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Sayısal çokluğumuz Rotary’yi zenginleştirmektedir.

Hint geleneğinde, iki Pir, Shaunaka ve Abhipratari’nin bilinen bir hi-
kayesi anlatılır. Bu iki akil adam, rüzgar tanrısı Prana’ya taparlar. Bir 
gün bu iki insan öğlen yemeğine oturmak üzereyken kapı çalınır ve 

fakir bir öğrenci onlardan yiyecek talep eder. 
“Hayır evlat bizi bu saatte rahatsız etme” cevabını alan öğrenci şaşırmıştır. Ancak 

çok aç olduğu için ısrar eder.
“Söyleyin bana saygıderğer insanlar, siz hangi tanrıya inanıyorsunuz.”
“Rüzgar tanrısı Prana” cevabını alır öğrenci. 
“Peki biliyor musunuz ki dünya rüzgarla başlar ve biter ve tüm dünyanın tek hakimi 

rüzgar olur.”
İki akil adam çocuğun bu davranışından biraz rahatsız olmuşlardır. “ Tabi ki bi-

liyoruz” diye cevap verirler.
Aç öğrenci o zaman şöyle cevap verir: “Şayet Prana tüm dünyaya yayılmışsa, ben 

de dünyanın bir parçası olduğum için, sizden yiyecek talep eden benim bu aç vücudumun 
içine de yayılmış demektir.  Bu nedenle sizler benim yiyecek isteğimi reddederken, hizmet 
ettiğinizi söylediğiniz tanrıyı da hayır demiş oluyorsunuz.”

Akil adamlar öğrencinin doğru söylediğinin farkına varırlar ve onun içeriye gi-
rip yemeği paylaşmasını isterler. O anda anlamışlardır ki, yardım talep eden birine 

kapıyı açtıklarında, sadece o kişiye hizmet etmiş olmayıp, çok daha büyük bir amaca ulaşmış 
olmaktadırlar.

Rotary’deki tecrübemiz genelde kendi toplumumuz içinde gelişmektedir. Her hafta ku-
lüplerimizde, aynı yerde ve aynı tanıdık dostlarla biraraya gelmekteyiz. Hepimiz bir şekilde 
uluslararası hizmetle ilgili olsak da, sıkça gördüğümüz ve içinde olduğumuz Rotary yerel bir 
görünüm arzetmektedir. Bu nedenle geniş bakış açısını, hizmetin gerçekte ne ifade etiiğini 
gözden kaçırmak mümkündür.

Rotaryen olarak bireysel ve kulüp kanalıyla yapmış olduğunuz her etki bizim sayılarımız 
sayesinde çoğalmaktadır. Aç olan bir kişiyi beslediğiniz zaman, okuma yazma bilmeyen bi-
risine okumayı öğrettiğimizde, bir çocuğun hasta olmasını engellediğiniz zaman, etkinizin 
küçük olduğunu düşünebilirsiniz. O her şeydir ama asla küçük değildir. Zira sayıların ço-
ğalmasının yardımıyla, bireysel icraatımız ve hediyelerimizin gücüyle istediğimiz etkiyi ger-
çekleştirebiliriz: Hizmetlerimizi bu şekide dünyaya armağan edebiliriz.  
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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 gaye için seyahat ettiğinizi hissedi-
yorsunuz. 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 öğretile-
cek 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-
mediğimiz bu istikamete doğru yola çıkın. Bana ve Rotaryen Dost-
larınıza Kore’de katılın ve dünyayı kucaklayın.
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