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Rotary’nin toplumu temsil etmesi

Birkaç yıl önce, Kenya’nın Kano ovasında iyi şeyler yapma gayretinde olan 
bir kalkınma ajansı kırsal kesimde bir topluma daha iyi su temin etme 
görevini üstlendi. Komiteler oluşturuldu, toplantılar gerçekleşti ve yerel 

topluma danışıldı. Toplumun belirlediği temel ihtiyaç, sulama ve hayvancılık için su 
temininin iyileştirilmesi idi. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bir plan yaratıldı ve çalış-
malar tam da toplumun temsilcilerinin istediği şekilde başlatıldı. 

Ancak çalışmalar başlar başlamaz, toplumdaki kadınların bir grubunun fiilen 
çalışma alanına gelip fiziki olarak çalışmaları bloke eden bir protest ile karşılaşıldı. 
Konu biraz araştırılınca, kalkınma ajansı, yolunu değiştirmeye çalıştıkları suyun, 
düzinelerce ailenin pişirme, içme ve yıkanma için kullandıkları ve tek olan bir kay-
naktan geldiğini farkettiler. Proje derhal durduruldu ve çöpe atıldı.

Neden? Çünkü sadece erkeklerden oluşan ekibe kadınların fikrini sormak hiç 
gelmemişti. Her etapta erkeklerin toplumun ihtiyacını bildikleri varsayılmış, top-
lum için konuştukları ve toplumu temsil ettikleri kabul edilmişti. Bunun gerçek ile 
ilgisi olmadığı da ortaya çıkan durum ile anlaşılmıştı. Kadınlar toplumun gerçek 
ihtiyacını daha iyi biliyorlardı ama fikirleri nedense hiç sorulmamıştı. 

Rotary’de kadınlar son çeyrek asırdır bulunuyorlar ve bu yılların en verimli yıl-
lar olması da bir tesadüf değildir. 1995 yılında her 20 Rotaryenden sadece 1 tanesi 

kadındı. Bugün ise bu rakam 5 Rotaryende 1’e yükselmiş durumda. Bu bir gelişmedir ama 
yeterli değildir. Sağduyulu düşünürsek, toplumlarımızın temsil edilmesini istiyorsak onları 
yansıtmalıyız ve topluma tam anlamıyla hizmet etmek istiyorsak, Rotary’de de toplumun 
tam anlamıyla temsil edilmesini sağlamalıyız.

Rotary’nin cinsiyet ile ilgili politikası çok açıktır. Buna rağmen kulüplerimizin beşte biri-
kadınları almayı red ediyor ve üyelik için gerekli niteliklere sahip kadınları bulamadıklarını 
söylüyorlar. Bence bu savı öne süren ve inanan her Rotaryen,  Rotary üyeliği için gerekli olan 
dürüstlük ve sağduyu niteliğinden yoksun biridir.

Kadınlara kapılarını kapayan kulüpler, yeteneğin, becerinin ve gerçekleştirebileceği bağ-
lantıların yarısından vazgeçiyor demektir. Aileler ve toplumlara etkin bir hizmetin götü-
rülmesi için temel teşkil eden bakış açısına kapısını kapıyor demektir. Sadece kendi hiz-
metlerine değil, bizi kısıtlayan basmakalıp insanları güçlendirerek organizasyona da zarar 
vermektedirler. Bunun sonucu olarak partnerlerimiz bizi daha az ciddiye almakta, özellikle 
de geleceğimiz için elzem olan gençler başta olmak üzere potansiyel üyeler için Rotary’nin 
cazibesi azalmaktadır.

Kadınlara karşı ayrımcılık organizasyonumuzu anlamsızlaşmaya sürüklemektedir. Hala 
Paul Harris’in zamanında yaşadığımızı varsayamayız ve onun da zaten böyle bir olguyu is-
temeyeceğini düşünmeliyiz. Zira kendisi şöyle demiştir: “Rotary’nin hikayesi tekrar tekrar ya-
zılmalıdır.” Yazdığımız Rotary hikayesinin onun da gurur duyacağı bir hikaye olması için 
çalışalım.
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Rotary’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum  

İngiliz yazar ve Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Roald Dahl, aynı zamanda tüm maceralarında yanında 
hep Zeiss marka kamerasını taşıyan hevesli bir fotoğrafçı idi. Fotoğrafların her birinin  filim veya cam 
üzerinde tek tek el ile işlendiği dönemde yüzlerce resimden oluşan bir koleksiyon oluşturmuştu. İleriki 

yıllarda, bu fotoğraflar, seyahatlerinin görsel kayıtlarını içeren, yaşadığı tecrübeleri dokümante eden ve paylaşıl-
masını sağlayan bir hizmete dönüştü. Ama kendisi her zaman, hatıralarının fotoğrafların yansıtabileceğinden 
çok daha canlı olduklarını ifade etmekteydi. Dahl “Bir çok olay ve tecrübeyi, fotoğraflarla yakalamak imkansızdır, 
resimler ve kelimeler o tecrübe ve olayları iletemez” diyordu.

Dilimiz yeterli olmayabilir, fotoğraflar solabilir; hafızamız yanılabilir ve detayları kaybedebili-
riz. Ama Dahl’in söylediği gibi, bazı tecrübeler hiç bir zaman unutulmaz, hafızamız içinde hep öne 
çıkar, onlarca yıl sonra bile bir ateş duvarı olarak kalır. Geçmişimizin manzarası içinde, daha önce 
olan ve daha sonra olan diye hayatımızı bölerek  arka arkaya sıralanırlar.

Geçtiğimiz yıl Rotary dünyasında seyahatlerimi yaparken, yıl boyunca bu metafor benimle bir-
likte idi. Gerçekten de tüm bu dönem, hayatımı öncesi ve sonrası olarak bölen bir ateş duvarı olarak 
hep aklımda kaldı ve kalacak. 

Geçtiğimiz 12 aya bakınca, gözlerimin önünde parlak bir kalaydaskopun akan resimlerini her 
gün, her haftayı görüyorum. Hindistan’ın Chandigar bölgesinde hayat kurtarıcı bir kalp operasyonu 
geçirmiş olan çocuğun yatağının başındaki endişeli aileyi. Yıkıcı bir deprem sonrası tamamen ye-
niden inşa edilen kasabada dalgalanan Nepal bayraklarını. Papa Francis’in Rotaryenlerin jübilesini 
kutladığı St. Peters meydanındaki insanların duyduğu hisleri. Dünyanın çeşitli yörelerinde, değişik 
ülkelerde değişik lisanlar konuşan, daha önce hiç karşılaşmadığım Rotaryen kardeşlerimle neşe için-
de geçen toplantılarımızı.

Uluslararası Rotary’nin başkanı olarak görev yapmak tam anlamıyla resimler ve sözler ile ifade 
edilemeyecek kadar muazzam bir olaydır. Hayatım boyunca aklımda, ışıkla danseden gölgeler ile 
kayan bir ateş duvarı olarak sonsuza dek kalacaktır. Binlerce anı, binlerce duygu binlerce resimle 
beraber zihnimde her an hareket etmekte. Hep beraber büyük bir mozaik oluşturuyorlar; beraberce 
sizlerin bir elden yaptığı parlak ve muhteşem çalışmayı göstermekteler. 

Bir Rotary yılı daha sona ererken, bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduğu-
mu söylemeliyim: dünyayı daha fakir değil, daha zengin yapan; 
umutsuzluğun yerine umudu yerleştiren; hizmetlerimizi yaygın 
kütlelere ulaştırırken, her birimizin de dünyaya bir şey armağan 
etmesini sağlayan bir organizasyon.

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 6  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 7

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Haziran




