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oğu kez Rotary’den, tüm dalları ve nesilleriyle geniş bir aile olarak
bahsederiz. Gençlik programlarımıza katılanlara ve mezunlarına
değer verir, onları Rotary ailesinin önemli bir parçası olarak kabul
eder, çocuk ve aile hizmetine de ayrı bir önem atfederiz. Bunu yapmamızın nedeni, her ailenin geleceğinin genç nesillerde olduğu bilincini taşımamızdandır.
Bu Rotary’de bizler için mutlak bir doğrudur.
Yeni nesillerden oluşan genç Rotaryenleri üye yapmanın önemli olduğunu
biliyoruz. Genç profesyonelleri Rotary’ye nasıl çekebiliriz konusuna çok zaman
ayırdık ve tartıştık. Ama belki de neden Rotary’de kalmadıkları konusuna değinmedik.
Bazıları Rotary gençlik programları mezunu olan ve Rotary’ye katılan bir
sürü genç var. Ancak bir aile kurdukları zaman, bu kişiler çoğu kez Rotary’yi
terkediyor. Bunu anlamak mümkün: Bu insanlar genç profesyoneller olarak,
arzu ettiklerinden fazla zamanı ailelerinden uzak geçiriyorlar. Rotary’yi ne kadar severler, ne kadar değer verirlerse versinler, Rotary hizmetini eşleri ve çocuklarının önce gelecek konuma koymayacaklardır.
Bizim de zaten böyle bir beklenti içinde olmamamız gerekir. Bu nedenle, aileleri de Rotary’nin içine katacak yöntemleri bulmalıyız ki, bir Rotaryenin kendi zamanında Rotary ve ailesi, birbiriyle yarışıyor olmasın. Bunu ister tüm aileyi de içeren hizmet projeleri planlayarak, ister toplantı sırasında çocuk bakım
olanağını sağlayarak, istersek de esnek toplantı ve yer sistemini uygulayarak yapalım, ihtiyacımız olan Rotary hizmetini genç çocukları olanlar için yaşanabilir
bir opsiyon şekline dönüştürmeliyiz.
Aileleri Rotary’ye kattığımız zaman şunu ifade ediyoruz: Aileniz Rotary
hizmeti için bir engel değildir. Aile takvime yazılması gereken bir olgu değildir.
Anne ve babanın Rotary’ye giderek aileyi evde bırakması yerine, Rotary ailenin
takvimine girmelidir. Rotary ailesi gerçektir. O çocuklar ebeveynlerinin toplum
hizmetine katıldıklarını görerek büyüyecekler ve kendileri de bazen bizzat bu
hizmete katılacaklardır. Bu sadece aile için iyi bir şey olmakla kalmayacak, aktif ve hizmet fikri yerleşmiş genç üyeler oluşturmada Rotary kulüpleri için de
harika bir şey olacaktır.
Hayatımızın ve kariyerimizin her evresinde, Rotary’nin bize sunacağı bir
şey var - daha fazla şey yapmak, daha fazla vermek ve daha fazla birey olmak.
Rotary hepimiz için yeterince büyüktür.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / ŞUBAT
Sydney Konvansiyonunda dostlukları pekiştirelim

B

undan 109 yıl önce Şubat ayında, Paul Harris ve üç arkadaşı ilk Rotary kulübünü kurdular. Hedef basitti: “Aynı değerleri paylaşan, bir çok yabancının
yaşadığı şehirde bir dostluk vahası yaratmak.”
Zaman içinde Rotary’nin felsefesi gelişti ve olgunlaştı ve Rotaryen idealleri genişleyerek hizmet, mesleki etik ve uluslararası anlayışı da kapsadı. Rotary büyüyüp yaygınlaştıkça, Paul Harris, uzun vadede ihtilafların eridiği, kişisel ilişkilerin ve farklılıkların
kabulünün, savaşları tarihe gömeceğini düşündüğü bir dünya vizyonu oluşturdu. Ona
göre, insanlar, dostluk ve hoşgörü içeren ruh hali ile biraraya geldikleri takdirde, ne kadar ortak yanları olduğunun farkına varacaklardı.
Paul Harris, Rotary fikrinin tutunduğunu ve bir kaç düzine ülkede uygulandığını
yaşamında görme şansı oldu. Her hafta, 34,000 toplumda, onun vizyonu Rotary kulüp toplantılarında yaşıyor. Ancak dünyanın hiç bir yerinde, Paul Harris’in vizyonu,
Rotary’nin yıllık uluslararası konvansiyonunda olduğu kadar canlı bir şekilde oluşmuyor.
Konvansiyonda, bir kaç kısa gün içinde dünyayı Paul Harris’in tasavvur ettiği şekilde görüyoruz: dünyanın her köşesinden barış oluşturmak, başkalarına hizmet etmek ve
beraberliğin keyfini çıkarmak için erkek ve kadınların biraraya geldiği bir ortam. Artyetişim farklılıklarının, politika, kültür ve dinin beraberce örüldüğü parlak bir halı gibi.
Eşim Jetta ile sabırsızlıkla her yıl beklediğimiz unutulmaz bir tecrübe. Her konvansiyon farklıdır ve her biri sevgi ile anılan bir hatıra oluşturur.
Bu yıl 1-4 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Rotary’nin 105. Konvansiyonuna
başkanlık yapma ayrıcalığını yaşayacağım. Sydney hareketli bir uluslararası merkez, doğu-batı arasında bir kapı ve Rotary Konvansiyonu için ideal bir şehir. Zengin kültürü ve
tarihi, farklı yapısıyla ziyaret etmeyi en çok sevdiğim şehirlerden biridir Sydney; heyecanlı ve rahatlığı yanı sıra her zaman insanı kendi evinde hissettiği, her zaman yeni bir
şeyin görülebileceği ve yapılabileceği bir şehir.
2014 yılında Rotary üyeleri biraraya gelerek Sydney’den “iyi günler” dileyecek. Dost ve Rotaryen olarak, herkesin kabul gördüğü bir ortamda birbirimize
erişmek ve dünyaya uzanmak için biraraya geleceğiz. “Rotary ile Yaşamları Değiştirmede” yeni yöntemler keşfedip, geleceğe bakarak başarılarımızı kutlarken,
bizimle beraber olmanızı umuyorum.
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