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izler Rotary’de büyük düşünürüz. İnsanlığa büyük armağan bırakmış
olanlara hayranlık duyarız: Mağdur insanlara haysiyetini kazandırmış olan Abraham Lincoln, unutulmuşlara şevkat veren Rahibe Teresa, baskı altında ezilenlere barış içinde değişebilme hediyesini veren Mahatma
Ghandi gibi. Bu insanların hayatları dünyaya birer armağan oldu.
Onların örneklerinden esinlenebiliriz. Yaşadığımız bu hayatta, kendimiz için
çok önemli olan şeyleri ihmal etmeden, birey olarak bizzat dünyaya bir armağan
olabilirmiyiz diye sormamız lazım.
Dönem temasını seçerken, Hint inançlarımın bana öğretmiş olduğu dersleri
düşündüm. Özellikle de Sudama’nın hikayesini. Sudama fakir bir çocuktu ve kraliyet ailesi geçmişi ile bir avatar (kutsal varlığın vücut bulmuş şekli) olarak yaşayan Krishna’nın yakın arkadaşıydı. İki çocuk büyürlerken birbirlerinden ayrılmak
zorunda kalıyorlar ve Krishna bir askeri lider ve ünlü bir kral olurken, Sudama
da mütevazi bir köylü olarak yaşamını sürdürüyor. Yıllar içinde Sudama gittikçe
fakirleşiyor. Çocuklarını bile besleyemeyecek noktaya geliyor. Eşi ona çocukluk
arkadaşı Krishna’yı hatırlatıyor ve belki de güçlü krala gidip yardım istemenin
zamanının geldiğini söylüyor.
Sudama istemeyerek de olsa bu öneriyi kabul ediyor ama krala eli boş da gitmek istemiyor. Ailesinin son kalan iaşesi bir avuç pirinci alarak bir beze sarıp arkadaşına hediye edilmek üzere paketliyor. Sudama saraya girdiğinde, ihtişam ve
Krishna’nın gösterdiği yakınlık karşısında şaşırıyor. Hazırlamış olduğu ufak hediye, küçük düşürücü olarak ona fakirliğini hatırlatıyor. Krishna, hediyesini elini
arkasında tutarak saklayan Sudama’yı kucaklıyor ve elinde ne tuttuğunu soruyor.
Krishna küçümsemek bir yana, büyük bir şükran ile pirinçleri kabul ediyor ve ikisi bir arada oturarak konuşurken, pirinçleri yiyor. Saatler geçiyor, iki arkadaşın
geçmiş günleri yadetmeleri, Sudama’nın aklından oraya neden geldiği düşüncesini
çıkarıyor. Akşam olduğunda Sudama evin yolunu tutuyor ve o zaman asıl görevini
yapmamış olduğunu hatırlıyor. Eve eli boş döneceği gibi, Krishna da ailenin son
yiyeceği olan pirinci yemiş bulunuyor.
Sudama aç çocuklarının önünde nasıl metin olabileceğini düşünerek evine
geldiğinde, evinin güzelleşmiş olduğunu ve ailesinin onu beklediğini görüyor.
Krishna, Sudama’nın getirdiği hediyenin tüm varlığı olduğunu anlamış ve bunun karşılığı olarak da ihtiyacı olan her şeyi ona vermişti. Bir hediyenin maddi
değeri hiç önemli değildir, önemli olan onunla beraber gelen sevgidir. Nasıl ki
Sudama’nın Krishna’ya verdiği armağan ona geri dönen bir hediye olduysa, bizlerin de Rotary’ye verdikleri bizler için bir armağan olarak gelecektir. Hediyelerimizi kendimiz için tutsak da veya başkalarına da versek, hizmetlerimizi dünyaya armağan edelim Hayatta tek bir şansımız var. Ve bu Rotary yılında da tek bir
şansımız olacak. Şimdi bizim zamanımız. Bunu yakalayalım ve “Hizmetlerimizi
Dünyaya Armağan Edelim”.
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Hizmetlerimizi, kendimizin en iyisini vererek gerçekleştirelim
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animarkalı bir marangoz olan Ole Kirk Christiansen’in 1930’lu yıllarda duvarında asılı olan tahta
bir parçada şöyle yazıyordu: “Det bedste er ikke for godt: - Sadece en iyisi yeterince iyidir.”
Bugün Christiansen, tüm dünyada çocukların çok sevdiği plastik parçalardan oluşan Lego’nun
yaratıcısı olarak biliniyor. Lego firmasının ilk günlerinde en tanınmış ürünü, kayın ağacından en yüksek standartlara göre imal edilmiş ve üç kat vernik sürülmüş bir ördek idi. Lego firmasının tarihinde, Christiansen’in bu
ördeği kullanarak oğlu Godtfred Kirk’e kalite konusunda nasıl ders verdiği anlatılır:
“Bir akşam büroya geldiğimde babama şunu sordum:’Baba bugün çok iyi bir gün oldu. Biraz daha
fazla kazandık.’ Babam cevaben ‘ne demek istiyorsun’ dedi. Ben de ‘bugün istasyona iki kutu oyuncak
ördekle Danimarka Kooperatifi için gittiğimi, normal olarak üç kat vernik olması gerekirken, kooperatif olduğu için iki kat vernikle işi hallettim, dolayısıyla işletmeye biraz para kazandırdım’ dedim.
Babam bana dehşet verici bir bakış fırlattı. ‘Godtfred derhal o kutuları geri getir. Paketleri aç ve ve ördeklere bir kat daha vernik vur. Bu işi bitirmeden de sakın yatmaya gitme ve bunu da başkasının yardımını almadan yap’ diye cevap verdi. Babanla bu konuda tartışacak değildim ve bu da bana kalitenin
ne demek olduğu konusunda iyi bir ders oldu.”
Bugün Lego’nun kalite standartları efsanevidir ve oyuncakları da dünyadaki en popüler
oyuncaklardan biridir. Lego’nun parça sayısı dünyadaki insan sayısından 86 kat daha fazladır.
Bu başarı öyküsünün direkt olarak Lego’nun işteki uygulamalarından, kalite, verimlilik ve
inovasyonda ısrar etmesinden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Ben bunu Rotary’de yönetişim ve hesap verme çalışmalarımızla mukayese ediyorum ve bazen beklenen standartların altında kaldığımızı farkediyorum.
Uluslararası Rotary’nin zon, bölge ve kulüp seviyesinde yönetim konusunda en yüksek standartları sürdürmelidirler. UR başkanı ve direktörler, üyelere anlamlı bir şekilde hizmet götürmelidir; zon liderleri Rotary’nin onlara yaptığı yatırımın karşılığını vermelidir; Bölge liderleri,
bölgelerinde dinamik liderlik göstermeli ve muhasebede şeffaflık ve mali verilerin zamanında
bildirilmesini sağlamalıdırlar; ve kulüp liderleri de düzgün raporlama fonksiyonlarına uymalı ve
kulüplerini Rotary Club Central’a dahil etmelidirler.
Christiansen bir müşterisine nasıl düşük kalite ürün satılmasına müsaade etmediyse, biz de
çalışmalarımıza daha az gayret katmayı kabul etmemeliyiz. Profesyonel yaşamımızda ve özellikle de Rotary çalışmalarımızda
her zaman kendimizden en iyisini talep etmeliyiz.
Çünkü Rotary’de ürünümüz nedir? Ahşap ördekler veya plastik tuğlalar değildir. Eğitim, su, sağlık ve barıştır. Ümittir ve hayatın kendisidir. Bu tür bir iş için en iyiden aşağısı düşünülemez. Hepinizden bunu daima hatırlamanızı istiyor ve “Hizmetlerinizi Dünyaya Armağan Etmenizi” bekliyorum.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı

T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 5 / R O TA R Y D E R G İ S İ - 7

