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R
otary’i tanımadan, özümsemeden Rotaryen olun-
muyor ki. Oldum olası Rotary’i iyi tanımanın yolu-
nun asamblelere katılmaktan geçtiğini savundum 
ve  savunurum da. Özellikle yeni üyelerimizin bu 
muhteşem toplantılara katılmasını öneririm de.  

Biliyorum ki asambleye katılan bir üye, kolay kolay Rotary’den 
ayrılamaz. Hem üyelikten ayrılamaz hem de gerçek Rotaryen olur. 
Onun için kulüpler yeni üyelerinin mutlaka asamblelere katılmasını 
teşvik etmelidir. Hatta bu belki üyelik için ön koşul olarak yeni üyeye 
sunulmalıdır da.

Belki birçok yazımda yazdım. O günkü Rotary bilgimin eksik-
liğinden de utanmadım. Aynı şeyi yine yazmaktan da rahatsız 
olmuyorum. Ben başkan olduğum zaman sekiz yıllık üye idim. 
Ne yalan söyleyeyim, o yıllarda Rotary’e uzaktan bakıyor, verilen 
görevleri ise ucundan tutuyordum. 2001-2002 döneminde Trabzon 
Derneği Rotary Başkanı  adayı olarak asambleye katıldım. İnanın 
orada Rotary’nin büyüklüğünü, yüceliğini gördüm. İşte o günden 
beridir Rotary denildiğinde heyecanlanırım, yüreğimde bir hoşluk 
olur. Çünkü asambledeki ciddiyet, asambledeki nezaket ve çalışma 
titizliği bu kuruluşun ilkeli olduğunun bilincini vermişti bana. İşte 
o üç günde çok şey öğrenmiştik, çok şey öğrenmiştim. Ama alan 
bilgisinden çok insani ilişkilerini kavramıştık; sevgiyi, insanların bir-
birlerine saygısını görmüştük. 

Hele asamblenin son törenini yaşamım boyunca en güzel anım 
olarak yaşatıyorum ve yaşatacağım da. Tüm kulüplerin bayraklarının 
bir düzen içinde sıralanışı, sonunda dönem Guvernörünün ay yıldızlı 
bayrağımızla salona girişi gerçekten muhteşemdi. Sevinçten, coşku-
dan gözlerim yaşarmıştı. Yalnız göz yaşı döken ben değildim; tüm 
üyelerde ve sevgili eşlerimizde aynı coşkuyu gördüm. İşte o günden 
sonra ben gerçek Rotaryen oldum, eşim de aktif Rotaryen eşi oldu. 
Onun için asamblelere katılmayan sevgili üyelerimize lütfen katılın 
o güzelliği siz de yaşayın diyorum.

Anlatacağım anımı birkaç kez yazmıştım. Başkanlık dönemimde 
guvernörlük, kulübümüze üç adet tekerlekli sandalye göndermişti. 
Bunlardan birini bir beldemizde yaşayan bir delikanlıya vermeyi 

kararlaştırdık. Çünkü o delikanlının hem ekonomik yönden böyle 
bir sandalye alacak parası yoktu hem de o, çocukluğundan beri elle-
rini ayakları olarak kullanmış ve yaşamını öyle sürdürmüştü. Birkaç 
üyemizle o beldeye gittik. Genci beldenin belediyesine getirttik. 
Sürünerek gelen bu genci arabaya oturttuk ve uzman arkadaşımız 
arabanın kullanımı hakkında bilgi verdi. Belediyenin koridorunda 
çalıştırdı. Artık tek başına bu sandalyeyi kullanabileceğini belirtti. 
Bize yaklaştı, yüzüme anlamlı anlamlı baktı ve bana, “Siz cennetlik-
siniz, beni sürünmekten kurtardınız, izin verin elinizi öpeyim,” 
dedi. Gencin gözlerinden yaşlar akıyordu. Onun gözlerinden akan 
yaşların niçin olduğunu bilmiyorum ama bizim gözlerimizden akan 
yaşlar hizmet etmenin coşkusuydu. O sevgili genç sürünerek yanı-
mıza gelmişti ama tekerlekli sandalyesi ile sevinçle evine gitmişti. 
O coşku ve o sevgi unutulacak gibi değil. Döndüm, törene katılmış 
olan insanlara Rotary’nin hizmetlerini anlattım. Orada o temiz duy-
gulu insanlardan, bu güzel kuruluşa biz de üye olabilir miyiz teklifi 
gelmişti. O anda, bizler uygulamalarımızı halkımıza anlatabilirsek bu 
yüce kuruluşumuzu kim sevmez ki, diye düşündüm.

2009-2010 döneminde ikinci kez, Trabzon Rotary Kulübü 
Başkanlığı yaptım. KTÜ Kimya Fakültesi’nde bir öğrencinin kulak-
larının duymadığı bir öğretim üyesi tarafından bize bildirildi. İşitme 
cihazının takılması gerektiğini, ancak ailesini parasal olanakları 
olmadığı anlatıldı. Olayı toplantıya taşıdım. Üyemiz doktor arkadaş-
lar, sağlık yönünü üstlendiler. Ekonomik yönünü ise kulüp karşıla-
yacaktı. Öğrencimize işitme cihazı takıldı. Derse giren öğrencimiz 
yanındaki arkadaşına, “Ben de Hocamın anlattıklarını duyuyo-
rum” diyor ve sevinçten hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ben o 
öğrenciyi tanımıyordum. Hatta cihaz takılana değin de tanımadım. 
Bir toplantımıza katılıp teşekkür edince tanıdık kendisini.

Anlattığım bu iki hizmet, hayatımda iz bırakmıştır. Rotary bir 
hizmet kuruluşudur. Her hizmet her Rotaryeni mutlu eder diye 
düşünüyorum.

Rotary iyi ki kurulmuş, iyi ki üyesi olmuşum bu kuruluşun.
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