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Ve filmin sonunda kovboy
atına binip uzaklaşır

R

otary Vakfının
100. yıldönümü önümüzdeki yıl Haziran’a rastlıyor. 2016 Seul Konvansiyonu ile başlayan ve
2017 Atlanta konvansiyonunda zirve yapacak olan ve bir yıl sürecek
aktiviteler de planlanmış bulunuyor. 2004-05 döneminde Uluslararası Rotary’nin 100. yıl kutlamalarını hatırlıyorum ve tüm dünyadaki
Rotaryenlerin Vakfın yüzüncü yılını da aynı heyecanla karşılayacaklarını ümit ediyorum.
Yüzüncü yıl kutlamaları Seoul Konvansiyonunda başlayacak ve
salı sabahı yapılacak olan oturumun tümü Vakıf programlarının özelliklerini içerecek. Ancak, 100. yıl kutlamalarının başarısı kulüp ve
bölgelerin yapacakları aktivitelere bağlı olacak. Yüzüncü yıl kutlamalarının planlanması ile ilgili olarak Rotary Kaynak Merkezi, Seul Konvansiyonunda “Dostluk Evi”inde Rotaryenlere yardımcı malzemeler ve fikirler sunacak.
Konvansiyona katılamayan Rotaryenler için aynı malzemeler www.rotary.org/foundation100 linkinden indirilebilecek.
Takım seti şunları içerecek:
- Kulüp ve bölgeler için fikirler ve aktiviteler
- Yüzüncü yıl kitabı “Doing Good in the World”un promosyon el broşürü ve kitap ayracı
- Promosyonel kartpostallar
- Kulüplerin toplumlarında aktivitelerinin promosyonunun
yapmaları için örnek basın bültenleri
- PowerPoint sunum olarak Rotary Vakfının tarihçesi
- Yüzüncü yıl mektup başlığı ve PowerPoint şablonu
- Yüzüncü yıl videosu (özellikle tavsiye edilir)
- Yüzüncü yıl logosu.
Rotary vakfının önemli desteği olmadan, Rotary bugünkü
kadar güçlü ve enerjik olamazdı ve Vakfın 100. yılını kutlama
zamanı gelmiştir. Rotary çoğunun direkt olarak Rotary Vakfından faydalandığı 35.000 kulüpten oluşan ve tabandan gelen bir örgütlenmedir. Bu nedenle, hepinizin ve kulüplerinizin,
“Dünyada İyi Şeyler Yapmak” amacıyla kurulmuş olan Rotary
Vakfına minnettarlığınızı göstereceğinizi gerçekten ümit ediyorum.
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eçmişte yıllar boyu kovboy filmleri en popüler film türüydü ve tüm dünyada çok iyi bilinirlerdi. Bu filmlerin bir çoğunda, iyi insanlar ve kötü insanlar arasındaki savaşta galip gelen kahraman, arkadaşlarının ve destekçilerinin takdirini ve teşekkürlerini kabul ettikten spnra atına atlayıp yalnız bir
şekilde güneşin battığı yere doğru uzaklaşırdı.
Ben Rotary dostlarım sayesinde yalnız olmayacağım
ama 30 Haziran’da Rotary’de günbatışına doğru yola çıkacağım. Bu benzetmeyi yapmadan edemedim zira hayatım 50 yıldan uzun bir zamandır adeta bir filim gibi gelişti. 1959 yılında Rotary bursiyeri seçildiğim andan itibaren,
hep iyi şeyler başıma gelmeye başladı ve bu geçen yılın sıcak
kalpli atmosferine kadar da aynı şekilde devam etti.
Rotary Vakfı bursiyeri olarak Güney Afrika’da eğitim
görmem nedeniyle benim hayatım inanılmaz bir maceraya
dönüştü. 1961 yılında Lykes Line ticari gemilerinden biri
ile New Orleans’tan Cape Town’a giderken, 50 yıl sonra bu
liman şehri olan New Orleans’ta 2011 Rotary Konvansiyonu başkanı olarak görev alacağımı taahhül bile edemezdim. Ama bu gerçekleşti ve benim gerçekten Rotary Vakfı
için çok derin bir takdir ve tutkum bulunmakta.
Tarım kesiminden gelen biri olarak “Kovboy
Mantığı”nın müziği ve güftesini kullanma yöntemini bulmuş olmam, “Kovboy etiği” adlı kitapta anlatıldığı şekilde
“Batı’nın kuralları” bilgeliğini uygulamam konusunda da
kendimi şanslı hissettim. Rotary’nin dünya sahnesinde yer
alan harika hikayesinin gelişiminde rol almış olmanın onurunu da yaşadım. Ama her şeyden önce, Rotary Bursiyeri
olmam nedeniyle, Rotary Vakfının yaşayan ve nefes alan
bir ürünü olduğumu gururla kabul ediyorum.
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