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Gençlik Değişimin önemi 

Gençliğimde dünyayı gezmek isterdim. Ancak o yıllarda seyahat et-
meyi ancak rüyalarımda hayal edebilirdim. Japonya’nın dışındaki 
dünya çok uzak görünürdü. Ama her Japon talebe gibi okulda İn-

gilizce eğitimi aldım. İlk İngilizce kitabımı hala hatırlıyorum. İlk sayfada “Bu 
bir Kalemdir” yazıyordu. Yaklaşık 50 yıl önceydi ve o zamandan beri dünya çok 
değişti. Şimdi Rotary’nin Başkanı olarak hayal edemeyeceğim kadar çok seya-
hat ediyorum.

Her yeni yerde, yeni bir lisan buluyorum. Yeni insanlar ve yeni gelenekler. 
Herkesten birşey öğrenmek için çaba sarfediyorum. Her tanıştığım insanın öğ-
reteceği bir şey olduğuna inanıyorum. Belki bu nedenle Rotary Gençlik Deği-
şimi daha iyi anladığımı düşünüyorum. Özellikler de Rotary’nin Gençlik De-
ğişimine verdiği büyük hediyeyi daha iyi anlıyorum. Gençlik Değişim zihinleri 
açar. Güven ve iletişimi oluşturur. Değişik ülkeler ve artyetişimden insanları 
biraraya getirir.

Rotary Gençlik Değişim programına katılan her genç, çok şey öğrenir. 
Gençlik Değişim talebeleri, birbirine hiç benzemeyen insanların aslında aynı 
olduklarını öğrenirler. Dünyanın her tarafında insanları birleştiren şeye değer 
verildiğini görürler. Dünyayı daha geniş kapsamlı bir anlayış ile algılarlar. Dön-
düklerinde başka bir kişi olmuşlardır.

Artık sadece bir lisan ve bir kültürün ötesine geçmişlerdir. Onları misafir 
eden ülkede ve başka ülkelerden gelen katılımcılarla bağlantılar oluşturmuş-
lardır. Değişim programlarının sonunda dünyada en geniş ve uluslararası olan 
Rotary ailesinin bir parçası olmuşlardır.

Rotary Gençlik Değişim programı 40 yıldan uzun bir süredir başarı ile de-
vam etmekte ve halen beşinci hizmet avenümüzün bir parçası olarak organi-
ze edilmektedir. Bu hizmet avenüsünde Interact, Rotaract, RYLA ve 30 yaşın 
altındaki gençleri kapsayan bir çok bölge ve kulüp faaliyetleri bulunmaktadır.

Gençler üzerine odaklandığımız zaman, Rotary’nin geleceğine ve daha ba-
rışçı bir dünyaya odaklanmış oluyoruz. Gençlere hizmet ettiğimizde, Rotary’yi 
yeni bir nesile taşımış oluyoruz. Ülkeler ve kültürler arasında anlayışı yaygın-
laştırıyoruz. Başkalarına hizmetin önemini öğretiyor ve temel değerlerimizi ak-
tarıyoruz. Bunları yaparken barışı inşa etmeye yardım ediyoruz.

Gençlik Değişim, Rotary’nin global misyonu olan barışı yaratmayı,  ülkeler 
arasında iyi ilişkileri her bir değişimle tek tek destekleyerek gerçekleştirmeye 
yardımcı oluyor.
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Rotary hizmeti “ichiban” olmalıdır

Rotary bir uluslararası kuruluştur ve Rotary için seyahat ettiğim zaman çoğu kez 
İngilizce konuşurum. Son İngilizce imtihanımın üzerinden yıllar geçtiği için, 
Evanston’da çalışırken Japon bir tercümanı yanımda bulundururum. Toplantıla-

rın her kelimesini anlamak önemlidir ve görevlilerin de benim söylediklerimi anlamaları önem 
taşımaktadır..

Bir grup insana Japonca hitap etmek ve söylediklerimi daha sonra İngilizce olarak dinlemek 
benim için yeni bir tecrübe oldu. Şimdi bile bunu ilginç buluyorum. İngilizcede kendimi ifade 
edecek yeni yollar öğreniyorum ve Japonca konuşamamanın nasıl bir duygu olduğu konusunda 
da bir fikir ediniyorum.

Bunların içinde en ilginç an, başkan adayı olduğum yıl Rotary görevlileri ile yaptığım bir top-
lantıda gerçekleşti. İyi iletişim kurmak için Japon tercüman da toplantıdaydı. Ben Japonca konu-
şuyordum ve tercüman da söylediklerimi Rotary çalışanlarına iletiyordu. Zevkli ve verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik.

Toplantı sona erdikten sonra, bir çalışan yanıma geldi ve “Japoncada çok sık kullandığınız bir 
kelime dikkatimi çekti. Bunun anlamını öğrenmek istiyorum” dedi. “Ichiban” ne anlama geliyor? 
Ona ichiban kelimesinin Japoncada her hangi bir felsefe veya karmaşık düşünce ileten bir kelime 
olmadığını, basit olarak ise en iyisi anlamına geldiğini söyledim.

Bu beni düşünmeye sevk etti. Japoncada kullandığım bir sürü kelimenin arasında, onun kula-
ğına erişen kelimeler arasında en çok işittiği kelime buydu. Ben de bu kelimeyi bu kadar çok kul-
landığımın farkında değildim. Fakat benim için, bu kelime - ichiban - Rotaryen ve UR Başkanı 
olarak görevim hakkında hissettiklerimi yansıtıyordu.

Benim için Rotary hizmeti ichiban olmaktır. Bunun anlamı en iyisini yapmak ve olabileceği-
nin en iyisi olmaktır. Kendin için değil, başkaları için çok çalışmaktır. Başkalarının yaşamlarını 
iyileştirmek için, yapabileceklerinizin azamisini gerçekleştirmektir.

Sözlüğe baktığımızda ichiban’ın karşısında “en iyi” yazdığını görürüz. Ancak Rotary’de 
“iyi”nin anlamı bir başkadır. Kendinden Önce Hizmeti tüm düşünce altyapınızda kullanmak-
tır. Kendi çabalarınıza size olan külfeti olarak değil, başkalarına neler verebileceği 
olarak bakabilmektir. Bu şekilde daha fazla şey gerçekleştirmek için esinleniriz. 
Hizmet Yoluyla Barışı oluşturmak için, Rotary Hizmetimizin ichiban olduğuna 
emin olmak bizim görevimizdir.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Nisan


