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ROTARY ve TOPLUM

R

otary evrensel boyutlu bir kuruluştur;

önünü ancak olgunluk keser. Ama görüyoruz ki top-

ama ulusaldır da. Çünkü her devletin

lumda benim dediğim doğrudur, ben bilirim yaklaşımı

yasalarına göre o ülkede kurulur ve çalı-

ön plana çıkmış ama bu yaklaşım o insanlara puan

şır. Çalışmalarını yasalara aykırı yapamaz.

kazandırmıyor. Ne yazıkki olan topluma oluyor. Yukarıda

Bence en güzel yanı evrensel nitelikte olmasıdır.

belirttiğim gibi toplumu da geriyor.

Rotary bir okuldur. İnsanları eğiten, sosyalleştiren

Benim anlayışıma göre ve şu zamana kadar okuduğum ve Rotary’den edindiğim yaklaşımlara göre liderlik

daha önemlisi paylaşmayı öğreten bir okuldur.
Asambleye ilk kez katılmıştım. Yıl 2001; Geçmiş

hiç de kolay değildir. Bir kişi bakan olabilir, bir kurumun

Dönem Guvernörlerinden bir konuşmacı, “Usul değil

müdürü olabilir; ama bununla liderliği lütfen birbirine

üslup önemlidir” demişti. Ben bu sözü, her zaman

karıştırmayalım. “Rotary Liderlerini Yetiştiriyor” yak-

önemsemişimdir. Bir toplumda nezaket kuralları rafa kal-

laşımı ile her yıl onlarca gence liderlik semineri boşuna

dırılmışsa, görgü kuralları hiçe sayılmışsa o toplumdan

verilmiyor herhalde. Liderin en büyük özelliği birleştirici

korkacaksın. Çünkü ortaya bireycilik çıkar ki bu tehlikeli

olmasıdır. Yalnız kendi yandaşlarını değil, kendisi gibi

bir yaklaşımdır.

düşünmeyenleri de kucaklamasıdır. Bir grubu alkışlar

Gün geçmiyor ki aile şiddeti duyulmasın, gün geçmiyor ki aile ölümleri ile karşı karşıya kalmayalım. Güçlü
olan güçsüzü boğazlıyor. Bu sosyolojik olaya toplumbilimciler mutlaka yanıt aramaktadırlar. Ama ne yazık ki atı

diğer bir grubu ötekileştirirsen sen o zaman ancak ve
ancak hak etmediğin koltukta oturan kişi olursun.
Zaman zaman dile getirdim; ama yine örnekleyeceğim:

alan Üsküdar’ı geçiyor bile. Düşünebiliyor musunuz, bir

Bir bayramda Anıtkabir’e gidiliyor. Önde 41 yaşın-

genç baba, ayrılmak isteyen karısından intikam almak

da Başbakan Süleyman Demirel, arkasında diğer siyasi

için kadının en sevdiği iki çocuğunu öldürüyor. Bu

parti liderleri ve millettekileri Aslanlı Yolda ilerliyorlar.

çocuklar onun da çocukları ama ruh yok, duygu yok

Başbakan Süleyman Demirel yavaşlıyor. Çünkü arka-

insanda. Bu nedenle Rotary, kendi birikimi ile toplumu

sında İsmet Paşa vardır. İsmet Paşa olayı fark edince

sakinleştirmek ve saygı bilincini yaymak için daha çok

yakalaşıyor ve:
“Başbakanım yürü. Sen bu ülkenin Başbakanısın.”

topluma açılmalıdır diye düşünüyorum.
Maalesef toplum silahlanıyor. Ruhsatlı, ruhsat-

diyor. Bu örneklemeden yola çıkarak biz Rotaryenlerin

sız silahla on beş yaşında gençler, sokakta dolaşıyor.

hedefi, insanların birbirlerine saygılı olmalarını sağla-

Yasadan korkmuyor, ailesinden çekinmiyor en önem-

maktır. Bizler, sorumlu her kişinin toplumu yumuşat-

lisi toplumdan utanmıyor. Utanmasından vazgeçtik

mak için üsluplarına dikkat etmelerini beklemekteyiz.

insana insanlığa o silahla insanlara meydan okuyor.

Bekliyoruz çünkü bu kişilerin, toplumun gerisinde değil

Rotaraktörlere büyük görevler düşüyor. Yaşdaşlarını

topluma lokomotif görevi görmelerini diliyoruz.

silahtan arındırıp kitaba yöneltmek gibi ağır sorumlulukları var bizim gençlerimizin.

Rotary sevgilerimle.

Toplumda farklı düşünmek bir ulusun zenginliğidir.
Bu zenginlik ulusun demokrat olmasını sağlar. Cehaletin
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