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Rotary’nin yaş günü ve
Rotary Vakfı hakkında
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mantığı ve
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ichael Martin Murphy’nin “Cowboy Logic” adlı
şarkısı, neşeli müziği ve anlamlı güftesi ile yıllardır favori şarkılarım arasında yer almıştır. Şarkının dürüstlük ve çok çalışmayı ön plana çıkarmasının Rotary
ile bağlantısı kurulabilir diye düşünüyordum ama bunun uygulamasının anlamını ancak Jim Owen’in yazmış olduğu “Cowboy
Ethics” (Kovboy Etiği) kitabını okuduktan sonra anlayabildim.
Jim bu yazılı olmayan Batının Anayasasının Amerikanın batısındaki kovboyların davranışlarını yönlendiren etkili ve pozitif
bir güç olduğunun farkına varmış ve bu kodu 10 temel prensibe
indirgemişti. Kısa, öz bir şekilde ve aynı zamanda yerinde bir
anlatımla ifade edilen bu kod, Rotary’nin “Dörtlü Deney”i ile paralellik arzetmektedir. Özellikle prensiplerin üç tanesi PolioPlus
programına tam oturmaktadır. Programın başladığı 30 yıldan
beri, Rotaryenler, baştan düşünüldüğünden çok daha uzun ve
çok daha yüksek maliyetli olmasına rağmen, çocuk felcini yok
etme hedefine azimle tutundular. Ama bu azmin sonunda da artık çocuk felcinin sonu net bir şekilde görülmeye başlandı. Aldığımız yol boyunca “Batının Kodu”nun üç prensibini uyguladık:
“Yapılması gerekeni yap”, “Bir söz verdiysen onu tut” ve “Her zaman
başladığını bitir.”
İki prensibin daha Rotary Vakfı için anlamlı olduğunu düşünüyorum. “Yaptığın iş ile her zaman gurur duy” ve “Marka için
atını sür.” İlk Vakıf programı olan ve 1948 yılında Elçilik Burslarından başlayan ve Rotary Barış Merkezleri ve Geleceğin Vizyonu planı gibi girişimlere destek veren Rotaryenler gerçekten
dünyamızı bizim için çok kolaylaştırdılar. Yaratıcı çalışmaları ve
cömert katkılarıyla markamızın arkasından gelen Rotaryenler
sayesinde bu programlar çok başarılı oldu ve üyelerin de yaptıkları işlerden gurur duymalarını sağladı. Bu nedenle Rotaryenlerden Vakfa sadık olmalarını istemiyorum. Onun yerine, göstermiş oldukları sadakatten dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum.
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ıllar önce Rotary’ye katıldığımda, ocakbaşı yöntemi Rotaryenler arasındaki iletişim için popüler, basit ve etkin bir metod idi. Bir Rotaryen az sayıda üyeyi evine davet edip
Rotary değerlerinin hayatlarındaki yerini konuşurlardı. (Bu yöntem 1987’de kadınların kabul edilmesinden önce idi.) Bu toplantılar dostlukları arttırıp Rotary Vakfı da dahil olmak üzere Rotary programları konusunda bilgi seviyesini arttırmakta idi.
Avustralya’da ocakbaşı yerine havuzbaşı denmesine
rağmen, bu toplantıların konsepti aynı idi.
Rotary’nin 111. yıldönümünü kutlayacağımız 23
Şubat tarihi yaklaşırken, Rotary Vakfının 2016-17
döneminde 100. yıl kutlamaları arifesinde bu günü
fırsat bilip o akşamı Rotaryen dostlarınızla beraber
geçirip Rotary konularını konuşacağınızı umuyorum.
Yıldönümü bu sene Salı gününe rastlıyor. Genelde
Salı günleri fazla sosyal aktivite olmadığı için, siz de
kutlamanızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
Bugünün dünyasında Rotary konuşmalarımız sosyal medya kanalıyla online ortamda olabileceği gibi,
kişler olarak evde, restoranlarda ya da pub’larda yapacağınız toplantılarda gerçekleştirilebilir. Rotaryenleri, hem Rotary’nin yıldönümü, hem de Vakfın 100.
yılı için Rotaryen dostlarıyla biraraya gelerek dostluk
ve arkadaşlık ortamı içinde organizasyon ile ilgili konuşmaya davet ediyorum. Rotary’nin Paul Harris gibi
tek bir kişinin fikrinden doğmuş olduğu gibi, Rotary
sohbetleri kişisel olarak Rotaryenler veya kulüpler tarafından çeşitli yöntemlerle canlandırılabilir.
Bu yıl kulübünde bu fikri acaba kim geliştirmeyi düşünecek? Şayet bunu yapan sizseniz, bana “rayklaw@sbcglobal.net” adresinden yaptığınız sohbet ile
ilgili bilgi gönderin. Hangi isim altında veya metod
olursa olsun, Rotary’nin kuruluşu ve Vakfın yüzüncü
yılı için 23 Şubat’ta yapacağımız sohbetler Rotary kulüpleri için iyi olacaktır.
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