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Rotary sayesinde mesleki hizmetimizle ilham kaynağı olabiliriz
Mesleki Hizmeti tanımlamak zor olabilir ancak tarif etmek çok kolaydır. Basit anlatımla Rotary yaşamımız 

ve profesyonel hayatımızın kesiştiği noktadır. Rotary ideallerimizi çalışmalarımız kapsamında yaşama geçir-
memiz, mesleki hizmettir.

Yurt dışınnda ssağlık hizmeti yönetiminde uzun yıllar çalıştıktan sonra Bahamalar'a döndüğüm zaman , ül-
kemin acil olarak modern bir sağlık hizmeti tesisine ihtiyacı olduğunu gördüm. O zaman elimizdeki kaynaklar 
yetersiz ve eski idi ve ülke dışına çıkma imkanı olmayan insanlar ihtiyacları olan hizmeti alamamakta idiler. 
Amerika Birleşik Devletlerinde elde ettiğim tecrübeler olmadam ülkemdeki statüskoyu değiştirebilecek hiç bir 
şey yapamazdım. Ama bu tecrübem olduğu için, kendimi etkili olabilecek özgün bir konumda hissettim. Profes-
yonellikteki yolumu iyişeyler yapmaya yönlendirebilir, Bahamalar'da sağlık hizmetini iyileştirerek kendime bir 
kariyer oluşturabilirdim.

Rotary yaşantımın bir parçası olduktan sonra, Rotary'nin temelini oluşturan Paul Harris'in sözleri  - "pay-
laşılmış çabanın sınırı yoktur "- mesleğim için de geçerli id. Bahamalara modern sağlık hizmetini tek başına 
getiremezdim. Ama, daha sonra Doctors Hospital'da ortaklarım olan doktorlarla  ve o hastanede yıllarca çalış-
mış olan görevliler ile oluşturduğumuz partnerliklersonucu herşeyi değiştirebilir konuma geldik. Benim hede-
fim, paylaştığım bir hedef oldu ve bu sayede de gerçeğe dönüştü.

Rotary her mesleğin itibarını  ve mesleğin görev aşkı nın değerini  ön plana çıkarır. Unutmayınız ki dört kuru-
cu üyemizinhibiri doktor ya da barış elçisi değildi, sadece bir avukat, bir maden mühendisi, bir kömür tüccarı ve 
bir matbaacı kurdu Rotary'yi. Başlangıcından itibaren bu mesleklerin farklılıkları Rotary'ye özel bir güç kazan-
dırdı. Bu farklılık da bizim sınıflandırma sistemine yansımakta ve bu sayede her kulüpte topluma hizmet veren iş 
ve profesyonel bireylerin tüm kesimlerinin temsil edilmesini sağlamaktadır.

Paul Harris bunu şu şekilde ifade etmiş: "Her Rotaryen, Rotary'nin idealizmi ve yaptığı iş veya kendi 
mesleği arasında bağlantı kuran kişidir. " Bunu söylediği zaman ne kadar geçerli ise, bugün de aynı geçer-
liliği korumaktadır. Bizler haftada sadece bir iki saatimizi Rotary toplantılarımızda harcıyoruz ama her sabah 
kalktığımızda işimize gidiyor ve çalışıyoruz. Rotary kanalı ile, bu saatlerimiz de aynı zamanda bir hizmet fırsa-
tına dönüşebiliyor: Beraber çalıştığımız, bizim için çalışanlar ve hizmet ettiğimiz toplum için böylece "ilham 
kaynağı" olma fırsatını yakalayabiliriz. 
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Toplumda etkinlik yaratmak milyon dolarları gerektirmez
Geçtiğimiz yıl içinde yapmış olduğum seyahatlerde, toplumlarında dönüşüm sağlayan güçlü, canlı kulüpleri 

ziyaret ettim. Toplantılarına katıldığımda enerjiyi hissettim. Üyeleri ile tanıştığımda, hepsinin "harekete ge-
çen insanlar" olduklarını gördüm. İçinde buundukları topluma baktığımda ise çalışmalarının etkilerini göre-
biliyorum.

Aynı zamanda, bir sosyal kulüpten öteye geçememiş Rotary kulüplerinin bulunduğu toplumları da ziyaret 
ettim. Bu hiç bir zaman böyle olmamalı. Çok şükür ki, her kulübü canlandırabileceğine inandığım basit bir yak-
laşım var.

Her Rotary kulübüne, etki seviyesi yüksek bir faaliyette bulunma konusunda meydan okuyorum. Her kulüp 
şimdiden bunu yapacak potansiyel ve kaynağa sahip durumda. İnsanların yaşamlarını tamamen değiştirebilme 
gücüne sahipler.

Bunu yapmak için milyonlarca dolara ihtiyaç yok. Benim de bizzat katıldığım ve değişim yaratan  bir proje, 
Haiti'de ebelerin oluşturduğu bir gruba bir cip temin edilmesi  idi. Ebelere neye ihtiyaçları olduğunu ve onlar için 
ne yapabileceğimizi sorduk, onlar da bize ülkenin erişilmesi zor kırsal alanlarındaki hamile kadınlara erişmek-
teki zorluklarını anlattılar. Onlara bir cip temin ettik, pembeye boyadıki ve üstüne de Rotary logosunu koyduk. 
Üç yıl sonra tekrar ziyaret edip ne durumda olduklarını görmek istedik. Her biri sonuçtan çok memnun idi. İsta-
tistiklere yansıyan rakamlara göre, o beölgedeki çocuk ve anne ölümlerinde %50 oranında bir azalma olmuştu. 

İşte ben buna değişim projesi derim.
Tabi ki çiplerin de bir ömrü var ve bu sonsuz değil. Yollarda geçirdiği sekiz yıl sonra bu cip hizmet edemez du-

ruma gelmişti. Bunun üzerine pembe bir Land Cruiser satın aldık. Halen yoğun bir şekilde çalışmakta ve ülkenin 
ücra kesimlerindeki kadınlara, ebeler tarafından doğum öncesi bakım hizmeti götürülmesini sağlamakta.

Bir projeyi dönüşümsel yapan şey nedir? Çok fazla para gerektiren bir şey olmasa bile, insanlara ulaşmalı ve 
toplumda bir etki bırakmalı. Anahtar budur ve dikkatli planlama ve derinlemesine araştırma burada devreye gir-
mektedir. Siz de araştırmanızı yapın, kaynaklarınızın kaldıraç güzünü değerlendirin. Etkiniz arttıracak ortak-
lıklar arayışıma girin. Ve tüm bunlardan sonra da eyleme geçin.

Tabi ki hizmet, güçlü kulüplerin sunabileceği şeylerin sadece bir parçasıdır. Kulüplerin iyi  konuşmacıları ol-
malı, liderlik geliştirebilmeyi sunmalı, Rotaract ve Interact'ı işe katmalı ve üyelerine Rotary faaliyetlerine katıl-
mak için bir neden oluşturarak değer katmalı.

Kulübünüz dönüşümsel ve iyi organize edilmiş ise, herşey çorap söküğü gibi arkadan gelir. Üyeler katılımcı 
olurlar, yeni üyeler de katılmak için can atarlar. Fon yaratmak daha kolay olur. İnsanlar, verdikleri paranın ya da 
katkının nasıl kullanıldığını ve farkındalık yarattığını ve hesap verebilir olduğunu görmekten mutlu olurlar. Ku-
lübünüz enerjik, anlamlı ve canlı olacak ve kendi etrafındaki diğer kulüplere ve hizmet ettiği toplumda "ilham 
kaynağı" olacaktır."  
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