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Sosyal ağ kurmakta uzman bir başkan

I

an H.S. Riseley bir şey söylediği zaman o kadar ciddi bir tonda ifade eder ki ona inanırsınız. Tabi arkadaşı Kevin Harrison kahkahayı basıncaya kadar. Kahvenin parasını kimin
vereceği hiç çözülmese bile iyi niyetle yapılan şakaların oluşturduğu ortam Avustralya’nın
Melburn şehrindeki PattersonNehrinin kenarında keyifli bir yürüyüşle saonuçlanır.
Son beş yıldır bu yürüyüşler küçük bir Rotaryen arkadaş grubu ile haftada iki kez rutin olarak
yapılmaktaydı. Harrison bu yürüyüşlerin hem egzersiz amaçlı, hen de dünya problemlerini çözmeye yönelik olduğunu belirtiyor.
Herhangi bir günde bu toplantıya kim katılırsa katılsın, Richard Garner, John Williams, Nick
and Maree Vinocuroff, fikirlerini başkalarına anlatma fırsatı bulurlar. Hepsi de Ian’ın ne düşündüğünü öğrenmek ister, Ian’ın iyi bir dinleyici olduğuna değinen Harrison, beş altı yürüyüşten
sonra anlatılanlardan bir projenin her zaman ortaya çıktığını söylüyor.
Güzel bir Aralık sabahı, konuşmalar çeşitli konuları kapsıyor. Dostlar Yeni Zelanda’daki deprem de dahil olmak üzere haberleri konuşurken, kulüpleri olan Sandringham, Hampton, Noble
Park-Keysborough ve Chelsea’nin sorunlarını tartışırlar.
Grup konuşurken Riseley her zaman dinler. Bütün hayatı boyunca insanları biraraya getirmek, fikirler oluşturmak ve insanlara verdiği pratik önerilerle nelerin nasıl iyileştirilebileceğini
aramak onun yaşam tarzı olmuş. Rotary’nin yeni başkanı bunu o kadar sevimli ve alçak gönüllülükle yapıyor ki, başlangıçta konuya ne kadar ciddi odaklandığını da anlayamıyabiliyorsunuz.
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Riseley’nin Rotary’deki ilk intibası, bir çok yeni katılanınkinden farklı
değildi. Ne yapması gerektiği konusunda emin değildi. Müşterilerinden
birisinin onu Cheltenham Rotary
kulübüne konuşma yapması için davet ettiği 1977 yılında bir muhasebe
firmasının sahibi idi. İlk sorusu “Ne
hakkında?” ikincisi ise “Rotary Kulüp
nedir?” olmuş.
Gelir vergisi üzerine yaptığı konuşmada katılanların iyi insanlar olduğu dikkatini çekmiş. Bir kaç hafta
sonra müşterisi onu Sandringham’da
kurulacak olan yeni bir kulüp için
planlama toplantısına davet etmiş.
“Rotary’nin ne yaptığını bilmiyorum ama memnuniyetle gelirim” cevabını veren Riseley, ilk toplantıyı kaçırdığını ama ikincisine katıldığını
söylüyor. Çok hareketli bir grubun
içinde olması onu sevindirmiş.
Rotary’ye katılmadan önce eşi
Juliet’e danışan Ian, arkadaşlarının
çoğu da muhasebeci olduğu için kendi profesyonel çeevresi dışında da
tanışıklıklar oluşturabileceğini düşünerek 1978 yılında Sandringham
Rotary kulübünün üyesi olmuş.
Riseley, Rotary’nin insanların
bir ağ içinde iyi işler yaparken, profesyonel ilişkilerini de genişlettikleri
bir ortam olduğu fikrini benimsiyor.
“Beni Rotary’ye katan şeylerin projeler ve Rotary’nin yaptığı işler olduğunu söylemek isterim ama bu doğru olmaz” diyen Riseley, “Gerçek olan,
bölgedeki iş dünyasının elitleriyle bir
arada olma fırsatı idi” diyor.
Katılması ile beraber, eşi Juliet ve
kendisinin yaşamlarının merkezi Rotary olmuş. “Belki 15 yıl sonra yüksek
lisans yapmayı düşünüyordum ve eşim
Juliet’e fikrini sordum. O da bana bir
çok yeni insanlarla tanışacağımı söyledi.” Arkadaşlarımızın çoğu Rotaryen. Rotary işte bölye bir şey. Kızımız Rotary ile ilişkimizi “Rotarama”
olarak adlandırıyor. Galiba çoğunluğumuz için de durum böyle oluyor.

2017-18 Başkanı Ian Riseley and Rotaren dostları Avustralya’nın Victoria Eyaletinin
Sandringham şehrinde Bayside Farmers Market‘ta 17 Aralık 2016.
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Riseley’ler genelde evlerinin terasında bir kadeh şarap ile günün sonunu getiriyorlar

Rotarama etkisine rağmen Riseley’nin hizmetleri Rotary ile sınırlı
kalmamış. Deniz izcileri, spor dernekleri, okul konseyleri ve yerel toplum danışma kurullarında zaman
ve enerjisini harcamış. 2006 yılında
Avustralya hükümeti topluma yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü
onu “Avustralya Nişanı” madalyası
ile ödüllendirmiş.

R

iseley’nin Rotary’ye olan
heyecanı 1980’lerde kadınların katılması konusu ile değişik bir meydan
okuma şekline dönüşmüş. 1977 yılında Kaliforniya’nın Duarte Rotary
kulübünün 3 kadını üye olarak alması sonucu, kulüp Uluslararası Rotary’den bir yıl sonra çıkarıldı. 1980
yılında Yönetim Kurulu ve bir çok
kulüp, tüzükte yazan “erkek kişiler”
ifadesinin kaldırılması için girişimde

bulununca, tüm dünyada konu dikkatleri üzerine çekti.
Riseley için bu bir vicdan kriziydi. “1978 yılında bana tüm bu kişilerin erkek olduğu düşüncesi hiç aklıma
gelmemişti” diyen Riseley, durumun
farkına varınca ne kadar anlamsız bir
şeyle karşı karşıya olduğunu düşünmüş. Nasıl bir organizasyon nüfusun
yarısına hayır diyebilir? Bu nedenle Riseley Rotary’den istifa etmiş ve
ayrımcılık yapan bir organizasyonun
üyesi olamayacağını belirtmiş.
Kulübün başkanı ona değişik bir
öneride bulunmuş. “İstifa etme, biz de
seni Rotary’ye kadınların alınması için
yapacağın çalışmalarda destekleyelim”
demiş. Kulüpte oylama ve kulübün
de bunu uygun bulması şartıyla Riseley teklifi kabul etmiş. Yapılan oylama sonucu tüm üyeler kadınların
Rotary’ye alınması fikrini desteklemişler.
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Yakın bir dost ve Sandringham
Rotary kulübü üyesi Bob Richards,
tartışmalarda Riseley’nin rolünü hatırlıyor. “Ian kadınların katılımı konusunda inandırıcı bir savunucuydu.
Fikirlerimizi ve bakış açılarımızı farklılaştırmanın faydası olacağını vurgulardı” diyen Richards, 1989 yılında
Uluslararsı Rotary’nin tutumunu değiştirmesinden hemen sonra Sandringham Rotary Kulübünün bir çok
kadın üyeyi bünyesine kattığını ifade
ediyor.
Sandringham Rotary’ye katılmayan kadın üye ise Juliet Riseley olmuş. 1995 yılında kurucu başkan
olarak Hampton Rotary kulübüne
katılan Juliet, kütüphane ve iletişim
bilimleri dalındaki tecrübesini bu
kulüpteki faaliyetlerinde kullanmış.
İlk elden Rotary ile çalışmanın
avantajını da kulübe taşımış. Juliet
“Ben başkan olduğumda, Ian hem baş-

kanlık yapmış, hem de Gençlik Değişim
konusuna el atmıştı. Bir çok bölge konferansına katılmıştık. Burada adeta osmos olayı ile konuların içine giriyorsunuz. Dolayısıyla başkanlık benim için
oldukça kolay oldu” diyerek başkanlık
tecrübesini anlatıyor.
Ian’ın Rotary’deki rolü genişledikçe, Juliet’inki de artmış. Ian 19992000 yılında 9810. bölge guvernörü
iken, 2011-12 döneminde Juliet aynı
bölgede guvernör olmuş. Birbirlerine
destek olan ama aynı zamanda bağımsız hareket eden çift, Rotary’deki
görevleri sırasında birbirlerinin aktivitelerine mümkün olduğu kadar çok
katılmaya çalışmışlar.
Avustralya’nın en güzel şaraplarının yetiştiği bölglerden biri olan
Moorooduc adlı kırsal kasabadaki
evlerinde Riseley’ler bahçelerini gezdirirlerken, Juliet de çeşitli çiçeklerin

isimlerini sayıyor. Bir çok meyve ağacının yanı sıra Vinda ve Lulu adlı iki
kurtarılmış keçi de bulunuyor. Ian
özellikle keçilerin ağaçlara karşı tutumlarından rahatsız olsa bile keçileri sevdiğini belli ediyor.

A

kşamları Ian ve Juliet arkadaşları ile evin önündeki verandada bölgedeki
şarap evlerinin şaraplarından bir kadeh ile vakit geçiriyorlar. Yakın bir dost olan David Llyod,
kısa bir mesafede bulunan ve pinot
noir ve chardonnay konusunda oldukça geniş bir üne sahip olan Eldridge Estate‘ten şarapları getiriyor.
Riseley’lerin de şarap raflarında çok
özel kaliteli şarapların yanı sıra günlük içtikleri şaraplar da yer alıyor.
Süregelen bir diyalogda eğlenceli
bir hikaye ile araya girmek, düzelt-

mek bazen de birbirlerinin zıttı bir
şey söylemeyi alışkanlık haline getirmişler.
Anlatılan hikayelerin bir çoğu çocukları ya da torunlarıyla ilgili. Eşi
Scott, Will and Jack adlı iki çocuklarıyla Melbourne’da yaşayan Jill,
kurumsal sosyal sorumluluk üzerine Cambridge’de yüksek lisans yapmış. Oğulları Andrew bir avukat ve
eşi Bronwyn’i London School of Economics’te yüksek lisans çalışması yaparken tanımış. Neve ve Lachlan adlı
iki çocukları var ve kısa bir süre önce
Singapur’dan Yeni Zelanda’nın Wellington şehrine taşınmışlar.
Ama Juliet ve Ian başkalarının
hikayelerini de dinlemeyi seviyorlar.
Tanıştığı her kişi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Ian, sohbete genelde öyle başlar.
Arkadaşları ile konuştuğunuzda

Juliet ve Ian her zaman Melbourne bölgesindeki tabiatın güzelliğine hayran olduklarını belirttiler. Buna Port Philip Bay’deki kumsal da
dahil. Suya yakın oturdukları zaman kıyıda onları yürürken görmek her zaman mümkündü
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Riseley’nin bir dinleyici ve bir konuda danışmak için gidebileceğiniz biri
olduğunu her zaman duyarsınız. Fikrinizi Ian’a söylediğinizde derhal ilgilenir ve kötü bir fikir ise de açık açık
söyler.
Clayton Rotary kulübünden John
Barnes, Riseley’ye yarık dudak ve ağır
yanıklar ile ilgili rekonstrüktif ameliyatlar yapan ve kâr amacı gütmeyen
Interplast adlı kuruluş ile proje fikrini götürmüş. Barnes, bu projede
Avustralya’daki tüm Rotary kulüplerinden para toplamak ve bunu Interplast projelerinde kullanmak gibi
biraz uçuk bir fikir sahibi imiş. O
sırada bölge guvernörü olan Riseley,
karamsarlığını göstermemiş ve bir el
atalım diyerek Barnes’ın heyecanını
söndürmemiş. Yaptığı girişimler sonucu da Avustralya’nın 21 bölgesinin
yanı sıra Yeni Zelanda’nın da 6 bölgesinin projeye katılımlarını sağlamış.
Böylece, Rotary’nin fon ve gönüllü
çalışma sağladığı, Royal Australian
Surgeon kurumunun gerekli tıbbi
müdahaleleri yaptığı, Rotary’nin bir
sivil toplum kuruluşu olan Interplast
ile örnek olacak seviyede bir ortaklık yaratılması bu şekilde sağlanmış.
Riseley de bu konudaki yardımının
yanı sıra her zaman projenin nasıl
gittiği konusunda Barnes ile iletişimini sürdürmüş.

Ian, 2016 Yasama
Konseyinin üyelik ve
toplantılar ile ilgili sağladığı
esnekliği destekliyor:
“Kulüpler her hafta
toplanmak isterlerse bunda
tabi ki sorun yok ama bunu
yapamayacak insanlar da
var. Bu nedenle esneklik
gerçekten önemlidir.”

9810. bölgenin Rotaryenleri Riseley’nin guvernör olduğu dönemdeki bölge konferansını da unutamıyor-

Juliet ve Ian Lulu adını verdikleri keçiyi beslerken

lar. Biraz sahne aksiyonu yaratmak
amacıyla Ian sahneye bir yarış arabası içinde gelmiş. O günden beri de
bölge konferanslarında guvernörler
benzer bir yöntem ile sahneye gelmelerini planlar olmuşlar.
Riseley eğlencenin organizasyonun yaşamsal bir parçası olduğunu vurgularken, Rotary’nin dünyada farklılık yaratması ihtiyacının da
unutulmaması gerektiğine işaret ediyor. Ocak ayında yapılan Uluslararası Asamblede çevre sorunlarının herkesi tehdit ettiğini belirterek Rotary
kulüplerinden her üye için bir ağaç
dikmelerini talep etmişti.
Rotary’nin daha fazla genci de
bünyesine alması gerektiğine değinen Ian, gençlerin hizmet ve iyi şeyler
yapmaya çok hevesli olduklarını ancak bunun için onlara fırsat yaratılması gerektiğini, bunu yaparken de
onlara zaman kaybına sebep olmayacak bir şekilde bunun yapılması gerektiğine işaret ediyor.
Bu nedenle Ian, 2016 Yasama
Konseyinin üyelik ve toplantılar ile
ilgili sağladığı esnekliği destekliyor:
“Kulüpler her hafta toplanmak isterlerse bunda tabi ki sorun yok ama bunu
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yapamayacak insanlar da var. Bu nedenle esneklik gerçekten önemlidir.”
Riseley, Rotary’nin organizasyon dışındaki insanlarla da daha iyi
iletişim kurmaya ihtiyacı olduğuna
inanıyor. “Birbirimizle konuşmada oldukça iyiyiz ama yıllardır görüşümüz
yaptığımız işleri büyütmemek idi. Dış
dünyaya kendimizi yeterince tanıtacak
gayreti göstermedik. En çok korktuğum
şeylerden biri, çocuk felcini yokettikten
sonra Rotary’nin hak ettiği krediyi alamayacak olmasıdır.”
Her zaman nuhasebeyi ön plada tutan Riseley, Rotary’nin etkisini göstermenin en iyi yönteminin
onu rakamlarla ifade etmek olduğunu söylüyor: “Rotary’nin yapmadığı şey yarattığı üretim değerini hesaplamak. Dünyada 35,000 kulübümüz
var ve her biri iyi şeyler yapıyorlar.” Ian
her kulübün harcadığı ve bağışladığı
para, gönüllü olarak harcanan zamanın raporlanmasını istiyor ki üretim
değeri ortaya çıkabilsin: “İnanıyorum
ki sadece dünyanın geri kalan kısmı değil, Rotaryenler de ortaya çıkacak olan
değer karşısında şaşıracaklardır.”
❑❑❑

