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Ron Burton, One Rotary 
Center’ın 18. katındaki 
köşe ofisinde yerinden 

kalkarak, yaygın gülümsemesi ve sert 
el sıkışıyla insanlara hoşgeldiklerini 

yansıtır. Burton, insanları selamla-
mada bir uzmandır. Karşısındakini 
rahatlatır. Bunun sebebi, belki ken-
disinin de içinde bulunduğu ortamda 
çok rahat olmasıdır. Kısa sürede ya-

kınlaşması, insanları onurlandırır ve 
rahatlatır. Onun bulunduğu ortamda 
üzgün bir görünüm arzetmek müm-
kün değildir. Adeta bulaşıcı bir coş-
kusu vardır Burton’ın. Ayakta konu-
şurken pek hareket etmez ama otur-
duğu zaman, sanki altında onu kıpır 
kıpır yapan bir yay mevcuttur.

Burton, ABD’nin Norman Okla-
homa Rotary Kulübüne 1979 yılın-
da katıldı ve UR Direktörlüğü, Vakıf 
Başkan yardımcılığı ve Uluslararası 
Asamble moderatörlüğü görevlerin-
de bulundu. UR Kendinden Önce 
Hizmet Ödülü ve Vakıf Seçkin Hiz-
met Ödülüne layık görüldü. Nor-
man Kamu Okulları Fonu kurucusu 
ve eski başkanı, ve Norman Tolum 
Vakfı kurucusudur. Amerikan Baro-
su üyesi olup, Anayasa Mahkemesin-
de mesleğini icra etme yetkisine sa-
hiptir. 2007 yılında Oklahoma Üni-
versitesi Vakfı Başkanı olarak emekli 
olan Burton ve eşi Jetta’nın iki çocuk-
ları ve üç torunları bulunmakta.

The Rotarian dergisinin gelecek 
dönem başkanı ile yaptığı röportaja 
sayfalarımızda yer verdik.

The Rotarian: Rotary ile ilişkiniz nasıl gelişti 

ve UR Başkanlığını Rotaryen yıllarınızda hiç 

düşünmüş müydünüz?

BURTON: Norman Rotary Kulübüne katıldık-

tan bir buçuk yıl sonra nerdeyse üyeliğimi 

sonlandırıyordum. İnsanlara, oraya gitmemin 

bir nedeni olmadığını söylüyordum. Sadece 

basit bir öğlen yemeği idi ve kulüptekilerin 

çoğunu Oklahoma Üniversitesi Vakfı nede-

niyle tanıyordum. Benim için Perşembe gün-

lerinde kaybedilmiş iki saat idi toplantılar. Ye-

mek de pek iyi değildi, programlar da ve beni 
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Ron BURTON ile söyleşi



M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 3  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 13

toplantılara katılmaya iten bir şey bulamıyor-

dum.  Ancak gelecek dönem başkanı bana 

Rotary Vakfı Komitesi başkanlığını önerdi ve 

işte bu benim için adeta bir aktivasyon düğ-

mesine basılması gibi bir şeydi. 1983-84’te 

kulüp başkanı oldum. Benden daha kalifiye 

adaylar olduğunu söylememe rağmen, üye-

ler oylarını benim  için kullandılar.  

Toronto’da yapılan Uluslararası Konvansiyo-

na gittiğimde kaldığım Royal York Hotel’deki 

odamın karşısında, gelecek dönem başkanı 

Bill Skelton kalıyordu ama ona kendimi tanıt-

ma cesaretini bulamadım. Daha sonra onunla 

tanıştım ve benim çok iyi bir dostum oldu. İki 

yıl sonra bölge Guvernörlüğüne seçildim ama 

bunu bile az kalsın reddediyordum. O yıl bir 

başka eyalette, başkanı bir Rotaryen olan üni-

versite vakfında bir mali skandal ortaya çık-

mış ve insanlar ilişkimiz nedeniyle Oklahoma 

Üniversitesi Vakfını da suçlu olarak görmeye 

başlamışlardı.

Bölge guvernörü olmadan iki saat önce, 30 

Haziran 1987’de, saat 10’da, guvernör olama-

yacağımı bildirmek için telefonun başınday-

dım. Yaklaşık yarım saat telefonun başında 

oturdum ve sonunda telefon etmedim. Yap-

tığım en iyi şeylerden biriydi. 1998-2000 yıl-

larında UR direktörlüğü görevinde bulundum 

ve bundan sonra, eski başkanlardan Jim La-

cey, beni bir gün UR başkanı olma konusunda 

teşvik etti. İlk kez o zaman başkanlık konusu 

gündeme geldi. Kendime, “Şayet Jim bu işi ya-

pabileceğimi söylüyorsa, ben bu işi yapabilirim” 

dedim. 

TR: Yapılması gerekenler listesindeki sırala-

manın başında ne geliyor?

BURTON: Rotaryenleri, Rotary işi yapmakla 

meşgul etmek ve işin içinde olmalarını  sağ-

lamak. Bu organizasyonu ileriye doğru hare-

ket ettirme zamanı geldi. Bölge guvernörle-

rime bunu aşılıyorum. Elimizde bir çok örnek 

var. Seçmiş olduğum tema “Rotary ile Yaşam-

ları Değiştirin”. Şayet Rotary’ye gerçekten ka-

tıldıysanız, hayatınız değişecektir. Bunu dur-

duramazsınız. Bu katılım prosesinde, bir çok 

hayatı da değiştireceksiniz ve bunu da dur-

duramazsınız. Yıllar boyunca Rotaryenler ta-

rafından değiştirilmiş olan yaşamların sayısını 

bilemeyeceğim ama en çok kendi hayatınızın 

değiştiğini göreceksiniz.

TR: Rotary’de lider olmak bir çok yetenek is-

tiyor. Bunlarda az bulunanları söyler misiniz?

BURTON: Bir anlamda “Şayet bir şey yaparsam, 

bu büyük farklılık yaratacak” diyebilme güveni 

galiba. Rotaryenlerin başarıdan korktuklarını 

düşünüyorum. Bu konuda birşeyler yapmak 

istiyorum. Sahneye çıktığımda bunu hep dile 

getiriyorum. Üyelik benim problemim de-

ğil, John’un problemi. Ama John da sorunun 

Linda’ya ait olduğunu düşünüyor. Ama as-

lında bu hepimizin problemi. Bu mesajı böl-

ge guvernörlerinden tüm Rotaryenlere ak-

tarmalıyız. Tüm Rotaryenlerin büyük liderlik 

yetenekleri vardır anlamında söylemiyorum 

ama her birinin kendilerine verilmiş olan şeyi, 

toplumlarıyla paylaşma  sorumluluğu bulun-

maktadır.

TR: Her başkan bir yıl görev yapıyor. Bir insan 

bu kadar zamanda iyi ya da kötü ne yapabilir?

BURTON: Organizasyonun yapısı açısından 

baktığımda kötü bir şey yapması mümkün 

değil. Bir Yönetim Kurulunuz ve 34,000 oto-

nom kulübünüz var. Bu belki de en büyük si-

gorta poliçemiz zira bu kadar kulübün büyük 

çoğunluğu, ister beğenelim, ister beğenme-

yelim, Evanston’da olanlarla o kadar da ilgili 

değiller. Bunun kötü tarafları olduğu gibi iyi 

tarafları da var. İyi tarafı ile çok şey yapılabile-

ceğine inanıyorum ve Rotaryenlerin mesajımı 

algılayıp, üyeliklerini başkalarıyla da paylaş-

malarını bekliyorum.

TR: Rotary dostluk konusuna büyük önem ve-

riyor. Üyeler arasındaki ihtilafların yoğunluğu 

bu konu ile nasıl bağdaşır?

BURTON: Bu zor bir soru. Çözülmesi zor olan 

dinsel konular var, politik konular da belki en 

ayrımcı olanlar. Katıldığım Enstitülerde, bir-

birlerine güvenmeyen dinsel fraksiyonları 

gördüm. Ancak onların beraberce yemek yi-

yebilmeleri ve dostluğun keyfini çıkarmala-

rı bile Rotary’nin nelere kadir olduğunun bir 

göstergesidir.

TR: Üstlenmiş olduğunuz görev nedeniyle 

sizce yapmanız gereken en önemli ayarlama 

nedir?

BURTON: Önümde bulunan kısıtlı zaman için-

de yapabileceğim şeylerde mutlu bir denge 

yakalamak. Rotaryenlerin Başkanlarından çok 

talepleri oluyor. Bu benimle ilgili değil. Baş-

kanlık görevinin gereği bir şey. Davet edildiği-

miz her yere gitmeyi tabi ki isteriz ama Rotar-

yenler de bunu yapmak için yeterli zamanımı-

zın olmadığını anlamalılar. Ziyareti Brezilya’ya 

mı yoksa Mısır’a mı yapmak daha iyidir? Orga-

nizasyona en büyük faydayı ne sağlayacaktır? 

en büyük meydan okuma ve zorluk, Uluslara-

rası Rotary’nin çıtasını nasıl yükseltmeye de-

vam edeceğim ve en büyük etkiyi nasıl yapa-

cağımdır.

TR: Bu görev ile ilgili değiştirmeyi düşündü-

ğünüz beklentiler var mı?

BURTON: Görev amigoların lideri olmak ve 

mesajı organizasyondaki en önemli kişilere 

iletmektir: ortalama Rotaryenlere. Uluslara-

rası Rotary, Rotary kulüplerinin birleştiği bir 

dernekten başka bir şey değildir. Herkesin 

hoşuna gidecek şekilde davranamasak bile 

duyarlı davranmalıyız. Görevimiz efsanenin 

devamını sağlamaktır. Burası özel bir yer. Bu-

raya gelmek, binada dolanmak ve başkanın 

ofisine girmek bir ayrıcalıktır. O görevde kim 

olursa olsun, bunu korumalıyız.

TR: Bazı Rotaryenler, özellikle gençler, birta-

kım geleneklere kızıyorlar. Bu konuda sizi ra-

hatsız eden gelenekler var mı?

BURTON: Ben cezaları pek sevmem. Yılların 

oturmuş kulüplerinde bazı kabuller var ve bu 

sayede epey de para topluyorlar. Bu uygula-

mayı benim kulübümde yapmaya kalksanız 

derhal atılırsınız. Sınıflandırma konusunda da 

daha esnek olmamız gerektiğini düşünüyo-

rum. Herkesi içimize alalım demiyorum ama 

erişmemiz gereken kalifiye insanların olduğu-

na inanıyorum. Seksi şakaların da hiç uygun 

olmadığını düşünüyorum. Maalesef dünya-

nın bir çok bölgesinde hala seks ayrımcılığı 

var. Rotary’nin kapılarını kadınlara açmasının 

üzerinden 26 yıl geçti ama hala üyelerimizin 

sadece %18’i kadın. Bu resimdeki yanlış ne-

dir? Irkçılık da kaygı yaratıyor. Dışlayıcı yerine 

daha kucaklayıcı olmamız gerekiyor. Beni ra-

hatsız eden şeyler bunlar.

TR: Aklıma Will Rogers geldi. Hiç beğenmedi-

ğiniz bir Rotaryenle tanıştınız mı?

BURTON: Başkaları kadar saygı duymadığım 

Rotaryenlerle karşılaştım. Dörtlü Özdenetim 

testini benim arzuladığım kadar uygulama-

yan Rotaryenlerle tanıştım. Bununla yaşamak 

kolay değil. Bu dört soruya doğru cevap ve-

rebilmek için bazen ruhunuzun derinliklerine 
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inmeniz gerekir. Bunu tekrar insanların gözü 

önüne koymamız gerektiğini düşünüyorum.

TR: Rotary’nin en az anlatılan hikayesi nedir?

BURTON: Çocuk Felcini yok ettiğimiz zaman, 

Rotary New York Times’ın ilk sayfasında man-

şet olacaktır ama maalesef iyi haber pek sat-

maz. Kütüphanelere kitap almak, çocuklara 

kitap okumak, tekerlekli sandalyedekilere 

yemek vermek gibi yerel faaliyetlere finan-

sal yardım yapmalıyız. Bu tarafımız pek anla-

tılmaz ama Rotary’nin anlatılmayan tarafı da 

budur.

TR: Üyelik konusunda bir söyleviniz var mı?

BURTON: Benim üyelik söylevim, 30 saniyelik 

bir asansör yolculuğu değildir. Şöyle diyorum: 

Üyesi bulunduğum bu harika organizasyonu 

size anlatayım. Nerede yaşarsanız yaşayın, 

toplum ile temasınızı kuracağı için Rotary ha-

yatınızı değiştirecektir. Hiç bir kulüp bir baş-

kasının yaptığını genelde yapmaz ama ulusla-

rarası seviyede biz çocuk felcine son vermeyi 

hedefliyoruz. Katılabilmeniz için davet edil-

meniz lazım. Ama ben sizi toplumunuzdan 

biriyle temasa geçirebilirim. Benim gözleri-

mi kapayabilirsiniz ve ben dünya haritasına 

bir ok atabilirim. Nereye saplanırsa saplansın, 

şayet bir kara ise, orada benim tanıdığım ve 

beni tanıyan biri olacaktır. Başka nerede böle 

bir ilişkiyi bulabilirsiniz?

TR: Dünyanın her tarafından Rotaryenlerle 

tanışıyorsunuz. Lisan birlikteliği olmadığı za-

man nasıl anlaşıyorsunuz?

BURTON: Bir yol bulunuyor. Vücut lisanı, göz 

teması ve insanlarla temas ettiğin zaman 

duyduğun samimiyet. Benim şu andaki konu-

mumda genelde bir tercüman yanımda bulu-

nuyor.  Tabi bu da bazen tercümanımın beni 

tam anlamaması durumunda komik durumlar 

yaratabiliyor. Ama Rotary’de iletişim için mu-

hakkak bir yol bulunur.

TR: Başka kültürleri ziyaret ettiğinizde, bazen 

yerel giysileri giymenizi isteyebilirler. Burada 

bir sınırınız var mı?

BURTON: Beni Avustralya’da Gangham Style 

dansı yaparken gördünüz mü? Birmingham 

Konvansiyonunun promosyonunu yaparken 

Shakespeare kılığına mı girdim? Rotary için 

bazı aptalca şeyler yaptığım bilinir. İnsanlar-

dan beklediğim, benim de onlar gibi sade bir 

Rotaryen olduğumu anlamalarıdır.

TR: 30 Haziran 2014 tarihi geldiğinde, masa-

nızda görevi devralacak başkana ne bıraka-

caksınız?

BURTON: Sürpriz olarak hiç bir şey bırakma-

mayı ümit ediyorum. Rotary’nin en güzel 

günlerinin gelecekte olduğuna inanıyorum 

ama ileriye doğru hareket etmeliyiz. Bugün-

den itibaren o güne kadar elimden gele her 

şeyi yapacağım. Başkanlığı üstlenecek olan 

Gary C.K. Huang’a daha güçlü bir organizas-

yon bırakmayı ümit ediyorum ve onun da 

bunu daha yükseltmesini bekliyorum. Guver-

nörlere söylediğim gibi, her birimizin vakfa 

katkı yaptığı bir yıl olarak sınıflandırılıyorsak, 

Gary’ye de aynı şeyi yapmasını tavsiye edi-

yor ve Rotaryenlerin de bize aynı şekilde ka-

tılmaları konusunda meydan okuyorum. Her 

zaman bunu yapan ilk dönem sınıfı olacağız 

ama başkalarının da aynı şeyi yapacağını ümit 

ediyorum.

TR: Okuyucularımız sizinle ilgili neyi bilmeli?

BURTON: Beni her Rotaryen gibi sıradan biri 

olduğumu. Benim hakkımda anlamanız gere-

ken bir şey var: Benim fikrimi sorarsanız, her 

zaman bir cevap alırsınız ve genelde fikrimi 

değiştirmem. Bu her zaman herkesi mutlu et-

mez ama ben her sabah traş olurken yüzüme 

bakmak zorundayım ve kendimle yaşamalı-

yım. Sonuçta ne görüyorsanız onu alıyorsu-

nuz. 
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