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Rotary’yi yaşamak

B

ir dönem daha bitti. Yılların eskitemediği aksine
büyüttüğü bir kuruluş olan Rotary, çalışmalarını
aksatmadan sürdürmek için 1 Temmuz’da görevi
yeni kişilere devretti. UR Başkanından tutun da,
kulüp başkanlarına kadar ve yönetim kurulları da dahil yeni
heyecan ve şevkle görevi üstlendi yeni kadro, tüm hazırlıkları ile
birikimleri ile heyecanla işbaşındalar. Ne güzel!
Hiçbir çıkar düşünmeden görev yapan, insanlığın yücelmesi için gecesini gündüzüne katan geçmiş dönem kadrolarını
başarılarından dolayı kutluyorum ve iyi ki vardırlar diyorum. Bu
dostlarımız, hizmetleriyle Rotary’i ve insanlığı ışıldattılar.
Rotary ciddi bir kuruluştur. Ciddi olduğu kadar, ilkeli ve
kurallıdır da. Biz Rotaryenler bu ilkeli kuruluşa ayak uydurmak
zorundayız. Evet, Rotary, gönüllü kişilerin oluşturduğu büyük bir
topluluktur; ama biz gönüllü kişiler, Kuruluşun koyduğu ilkelere
uymak zorundayız.
Rotary’ de çıkar değil hizmet vardır. Hizmet ilkesine uyamayan, kısaca Rotary Derneği üyesi olup da Rotaryen olamayan
kişiler bu yüce kuruluştan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ne yazık
ki sistem ister istemez bu arkadaşlarımızı ayıklamak zorundadır.
6 Haziran günü Bursa Rotay Kulübü’nün 41 yıllık üyesi Metin
Kangal dostumdan bir mektup, bir de Bursa Rotay Kulübü’nün
çıkardığı bülteni aldım. Gerçekten çok duygulandım. Çok mutlu
oldum. Bursa Rotary Kulübü Türkiye’de kurulan dördüncü Rotary
kulübüdür. Bu kadar deneyimli bir Rotary Kulübü üyesi Metin
Kangal Bey’den aldığım bu mektubu çok önemsedim. Çünkü
14 yıldır Rotay Dergisi’ne yazı yazarım. Bildiğim veya bilmeye
çalıştığım bilgileri Rotaryen dostlarımla paylaşmaktan mutlu
olmaktayım. Ancak bu kadar uzun süreli yazı yazmama karşın,
övücü, taktir edici veya yerici bir yazı, hiçbir Rotaryen dostumdan almadım. Ben de mektubundan çok etkilendiğim Rotaryen
Dostum Metin Bey’in duygularını sizinle paylaşmak istiyorum
Diyor ki:.
“Rotary Dergisi’ne yazdığınız bilgi sayfalarını dikkatle okuyor ve çok yararlanıyorum. Bunlardan, ’Rotary’i
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Tanıyabiliyor muyuz?, Rotary ve Bilinç, Rotary ve Aile,
16 Mart Öğretmen Okulları, Kemal Sulaoğlu, Rotary’de
Üyelik…’ Daha nice değerli yazılarınızı hem kendi arşivimde
hem de kulübümüzün arşivinde biriktiriyorum. Amacım
diğer Rotaryen dostlarımızın da yararlanmalarını sağlamaktır.”
Birikiminiz ile Rotary’i bizlerle paylaşmanız nedeniyle sizleri
tebrik ediyorum. Bizleri aydınlattığınız için size teşekkür ediyorum……..” diye mektup devam ediyor.
Sevgili Rotaryen Dostum, bu uzun mektup ile duygularını,
düşüncelerini o kadar güzel sıralamış ki gerçekten yazılarımın
okunduğundan mutlu oldum. Kendilerine bu duyarlılığından
dolayı teşekkür ediyorum.
Rotaryen, üyesi olduğu bu kuruluşu, yalnız kitâbi bilgilerle
değil, felsefi özellikleriyle de tanımalıdır. Onun için Rotary ile
ilgili bilgi kaynakları iyi okunmalı, Asamblelere gidilmeli, kulüp
içi, kulüpler arası seminerler düzenlenmelidir. Çünkü toplumumuz, bu kuruluşu iyi tanımıyor ve yanlış propagandalarla da
zayıflatılmaya çalışılıyor. İşte üyelerimiz bilgili ve bilinçli olurlarsa
o zaman toplum aydınlatılmış olur. Düşünebiliyor musunuz,
dünya nüfus ortalamasına baktığımızda her beşbinbeşyüz kişiden birisi Rotaryendir. Ama ülkemizde bu oran gerçekten bunun
ancak yarısı kadar bile değildir. 11 bin’de bir kişimiz üyemizdir ki
bunun kusuru toplumda değil biz Rotaryenlerdedir diye düşünüyorum.
Dünya Rotary’yi barış elçisi olarak değerlendiriyor. Çünkü
Rotary, ırk, dil, din, mezhep ayırımı gözetmeden tüm insanlığa
hizmet etmek için yola çıkmış tek kuruluştur. Barışı isteyen,
dünya barışını benimseyen her birey, Rotary’ye önem vermelidir
ve bu birikiminden de yararlanılmalıdır
❏❏❏
Özür: Rotary ve Kadın başlıklı yazımda sehven yaptığım
yanlışı, Türk Rotary’sinde ilk kadın Kulüp Başkanı’nın Prof. Övat
Güray olduğu şeklinde düzeltir, sevgili üyelerimizden özür dilerim. E.Y.

