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Okuma-yazmanın önemini hatırlayalım
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uncan Oklahoma’da büyümüş biri olarak, herkesin okuyabildiğini doğal olarak kabul ettim. Gittiğim ilkokulda, bizlerden yedisekiz yaşında sadece düz olarak okuyabilmemiz değil, metni ters
tutarak da okumamız isteniyordu. Her birimiz sırayla sınıfa yüksek sesle kitap
okuyorduk ve takdir edersiniz ki kitaptaki resimleri arkadaşlarımız gösterdiğimizde, zorunlu olarak tersten okumak mecburiyetinde kalıyorduk. İlkokul
eğitimimiz boyunca her hafta bunu yaptık, ta ki her birimiz için kitabı nasıl
tuttuğumuzun önemi kalmayana kadar.
Bu yeteneğimiz üzerinde o zamanlar pek durmadım. Ama bir kaç ay önce,
Alabama’nın Decatur şehrinde bir ilkokulu ziyaret ederken, birinci sınıfa girdiğimde, altı yaşındaki çocuklara kitap okumam istendi. Memnuniyetle bunu
yaparken, yaklaşık 30 kadar çocuğun seçmiş olduğu kitabı ikinci sınıftayken
yaptığım gibi tersten okudum.
Bir anlamda, yarım yüzyıl önce öğrenmiş olduğum bir şeyin aynısını yapmaktaydım. Ancak yetişkin biri olarak, özellikle de Rotaryen olarak bu tecrübeye başka bir yanıyla baktım. Okuma yazma konusunda belli bir adımı atmış çocuklara kitap okumaktaydım. Yardım ihtiyacı olan çocuklara destek için
Rotaryenlerin her hafta ziyaret edip bire bir çocuklarla okudukları bir okulun
sınıfında oturmaktaydık. Bu sınıftaki her çocuğun gelecekte okuma yazmayı
öğreneceği konusunda hiç bir tereddüdümüz yoktu. Her biri de, yetişkinlerin
onlara kitap okuyacak kadar ilgi duymalarını, onlara kitaptaki resimleri göstermelerini, bunu yaparken de kitabı tersinden bile okuduklarını olağan bir şeymiş
gibi karşılıyorlardı.
Hepimiz dünyada milyonlarca çocuğun bu kadar şanslı olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Rotary hizmetimizde temel eğitim ve okuma yazmayı bir öncelik olarak değerlendiriyoruz. Rotary’de okuma-yazma ayını değerlendirirken,
dünyanın bir başka köşesinde ya da evimizin yanındaki bir çocuğa okuma yazma öğrenmesinde yardımcı olmanın ne kadar büyük bir hediye olduğunu kendimize bir kez daha hatırlatmalıyız.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Nisan
Rotary dergilerini okumak, Rotary’nin temellerinden biridir

R

otary toplantısına katılmak gibi, Rotary dergisini okumak, Rotaryen olmanın ortak tecrübelerinden birini oluşturan temellerden biridir. Bir Rotary
yayınını elinize aldığınız zaman, bu ister Avustralya ve Yeni Zelanda’da yayınlanan “Rotary Down Under”, ya da Japonya’daki “Rotary - No - Tomo” olsun, her bir
sayı, ne yapması gerekiyorsa onu yapmaktadır. Bilgilendirmekte ve esinlenmenize yardımcı olmaktadır. Rotary haberleri konusunda sizi güncel tutmakta, Rotary hizmeti
için yeni fikirler oluşturmakta, ve sizin için anlamlı olan hikayeler anlatmaktadır. Bana
göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan bu dergiler Rotary’nin en büyük gücünün
somut bir temsilidir: Bu güç, her kulübün, gerçekten küresel bir ağa bağlı, yerel ve toplum tabanlı bir birim olması olarak tanımlanabilir.
Organizasyonumuz inanılmaz büyüklükte ve farklılıktadır. Rotary’de bir çok ortak şeyimiz olmasına rağmen, herkese tek beden yaklaşımının uygulandığı bir kurum
değiliz. Bu nedenle bir dergiden gerek kültürel, gerekse de lisan olarak beklentilerimiz
tabiatıyla farklı olacaktır. Bölgesel dergilerimizle, Bulgaristan’daki Rotaryenler, Bulgar
Rotary’sinde neler olduğunu, Rotary dünyasında neler gerçekleştiğini ve Evanston’dan
son haberleri alabilmektedirler. Her Rotary yayını Rotary dergileri ailesine mensup olduğu için, her biri, her Rotary kulübünün olduğu gibi, tamamıyla Rotary’nin yerel ve
uluslararası kimliğinin bir parçasıdır.
UR Başkanı olmanın en büyük ayrıcalıklarından biri, her ay dünyadaki 1,2 milyon
Rotaryene direkt olarak seslenebilmektir. Bu satırları yazarken, her birinizi belki evinizin salonunda otururken, veya sabah kahvaltınızı ederken ya da trenle işe giderken
yazdığım kelimeleri okuduğunuzu, sayfaları çevirdiğinizde Rotary’de neler olup bittiğini öğrendiğinizi düşünmek benim için büyüleyici bir duygudur. Büyük bir çoğunlukla
bunu yapmaktasınız. Bunu Rotary derginizi posta kutunuzda bulduğunuz veya kulüp
toplantısında dağıtıldığında, ya da okumak zorunda hissettiğiniz için değil, ama Rotary dergilerinin iyi birer dergi olduğu için yapmaktasınız. Umarım ki, dergiyi elinize
aldığınızda, şu anda hangisini okuyorsanız okuyun, benim hissettiğim gurur ve
tutkunun aynısını hissetmektesiniz.
Rotary dergileri, Rotaryenler olarak bize kendimizden çok daha büyük bir
şeyin parçası olduğumuzu hatırlatmaktadırlar. Dergiler, Rotary sayesinde neler başarabileceğimizi bize göstermekteler. Onlar kanalıyla, Vakıf dolarlarımızın nerelere harcandığını, Rotaryen dostlarımızın neler yaptıklarını görüyor ve
“Rotary ile yaşamları değiştirme” çabalarımızda daha fazla esinleniyoruz.
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