Uluslararası Rotary
2015-16 dönem başkanını tanıyalım
Ravi Ravindran’ın
yaşamı aile, ülke ve
Rotary tarafından
şekillendirilmiş.
Rotary başkanı
olarak hizmet
etmek, bu üç
faktörden her birine
geri vermenin bir
yöntemi.
DIANA SCHOBERG
Resimler: ALYCE HANSON
K. R. Ravindran, konuşma yapmadan önce kendisinin tanıtılmasında kullanılabilecek övgü dolu sözlerden hiç hoşlanmıyor. 2015-16 dönemi Uluslararası Rotary başkanı düşük profil ile yapılan işlerin paylaşılmasını tercih ediyor. Ona
kalsaydı, belki de bu yazı yayınlanmayabilirdi de.
Ravindran, Sri Lanka’daki iç savaş sırasında sağlık görevlilerinin aşılama yapabilmesi için ateşkes müzakereleri sonucu ortaya çıkan anlaşma masasında iken, “bir çok kişi bunu gerçekleştirmek için çalıştı” diyen bir başkan. 14,000 talebe için
tsunamiden harap olmuş 23 okulun yeniden inşa edilmesi, bir garaj büyüklüğünde alanda başlayan etiket baskı tesisini
bugün küresel bir güç haline getirip ülkesindeki çay sanayiinin katma değerini arttıran bir insan. Sadece doğru yerde,
doğru zamanda olduğunu söyleyen bir kişilik.
Colombo Rotary Kulübü üyesi Ravindran, “Bazen beni ‘kendini yaratmış biri’ olarak takdim ediyorlar. Bir insanın buna
inanması için tamamen egomerkezli biri olması lazım. Her birimiz, başka insanlar bize yardım ettikleri için mevcut konumumuzdayız” diyor.
“Rotary için bu kadar çok çalışmamın sebeplerinden biri, bana bir çok kişinin yardım etmiş olması ve bir çoğuna da karşılık
verme şansı yakalamamış olmamdan kaynaklanıyor” diyen Ravindran, bunun tek çözümünün başkalarına yardım etmekten geçtiğini vurguluyor. “Yardım etmiş olduğum insanlar bana ne yapabilirim diye sorduklarında, bu nedenle onlara gidin ve
karşılık olarak başkalarına yardım edin derim.”
Ravindran için karşılık beklemeden bir şey yapmak bir heves değil, bir yaşam stili. Dönem teması “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun” onun bu felsefesini yansıtıyor.

K

ıvrılan bir yolda çeltik
tarlaları, kıymetli taş
madenleri ve arada sırada duyulan fillerin sesi veya gürleyen
bir şelalenin uğultusunun duyulduğu
tümsekli bir taşlı yoldan Ravindran
ailesinin çay malikanesine ulaşıyo-

ruz. Bereketli çay yaprakları yol kenarındaki kayaları kaplıyor. Bulutlar
üstünde, adeta bir filmden çıkmış bir
manzara karşısındayız.
Kelburne adı verilen malikane,
Thomas Lipton’un Seylan’da ilk çay
yetiştirmeye başladığı alandan bir
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kaç kilometre uzakta. Ravindran
misafirlerini genel olarak Lipton’un
uzun - beyaz bir bina olan ilk fabrikasına ziyarete götürüyor.
Ravindran’ın
büyük
annesi
1950’lerde Kelburne’de çay yetiştirmiş. Bölgede İngilizlerin sahip ol-

dukları plantasyonlardan satın alan
ilk Sri Lankalılar’danmış. Ravindran
Hindistan’ın Chennai’daki Loyola
Kolejinden ticaret diploması alarak
mezun olmasından sonra buraya gelerek malikanenin işletmesini öğrenmeye başlamış. Sabah beş buçukta
görevlendirme, tarlaları denetleme ve
fabrikayı ziyaretle başlayan gün, sıkı
çalışma ve başkalarına nezaketli davranma gibi değerleri güçlendirmiş.

Ravindran, “Plantasyonda çalışan insanlarla yakınlık kurabildiğimi farkettim ve gelirlerini arttırıcı imkanlar, evlerinde düzeltmeler gibi konularda yaşamlarına girmeyi başardım” diyor.
Ravindran ve ailesi, gelecek için
çay yetiştirme ve daha sonra merkezde çalışmayı düşünürken, 1972 yılında Sri Lanka’nın sosyalist hükümeti
çay yetiştirme alanlarını devletleştiren bir toprak reformunu uygulamaya koyunca, ailenin arazisi binlerce
dönümden 200 dönüme kadar küçülünce Ravindran işsiz kalmış.
Bunun üzerine ülkenin başkenti
Colombo’ya taşınarak ailenin ticari
matbaacılık işletmesinde çalışmaya
başlamış. Kabına sığamayan Ravindran, Sri Lanka’nın çayının dökme
mal olarak ihraç edildiğini ve Avrupa, Avustralya ve ABD’de paketlenerek piyasaya sunulduğuna dikkat
etmiş. İyi bir paketleme sisteminin
kurulması durumunda, işçilik maliyetlerinin düşük olduğu ülkesinde
önemli bir faaliyet yaratabileceğini
düşünen Ravindran, yeni bir firma
kurarak çay torbaları, etiketler, poşetler ve kutular imal etmeye başlamış.
Bu konuda ona güvenen bir çok
kişi de olmuş. Sri Lanka’nın ünlü
“Dilmah Çayı” nın sahibi ve halen ortağı olan arkadaşı yatırımcı olarak
katılmış. Bir banka yöneticisi de gi-

rişime inanarak ona destek olmuş.
Tüm destek olanlar aynı Rotary kulübünün üyeleri imiş. Başlangıçtaki
zor günlerde, üniversitede tanıştığı
ve evlendiği eşi Vanathy, oğulları ve
kızları, uzun çalışma saatleri ve dalgalı iş ortamında ona destek olmuşlar.
Bugün bu kuruluş dünyanın önde
gelen çay poşeti üreticilerinden biri
olarak biliniyor ve çay endüstrisine
katma değer yaratan bu girişim, Sri
Lanka ekonomisinde de önemli bir
rol oynuyor.
Printcare adını taşıyan tesislerde,
ultra modern makinalarla dünyanın
bir çok pazarına gönderilecek paketler hazırlanıyor. Günde yaklaşık 100
milyon adet çay etiketi basan tesisler
de matbaayı tamamlıyor.
Ravindran işi ile ilgili olarak kendini tanıtırken “İcra Kurulu Bahçıvanı” deyimini kullanıyor. 1994 yılında
eski bir otomobil lastiği fabrikasını
satın alan Ravindran, ambalaj tesislerini kurarken çevrede de havuzlar
ve çeşmelerin bulunduğu bir peyzajın
oluşması için büyük bir gayret sarfetmiş ve bugün bir vahayı andıran sanayi tesisi ortamını yaratmayı başarmış.
Printcare’in müşterileri arasında
Hindistan ve Sri Lanka’da bir çok
fabrikaları bulunan Unilever, Target,
Hallmark ve Twinings gibi küresel

Ravindran, Colombo Rotary Kulübü toplantısında (solda); 1987-88 yılındaki başarılı başkanlığından sonra, Ravindran görevi ortada yer
alan Ruzly Hussain’e devir ediyor. Ravindran’ın eşi Vanathy soldan ikinci; soldan 3. ise halen Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe.
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firmalar bulunuyor.
Firmanın yöneticilerinden biri,
Ravindran’ı tanımlarken “Teknoloji ve yönetim stili olarak vizyoner biri”
deyimini kullanıyor. Bir projeye el
attığı an en iyi şekilde ve zamanında
gerçekleşmesinin garanti olduğunu
belirten iş arkadaşları, Ravindran’ın
karizmatik bir lider olduğunu ve paylaşmaya inandığını vurguluyorlar.
Ravindran, Rotary Vakfına benzer bir eşli bağış programını, kendi
firmasının topluma desteği için uygulamaya koymuş. Genel olarak bölgedeki okullarda su ve sanitasyon konusuna odaklanan projelerde, üzerinde mutabakata varılan bir projede,
firmada çalışan 700 kişinin toplam
katkıları kadar bir miktarı Printcare
katkı olarak gerçekleştiriyor. Belli bir
ücretin altında kazanan çalışanların
çocukları için ücretsiz kitaplar, ulaşım kolaylığı ve ayakkabı temin ediliyor.
2014 yılında, Printcare ülkedeki çalışılacak en iyi 15 firmadan biri

1824’te İngilizler Çin’den, o zaman Seylan olarak bilinen kolonilerine (bugünkü Sri
Lanka) bir çay fidesi getirdiler. Seylan çayı bugün dünyadaki en iyi çaylardan biri olarak
kabul ediliyor.(Üstte); Colombo’daki Printcare fabrikasında, Ravindran İngiltere için
yapılan baskıları incelerken. Yanında sağda oğlu Krishna ve genel müdürü Rohitha
Grero görülüyor. (altta)

olarak açıklanırken, Ravindran da
en iyi iş adamı ödülü alanlar arasında yerini aldı. “İnsanlara sevgi ve saygı
ile yaklaşırsanız, karşılığını alırsınız”
diyen Ravindran, insanlara ilgi gös-
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teren ve destek olan bir kişilik olarak
tanınıyor.
“Sadece işe gelip, para kazanıp eve
geri dönmenin bir anlamı yok. Herkes
bunu yapabilir. Buradaki toplum bizim

mevcudiyetimizden faydalanmalıdır.”
Colombo Rotary kulübünün
2015 yılının ilk toplantısında, otelin koridorları beyaz noel ağaçlarıyla süslenmiş ve toplantı salonunun
üçte biri de Sri Lanka’da adet olduğu
üzere yemek büfesi için ayrılmış idi.
Kulüp bu atmosferde 86. yılını kutlarken, ülkede bıraktığı izleri de yopluma hatırlattı. Tüberküloz önlenmesi için ilk ulusal organizasyonun
kurulması, ülkenin ilk kan bankası, Ravindran’ın başkanlığı sırasında
başlatılan Sri-Lanka uyuşturucuyla
mücadele derneği, yakın bir zaman
önce de ulusal olarak organize edilen
kanser ön teşhis ve önleme merkezleri. (Son beş yıl içinde 35,000 kişi ücretsiz olarak sağlık incelemesinden
geçirildi ve bunlardan 7,500 tanesi
gözlemlenen semptomlar nedeniyle
ileri seviyede tetkiklere yönlendirildi.

Projenin bir ortağı da, Ravindran’ın
onur üyesi olduğu Birmingham Alabama Rotary Kulübü).
1974 yılında, çay ekim alanında
çalışırken, Ravindran, ülkenin ücra
bölgelerinden birinde kurulmuş olan
Bandarawela Rotary kulübünün üyesi oldu. Dedesi ve babası da Rotaryen idi. Ancak 21 yaşında biri olarak
Ravindran’ın hedefi hizmetten ziyade eğlence ve dostluk kurmak idi.
Aradan geçen bunca zaman ve
gerçekleştirilmesine yol açtığı binlerce hizmet projesine rağmen, yakın arkadaşlarından biri olan Abbas
Esufally, Ravindran için Rotaryen olmanın en zevkli tarafının dünyanın
her köşesinde insanlarla tanışmak ve
onlarla karşılıklı konuşabilmek olduğunu, bu özelliğin onun DNA’sında
bulunduğunu söylüyor.
Ravindran Colombo’ya taşındık-

tan sonra, şimdiki kulübüne katılıyor
ve daha fazla liderlik isteyen görevler üstleniyor. Ravindran için Rotary
bir “tutku” oluyor. Rotary dostluğu ve
hizmeti Ravindran’ın tek odak noktası oluyor.
1983 yılında Sri Lanka’da güvenlik kuvvetleri ile ülkenin kuzeyi ve
doğusunda ayrı bir devlet kurmak
isteyen Tamil Eelam Kaplanları arrasında savaş başladı. 2009 yılında
savaşın sona erdiğinde, 100,000’den
fazla insan yaşamını kaybetmişti
ve binlerce kişi göç etmek zorunda
kalmıştı. 2014 sonu itibarıyla, hala
90,000 kişi evine geri dönememişti.
İhtilaf, Sinhalez çoğunluk ve Tamil azınlık arasındaki gerginlikten
kaynaklanıyordu. Çoğunluk Sinhalez’lerde olmasına rağmen, Sri
Lanka’daki Rotary kulüplerinin lider üyeleri Sinhalez, Tamil ve Müs-

UR 2015-16 dönem başkanı K.R. “Ravi” Ravindran ve eşi Vanathy, ailenin Kelburne Dağlarındaki çay tarlalarının bulunduğu arazideki
bir terasta çay içerken. Arazi Sri Lanka’nın Haputalé, bölgesinde bulunuyor. Aile halen 1,600 metre yükseklikteki bu arazide bulunan üç
evi kiraya veriyor. Bir zamanlar çay işledikleri binada ise bir restoran bulunuyor.
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Ravindran ve Vanathy, Kelburne çay tarlalarında yürürken. Çift Madras’ta
üniversiteye giderken tanışmışlar. (üstte) Ravindran sabah kahvaltısında
gazetesini okurken (solda)

lümanlardan oluşuyordu.
Ravindran’ın kendisi de Tamil idi. “Rotary’de herkes Srilankalı idi, din ve lisan ayrıcalığı yoktu ve liderlik yeteneğine sahip olanlar seçiliyordu”
diyen Ravindran, çoğu kez,
ülkenin tümünün neden
Rotaryenler gibi davranamadıklarını hep sorgulamış.
İhtilaflı ortam, Rotaryenlerin Sri Lankalı çocuklara yardım etmelerini
engellememiş. 1995 yılında hükümet savaştan etkilenmeyen bölgelerde ulusal
aşılama kampanyası başlatmayı planlamış. Bu durum,
ülkenin üçte birinin aşılama kapsamı dışında kalması demekmiş. O zaman
ulusal Çocuk Felci Komite
Başkanı olan Ravindran da
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dahil olmak üzere, Rotary liderleri,
UNICEF ile beraber çalışarak, isyancılarla temas kurup, “ateşkes günleri” için çalışmalar başlatmışlar. Bu
gayretlerin sonucu, ülkedeki tüm çocuklar aşılanabilmiş. 2004 yılındaki
tsunami’den sonra da, Ravindran’ın
liderliğindeki Sri Lankalı Rotaryenler, yaklaşık 12 milyon dolarlık bir
proje kapsamında yeniden inşa edilen okulların, ülkedeki tüm etnik
toplumlara hizmet verecek şekilde
yeniden uygun bölgelere yapılmasını
temin etmişler.
Colombo Rotary kulübünden arkadaşları, Ravindran’ın insanlardan
yüksek standart beklentisi olduğunu,
kendi vizyonu ve rüyasının sizinde
vizyonunuz ve rüyanıza dönüştürdüğünü, bunu yaparken de “işi ben değil,
hep beraber yaptık” düşüncesiyle hareket ettiğini vurguluyorlar.
Ravindran’ın Uluslararası Rotary

Başkanı olması ile ilgili tek pişmanlığı ise, geçtiğimiz Ekim ayında doğan
ilk torunu Raika. Rotary’nin merkezi
Evanston’da yaşaması nedeniyle, Ravindran ve eşi Vanathy, torunlarının
ilk iki yılının önemli anlarını büyük
olasılıkla kaçıracaklar. Ravindran,
bu eksikliği ileri yıllarda bir şekilde
telafi edeceğini ümit ediyor.
Sri Lanka’da iç savaşın sona ermesinden sonra, altyapı yatırımları hızla artarken, Colombo’nun şehir merkezinde barikatlar ve kontrol noktaları yerine parklar, çocuk
oyun alanları ve alışveriş merkezleri
inşa ediliyor. Ülkede hızlı bir inşaat
faaliyetinin izlerini şehirde görmek
mümkün. Colombo Rotary Kulübünün 1929 yılında ilk toplantısını yaptığı Galle Face Oteli bile renove ediliyor. Ocak ayında yapılan başkanlık
seçimleri sonrası yeni bir başkanın

yumuşak bir geçişle göreve gelmesi,
barış dolu bir geleceğin işareti olarak görülüyor. Marco Polo’nun “Dünyadaki en güzel ada” dediği, Forbes
dergisinin 2015’te ziyaret edilecek 10
mekandan biri olarak değerlendirdiği Sri Lanka’da plajlar, ormanlar ve
kültürel alanlar bir kez daha turist
kaynıyor.
“Uluslararsı Rotary başkanı olarak
bu küçük ada ülkesinin küresel haritada yerini almasına yardımcı olacağım”
diyen Ravindran, “gittiğim her ülkede
ulusal marşım çalınacak, nereye gidersem bayrağım dalgalanacak, Rotary
Merkezinin önünde Sri Lanka bayrağı dalgalanacak. Ülkem için bundan
daha fazla ne yapabilirim ki” diyerek
düşüncelerini iletiyor.
Rotary başkanı olarak bir miras
bırakmayı düşünmediğini söyleyen
Ravindran, yeteneklerini kullana-

rak içinde bulunduğu organizasyonu daha iyi bir duruma getireceğine
inandığını belirtiyor: “Rotary bana
şekil verdi, Rotary beni değiştirdi ve
bu nedenle şimdi Rotary için yapacaklarım, Rotary’den aldıklarımın yüzde
biri bile değildir.”

Ravindran ve ailesi birarada, soldan
itibaren: Damadı Nicholas Mathier, kızı
Prashanthi, eşi Vanathy, gelini Neeshan,
torunu Raika ve oğlu Krishna
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