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Çevrenin önemini gözardı etmeyelim
Bir yıl önce, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, organizasyonumuz ile ilgili beklentilerimiz ve geleceğini 

yansıtan yeni bir vizyon  ifadesini kabul etti. Bu ifade şöyle diyor: "Birlikte, yerküremizde, toplumlarımızda ve 
kendi içimizde kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir araya geldiği ve harekete geçtiği bir dünya hedefli-
yoruz."

Beraberce dünya genelinde, toplumumuzda ve kendimizde, insanların biraraya geldikleri ve kalıcı değişim 
yaratmak için eylem yaptıkları bir dünya görüyoruz." 

Bu basit cümle Rotary'nin neye önem verdiğinin özünü çok iyi açıklıyor. Biraraya geliyoruz çünkü beraberce, 
yalnız olduğumuzdan çok daha güçlüyüz. Eylem yapıyoruz çünkü hayal görmek yerin iş yapıyoruz, Dünya gene-
linde ve toplıumlarımızda ilişkimiz bittiktten sonra da devam edecek olan kalıcı değişimler için çalışıyoruz. Ve 
belki de en önemlisi, ksadece etrafımızda daha iyi bir dünya yaratmak için değil, daha iyi bir insan olabilmek için 
kendimizde değişim yaratmak için çalışıyoruz.

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'ye atfedilen bir cümle şöyle diyor: "Bir tekne inşa etmek istiyorsanız, 
ağaç toplamak, levhalar kesmek ya da görev atamakla işe başlamayın. Çalışanlarınızın ruhunda engin ve sonsuz 
bir denize özlem duygusunu yaratmakla işe başlayın."  Her birimiz etkili olmak, farklılık yaratmak ve kendimi-
zin ötesinde bir şeyler yapmak özlemi için Rotary'ye katıldık. Bizlere Rotary'de ivmeyi veren bu arzu, daha iyi bir 
dünya vizyonu ve bu kapsamda oynayacağımız rol olmaktadır. Bizleri Rotary'ye üye yapan budur, hizmet etmeye 
motive eden ve beni de bu yılki temamızı seçmeye yönlendiren şey budur: İlham Kaynağı olalım.

Rotary'nin toplumlarımız için dönüşümcü etkinlikteki çalışmalarla  İlham Kaynağı Olmasını görmek isti-
yorum. Bizleri geri tutan engelleri kaldırarak ileriye doğru hareket etmeye başlamamızın zamanıdır. Kulüpleri-
mizde düzenlemeler yapmayı basitleştirelim ya da farklı ihtiyaçlara cevap verecek yeni kulüpler kuralım. Rota-
ract'ı güçlendirici çalışmalar yapalım ve Rotaract kulüplerinden Rotary'ye geçişleri daha yumuşak bir şekilde 
gerçekleştirelim. Her Rotaryene hizmet verebilmeleri için esneklik sağlamak amacıyla kendilerine en uygun or-
tamı yaratalım ve böylece Her Rotaryenin, Rotary üyeliğinde kalıcı değeri yakalamasını sağlayalım.

Rotary'de ulaşmaya çalıştığımız gerçek anlamda sürdürülebilir hizmet, daha geniş bir küresel ekoloji kapsa-
mında yaptıklarımız herşeye yeniden bakmak demektir. Bu yıl sizlerden sürdürülebilir hizmet için İlham Kay-
nağı Olmanızı isterken, çalışmalarımızın çevresel boyuttaki etkisine de değinmenizi istiyorum. Çevre, altı odak 
noktamızın her birinde de önemli rol oynamaktadır ve bu rol, iklim değişikliğinin etkileri ortaya çıktıkça daha 
da önem kazanmaktadır. Çevremizi, altı odak noktamızın dışında bir konu olarak görme zamanı geride kalmış-
tır. Temiz hava, su ve toprak, sağlıklı toplumlar için temel olgulardır ve hedeflediğimiz daha iyi, daha sağlıklı bir 
gelecek için de  gereklidir. 
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Güçlü, etkin ve faal olmak için, harekete kulübünüzde başlayın
Çok bilinen bir söyleyişde şöyle denmektedir: "Şayet dünyayı değiştirmek istiyorsan, evine git ve aileni sev." 

Bu ifade insanların evleri dışındaki insanların ihtiyaçlarını gözardı etmeleri gerektiği anlamını taşımamakta-
dır, aksine yakınlarındaki ihtiyaçlara dikkat etmeleri gerektiğine işaret eder.

Önceliğimiz hizmet olduğu için, sadece hizmete benzeyen projelere  odaklanmak çekici gelebilir: projeleri 
planlama ve ihtiyacı olanlara görülebilir fayda sağlayacak olan çalışmalar gibi. Ancak bu çalışmaları etkin bir 
şekilde gerçekleştirmek  için evimizi de düzenli tutma gereği vardır. Rotary'de bunun anlamı davranışlarımızı 
Rotary prensiplerine uygun olarak yapmamız gereğidir, başkalarına saygı göstermek ve Dörtlü Özdenetim testi-
ne uymak demektir, Dikkatli planlama yapıp kaynaklarımızı akıllıca kullanmak demektir. Ve üyeliğimizin güç-
lü, katılımcı ve sağlıklı olmasını sağlayarak organizasyonumuzun uzun vadede daha sağlıklı olmasını temin et-
mek demektir.

Son 20 yıldır üye sayımız 1.2 milyon civarında dolanıp duruyor. Büyüyemiyoruz ve üyelerimiz de gittikçe yaş-
lanıyorlar. Etki yaratacak bilgi ve motivasyona sahip olmayan bir çok kulübümüz var: küresel ölçekte neler yaptı-
ğımızı bilmeyen kulüpler, programlarımızdan ve Vakfımızın yaptıklarından haberdar olmayan kulüpler,  ve nasıl 
katılımcı olunabileceğini bile bilmeyen kulüpler. Çoğunluğun dahala erkek üyelerden oluştuğu da dikkate alınır-
sa, hizmet etmek isteyen kadınların tercih edebilecekleri bir organizasyon olmaktan da uzak kalıyoruz.

Her şeyden önce biz bir üyelik kurumuyuz. Kendimiz için koyduğumuz hedeflere ulaşmak istiyorsak, önceliği 
üyeliğe vermeliyiz. Her birimiz üyelik konusunu ciddiye almalıyız; bunu sadece potansiyel üyeleri organizasyona 
davet ederek değil, yeni üyelerin kendilerine bazı değerler katacak kulüplere  hoş geldiklerini göstererek yapma-
lıyız. Bir toplantıya katıldığında tereddüt eden birini gördüğünüz zaman, onun iyi bir yere oturup, konuşmanın 
içine girmesini sağladığınıza emin olmalısınız. Herhangi bir Rotary programı konusunda belli bir heyecanınız 
varsa, kulübünüzün de bundan muhakkak haberdar olmasını sağlayın ve katılımcı olması için yönlendirin. Top-
lumunuzda bir ihtiyaç tespit ederseniz, bir sonraki haftalık kulüp toplantısında konuyu  gündeme getirin. Şayet 
güçlü, faal ve etkin bir organizasyonun parçası olmak istiyorsak, evinizden, kulübünüzden başlayın ve Rotary'de 
ilham kaynağı olun.
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