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O

ldum olası Rotary diye düşündüğümde; aydın-

olduğunu göstermez. Bir kişi, iyi doktor olabilir, iyi hâkim

lık, barış, hoşgörü, sevgi, paylaşım gibi kav-

olabilir, iyi öğretmen olabilir ama kendi toplumu ile bütün-

ramlar aklıma gelir. Özüne indiğimizde de

leşemiyorsa ve ufkunu genişletemiyorsa o insan, sahasında

Rotary’nin felsefesinde de bu kavramlar saklı

bilgilidir ama toplum açısından aydın olamaz.

değil mi? Onun için bu yazımda Rotary’nin hizmet alanla-

Ama şurası bir gerçek, bir toplum – özelikle yönetim

rından olan aydın insan, aydın toplum yetiştirmek üzerine

kadrosu – aydınlarını korumalıdır. Rotary gibi kuruluşların

düşüncelerimi ve duygularımı paylaşmak istedim sizinle.

çoğalması için çaba göstermelidir. Aydınlarındın korkan ve

Aydın insan olmak zor bir olgudur. Gerçi aydınlık göreceli

onlarla barışık olmayan toplum, ülkesine, insanlığa zarar

bir kavramdır da. Ama yine de “aydınlık” kavramında bakış

vermektedir. Liyakatten ürken, uygarlıktan kaçan yönetimler

açısı yönünde ortak pay çoktur.

ülkelerine çağ atlatamazlar hatta geriye götürürler. İşte 112

Aydın, bir ülkenin kültürünü, tarihini, geleneklerini ve
coğrafyasını tayİn eder. Kültür dediğimiz olgu ise insanın

yıldan beri bu güzel kuruluş insanlığı güzel yerlere sürüklemenin çabası içindedir.

yaradılışıyla birlikte doğayı değiştirme, çevreyi şekillendir-

Ülkemizde de zaman zaman aydınlara, sanatçılara vefa

me ve yaşamı yorumlama işidir. Kısaca aydın olmak zor iştir.

ödülleri verilir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Ama bu ödül, bir

Çünkü “Ben aydınım” demekle aydın insan olunmuyor ki.

çevrenin içindeki müttefiklere veya sanatçılara değil, hak

Neden Allah’tan saklayamadığım bir şeyi kuldan sakla-

eden herkese verilmesi gerekir. Türkiye, Nazım Hikmet’e,

yayım ki? Rotary bir okul. Evrensel boyutlu bir okul. Yaparak,

Orhan Şaik Gökay’a, Arif Nihat Asya’ya… her görüşten ve

yaşatarak öğreten bir okul. Seminerlerde, konferanslarda ve

düşünceden insana ödülü esirgememelidir. Çünkü bu insan-

asamblelerde çok şey öğretiyor insana. Orada aydın, kültürlü

lar bugünkü Türkiye’nin dokusunda katkısı olanlardır. İşte

olup olmadığın test ediyor ve kendini bir yerlere taşıyorsun.

ondandır ki bizler, bulunduğumuz ilde ilçede veya köyde

Aydın olmak veya kültürlü olmak sadece gelişmiş ülkele-

başarılı olmuş insanlara “Meslek Ödülü” veririz. Başarılarını

rin insanlarına özgü de değildir. Çünkü tüm insan toplulukları

takdir ederiz.

kendi kültürünü yaratır ve o kültürle yaşar. Yaratılan o kül-

Bugün ülkemizde kişiler arasındaki güvenin en az oldu-

türün penceresinden geniş açıdan bakan insanlar o ulusun

ğu dönemdir. Ne yazık ki bu gerçeği araştırmalar ortaya

aydınlarıdır.

koymaktadır. Maalesef halkımızın yüzde 12’si başkalarına

Münevver veya aydın insan kavramı, bugünün insanları-

güveniyor. Peki bundaki suç kimin? Elbette ki aydınların

na has değildir. Asırlardan beri gelen ve sonsuza kadar giden

veya aydın geçinen kişilerindir. Bu da gösteriyor ki bir ülke

bir olgudur. Bu kavram, toplumsal konumu ve sınıflaması

insanına saygı, sevgi götürülemiyorsa gerisi detaydır. Bunu

sonsuz tartışmalara neden olmuştur ve oluyor da.

da ancak eğitimle başarabiliriz. Biz Rotary olarak “Gençlik

Bana göre diplomalı insan

veya köklü bir aileden

gelme aydınlığın simgesi olamaz. Hani bir söz vardır ya

Eğitimi” adı altında gençlerimize boşuna mı zaman ayırıyoruz.

“Diploma belki cahilliği giderir ama eşeklik bâki kalır”.

Kim ne derse desin örnek kuruluşsun Rotary.

Toplumumuzda diplomalı hatta akademik kariyeri olan

Rotaryen sevgilerimle…

insanların tümüne aydın demek gerçek aydın kişilere hakaret
olur. Bir insanın mesleğinde başarılı olması o insanın aydın
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