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Her an Rotary’yi temsil ettiğimizi unutmayalım

Birkaç yıl önce, Sri Lanka’da yaşadığım Colombo şehrinde bir Interact 
kulübünde konuşmamı istemişlerdi. Rotary gençliği ile ilişkilerimi her 
zaman çok ciddi olarak ele aldığım için vurgulamak istediğim konuları 

dikkatli bir şekilde hazırladım ve sunuma da her türlü aktivitede yaptığım gibi ge-
reken önemi verdim. Toplantıdan sonra bazı Interactörler ile konuşmak, sorularını 
cevaplandırmak ve onlara başarılar dilemek için kaldım. 

Bir sonbahar öğleden sonrası, toplantıyı yaptığımız sınıftan çıktım. Parlak gü-
neş direkt gözlerimi kamaştırmıştı. Bu nedenle bir sütunun gölgesinde aracımı 
beklemeye başladım.

Gözlerden uzak bir şekilde beklerken, konuşmamı dinlemiş olan bir grup Inte-
raktörün konuşmaları kulağıma çalındı. Tabii olarak merakımı celb etmişti. Acaba 
neler söylüyorlardı. Sunumumdan neler öğrenmişlerdi. Çok kısa ve hızlı bir şekil-
de, gençlerin konuşmalarımdan çıkardıkları şeyin, hiç de benim beklediğim şeyler 
olmadığını farkettim.

Söylediğim şeylerden bahsetmiyorlar, anlattığım hikayelere değinmiyorlar ve 
okula gelip onlara anlatmaya çalıştığım dersleri dikkate almıyorlardı. Şaşırmıştım 
ama konuşmalarının temasını kravatım teşkil ediyordu. Giymiş olduğum batılı el-
biselerden, özgeçmişimden, işimden bahsetmelerini eğlenerek dinledim; görünü-

şüm ve davranışlarımın her noktası irdelendi ve tartışıldı. Tam ne tür bir araba kullandığım 
konusuna gelmişlerdi ki, aracım geldi ve ben sütunun arkasından çıkarak onların görüş ala-
nına girdim. Belki biraz mahcup olmuşlardı, kendilerine gülümsedim, arabaya bindim ve 
oradan el sallayarak ayrıldım.

O gün benden neler öğrendilerse, ben daha fazlasını öğrenmiştim. Örneklerimizle anlat-
tığımız derslerin, kelimelerle anlattıklarımızdan çok daha güçlü olduğunu öğrenmiştim. Bir 
Rotary lideri ve toplumun önde gelen birisi olarak, iyi veya kötü de olsa, bu gençler için bir 
rol modeli olarak algılandığımın farkına vardım. Daha önceleri takdir etmediğim bir şekilde 
gözleri üzerimde idi. Şayet beni örnek olarak alıp özenmek isterlerse, onlara söylediklerim-
den ziyade gördüklerini model olarak alacaklardı.

Hepimiz Rotary’de birer lider, toplumumuzun da önde gelen bireyleriyiz. Hepimiz, bu-
nunla beraber gelen sorumluluğu taşımaktayız. Rotary değerlerimiz, Rotary ideallerimiz 
Rotary kulüplerimizin sınırları içinde kalmamalıdır. Her gün bizimle beraber dışa taşın-
malıdır. Nerede isek, kiminle isek, bir Rotary görevinde olsak veya olmasak, her zaman 
Rotary’yi temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Davranışlarımızı da ona göre yapmalıyız: nasıl 
düşündüğümüz, ne söylediğimiz, ne yaptığımız ve nasıl yaptığımıza dikkat ederek. Toplu-
mumuz ve çocuklarımız en az bunu hak ediyorlar. 
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Sizleri 107. Konvansiyona davet ediyorum  

Bazen hayatta en anlam taşıyan tecrübeler en kısa olanlardır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçerler: Bir 
kaç gün, bir kaç saat ya da bir kaç dakika. Bunlar yıllar sonra dahi parlayan, hafızamızın alanını ay-
dınlatan tecrübelerdir. Bu tecrübeler aniden daha önce hiç görmediğimiz  bir şeyi gördüğümüz anlar-

dır; daha önce anlamadığımız bir şeyi anladığımız anlardır; beklemediğimiz bir bağlantıyı yaratırız.
Benim için bu sene hiç öncekilere benzemeyen bir Rotary yılı oldu. Ülkeleri ve kıtaları aşarak dünyayı dolaştım. 

Daha önce hiç gitmediğim yerlerde bulundum, aşina olduğum yerlere geri döndüm ve onları ilk kez Rotary’nin ob-
jektifinden gördüm.

Rotary için seyahat ettiğiniz zaman, daha farklı bir perspektif ve bir amaç için seyahat ettiğinizi his-
sediyorsunuz. Kendinizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzun bilincini farketdiyorsunuz. 
Bir uçağa ya da bir trene bindiğiniz zaman, ya da sabahın erken saatlerinde belki de hiç bilmediğiniz 
bir yere seyahat için evden çıktığınızda, gideceğiniz yerde yabancıların olmadığını biliyorsunuz. Orada 
sizi bekleyen ve karşılayacak olan Rotaryenler olacaktır. Yapılacak yeni işler, öğrenilecek şeyler ve öğre-
tilecek şeyler olduğu gibi.

Oluşturulacak yeni bağlantılar, inşa edilecek dostluklar ve ömür boyu taşınacak hatıralar.
Bu yıl ben seyahat edendim ve dünyanın her tarafında Rotaryenler tarafından karşılandım. Bundan 

bir kaç ay sonra, 28 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar sizleri benim yaşadığım tecrübeye davet ediyorum: 
Uluslararası Rotary’nin 107. Konvansiyonunda Seul’da misafirim olma davetimi kabul etmenizi isti-
yorum.

Korelilerin bir sözü vardır: 사람이 나면 서울로 보내라. Şöyle tercüme edebiliriz, “Bir insan doğ-
duğu zaman onu Seul’e gönderin”. Zira Seul bir fırsatlar şehridir: Zengin gelenekleriyle, modern imkan-
larıyla ve ender rastlanan özellikle kültürü ile harika bir destinasyondur. Ama ben sizlerden Seul’da 
bana katılmanızı sadece bunlar için değil, orada Rotaryen dostlarınızla yaşayacağınız tecrübeleri tat-
manız için bulunmanızı istiyorum.

Kısa bir süre içinde siz de Rotary’yi benim tecrübelerimle yaşayacaksınız: tüm farklılıklarıyla, sıcak-
lığıyla ve tüm potansiyeli ile. Daha önce hiç tanımadığınız kişiler tarafından eski bir dostmuş gibi karşı-
lanacak, ortak bir lisanınız olmasa bile fikirlerinizi paylaşabileceksiniz. Hayret içinde Rotary’nin neler 
başardığını görecek ve daha fazlasını yapmak için gerekli esin kaynağını edinerek geri döneceksiniz.

Bu Rotary yılı sona ermeden sizlerden benim yaptığımı tekrar-
lamanızı istiyorum: evinizden çıkın, uçağa binin ve Rotary’nin sizi 
kucaklayacağına emin olarak açık kalp ve açık fikirle belki de bil-
mediğiniz bu istikamete doğru yola çıkın. Bana ve Rotaryen Dost-
larınıza Kore’de katılın ve dünyayı kucaklayın.
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