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Rotary’nin özünü ve felsefesini özgürlük oluş-
turur. Özgür insan, özgür toplum, karşılıklı 
saygı ve sevgi bu kuruluşun temel prensi-
bidir.

Özgürlük de bir kurallar zinciridir. Ancak her ulusa 
hatta her devlete göre değişir. Tarihin derinliklerinden 
gelen gelenekler, inançlar toplumların özgür yapılarını 
şekillendirir. Onun için Rotary ve Özgürlük dediğimizde 
elbette ki kendi ülkemizin kurallarını esas alıyoruz.

 Bir zamanlar üniversitelerde kızlarımızın başı açık 
olsun diyenlerle başı kapalılar da sınıfa alınsın diyenler  
yıllarca tartışıp durdular. Bizler de aydın geçinen insan-
lar olarak, insanların biçimlenmesinde şekille uğraşma-
nın yanlış olduğunu savunmuştuk. Kızlarımızın okuma 
özgürlüğünün ellerinden alınmasını kınamıştık. Çünkü 
biz samimiydik. Bugün isteyen istediği gibi okuluna 
gidebiliyor. Hoş değil mi? Biz Rotaryenler de insanın bey-
nine önem vermekte ve şekilden uzak durmakta dün de 
bugün de kararlıyız.

Elbette ki çağın gerisine toplumunu götürmeye çalı-
şan ve bu alanda dini kullanan kişilerle bu büyük kurulu-
şun ortak yanı olamaz. Bizim üyelerimiz arasında her siya-
sı düşünceden, her inançtan insanlar vardır. Bu oluşum 
bu kuruluşun özgür yapısını göstermektedir.

Belirli çevreler, yıllarca Rotary’i öcü gibi gösterdiler 
ve göstermeye de devam ediyorlar. Çünkü Rotary’i tanı-
mıyorlar ki. Onların kulağına nasıl üflenmişse onların 
kafasındaki Rotary odur. Çocuk Felci aşılamalarında az 
çekmedik çağın gerisinde kalan insanlardan. Ama biz yıl-
madık ve o insanların yaklaşımlarına tepki göstermedik. 
Başardık ve ülkemizin çocuklarını  tıpkı dünya çocukları 
gibi o korkunç hastalıktan kurtardık. Bu projenin gerçek-
leşmesinde emeği geçen insanlara, tüm insanlık borçlu-
dur ve minnettardır.

İnsanlar uzaya koşuyorlar, insanlığın hizmetine yeni 
araç-gereçler sokuyorlar, biz ise yılbaşı kutlamaları ile 
uğraşıyoruz. Bir din bilgini Profesör dostumun Cuma 
günkü vaazını dinledim. Gerçekten gözlerim yaşardı. 

Çünkü doğruları açıklıyordu. Öyle ya Aralık ayının 31 
akşamı bir yılın bitmesi bilinmeyen bir yılın başlamasıdır. 
Bunun dinle ne ilgisi var ki?

 Yanlışla doğruyu ayıramayacak bilinç düzeyinde 
birisi ile  bilinç düzeyi yüksek olan birisinin yaptığı yanlış 
arasında dağlar kadar farklar vardır. Bilen, anlayan ve 
yorumlayan birisi kötülüğe alet oluyorsa  o insan bu dün-
yada olmazsa bile öteki dünyada ilahi adalet tarafından 
cezalandırılır. 

Bir zamanlar omuz omuza ülke sınırlarımızı korumak 
kollamak için savaştığımız insanları ötekileştirmek ve 
toplumda ayırımcılık yapmak  elbette ki Rotary’in amaç-
larına ters düşmektedir. Alevi’si, Kürt’ü, Türk’ü…. adlarla 
insanlarımızı bölmek, yarasa yarasa ülkemizde iç savaş 
çıkarma peşinde olanların işine yarar. RYLA gibi semi-
nerlerde gençlerimize tartışan, sorgulayan birey olmaları 
telkin edilmektedir. Çünkü dil, din farkı gözetmeksizin 
insan olan insanlık için olumlu düşünen her insanı kardeş 
sayan bir ruhu vardır Rotaryenlerin.

Irkından, inancından dolayı kimsenin kimseye  
kötülük yapmaya hakkı yoktur. Kötülüğe izin vermek, 
Yaradan’a varoluşa, yaşama, evrene ihanettir. Bu yaklaşımı 

bir siyasi yapılanmaya bağlamak da doğru değildir. Çünkü 

insanın insanca yaşaması , düşünmesi partiler üstü bir dav-

ranıştır.

Konuşan, yorumlayan ve tartışan bir toplum yaratmak 

zorundayız. Evet efendimci bir nesil hem kendi özgürlüğünü 

kısıtlamış oluyor hem de toplumun duyarsızlaşmasına katkı 

sunuyor. Onun için üniversiteler, demokratik kuruluşlar, 

basın-yayın, toplumun sesi olması için özgür olması gerekir. 

Fikrinden dolayı kişiler korkutulmamalı ve tutuklama yoluna 

gidilmemelidir. Çünkü seslerin, fikirlerin çeşitliliği o toplu-

mun zenginliğidir, hayat kaynağıdır.

Lütfen toplumun hayat kaynağını yeşertelim. Biz 

Rotaryenler, her ortamda bu ilkeye hazırız

Ne dersiniz?
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ROTARY VE ÖZGÜRLÜK




