U.R. Başkanı’nın mesajı / Kasım
100. yılda fon hedefimiz 300 milyon dolar
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tlanta’da 1917 yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonun
anılarını incelerken, o dönem Başkan olan Arch- C. Klumph’ın sözlerinden tartışmalı bir olgu üretmenin zor olduğunu görürüz: “Dünyada
iyi şeyler yapmak için bizlerin bağış kabul etmesi fazlasıyla uygun olacaktır.” Ama o zamanlar, bu düşünceye destek verenler oldukça azınlıktaydı. Bazıları, bağış fonunun
(endowment fund) faydadan çok zararı olacağını düşünüyordu. Ama Klumph’ın
düşüncesi, Kansas City Missouri Kulübünün 26.50 dolarlık katkısıyla ilk bağış olarak gerekli desteği oluşturdu.
Aradan geçen 100 yıldan sonra, Klumph’ın fikrinin sadece vizyoner olmakla
kalmayıp, aynı zamanda devrimci olduğunu görüyoruz. Bu görüş, bugün Rotary’nin
“dünyada iyi şeyler yapma” gücünü bulmasını sağlayan mekanizmanın kurulmasını
gerçekleştirdi. Bir başka deyimle, Rotary Vakfımız, bizim bildiğimiz Rotary’nin
temelini oluşturdu. Kulüpler ve Rotary ile diğer organizasyonlar arasındaki işbirliğinin mekanizmasını yarattı; çocuk felcinin yoketme gibi tarihi boyutlardaki hedeflerimize ulaşmada bizlerin çok daha hırslı girişimlerde bulunmamızı sağladı.
Rotary Vakfı sayesinde son asırda yapılan iyilikleri ölçmek mümkün değil. Emin
olabileceğimiz tek şey, şayet Arch C. Klumph yaşasaydı, bundan gurur duyacağıydı.
Vakfımızın doğduğu şehir olan Atlanta’da yapılacak olan konvansiyonda sizlerin bir çoğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Vakfımızın 100. yılını kutlamak
için rekor sayıda Rotaryenin orada biraraya gelmelerini ümit ediyorum. Bu arada,
kutlamalar için bir çok başka yöntem de olduğunu unutmayalım. Sizleri “centennial.rotary.org” bağlantısındaki önerileri okumaya davet ediyorum. Orada Vakfımızın tarihini öğrenecek, kulübünüz ve toplumunuz için faaliyetler ve projeler bulabileceksiniz.
Vakfın 100. yılını kutlamalarındaki en önemli konulardan birinin, 300 milyon
dolarlık fon yaratma hedefi olduğunu unutmayalım. Bağış olarak Vakfa yapacağınız katkılar, hediyeniz olarak Rotary’nin dünyada yaptığı iyiliklerin çoğalması ve
Rotary’nin insanlığa hizmetinin ikinci 100 yılımızda da devam edeceğinin en emin
garantisi olacaktır.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı

6 - R O TA R Y D E R G İ S İ / K A S I M - A R A L I K 2 0 1 6

U.R. Başkanı’nın mesajı / Aralık
Rotary daha iyi, daha mutlu ve sağlıklı yaşamın anahtarıdır

R

otary’ye bir mühendis olarak katıldım. Mühendislik mesleğinde hemen hemen Rotary’de
olduğu kadar sınıflandırma bulunmaktadır ama ben bir makina mühendisi idim. Bir makina mühendisi, yeni binaların ısıtma ve soğutma yüklerini hesap eder, gerekli aydınlatma lambalarının uygun konulduğunu kontrol eder ve binanın tesisat sistemini kontrol ederek örneğin sıcak su borusunun içme suyu musluğunda sona ermesi durumunu engeller.
Makina mühendisleri pek görünmeyi seven kişiler değillerdir ve özellikle de yaptıkları işlere pek
dikkati çekecek çağrıda bulunmazlar. Her halde içinde yaşadığınız binayı tasarlamış mühendisleri,
kullandığınız arabayı yapan ya da takip ettiğiniz trafik düzenini oluşturmuş mühendisleri pek düşündüğünüzü zannetmiyorum. Ama bir asansöre binip düğmeye bastığınızda, arabanızın kontak
anahtarını çevirdiğinizde ya da ışıklar değiştiği zaman caddeyi geçmeye başladığınızda, farkında
olmasanız bile hiç tanımadığınız bir mühendise hayatınızı emanet ediyorsunuz. Bindiğiniz asansörün düğmesine bastığınız katta duracağına inanıyorsunuz. Arabanızın çalışıp ve gerektiği zaman
duracağını biliyorsunuz. Trafik ışığının yayaya yeşil yanmadan önce araçlar için kırmızı olacağına
eminsiniz. Her gün hayatınızı isimlerini hiç bilmediğiniz ve belki de hiç tanışmayacağınız insanların eline teslim ediyorsunuz. Belki onlar hiç bir zaman aklınıza gelmiyor ama onlar yaşamınızın her
anını etkiliyor.
Diğer bir çok meslek için de aynı paralelde düşüncemi ortaya koyabilirim - yani yaşamı değiştiren etkisi olan sıradan meslekler. Bir çok yönden baktığınızda, bazılarını gördüğünüz, bazılarına ise
dikkat bile etmediğimiz meslekler insanlara yardım ederek onların daha iyi, daha güvenli ve daha
sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır.
Tam da bizim Rotary’de yaptığımız gibi.
Mesleğimiz sayesinde ve kulüplerimizde, toplumumuzda ve kıtalar arasında, hiç tanımadığımız
ve belki de hiç tanışmayacağımız insanların yaşamlarına dokunuyoruz. Ve dünyanın her tarafında,
her gün, ister bilsinler, ister bilmesinler, insanlar Rotary’nin çalışmaları sayesinde daha iyi, daha güvenli ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar.
Yardım ettiğimiz insanlar bir tek Rotaryenle bile tanışmamış olabilirler. Hatta Rotary’nin varlığından bile haberleri olmayabilir. Ama belki Rotary’nin kazmış olduğu bir kuyudan sağlıklı su
içmektedirler. Rotary’nin onlara verdiği kitaplardan okuma yazma öğrenmektedirler. Ve Rotary’nin “İnsanlığa Hizmeti” sayesinde daha iyi, daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektediler.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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