
2020 yılına baktığımızda pek iyim-
ser bir dönemden geçmediğimiz 
kesin. İnsanlık, tarih boyunca 

birçok olumsuzluklarla karşılaşmış 
ama sonunda da olumsuzlukları yen-
mesini de bilmiştir.

Her olumsuzlukta, her adımda 
Rotary, kuruluşundan beri insan-
lık için koştu ve koşmakta. Her olay, 
fikirlerin üretilmesine katkıda bulu-
nur. Üretilen fikirler ise insanlığın 
yücelmesi için fırsat oluşturur. Rotary, 
ürettiği fikirlerle fırsatları değerlendi-
rir ve her zaman hizmete koşar. Rotary, 
COVID-19 krizinin başladığı günler-
den bugüne kadar bu salgın hastalık 
karşısında dimdik durmuş ve çareler 
aramıştır.

 
Rotary, sadece katıldığımız bir 

kulüp değildir, sonsuz fırsatlar için 
bir davettir. Başkaları ve kendimiz 
için fırsatlar yaratmamız gerektiğine 
inanan bir kuruluştur da. Küçük ya da 
büyük, hizmet faaliyetlerimiz, bizlerin 
yardımına ihtiyacı olan insanlar için 
fırsatlar yaratır. Rotary, temel değerle-
rimiz üzerine inşa edilmiş daha zengin 
ve anlamlı bir yaşam sürdürmemizi 
sağlar.

COVID 19’la birlikte dünya hızla 
değişmeye başladı. Savaşların yerine 
insanlığın mutluluğu için çözümler 
üretilmek istenmekte. Çünkü bu has-
talık, hepimizi uyumlu yaşamaya 
zorlamakta. Bu oluşum aslında iyi bir 
şey.  

Hazırlanacak yeni eylem planları ile 
Rotary'nin de geleceğini çağın gerekle-
rine göre düzenleyeceği bir gerçektir. 
Bu yeni dönemde, ulusların birbirine 
meydan okumaları yerine; barışı, 

uygarlığı öne çıkarmak gerekir. Ki, bu 
oluşumu uyarlamak için tüm kulüple-
rimiz ve federasyonlarımızın gençlerle  
birlikte çalışması temel görevimiz 
olmalıdır. Çünkü genç Rotaryenleri-
mizin fikirlerinden, yaratıcılıklarından 
esinlenmek geleceğe açılan ışıklı bir 
pencere olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde COVID 19 
hızla yayılmaktadır. Bu olumsuzluk, 
sevgili Rotaryen dostlarımızın toplantı 
yerlerinde bir araya gelmelerini zorlaş-
tırmaktadır. Ama teknolojik yapılanma 
ile projelerimizden, çalışmalarımızdan 
ödün vereceğimiz anlamına gelmez.

Biliyoruz ki Rotary, iki temel ilke 
üzerine oturmuştur. Bunlardan birin-
cisi  ki çok önemsemediğimiz ama bir 
türlü başaramadığımız, "DOSTLUK", 
ikincisi ise "Topluma Hizmettir". 115 
yaşındaki bu kuruluş, toplumun bize 
verdiklerini karşılık beklemeden bizim 
de topluma vermemizi istemektedir.

Sevgili Rotaryen dostlarım, Rotary, 
bir yaşam biçimidir. Dünyanın 170 
ülkesinde var olan Rotary topluluğu, 
kendi ülkesinin eğitimi, kültürü, 
yaşam deneyimi ve doğasal yapısı ile 
elbette ki farklılık gösterecektir. Ama 
önemli olan barış, dostluk, hizmet anla-
yışı gibi ortak değerlerde birleşmektir.  
Çünkü her ülkede Rotaryen, sevmeyi, 
yardımlaşmayı, hizmeti kendine temel 
ilke edinmektedir.

İnsanlığı tehdit eden COVID19‘dan 
kurtulmak ve sağlıklı günlere dönmek 
için temeli insana hizmet için kurulmuş 
olan Rotary'nin, her zaman olduğu gibi 
başarılı çalışmalarına devam edeceğin-
den kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kolay gelsin Rotaryen dostlarım.
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