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Rotary’de çeşitlilik ve cinsiyet dengesi önemlidir

Rotary’de çeşitliliğimiz gücümüzdür. Bu fikir sınıflandırma sisteminin 
ilk kez önerildiği organizasyonumuzun ilk yıllarından kalmadır. Bu-
nun arkasındaki fikir oldukça basittir: çeşitli özgeçmişleri ve yetenek-

leri olan üyelerden oluşan kulüplerin, bu imkâna sahip olmayanlara göre daha iyi 
hizmet becerisi oluşturabilirler.

O zamandan beri geçen yıllarda, çeşitlilik fikri Rotary’de daha geniş kapsamlı 
olarak tanımlanmaya başlandı. Herhangi bir Rotary faaliyetine baktığınız zaman, 
katılımın ortalama yaş sınırları organizasyonumuz için sürdürülebilir bir gelecek 
arz etmemektedir. Üyelik sayımız rekor seviyeye yakındır ve sürekli olarak da yeni 
üyeleri eklemekteyiz. Ancak bu üyelerin sadece küçük bir azınlığının önlerinde on-
larca yıl Rotary hizmeti verebilecek kadar genç olduğunu görüyoruz. Gelecek için 
güçlü ve yetenekli bir Rotary liderliği için bugün daha genç ve yetenkli üyeleri ara-
mıza katmalıyız.

Rotary’de cinsiyet konusuna değinmeden de çeşitliliği tartışamayız. Bundan 
sadece 30 yıl kadar önce kadınların Rotary’ye katılamadıklarını düşünmek olduk-
ça zor geliyor. O zamandan beri çok önemli aşama kaydetmiş olmamıza rağmen, 
bu yalnış yönlendirilmiş politikanın mirasından henüz tam kurtulabilmiş deği-
liz. Büyük bir kitle halen Rotary’nin sadece erkeklere mahsus bir organizasyon ol-
duğunu düşünmekte ve bu durum toplumdaki imajımız ve üyeliğin gelişmesinde 
menfi  ve zarar verici etki yapmaktadır. Bugün kadınlar Rotary üyelerinin %21’ini 
oluşturmaktadırlar. Bu her ne kadar önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de, 
her kulübün hedefi ulaşması gereken noktaya henüz epey uzak bir mesafedeyiz: 
Yani dünyamızı yansıtan, Rotary’deki erkekler kadar kadınların olduğu bir cinsi-
yet dengesi.

Bizi Rotary’ye ne getirmiş olursa olsun, Rotary üyeliğinde bulduğumuz değer ve  
yaptığımız hizmetlerin dünyada da bir değer ifade ettiğine inandığımız için biz or-
ganizasyonda kalmaya devam ediyoruz. Tüm bu çeşitliliği yansıtan kulüpler oluş-
turarak, Rotary’de daha kalıcı değerler yaratabileceğiz: “Rotary Farkı yaratarak”.
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Barış Konferanslarımızla önemli adımlar atacağız    

Bundan yüzonüç yıl önce bu ay içinde, Rotary’nin ilk kulübünün dört üyesi ilk toplantı-
larını yaptılar. Toplantı tutanakları olmamasına rağmen, büyük olasılıkla hiçbir kimse 
hizmet ile ilgili konuşmamıştır: İlk bir kaç yıl için kulüp toplumun ihtiyaçları konusuna 

odaklanmaya başlamadı.  
Toplantı bir otel ya da restoranda değil, bir üyenin bürosunda yapıldı; bildiğimiz kadarıyla bir 

gündem ve duyuru, komite raporu, isim etiketi ya da konuşmacı yoktu. Bugünün verimli bir Rotary 
toplantısının alışılagelmiş standartları konusunda herhalde sınıfta kalırdı. Ama tabi ki bugüne ka-
dar yapılmış en verimli Rotary toplantısı oldu.

Bugün, 1905 yılında olduğu gibi bizler Rotary’ye Paul Harris’in aramış olduğu şeyi aramak için 
geliyoruz: dostluk, bağlantılar ve kendimizi evimizde hissedebileceğimiz bir ortam. Ancak bugün 
Rotary bizlere o ilk günlerdeki üyelere verebildiğinin kat ve kat fazlasını vermektedir. Bugünün Ro-
tary’si, 1.2 milyondan fazla güçlü üyesi ile bizleri sadece kulübümüzdeki grup üyeleri arasında değil,  
çeşitli kulüplerimizde ve aslında tüm dünyada evimizde hissetmemizi sağlamaktadır. Bugün için 
Rotary, o ilk günlerde Paul Harris’in tahayyül bile edemeyeceği bir şekilde bizleri birbirimizle bağ-
lamaktadır. Sadece dünyanın neresinde olursa olsun gidip kendimizi evimizde hissedebileceğimiz 
bir Rotary kulübü olması değil, dünyanın neresinde olursa olsun bir Rotary kulübüne erişip farklılık 
yaratabilmek imkanına sahibiz. 

113 yıl önceki bu ilk toplantıdan beri, Rotary kurucu üyelerin düşünebileceklerinden çok daha 
geniş ve çeşitlilik arzeden bir duruma geldi. Sadece beyazlar ve erkeklerin bir organizasyonu ol-
makla başlayıp, her türlü geçmişe sahip kadınları ve erkekleri kapsayan bir organizsyona dönüştük. 
“Kendinden Önce Hizmet” sloganımıza da yansıyan ve ifade edilen amacı “hizmet” olan bir organi-
zasyona dönüştük. Ayrıca, sadece dünyayı değiştirebilecek bir organizasyona dönüşmedik, çocuk 
felcini yok etmedeki başarımız gibi bunu yapabileceğimizi de kanıtladık.

Hiç birimiz Rotary’yi gelecekte nelerin beklediğini bilemeyiz. Yapmamız gereken, Paul Harris 
ve dostları tarafından atılan güçlü temellerin üzerine inşa etmeye devam etmek ve Rotary’de fark 
yaratarak hizmet ve dostluk bağlarını güçlendirmek olmalıdır.
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