
Nassau'nun sahilinden birkaç mil açıkta, 
2018-19 Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin Rat Bat 
adlı teknesinin gövdesinde dengede durmaya çalışıyor. Bu 
bölgede büyük kruvazyiyer gemileri, gürültülü jet skiler yok. 
Sadece arada sırada geçen tekneler ve teknenin gövdesine ha-
fifçe vuran dalgaların sakinliği var.Bu türkuaz sularda, okya-
nusun zemininde yüzen büyük kaplumbağalar bulunuyor.

Benim için deniz özgürlük, sükûnet demektir diyen Bar-
ry, "Denizde iken her şeyi unutabiliyorsun. Dünya ile tek başı-
naymış gibi hissediyorsun ve hiç bir şeyin ters gitmeyeceğini 
biliyorsun" diye durumunu ifade ediyor.

Birkaç dakika önceki hafif çiselti, yerini Aralık ayının 
zayıf güneşinin bulutlar arasından geçen hüzmelerine bıra-
kıyor. Rat Bat ani bir şekilde geçen bir teknenin dalgalarıyla 
sallanıyor. İstifini bozmayan Rassin, ufuktaki mavi gökyüzü-
nün keyfini çıkarıyor.

12 Ocak 2010'nun akşamüstü geç saatle-
rinde, Rassin ve eşi Esther, Bahamalar'ın Başkenti Nassau'da 
iken, 7.0 şiddetinde bir deprem, 500 mil uzaktaki Haiti ada-
sını sarsmıştı. Kısa bir süre sonra, Rassin Jamaika'da Errol 
Alberga'dan bir telefon aldı. O sıralar Alberga Bahamalar, Ja-
maica ve Haiti ve Batı Hint Adalarının büyük bir kısmını kap-
sayan 7200. bölgenin guvernörü idi. 

Alberga, bölgenin geçmiş dönem guvernörlerinden olan ve 

Nassau'daki Doctor's Hospital'ın başkanı olan Rassin'e dep-
remden bahsetti ve Rotary'nin yardım girişimlerinde lider-
lik etmesini istedi. Rassin o akşamı evinde bölgedeki Rotary 
liderlerini arayarak geçirdi. Salonun köşesindeki televizyon, 
yerle bir olmuş Haiti'nin resimlerini gösteriyordu. Bu arada 
altyazıda geçen tsunami uyarısı Bahamalara gelmekte olan 
ve potansiyel olarak ülkeyi yeryüzünden silebilecek güçte bir 
tehlikenin yaklaşmakta olduğu Rassin'in dikkatini çekti. 

Rassin ve eşi evlerinin ikinci katına çıkarak balkonda 
beklemeye başladılar. San Diego'da Ocak ayında yapılan ulus-
lararası Asamblede söylemiş olduğu sözleri hatırladı: "Gece 
okyanusa baktığınız zaman tek gördüğünüz şey suyun kena-
rına kadar uzanan ışıklar olur, ondan sonra ise herşey kapka-
ranlıktır." O akşam da eşiyle beraber, ışıklardan sonra başla-
yan karanlığa bakıp kendilerine doğru yaklaşmakta olan teh-
likeyi beklemişler.

Ne şans ki tsunami oluşmadı ve Rassin çalışmaya başla-
yabildi. Takip eden günler ve haftalar içinde,Rassin, dünya-
nın her tarafındaki Rotaryenler tarafından  Rotary Vakfına 
yapılan bağışlarla finanse edilen  kurtarma çalışmalarını ko-
ordine etti. Her detayı takip edebilmek için 122 sayfalık bir 
excel tablosu hazırladı: ne kadar para kullanılabilir durum-
da, ne kadar harcandı, hangi girişimden hangi Rotary kulü-
bü sorumlu gibi bilgilere anında ulaşılabiliniyordu. Rassin'in 
Rotary Kulübü olan East Nassau'dan Lindsey Cancino, "Dep-
remden sonraki yıl gerçekleşen bölge konferansında Bar-

Bana "Barry" deyin
Rotary'nin yeni başkanı Barry Rassin

cana yakınlık ve kararlı liderlik 
arasında dengeyi yakalıyor

12 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 8



ry'nin her bir proje için harcanan dolarları 
incelediğini ve sonuçta felaket fonundaki ya-
pılan harcamalar le birebir örtüştüğünü gös-
terdi. Ben adeta büyülenmiştim" dedi.

Depremden hemen sonra, Rassin, 
Port-au-Prince'teki evini bir barınak ve has-
taneye döndüren Haiti'li Rotaryen doktor 
Claude Surena ile beraber çalıştı. Surena 
100'den fazla evini kaybetmiş insana yar-
dım etti. Adanın başka bölgelerinde onbin-
lerce kişi yaşamını yitirmiş, onbinlercesi de 
yaralanmıştı. Haiti'nin o zamanki başkanı 
René Préval'in emri ile daha sonra ülkenin özel ve kamu sağ-
lık sektörünü düzenleyecek olan Surena, her gece Rassin ile 
konuşarak, acil ilaç ve malzemelerin detaylı listesini iletiyor. 
Her sabah Nassau'ya gelen bir uçak da ihtiyaç malzemelerini 
getiriyordu.

Rassin uçuşlardan birine katılmaya karar verdi. Yeşil tro-
pik adaların ve masmavi bir denizin üzerinden yapılan dört 
saatlik alçak uçuş sanki cennetin üzerinde gibiydi. Ancak va-
rış noktası Haiti idi.

Aşağıda adeta bükülmüş yollar, yıkılmış evler ve moloz 
yığınına dönüşmüş mahalleler dikkat çekiyordu. Port-au-
Prince havaalanına iniş yapamayan uçak çim kaplı bir piste 

indi. Yükünü boşalttıktan sonra uçak tekrar 
geri döndü. Yaptığı konuşmada birkaç daki-
ka sonra tekrar denizin üzerinden  harika 
görüntüyü yakaladıklarını söyleyen Barry 
Rassin, Haiti'nin arkada kaldığını ve Baha-
ma'ya doğru rotayı çevirdiklerini, kendile-
rinin ise bu iki kontrastın arasında kaldık-
larını anlattı. "Suya yukarıdan ufka doğru 
baktığımda,  hiç bir şeyin arasında bir sınır 
olmadığını algıladım, bizler ve onlar arasın-
da, bizim kurtulabildiğimiz ama bazıları-
nın ise yaşamak zorunda kaldıkları ıstırap 

arasında." Orası Bahamalar da olabilirdi, oradakiler bizler de 
olabilirdik.

Barry her zaman tıp ile ilgili olması gerektiğini 
düşünmüştü. Babası II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'den 
Bahamalara gelmiş ve Kraliyet Hava Kuvvetleri mensupla-
rının sağlık bakımından sorumluydu. Nassau'nun Oakes ve 
Windsor tarlaları pilotları yetiştirmek için kullanılıyordu. 

Dr. Rassin, zamanının büyük bir kısmını özellikle cüz-
zamdan mustarip olan yerel sakinlere ayırmaktaydı. Bu ça-
lışmaları onun toplumdaki saygınlığını arttırdı. Savaş son-
rası İngiltere'ye döndü ama oğlu Barry'nin 1947'deki doğu-

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin, Nassau, New Providence, Bahamalarda evindeki ofisinde.

Hayatta risk almalısınız. Bunun 
için buradayız. Eski yolu takip 

etmemek, eline bir pala alıp fazla 
otları kesmek ve yeni bir yol açmak 
gerekebiliyor. Burada insanlar iyi 
sağlık hizmeti alamıyorlardı ve o 

hizmete acil ihtiyaçları vardı.
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mundan birkaç hafta sonra, baba Rassin Nassau'ya dönerek 
oradaki devlet hastanesinde çalışmaya başladı. 1955 yılında, 
ameliyat hemşiresi olan eşi Rosette ile hastalara daha iyi hiz-
met vermek için Rassin Hastanesini açtı.

Barry 10 yaşında iken ilk kez babasının bir sezaryen ame-
liyatını izledi. Bu onun aile mesleğine ilk girişi idi. Abisi Da-
vid, farmakoloji üzerine doktorasını yapıp anne sütünün özel-
likleri konusunda araştırmalara yoğunlaştı.

Barry ise New York City dışında Long Island Üniversite-
sinde tıp öncesi bölümüne girdi ancak iki yıl sonra ayrılmak 
zorunda kaldı. "Benim için çok zor mu olduğu ya da ilgi ala-
nımın dışında mı kaldığı konusunu hiç bir zaman anlayama-
dım" diyen Barry o günlerdeki hislerini "Hiç 
bir zaman iyi bir akademisyen olmadım. Öğ-
retmenlerim herzaman bana kendimi vere-
mediğimi söylerlerdi" cümlesiyle ifade edi-
yor.

Rassin Nassau'ya döndü ve British Colo-
nial Hotel'de önemsiz işlerde çalışmaya baş-
ladı. Ön büro işi hoşuna gitmemişti. Bir süre 
sonra mikrofilm ve office malzemeleri temi-
ni işine girdi. Bir yıl sonra karar vermesi ge-

rektiğinin farkına vardı. Yaşamının geri kalan kısmını otelde 
çalışarak ve ailesiyle yaşayarak  geçirebilir, ya da tekrar okula 
geri dönebilirdi.

1967 yılında Miami'ye taşındı ve orada bir yerel üniversi-
teye yazıldı ve hoşuna giden dersleri almaya başladı. Hoşuna 
gidecek bir şeylerin arayışı içinde idi. Barry o günleri hatır-
larken şöyle diyor: "Muhasebe kurslarında geçirdiğim iki gün  
kararı vermeme yetti. Hem çok kolaydı, hem de bana uygun-
du."

Derslerini işletme üzerine odaklamaya başlayan Barry, 
Miami Üniversitesine transfer oldu ve oradan muhasebe bö-
lümünden onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra da Flori-

da Üniversitesinden sağlık ve hastane yöne-
timi konusunda MBA diplomasını aldı.

Bahama'ya döndükten sonra, uzun yıllar 
başarılı bir dönem geçiren Rassin Hastane-
sinin düşüşte olduğunu gördü. 1973 yılında 
Bahamalar bağımsızlığını kazanınca, bir 
çok İngiliz gurbetçi, hastanede çalışanları 
da dahil olmak üzere İngiltere'ye geri dön-
dü. Dağarcığındaki idari bilgi ve Miami'nin 
Mount Sinai Hastanesindeki çalışma döne-

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin, Bahamalarda New Providence Nassau'daki Doctor's Hospital'da bir çalışanla selamlaşıyor. Hastane 1955 
yılında babası Dr. Meyer Rassin tarafından başlatılmıştı. (Solda) Bugün hastanenin başında olan ve aynı zamanda başhekimlik görevini de 

yürüten  Dr. Charles Diggiss le hastanenin önünde görülüyor. (Sağda)

Bizler farklı şapkalar giyiyoruz. 
Bu yıl ben başkanlık şapkasını 

giyiyorum, fakat tüm Rotaryenler 
Rotaryen şapkasını giyiyorlar. O 

şapkadan bende de var.
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minin tecrübesiyle Barry ilk eşi ve Pas-
cale, Michele ve Anthony adlarındaki 
üç çocuğu ile Bahamalara döndü. Ama-
cı Bahamalara modern tıbbı getirmek 
ve bunu transformasyon geçirmiş olan 
Rassin Hastanesinde yapmaktı. 

Bugün Doctors Hospital olarak bili-
nen kurumun başkanı Charles Diggiss, 
devlet hastanesinde asistan cerrah ola-
rak çalıştığı 80'li yıllarda acil servis var-
diyasında görev yapmaktaydı. Barry'nin 
hastanesi sadece bir blok ötedeydi. "Zor 
durumda olan bir hastaneyi yürütme gö-
revini üstlenmişti" diyen Diggiss, başa-
rı sözü yoktu ve doktorların karamsar 
olması da o şartlarda normaldi diyerek 
durumun zorluğunu vurguluyordu.

Geçmişe baktığında, Barry yaşa-
dığı zorlukları hatırlıyor: "Her şeyden 
önce annem ve babamla, doktorlarla ve 
eşimle adeta savaşıyordum" diyen Bar-
ry, bu stresli dönemde eşinden ayrılmak 
zorunda kalmış. Ancak Rotary'deki ar-
kadaşları ona Bahamalarda gerçekten 
böyle bir kuruma ihtiyaç olduğunu sü-
rekli irdelemişler.

Bu olaydan birkaç yıl önce, Rassin 
Florida'nın Hollywood şehrindeki Ame-
rican Medicorp şirketinde çalışırken 
doktorlardan biri ona Rotaryen olması-
nı teklif etmiş. O zaman 30 yaşında olan 
Barry, teklifi yapan doktorun 70 yaşın-
da olmasını dikkate alarak öneriyi red-
detmiş. "İnsanlar çoğu kez yeni üyelerin 
sadece sorulmadıkları için katılmadık-
larını sık sık söylüyorlar. Konu sadece 
sormak değil. Bana soruldu ve kabul et-
memiştim."

Barry'nin fikrini değiştiren, Nas-
sau'ya taşındıktan sonra East Nassau 
kulübünün bir fon yaratma faaliyetinde  
tanıştığı Rotaryen John Roberstson ol-
muş. Aktivite esnasında konuşurlarken, 
Barry Rotary'de öğle yemeği davetini 
kabul etmiş.  Yedi yıl sonra 1987'de kulü-
bün başkanı olmuş. Kızı Michele de 2009 
yılında kulüp başkanlığı görevini üstlen-
miş.

Rassin'in Rotary'de yükselmesi, hastanenin de büyümesi 
ile aynı döneme rastgelmiş. 1986'da bir grup doktor ile hasta-

neyi Meyer Rassin'den satın almak ve Doctors Hospital'ı kur-
ma girişimini başlatmış. 1993'de 8.5 milyon dolarlık bir ya-
tırımla ilk genişlemenin başlangıcıyla, bugün Karayiplerin 

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin ve eşi Esther, Nassau'da New Providence Bahamalar'daki  
Fincastle Fort'da (kale) Kraliçenin Merdivenleri olarak adlandırılan yapının yanında 

görülüyor. Merdivenler, mevcut kaya oyularak inşa edilmiş..
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önde gelen hastanelerinden biri olmanın yolu açılmış.
Bütün bunlar olurken, Rassin'in kişisel hayatı da değişmiş 

ve tanıştığı Ester Knowles ile 1990 yılında evlenmiş. Başarılı 
bir bankacı olan Esther, eşinin Rotary hayatına girmekte ge-
cikmemiş. 1991-92 döneminde Barry'nin guvernörlüğü sıra-
sında onunla beraber bölgedeki tüm kulüpleri 6 aylık bir süre 
içinde ziyaret etmişler. Onları beraber gördüğünüz zaman 
müşterek saygı ve partner olduklarını kolaylıkla algılamak 
mümkün. Barry, her konuşmasından sonra, şayet eşi dinle-
mişse, nasıl konuştuğunu sorarmış. "Bana doğruyu söyleye-
cek tek kişi odur" diyerek de eşine olan güvenini aksettiriyor.

Rassin 2016 yılında hastanenin başkanlığı görevinden 
emekliye ayrıldı ama yönetim kurulunda görevine devam 
ediyor. Geriye baktığında, Barry tüm çabalarının karşılığı-
nı aldığını düşünüyor: " Hayatta risk almalısınız. Bunun için 
buradayız. Eski yolu takip etmemek, eline bir pala alıp fazla 

otları kesmek ve yeni bir yol açmak 
gerekebiliyor. Burada insanlar iyi 
sağlık hizmeti alamıyorlardı ve o hiz-
mete acil ihtiyaçları vardı."

Hastanenin CEO'su olarak Ras-
sin'in yerine geçen Charles Sealy, en 
takdir ettiği şeylerden birinin Bar-
ry'nin Rotary'ye yoğun bir zaman 
ayırırken, aynı zamanda hastaneyi 
de dengeli bir şekilde yönetebilme-
si olduğunu belirtiyor. Sealy, bunun 
dengelemeden öte bir yaklaşım oldu-
ğunu ifade ediyor.

Hastanede ve Rotary'de insanlar 
Rassin'i bir vizyoner ve detaya odaklı 
bir yönetici olarak tanıyorlar.  Barry 
ayrıca iyi bir mentor olarak biliniyor.  
Hastane yönetimindeki arkadaşla-
rından Felix Stubbs, Barry'nin baş-
kalarında liderlik yeteneğini keşfet-
mede özel bir becerisi olduğunu be-
lirtirken, bunu da o tür insanları en 
kısa zamanda Rotary'ye dahil etmek 
için kullandığını ifade ediyor. Doc-
tors Hospital'da da genç yetenekleri 
bulup kullanması ve onlara yetki ver-
mesi sayesinde Barry zamanını ra-
hatlıkla Rotary'ye ayırabilme fırsatı 
yaratmış.

Bir ada yaşamına uygun 
biçimde East Nassau Rotary kulü-
bü, bir yat kulübünde duvarları ah-

şap kaplı bir odada toplanıyor. Yakın 
zaman önce vefat eten ve 1956 ve 1964 

yıllarında Olimpiyatlarda yelkende bronz ve altın madalya al-
mış olan Sir Durward Knowles'un resimleri duvarları süslü-
yor. 

Bir çok açıdan kulüp 21. yüzyıla örnek teşkil edebilecek 
yapıya sahip. Üyelerin yüzde 60'ı 50 yaşın altında ve bir üye 
de hem Rotaryen hem de Rotaract.  Ekim ayında yapılan bir 
toplantıya o kadar çok kadın katılmıştı ki, ilk yarım saat hiç 
bir erkek kürsüye çıkma fırsatı bulamamıştı. 1980 yılında ka-
tıldığı kulübünde sadece 1 toplantıya katılamayan Rassin, 30 
yıl kusursuz katılım ödülüne de sahip.

Hayatının önemli bir parçası olmasına rağmen, Rassin'in 
aklında hiç bir zaman Rotary'nin başkanı olmak gelmemiş. 
Aday olarak ismini bile koymakta isteksiz davranmış: "Baha-
malar ve Karayiplerden bugüne kadar hiç bir başkan çıkma-
mıştı ve buradaki Rotaryenler aday olmamda ısrarcı oldular. 

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin,Nassau, Bahamaardaki evinde.
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Bu onlar için Rotary'nin bir parçası olma hislerini güçlendi-
recekti ve ben de bunu yapabilecek bir pozisyonda idim  ve 
aday oldum."

Bilindiği gibi 2016 yılında Kampala Rotary kulübünden 
Sam Owori, 2018-19 dönemi başkanı olacaktı. 2017'nin Tem-
muz ayında ameliyat esnasındaki ani ölümünden sonra Ras-
sin onun yerine aday oldu.

Rassin'in ilk aradığı kişilerden biri, Sam Owori'nin emir 
eri görevini yapmış olan Florida'dan Rotary eski direktörü 
John Smarge olmuş ve ona şunu söylemiş: "Sam'in hatırası-
nın devam etmesini istiyorum ve bana bunu yapmamda yar-
dımcı olmanı arzu ediyorum."

Smarge ve Rassin birbirlerini 20 yılı aşkın bir zamandır 
tanıyorlar. Aynı zondan olup ikisi de aynı dönemde guvernör 
olarak görev yapmış. Haiti depreminden sonra beraber ça-
lışmışlar ve deprem ile ilgili 6.5 milyon dolar tutan yardım 
fonlarının hesabını tutma görevini yapmışlar. Smarge "Bar-
ry Rassin Haiti'de bir Rock yıldızıdır, bunu başka türlü ifade 
edemem. Rock yıldızıdır zira herkes onun bu ülke için neler 
yaptığını bilmektedir" diyor.

Rassin bir rock yıldızı gibi algılanmaktadır ama aynı za-
manda insani bir mütevaziliğe de sahiptir. Doctors Hospital'ı 
yönetirken, herkesin birbirlerine ilk isimleri ile hitap etmesi-
ni kurumun bir politikası olarak kabul ettirmişti. Bir gün ha-
demelerden biri yanına yaklaşıp kendisine Barry deyip diye-
meyeceğini sorduğunda "tabii ki" cevabını alınca, "ama alçak 

sesle söylesem olur mu, kendimi bunu söylerken rahat hisset-
miyorum" diye cevap verdiğini hatırlayan Barry, "Hepimiz 
aynı seviyedeyiz. Sadece farklı şapkalar giyiyoruz. Bu yıl ben 
Rotary'de başkanlık şapkasını giyiyorum. Bütün Rotaryen-
ler ise Rotaryen şapkası giyiyorlar. Bu şapka bende de var.  Bu 
oyunda hepimiz beraberiz. Hangi şapkayı giyersek giyelim, 
beraberce çalışmamız gerekir" diyor.

Bahamalar yüzen domuzlarıyla ünlü 
ama Barry ve Esther Rassin dikkatlerin başka hayvanlara 
yönlenmesini tercih ediyorlar. Bölge 20. yüzyılın ortaları-
na doğru avlanma nedeniyle yok olma seviyesine kadar inen 
dünyadaki Karayip Flamingolarının en yoğun yavruladığı 
alan olarak biliniyor.Nassau'daki hayvanat bahçesi ve koru-
ma alanı olan Ardastra Gardens'da flamingolar adeta ziyaret-
çilere poz veriyor gibi ilginç görüntüler arz ediyorlar. Rassin, 
çocukken ziyaret ettiği bu parkı, bir çok kez çocukları ve to-
runları ile de ziyaret etmiş. Kapak resmimiz de burada çeki-
len resimler arasından seçildi. 

Esther  ve Rotary Başkanı olan eşi, kuşların halkasına 
katılıyorlar. Kendilerine özgü sesler çıkaran Flamingolar et-
raflarında dönüyorlar. Barry ve Esther kollarını iki yana açıp 
ayaklarının birini havaya kaldırıyorlar. Birbirlerine bakar-
ken, gülmeden de duramıyorlar. Bu tünemiş pozisyonlarını 
dengeli bir şekilde sonsuza kadar muhafaza edecek gibiler...

❑❑❑

Rotaryenler ve Rotaraktörler Nassau'da Bahama AIDS vakfınn bulunduğu toplum merkezinde temizlik yapıyorlar. East Nassau Rotary 
kulübü bu projenin organizatörü idi. 16 Aralık 2017.
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