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TOPLUM BİRLİKLERİ

B

ir dönem daha bitiyor. Dünyanın en büyük ve saygın

kaygısı nedeniyle çözüm üretmezler. Haklı olarak da dünyamızı yaşan-

kuruluşu olan Rotary, yine başarılı bir dönemi sonlan-

maz biçime getirirler.

dırmaktadır. Emeği geçen Rotaryen dostlarımın yüreklerine, beyinlerine sağlık diliyorum.

Yeni döneme başlayacak dostlarımızın, sabırsızlıkla görevlerine
başlayacaklarından da eminim. Oldum olası ben, hizmet gruplarına
önem verilmesinden yanayım. Çünkü bir kulübün yüzünü hizmet grupları ak edebilir.

Biz Türkiye insanları olarak ülkemizde sorunsuz ve mutlu yaşamayı
elbette ki arzuluyor ve özlüyoruz. Ama toplumumuzun bilgisizliği, duygusal sömürü, paylaşma becerisinin olmayışı toplumsal veya bireysel iyi
niyeti engellemektedir.
Yukarıda da belirttiğim gibi Toplum Birliklerinin kuruluşunun geçmişi 1986 yıllarına iner. O zaman adı “Rotary Köy Birlikleri” olarak belir-

“İnsanlara gidin, aralarında yaşayın ve onları sevin; onlardan

lenmişti. Şehirlerin kenar mahalleri yani varoşlar için ise Rotary Toplum

öğrenin, onların bildikleriyle başlayın işinize ve sahip oldukları

Birlikleri kuruldu. 1998 yılında bu iki kuruluş birleştirildi ve “Rotary

üzerine kurun çalışmalarınızı. Görevinizi tamamladığınızda, eğer

Toplum Birlikleri” olarak adlandırıldı.

insanlar, ’ Biz onu kendimiz yaptık’ diyorlarsa siz iyi öğretmensiniz.”
Bu Çin Atasözü kişinin kendi kendine yardımını dile getirmiştir.
Biz Rotaryenler Rotary içindeki bazı adlara ve terimlere sık rast-

Rotary Toplum Birlikleri:
✔ Topluma yararlı iş ve mesleklerin tanınmasını sağlar, topluma
güç verir.

lamadığımız için o adlar bize yabancı gelir. Her Rotaryen; Rotaract,

✔ Yaşam kalitesini artırmak için bireysel çalışmaları ve ortak ve

İnterackt adlarını bilir de Toplum Birlikleri adından uzaktır. Gerçi bu adın

yakın çevrenin, içinde bulundukları toplumun gelişmesi için sorumlu-

yaşı 20-25 civarındadır. Toplum Birlikleri, Rotaryen olmayan kadın ve

luk almasını sağlar ve çalışmaları artırır.

erkeklerden oluşan ancak Rotary hizmet kurallarını paylaşan bir gruptur. Yukarıdaki Çin Atasözünde belirtildiği gibi Toplum Birlikleri, kendi
kendine yardım esasına dayanan bir kuruluştur. İlk bakışta önemsiz gibi
görünür ama Rotary içinde oldukça önemli yeri vardır. “Bir elin nesi
var iki elin sesi var” atasözümüzle “El elden üstündür” atasözümüz
bizleri kişisel başaramadığımız zaman birlikte ve bilenle başarmayı
önermektedir.
Ben yeni dönem başkanlarına köylerde, varoşlarda Toplum
Birliklerini kurmalarını öneririm. Görecekler ki başarılarına başarılar
katacakları gibi mahallere, köylere de bu kuruluşu tanıtmış olacaklardır.
Onları teşvik, onlara yardım, ve öğreti, başarılı olmalarında etkili olur.
Kurulan Toplum Birliklerine rehberlik ederek kendi kendilerine üretmeyi
öğrenmiş de olurlar.
Yalnız ülkemizde değil, dünyanın her yerinde insanlar bireysel ve

✔ İnsanların yerel, ulusal ve evrensel kültürü almalarına yardımcı
olur.
✔ Yaşadıkları toplumun gelişmesi için sorumluluk almaya teşvik
eder.
Rotary Toplum Birliklerinin toplumsal yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
Maalesef üreten ve kırsal alanda yaşayanlar ulusal gelirden en az
pay alan insanlardır. Rotary Birlikleri aracılığı ile kırsal alana bu amaçla
hizmet götürülebilir. Üreticinin mağduriyeti önlenebilir..
İktidarın çok çocuk teşvikine karşın bakabilecek kadar çocuk üzerinde titizlikle çalışılabilir.
Köylünün ve sanayicinin fazla üretim yapabilmesi için gereken
bilgiler verilebilir.
Köydeki okulların eksikleri Toplum birliklerince bizzat kendi emekleri ile giderilebilir.

toplumsal sorunlarla karşı karşıyadır. (Terör, kıtlık, açlık, ırkçılık, mez-

Sevgili Başkanlarım sizler de Rotary Toplum Birlikleri kurar mısınız?

hepçilik…) Saymakla bitiremeyeceğimiz sorunlara siyasal iktidarlar oy

Rotaryen sevgilerimle.
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