği atlatıp şehrin kuzey banliyölerinin birinde Savunma Bakanlığının İleri
Komutanlık Merkezi önüde durdu. Güvenlik görevlileri arama için aracı durdurdular. O anda, aracı kullanmakta olan iki intihar bombacısı taşımakta oldukları
binlerce kilo plastik bombayı patlattılar.
Binanın çatısı tamamen uçtu. Enkazın parçaları her tarafa dağıldı. Toplamda
21 kişi öldü ve 175 kişi yaralandı. Bunların içinde binanın yanında bulunan kız
okulundaki öğrenciler de vardı. Patlamanın olduğu yerden bir kilometre uzaktaki
evimde tüm camlar kırıldı. Eşim patlama sesinin geldiği yere, kızımızın da gittiği
okula doğru koşmaya başladı.
Kızımız dokuz yaşındaydı. O sabah kalem kutusunu evde unutmuştu. Patlamanın olduğu anda kırtasiyeciden aldığı yeni kalemleri incelemekteydi. Bir anda
korkunç patlama etrafı tozu dumana katarken, insanlar feryat içinde, yaralı ve koşarken bir el onu okulun bahçesinin içine doğru çekti. Annesi gelip onu her tarafı
cam kırıklarıyla dolu evimize getirene kadar orada bekledi.
Sri Lanka bugün yılda iki milyon turistin geldiği ve barış içinde kalkınan bir
ülke. O savaş artık anılarda kaldı ve bir millet olarak bizler parlak bir geleceğe bakıyoruz. Ancak bir çok ülke aynı şeyi söyleyemez. Bugün dünyada şimdiye kadar görülmemiş
sayıda ülke ihtilaf halinde. Dünyada rekor sayılan 59.5 milyon kişi savaş ve şiddet nedeniyle
yerlerinden ayrılmak zorunda kalmış durumda.
Tüm bunlara rağmen bizler Rotary’de barışın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunu idealizm için değil, tecrübeye istinaden söylüyoruz. En çözümsüz ihtilafların bile insanların
savaştıkları takdirde kaybedecekleri şeylerin beraber çalışmaları durumunda elde edeceklerinden çok daha fazla olduğunu anladıklarında anlaşabildiklerini gördük. Barışa tamamen
radikal bir yaklaşım sergileyen “Rotary Barış Bursiyerlerinin” çalışmalarında neler gerçekleşebileceğini gördük. Rotary Vakfımız kanalıyla barış bursiyerleri ihtilafları önleme ve çözme konusunda uzman olmaktalar. Hedefimiz, onların sadece savaşları durdurmak için yeni
yöntem bulmaları değil, ama savaş başlamadan engelleyebilecekleri yöntemleri geliştirmeleri.
Programı bitiren yüzlerce kişi arasında karşıt iki taraftan iki Sri Lanka’lı beraber okula
gittiler. Derslerin ilk haftasında, her ikisi de kendi görüşlerinin haklı olduğunu hararetle savundular. Ancak haftalar geçtikçe, birbirlerinin bakış açılarını daha iyi anlamaya başladılar.
Bugün ikisi çok iyi dost oldular. Onları tanıdığımda ve hikayelerini anlattıklarında, bana
ümit verdiler. Şayet Rotary, 25 yıl süren bir acı ve öfkenin üstesinden gelebiliyorsa, o zaman
gerçekten ileride bizim için ne var?
Şiddete karşı şiddetle savaşamayız. Ama eğitim, anlayış ve barışı kullanarak savaşırsak,
hizmetimizle dünyaya bir armağan bırakmış oluruz.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Aralık
Yaşamın bize vermiş olduğu hediyeleri paylaşalım

K

anada ordusu 1945 yılında Hollanda’yı kurtardığında ülkeyi açlık sınırında bulmuştu. Bir çok insanın çektiği acıyı gören ve özellikle de çocukların yüzlerindeki ifadeden etkilenen Appeldorn civarında görevli dört Kanadalı çavuş, o yıl noelde mümkün olduğu kadar çok çocuğu memnun edebilmek
için çalışmaya karar verdiler.
Arkadaşları arasında dolaşarak çikolata, ciklet, şeker ve çizgi roman toplamaya başladılar. Boş zamanlarında ahşap ve tellerle oyuncak kamyonlar yaptılar, atılmış ahşap ile bloklar oluşturdular. Bir tanesi, askeri polis riskini bile
göze alarak sigara hakkını karaborsada sattı ve bezden yapılmış bebekler satın aldı. Her biri uzun zamandır ayrı kaldıkları ailelerini de düşünmekteydi. Enerjilerini, daha iyi bir Noel geçirtmeyi hedefledikleri çocuklara odakladılar.
1 Aralık’ta, ayın başında dört torba hediye hazırlanmıştı. Askerler ayın 25’ini iple çekmekteydiler.
Ancak iki gün sonra, 6 Aralık’ta Kanada’ya dönmeleri için emir geldi. Duruma oldukça sıkılan askerler,
en iyi yaklaşımın, hediyeleri yakında bulunan bir yetimhaneye götürüp orada Noel’e kadar saklamalarını istemek olduğunu düşündüler.
Hollanda’dan ayrılmadan bir gece önce, biri takma beyaz sakal ve kırmızı kukuleta takmış dört asker, yetimhanenin yolunu tuttular. Yolda giderken, noele henüz vakit varken, kilise çanlarının çalmasına, evlerde ışıkların yanmasına oldukça şaşırdılar. Karda yürüyerek yetimhaneye yaklaştıklarında,
pencereden yaklaşık iki düzine çocuğun akşam yemeği için birarada olduklarını gördüler. Savaş henüz
bitmişti ve yiyecek temini halen oldukça zordu. Çocukların yüzleri ince ve solgundu.
Noel Baba kılığındaki asker kapıyı kuvvetli birşekilde üç kez çaldı. Biranda içerideki çocukların sesleri kesildi; bir rahip kapıyı açtı. Kibar bakışı arkasındaki çocukların bağrışmalarıyla ve noel baba kılığındaki askerin etrafını sarmalarıyla rahip şoka girdi. Üç hafta önce olmasına rağmen Noel Baba tam
zamanında gelmişti. Çünkü Hollanda’da “Sinterklaas” (Santa Claus) olarak bilinen karakter, geleneksel
olarak 5 Aralık akşamı gelirdi.
Bir saat boyunca çocuklar paketleri açarak içindeki şekerleri neşeyle yediler, oyuncaklarla oynadılar.
Son kalan oyuncak kamyon ve bir çikolata kalıbı, başından beri sabırla kenarda bekleyen bir çocuğa kaldı. Çocuk, askerlere teşekkür ettikten sonra, mutlu bir yüz ifadesiyle rahibe giderek flemenkçe bir şeyler
söyledi. Rahip gülümsedi ve başını salladı. Askerler çocuğun ne söylediğini sordular.
O anda gözleri yaşlanmış olan rahip, çocuğun “Ben size gelecek
dememiş miyidim” dediğini belirtti.
Dünyaya neşe saçarak, bunu kendimizden fedakarlık olarak
yapmıyor, onun çoğalmasını sağlıyoruz. Yılın bu dönemine girerken, bize verilmiş olan hediyeleri başkalarıyla paylaşarak çoğaltalım. Kulüplerimiz ve Vakfımız kanalıyla gösterdiğimiz yardımseverliğimizle, şefkatimizle, cömertliğimizle yarattığımız hizmetlerimizi dünyaya armağan edelim.
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