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isan ayı gelince Rotary Dergisi aklımıza gelir.
Duyduğum kadarıyla bu yıldan itibaren başka
konulara odaklanmak için dergi ayı, bir süre
için kaldırılmış. Ben yine de bu yazımda Rotary
Dergilerinden söz etmek istiyorum. Çünkü UR’nin yayınladığı The
Rotarian’ın dışında 31 resmi bölge dergisi, 25 değişik dilde, 170’in
üzerinde ülkede Rotaryenler ile UR yönetim arasında iletişim ağını
oluşturmaktadır. Bu oluşum hem kültürel, hem haber açısından
büyük bir güçtür.
1911 yılından beri yayınlanan “The Rotarian”, önceleri Paul
Harris’in mesajlarını tüm Rotaryenlere duyurmak için çıkarılmıştı.
Bugün de aynı dergi, UR, Rotary liderleri ve tüm üyeler arasında
direkt iletişimi oluşturmaktadır. Ne yazık ki İngilizce yayımlanan bu
dergiyi İngilizce bilenler okuyabilmektedir.
İlk bölgesel dergi 1915 yılında İngiltere ve İrlanda’da basıldı.
Bu renkli ortam, zaman içinde gelişti ve bugün 31 dergi resmi olarak Rotaryenlere hizmet sunmaktadır. Dergi çıkarımı için zamanla
kurallar ve kılavuzlar oluşturulmaya başlandı. Çünkü Rotary, ilkeleri
olan bir kuruluştur. Dergilerin de doğal olarak Rotary amaçları doğrultusunda yayınlanması istendi. UR Rotary tarafından belirlenen
içerikler, her ay dergiyi çıkaran bölgelerce dergilerinde yayınlamak
zorundadırlar.
Ülkemizde nüfus oranına göre Rotaryen sayısı çok az. Dünya
genelinde her bin kişiden birisi Rotaryenken bizde on bir binde bir
kişi Rotaryendir. Ama 31 Rotary Dergisi’nden birisi bizim ülkemizde
yayınlanmaktadır. Aslında bu yaklaşım onur vericidir. 1985-1986
Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk sayı ile Türkçe “Rotary Dergisi”
gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen Rotaryenlere teşekkürler.
Derginin kurucularından GDB Hanefi Ulutekin ilk sayıda şöyle
diyordu:
“Rotary idealinin gerçekleşmesi, Rotary’nin gerektiği
biçimde öğrenilmesiyle mümkündür. Bunun yolu, Rotary’nin
şerefli tarihinden ve tarihi yaratanların koydukları prensiplerden ve uygulamalardan geçmektedir. Kitapsız, yazımsız hiçbir
bilim dalının, hiçbir felsefenin öğrenilmesi ve kalıcı olması
düşünülemez.”
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Ülkemizde 1985-88 yıllarında 243. Bölgede Özel Rotary yayını
olarak 12 sayı okuyucuya sunuldu.1988-2001 yılları arasında var
olan iki bölgede, peşinden kurulan üçüncü bölge ile 2420, 2430,
2440 Bölgelerin ortak yayını oldu. 2015 yılı olarak değerlendirdiğimizde dergimiz, 143 kez Rotaryenlerin önüne konuldu.
GDG Rahmetli Orhan Karul dergide yer alan bir yazısına,
“Rotary Neden Sevilmiyor?” başlığını koymuştu. Bu soruyu yine
kendi yanıtlamıştı: “Rotary toplumca ve üyelerce yeteri kadar
tanınmıyor ki.” Bu alıntıyı alışımın nedeni Rotary Dergisi’nin önemini belirtmek içindir.
UR Rotary kurallarına göre bir derginin resmi özellik kazanması
için en az iki bölgeye hitap etmesi gerekiyor. 2012 yılına kadar üç
bölgeye hitap eden dergimiz, 2012 yılının ikinci yarısından itibaren
2420. Bölgenin The Rotarian’a abone olmayı seçmesiyle dergi üyeliğinden çekildi. Bu ayrılışın gerekçesini öğrenemedik ama Türkçe
yayınlanan Rotary Dergisi her Rotaryen için olmazsa olmazdır.
Bence yanlıştan dönmek de erdemliktir. Çünkü hiçbir Rotary yöneticisinin, üyelerini dergimizden mahrum etmeye hakkı yoktur.
Yukarıda da değindiğim gibi Rotary Dergisi üyeler için bir okuldur. Bin bir emekle ve titizlikle hazırlanan bu dergi, okunmuyorsa
burada bir yanlışlık vardır. Bence derginin yayınlandığı hafta, dergiyi
okuma ve değerlendirme toplantısı olmalı. Çünkü Rotary felsefesini
bilmeden, hedeflerini anlamadan, hizmet alanlarını öğrenmeden
Rotaryen olunmaz. Olunsa olunsa, Rotary üyesi olunur ki o da çıkmaz bir yoldur.
Yazarlar, araştırarak, kılı kırk yararcasına hazırlanarak dergiye yazılarını yazıyorlar. Seçici Kurul, yazılanları titizlikle inceliyor.
Editörlük, çağdaş bir yapıda basımını yapıyor ve kulüplere kadar
gönderiyor. Gerçekten büyük bir hizmet sunuluyor. Ama gereği gibi
okunmuyor. Üyeler, okumadığı dergiden, yenilikleri ve etkinlikleri
öğrenmiyor. Bu bilgisizlik ise üye sayımızı artırmamızı engelliyor.
170 ülkede Rotary Kulüpleri var; ama 31 ülkede Rotary Dergisi
yayınlanıyor. Bu ülkelerden biri de biziz. Dergimizin kuruluşunda ve
yaşatılmasında emeği geçen o çağdaş insanlara minnettarız.
Biz Rotary Dergimizi seviyoruz.
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