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Bir problem ile meydan okuma arasında dünyalar kadar fark vardır. Bir 
bal arısı tek başına bir eşek arısıyla karşılaşırsa, bal arısının problemi 
var demektir. Ama şayet bal arısı diğer arılarla beraberse, o zaman eşek 

arısının problemi var demektir..
Bu tabiat için geçerlidir ama insanların zor durumlarına da uyarlanabi-

lir. Şayet karşı karşıya olduğum durum sahip olduğum kaynaklardan büyük-
se, problem olarak tanımlanabilir. Ama şayet kaynaklarım karşı karşıya oldu-
ğum durumdan daha büyükse, o zaman bu sadece bir meydan okumadır. Ba-
zen problemlerimizi olduklarından fazla, problemlerin üstesinden gelme im-
kanımızı  ise olduğundan az olarak değerlendiririz. 

Başlangıçta, COVID-19 panademisi Rotary Vakfını bunaltacak bir durum 
olarak gözüktü. Ama durum ilerledikçe bunun böyle olmasına izin vermedik.  
4 Temmuz itibarıyla 5,2 milyon dolar tutarında 202 afet bağışı ve 13,8 milyon 
dolar tutarında 169 yeni küresel bağış için fon temin ettik ve bunu sadece üç ay 
içinde yaptık. Rotaryenlerin kişisel cömertliklerinin Vakfın fonları ve bir çok 
kez de kurumların katkılarıyla destekleyince daha geniş ve daha etkin proje-
ler yapabildik.

Hiç bir zaman pandeminin bizi alt etmesine izin vermedik. Aslında tarih, 
Rotaryenlerin meraklı bir zümre olduğunu göstermekte. Bizler vizyoneriz 
ve daha iyi bir dünya yaratmak için daha büyük hayaller kuran idealistleriz.  
Aynı zamanda güçlükleri yenme yeteneği olan ve başkalarının başaramaya-
cakları meydan okumaların altından kalkan kişileriz.

Pandemide kapanma döneminde boş oturmadık. Fon yarattık ve sanki hiç 
bir kısıtlama yokmuş gibi projeler gerçekleştirdik. Her zaman yaptığımız şey 
olan zordaki insanlara ulaşmak olan işimizi aynen devam ettirdik; belki sade-
ce bu kapsamda metodumuzu biraz değiştirdik.

Projelerin hazırlanış ve teslim edilme yöntemleri değişti.
Yaptığımız şeyleri iletişim şeklimiz değişti. 
Rotary Vakfı 100 yılı aşkın bir sürede bazıları hafif, bazıları ise dünyayı 

sarsan nitelikte çeşitli fırtınalara maruz kaldı. Rotaryenlerin gücü, fedakar-
lıkları, şevkatleri  ve kendilerini ulaştırdıkları seviye ile, Vakfın geleceğe daha 
büyük umut ve esin ile bakmaya devam edeceğine inanıyorum. 

Sizler güvendikçe ve inandıkça, Vakfımız bu pandemiden çok daha güçlü 
ve çok daha dayanıklı olarak yükselmeyi başaracaktır.  
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