BAŞKANIN MEKTUBU - KASIM

İLHAM KAYNAĞI OLALIM

Hepinizi Hamburg Konvansiyonuna davet ediyorum

Bundan 30 yıl önce, Haziran ayı başlarında, Las Vegas'a bir iş seyahati planlamıştım. Altı yıldır Rotaryendim ve kendimi aktif üyeler arasında görmekteydim: Toplantılara katılıyor, kulüp sekreteri olarak görev yapmış
olmam nedeniyle de kulübümde herkesi tanıyordum. Ama benim için Rotary bir toplum organizasyonu idi. Beni
Nassau, belki de Bahama ile birleştiriyor ama ötesi için anlam ifade etmiyordu.
Rotary'yi Bahamaların ötesinde hiç düşünmemiştim ve hiç bir zaman da bir Rotary Konvasiyonuna katılmak
aklımdan geçmemişti. Ancak bahar geldiğinde, seyahatimin Uluslararası Rotary Konvansiyonu ile çakıştığının
farkına vardım ve neden olmasın dedim. Yaşayacağım tecrübenin hayatımı değiştireceği hiç aklıma gelmemişti
ama kaydımı yaptırıp ücretini ödedim.
Konvansiyonun kapısından adımımı attığımda affallamıştım. Dünyada bir milyondan fazla üyesi olan bir
organizasyonun üyesi olduğunu bilmek bir şeydi. Ama bunun tam ortasına adım atmış olmak ise bambaşka idi.
Tüm genel oturumlara katıldım, Dostluk Evindeki her standı gezdim, ve Rotary'de yapılabileceğini hiç düşünmediğim projeleri öğrendim. Bu konvansiyon sadece gözümü açmakla kalmadı, aynı zamanda zihnimi de açtı.
Rotary'nin benim için yapabileceği, benim de Rotary kanalıyla yapabileceklerimi kavramam, Rotary'ye bakış
açımı tamamen değiştirme ilhamını verdi. O zamandan beri bu ilham kaynağı benimle beraber gelişti ve her yıl,
her konvansiyonda kendisini yeniledi.
2019 yılının Haziran ayında, dünyanın her tarafından gelecek olan Rotaryenler, "Anı Yakalamak" içinHamburg'da Uluslararası Rotary'nin 110. konvansiyonu için biraraya gelecekler. Benim gibi olan birçok kişi, yıllardır yaşadıkları tecrübeyi tekrarlarken, bir çoğu ilk kez katılacak. İster eski dostlarla karşılaşmak, yeni bir Rotary yılı için esinlenmek, ya da Rotary'nin ne olduğunu yakından görmek için olsun, katılan her kişi Hamburg'da
"o anı" yakalayacak.

Hamburg Almanya'nın dünya ile bağlantısını sağlayan bir liman kenti ve asırlardır bir ekonomi ve kültür merkezi. Şehirdeki gölün etrafında yürümek, Elbe Nehri'nde gemi turu almak, lokantalarda yemek yemek, harika müzik dinlemek ve büyüleyici müzelerini keşfetmek gibi özellikleriyle ziyaret edilecek harika
bir şehir. Aynı zamanda da bir Avrupa tatiline başlamak için ideal bir nokta.
Şayet konvansiyonların muntazam katılımcısı iseniz, Hamburg'da karşılaşacağınız dostluk ve ilham
kaynağını kaçırmak istemeyeceksiniz. Eğer konvansiyona ilk defa geliyorsanız, lütfen bunu benim kişisel
davetim olarak kabul edin. İndirimli ücretlerden yararlanmak için 15 Aralık'a kadar kaydınızı yaptırın ve
bu konvansiyonun sizin Rotary yaşamınızda bir ilham kaynağı olmasını sağlayın.
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BAŞKANIN MEKTUBU - ARALIK

Ters yöne gidip yeni yöntemler bulmaktan çekinmeyin

Dönemin ilk Rotary Dergisinin kapağında dönem başkanı ve ailesinin profilinin yer alması bir gelenektir.
Hiç bir zaman benim de bir gün Rotary Dergisinden bir yazarı kendi Rotary kulübüme bu iş için davet edeceğim
aklıma gelmedi. Bu profilleri her zaman için ilgi ile okudum ama genel olarak ilgi duyulma konusuna pek sıcak
bakmadım ve derginin kapağında resmimin olması da beni biraz rahatsız etti. Ancak editörlerin çekmiş olduğu
resmi görünce gülümsedim. Zira resimdeki yıldız ne ben ne de eşim idi. Hiç birinin Rotary ile ilgisi olması mümkün olmayan, biri hariç her biri aynı istikamete giden flamingolar gülümsememe neden oldu.
Rotaryenlere yansıtmak istediğim mesaj için bundan daha iyi bir resim olamazdı. O ters yöne giden Flamingo, bizim de Rotary'de yapmamız gereken şeyi temsil ediyordu. O flamingo herkesin gittiği yönü biliyordu, görüyordu. Ama aynı zamanda belki de onların yolunun en iyisi olmadığını da düşünüyordu. Belki, ufak bir olasılık da olsa belki
orada daha iyi bir yol olabilirdi ve arkadaşlarıyla tekrar aynı yöne
gitmeden önce ona bir kez daha iyice bakmak istiyordu. Ve durup
baktığı zaman, şayet o yol daha iyi görünürse, arkadaşlarına seslenip onların da beraberce bu yeni yola bakmalarını isteyecek. Ve
belki, sadece belki hepsi beraber daha iyi olan yolu seçecekler.
Değişim zordur. Bir istikamette ne kadar uzun süre gidersek
ve bunun ne kadar çok arkadaşımızla beraber yaparsak, geriye
dönüp başka bir yola yönelmek ve farklı birşey yapmak o kadar
zor olacaktır. Fakat değişim, değişim olsun diye değil, dikkatli,
düşünerek ve hedefe yönelik değişim, gelişmek isteyen, güncel
kalan ve doğru istikamete gitmek isteyen her organizasyon için
gereklidir.
Bu nedenle, o resme tekrar bakın, ama bana bakmayın. Bu resim o flamingo hakkındadır. Resim, güzel bir Bahama sabahında
yürürken ya da organizasyonumuzun rotasını çizmeye yardım
ederken, merak eden, cesaretli ve farklı yönlere bakmanın daha
iyi olabileceğine inananlar hakkındadır.
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