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Uluslararası Rotary Başkanı Holger Knaack'ın teması olan "Rotary Fır-
satlar Yaratır"ın günümüzün şartlarına çok iyi uyduğuna inanıyorum. Etra-
fımızda olan biten karmaşadan sonra bunun nasıl olabileceğini bana sorabi-
lirsiniz. İngiliz yazar Alan Watts'ın Taoist söylemlerden derlediği hikaye bu-
nun açıklanmasına yardımcı olabilir..

Bir zamanlar bir çiftiçinin atı kaçmış. O akşam, tüm komşuları üzüntü-
sünü paylaşmak için onu ziyarete gelmişler. Atının kaçmış olmasından dolayı 
çok üzgün olduklarını ve bunun şanssızlık olduğunu belirtmişler. Çiftçi "bel-
ki" diye cevap vermiş.

Ertesi gün at geri gelmiş ama beraberinde yedi adet vahsşi atı da getirmiş. 
O akşam toplanan köy halkı, "Olaylar nasıl da döndü. Buna şans denmez 
de ne denir" demişler. Çiftçi yine "belki" diyerek cevap vermiş.

Ertesi gün çiftçinin oğlu atın birine eğitmek için bindiğinde, at onu üstün-
den atıp oğlanın ayağının kırılmasına neden olmuş. Komşular yine "Yazık, 
bu çok fena" demişler. Çiftçinin cevabı yine "belki" olmuş.

Ertesi gün köye gelen görevliler askere almak için gençleri seçmeye başla-
mışlar. Çiftçinin oğlunu da ayağı kırık olduğu için uygun bulmamışlar. Kom-
şular yine "bu harika değil mi" demişler.  Çiftçi yine "belki" demiş.

Bu hikayeden öğrenmemiz gereken, tabiatın çok karmaşık olduğu gerçe-
ğidir. Gerçekleşen bir olayın iyi ya da kötü olduğunu söylemek mümkün değil-
dir zira sonuçlarının ne olduğunu bilmek imkansızdır. Bildiğimiz tek şey, her 
eylem ve reaksiyona karşı bir fırsatın da doğmasıdır - değerlerimizi yaşamak, 
arzularımızı gündeme getirmek ve dünyayı istediğimiz şekle biraz daha yak-
laştırmak için harekete geçmemiz gereğidir. 

Rotary Vakfı, bu anlamlı değişimleri gerçekleştirmenin yoludur. Vakıf sa-
yesinde dünyamızı çocuk felcinden kurtarmaya çok yaklaştık. Ayrıca önemli 
COVID-19 projelerine destek olabilir ve yakın bir zaman içinde dünyanın ihti-
yacı olacak yoğun aşılama çalışmaları için ortamı hazırlayabiliriz. Ve bir çok 
mutad hizmetin kesintiye uğradığı bu dönemde, toplum hizmetlerimizde sü-
rekliliği sağlayarak ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz.

Acaba bu durum Rotary'nin 21. yüzyılda daha güçlü bir organizasyon olma 
zamanına mı işaret ediyor? Belki. Acaba bu sizlerin değerlerinizi yaşamanız 
için bir fırsat mı? Belki! Her şey size ve bana bağlı.
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