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Rotary neredeydi, nereye 
götürmek istiyor ve 
organizasyon hayatını ne 
kadar derin ölçüde değiştirdi 
konularında Barry Rassin 
ile söyleşi

Barry Rassin Rotary’nin 
Evanston’daki mer-
kezine gelecek dönem 
başkanı olarak çalış-

mak üzere ilk defa geldiğinde saba-
hın 4’ü idi ve güvenlik kartı asansör-
de onu istediği kata çıkarmadı Bir 
gün önce, ani bir şekilde Temmuz 
ayında vefat eden Sam F. Owori’nin 
yerine hızlı bir şekilde atanmıştı. Ba-
hama’ların East Nassau kulübünün 

üyesi olan Rassin’in her saatte binaya 
girme yetkisi olmadığı için durumu 
güvenlik görevlisine anlatmaya çalıştı 
ama onun Rassin’i kim olduğu konu-
sunda hiç bir fikri olmadığını elbet-
teki farketmemişti.

Rasiin bir şey yapmak istediği za-
man onu durdurmak için hiç bir şey 
yapamazsınız. Rotary’nin binasın-
da 18. kata çıktığında, kendisi için 
hazırlanmış olan beş günlük oryan-
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tasyon programını bir buçuk güne 
sıkıştırarak aynı zamanda Uluslara-
rası Asamble için hazırlanıp dönem 
temasını tespit etmiş: “Be the Inspira-
tion” (İlham Kaynağı Olalım). Ras-
sin’in kişiliği, her konudaki fikirleri 
dinledikten sonra bir karar vermek 
ve bir sonraki konuya geçmek olarak 
tanımlanabilir. Bu nedenle yukarıda 
belirtilen program hızlı bir şekilde ir-
delenmiş.

Gelecek Dönem Başkanı olma-
dan önce Rassin Haiti’de 2010 yı-
lında meydana gelen deprem sonrası 
Rotary’nin yardım ve kurtarma ça-
lışmalarını içeren ve Rotaryenlerce 
fonlanan 105 ayrı projenin liderliği-
ni yaptı. “Elimde 132 sayfalık bir excel 
tablosu vardı ve her projenin her deta-
yı orada yazılıydı” diyen Rassin, bunu 
nasıl yaptığını soranlara, “bundan 
hoşlanıyorum” diye cevap veriyordu.

Rassin’in liderlik yeteneği, mes-
leği olan hastane yönetimi konusun-
da da  ona çok yardımcı oldu. Ba-
hamalardaki ilk “American College 
of Healthcare Executive” kuruluşu-
nun üyesi olan Rassin, halen danış-
man olarak hizmet verdiği Doktorlar 
Hastenesi Sağlık Sisteminde 37 se-
nelik başkanlığından sonra emekliye 
ayrıldı. 

1980 yılından beri Rotaryen olan 
Rassin, çalışmaları nedeniyle Ro-
tary’nin en büyük ödülü olan “Kendin-
den Önce Hizmet” ödülü ile taltif edil-
di. Kendisi ve eşi Esther Büyük Bağış-
çı, ve Rotary Vakfı Benefaktörü.

The Rotarian editörü John Rezek 
ve üst düzey yazarlardan Diana Scho-
berg, Ekim ayında Rassin ile Evans-
ton’daki ofisinde yerel bir kahvede 
yapılan fotoğraf çekimlerinden sonra 
konuştular. Kafede aynı zamanda bir 
doğum günü partisi de yapılmaktaydı 
ama partiye katılanlar pek rahatsız ol-
madılar. Resimlerinin çekilmesinden 
sonra Rassin şaka yaparcasına “Kendi-
mi bir dişçiye gitmiş gibi hissediyorum” 
dedi.

THE ROTARIAN: Rotary bir felaket yar-
dım kuruluşu değildir. Son yılların 
en büyük felaketlerinin birinin için-
de bulunmuş ve onu yönelendirmiş 
biri olarak acaba hedef değiştirmeli 
miyiz?
RASSIN: Uluslararası Rotary felaket-
lerde yardım için kurulmuş bir or-
ganizasyon değildir ama felaket böl-
geleri ve potansiyel bağışçılar arasın-
da daha iyi bir iletişimci ve katalist 
olmasını arzu ederim. Rotaryenler 
dünyanın herhangi bir yerinde bir fe-
laket işittikleri zaman yardım etmek 

isterler. Uygun bir şekilde yardım 
yapabilmeleri için onlarla daha iyi 
bir  iletişim yöntemi oluşturmalıyız. 
Dolabımızı açıp bulduğumuz giysile-
ri göndermek doğru olmayabilir zira 
belki ihtiyaç duyulan şey o değildir. 
Böyle durumlarda ihtiyaçlar gün ve 
gün değişebilir. Dolayısıyla iletişim 
çok önemlidir. Web sitemizde bu 
konuda herhangi bir felaket meyda-
na geldiğinde tüm gelişmeleri  takip 
edebileceğimiz bir düzen olmasını 
ümit ediyorum.

Felaket yardımları için oluşmuş 
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bir Rotary Eylem Gurubu bulunu-
yor. Bu gurubun Uluslararası Rotary 
görevlileri ile çalışma fırsatları var. 
Bu şekilde bugünkünden daha hız-
lı hareket edebiliriz. Felaket olması 
durumunda ilk yapmamız gereken 
şey oraya gidip “İyi misiniz; bizler bu-
radayız, size yardım edeceğiz, yardım 
için ne yapabiliriz” demektir. Sadece 
bu kelimeler bile oradaki insanların 
daha az yalnız olduklarını anlatmış 
olur. Daha sonra onları bizim temin 
edemeyeceğimiz, ama beraber çalış-
tığımız organizasyonlar tarafından 
temin edilebilecek yardım olanakla-
rına yönlendirmeliyiz.
THE ROTARIAN: Bu bilgi için Rotary ku-
lüplere bağımlı mı?
RASSIN: Kulüpler ve bölgeler olay ye-
rindeler ve neler olduğunun farkın-
dadırlar. Uluslararası Rotary’de 
kimi, nasıl ve ne zaman  destek için 
arayacaklarını bilirler. Bu bağlantı-
yı bizim temin etmemiz lazım. Bu 
Uluslararası Rotary’nin görevidir.

Şayet bir felaket bölgesinde yaşı-
yorsanız, dostlarınız etkilendiği için 
anında yardım edeceksinizdir. Bu ta-
bii bir durumdur. Rotary’nin görevi 
ise bir sonraki adımdır ve bu da uzun 
vadede  toparlanmayı sağlamaktır.

Haiti depreminin üzerinden se-
kiz yıl geçti ve Uluslararası Rotary 
hala orada. Felaket anında yardım-
da bulunan bir çok kurum ise artık 
orasını terketti. Biz ise uzun vadeli 
olarak oradayız. Rotaryenler orada 
yaşamakta; Toplumlarını eski seviye-
sine getirmek isteyeceklerdir. Bizim 
rolümüz onlara bunu gerçekleştirme-
de yardım etmektir. Sadece fon ola-
rak değil ama danışmanlık, rehberlik 
ve empati yaparak bunu yapıyoruz.
The ROTARIAN: Rotary’nin değişim-
sel bir etkisi olmasını istiyorsunuz. 
Bunu yapabilmek için kaynaklarımı-
zı nasıl yönlendirmeliyiz?
RASSIN: Küçük projeler yapmak iyidir. 
Beni yanlış anlamayın; biz bunları 
herzaman yapacağız. Ama her ku-

lübün en azından etkisi güçlü olacak 
ve insanların hayatlarını değiştirecek 
bir hizmet projesi konusunda düşün-
mesini isterim. Çok maliyetli olması 
gerekmez. Haiti’de temin ettiğimiz 
jip konusunu hep örnek olarak gös-
teririm. 60-70 bin dolar harcayarak 
temin ettiğimiz bir jip ile ebelerden 
oluşan bir grup oluşturduk ve onlar 
bu ulaşım imkanını kullanarak do-
ğum öncesi bakım hizmetini yaygın 
bir şekilde sundular. Ölüm oranı dra-
matik bir şekilde azaldı.

Rotary Vakfı uzun zamandır sür-
dürülebilirlik konusuna değiniyor. 
Sürüdürülebilir olmak, yaptığımız 
iyi şeyin devam etmesi için Vakıf 
Mütevellilerinin ve küresel bağışların 
sağladığı şekilde dönüşümcü olma-
lısınız. Bölgeler de bölge bağışlarını 
aynı anlayış içinde değerlendirebilir-
ler. Kaynaklarımız var. Sadece biraz 
farklı düşünmeliyiz.
THE ROTARIAN: Haiti’yi yeniden inşa 
etme faaliyetleri Rotary’de pozitif bir 
etki yarattı mı?
RASSIN: Haiti’nin bazı bölgelerine 
elinizde Rotary çarkı ile gittiğiniz-
de size teşekkür edeceklerdir çün-
kü Rotaryenlerin neler yaptıkları-
nı bilmektedirler. Rotary onlara su, 
gıda yardımı yanı sıra çocukları için 
de okul imkanı sağladı. Dönüşümcü 
olmaktan bahsederken, üzerinde ça-
lıştığıımız bir proje ile tüm Haiti’ye 
içilebilir su temin etme konusunu ele 
aldık. Başbakan bir Rotaryen ve ken-
di kulübünün eski başkanlarından. 
Bizimle beraber çalışmakta ve bir 
devlet kurumunun da bizim ile bera-
ber çalışmasını sağladı. Bu herhangi 
bir küresel bağışın çok ötesinde bir 
durum ama biz bunu planlayabilir 
ve parça parça nasıl yapabileceğimizi 
belirleyebiliriz. Dünyadaki bölgeler 
ve kulüplerin böyle bir projenin par-
çası olmak isteyeceklerini düşünüyo-
rum. İşte bu dönüşümdür. Bir bölge-
yi değişim ile ebediyen yeni bir düze-
ne kavuşturmaktır.

THE ROTARIAN: Döneminizde yapmak 
istediğiniz başka hedefleriniz var mı?
RASSIN: Uluslararası Rotary’de iyi 
yaptığımız  şeyler ile kulüplerin yap-
tıkları arasında bazı bağlantısızlık-
lar var. Bu köprüyü kurmak isterim. 
Stratejik önceliklerimizden biri ku-
lüplerin üye sayısını arttırmak, va-
kıfa bağış gibi konularla güçlendir-
mektir. Yaptığımız bazı şeyleri neden 
yaptığımızı kulüplere yeterince anla-
tamıyoruz. Bu nedenle onlar da bu 
tür şeyleri yapmayabiliyorlar.

Yeni Rotary kulüpleri kurma 
yöntemlerini irdelemek istiyorum. 
Etrafımızda bir sürü kulüp var ve biz 
onlara sürekli “yeni üye almalısınız” 
diyoruz. Ancak kulüplerinin kültür 
anlayışı başkaları için belki çekici ol-
mayabilir. Sorun değil, kulüplerini 
istedikleri gibi yürütürler ve hemen 
yakında yeni bir kulüp kurabilirler. 
Rotaract kulüplerinin Rotary Kulü-
bü kurma yetkisi olduğunu tüm Ro-
taryenlerin bilmesini isteriz. Rota-
raktörlere yeni bir Rotary kulübü ku-
rabileceklerini söyleyerek, 30 yaşını 
geçtiklerinde bu kulübe üyeliklerinin 
devam edebileceğini hatırlatmalıyız. 
Rotaract bizim gizli silahımızdır ve 
Rotaract’dan Rotary’ye geçişi fark-
lı bir yöntem ile yapmanın yollarını 
aramalıyız.

Sosyal medyada daha iyi olma-
mız gerekmekte. Bizim rakamları-
mızı ünlüler ile karşılaştırdığımızda 
bir hiç olduğumuzu görüyoruz. Ro-
taryenlerin ve Rotaract’ların sosyal 
medyaya ulaşıp onu kullanarak top-
lumdaki imajımızı iyileştirmelerine 
ihtiyacımız var. Ve bu da bir başka 
yönü: Toplumlarımızın Rotary’nin 
ne olduğunu anlamadıklarına ina-
nıyorum. “Rotary günleri” oluşturup, 
kulüplerin ve bölgelerin toplumun 
içine girerek Rotary’den bahsetmele-
rini, neler yaptığımızı ve neden yaptı-
ğımızı anlatmalarını istiyorum.

Kulüplerin üyeleri için “liderlik ge-
liştirme” programları oluşturmalarını 
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istiyorum. Rotary’nin yeni vizyon sloganı şöyle diyor: “Kü-
resel ölçekte, toplumlarımızda ve kendi içimizde, hep beraber, 
insanların biraraya geldikleri ve kalıcı bir değişim için hareke-
te geçtikleri bir dünya görüyoruz.” Rotary kulüp üyelerine de 
burada kişisel gelişim için bulunduğumuzu hatırlatmanın 
tam zamanıdır. Genç insanlar büyümek ve gelişmeye ça-
lışmakta, Rotary de onlara bu fırsatı sağlayabilecek bir ko-
numdadır. Bunlar sürdürmek istediğim anahtar konular.
THE ROTARIAN: Rotary’nin yeni vizyon sloganından bahset-
tiniz. Her yıl farklı bir başkanlık temamız var. Bunun ya-
nında neden bir vizyon sloganına ihtiyaç duyuyoruz.
RASSIN: Bir vizyon sloganı tüm dünyaya bizim uzun vade-
deki en son değerimizi ifade etmektedir. Dünyayı değiş-
tirme dendiğinde Rotaryenlerin ve Rotaryen olmayanların 
neyi hedeflediğimizi anlamalarını sağlamaktadır. Bu viz-
yon sloganının her cümlesi Rotaryenler tarafından oluştu-
ruldu. Sonuç olarak bu bizim gelecek ile ilgili vizyonumu-
zu ve ona ulaşabileceğimiz yolu göstermektedir.
THE ROTARIAN: Karaiblerde Rotaract ve Rotary kulüplerinin 
çok iyi ilişkileri var. Bunun anahtarı nedir?
RASSIN: Benim kulübüm iyi bir örnektir. Rotaraktörler bi-
zim kulübü ziyaret ettiğinde, o günün misafiri değildirler. 
Bir üye gibi imza atarlar. Dolayısıyla hemen kendilerini 
kulübün bir parçası olarak addedderler. Bu önemlidir. Ay-
rıca kulübümüzün Rotaryenlerden en az birinin her Rota-
ract toplantısına gitmesini sağlıyoruz. Yani her zaman bir 
bağ mevcut. Son iki yılda, Rotaract’dan Rotary’ye %100 
geçiş sağladık. Kulübümüze katılıyorlar çünkü kulübü ta-
nıyorlar. Bu bağlantıyı sürdürmeye kararlıyız.
THE ROTARIAN: Rotaraktörlerden neler öğrendiniz?
RASSIN: Rotaraktörler çok enerjik ve tutkulu. İyi bir şeyler 
yapmak istiyorlar ve birbirleriyle çalışmaktan çok hoşla-
nıyorlar. Onlar için menfi durum, enerjisi olmayan, sos-
yal medyayı kullanmasını bilmeyen ve farklı kültürü olan 
bir kulübe geçtiklerinde ortaya çıkıyor. Rotaraktörler Ro-
tary’nin geleceğidir ve bizler de onlara bu yolu açmalıyız. 
40 yaşına geldiklerinde bir kulüpten neler bekleyecekler? 
Bu sorunun cevabını vermeliyiz ve Rotary kulüplerini ya-
ratmalıyız ya da onları o noktaya ulaştıracak Rotary ku-
lüpleri kurmalarına yardımcı olmalıyız. 
THE ROTARIAN: Hayatınızı hiç Rotary olmadan düşündünüz 
mü?
RASSIN: Doğru söylemem gerekirse bunu yapmak oldukça 
zor. 37 yıldır ben kalbimi ve ruhumu Rotary’ye verdim ve 
o olmadan şimdiki arkadaşlarımın hiç biri olmaz ve yap-
tığım şeylerin bazılarını yapamazdım. Örnek olarak her 
zaman ilk yaptığım konuşmayı gösteririm. Yazmış oldu-
ğum konuşmayı okurken ellerimle kürsüyü tutuyordum ve 
ilk sayfanın sonuna geldiğimde o kadar heyecanlanmıştım 
ki sayfayı çeviremedim. Ama kulübüm konuşmama de-

vam etmemi istiyordu ve ben de konuşmaya devam ettim. 
Şimdi toplum önünde büyük bir güvenle konuşabiliyorum. 
Rotary olmasaydı bunu yapamazdım.
THE ROTARIAN: Bir konuşmaya nasıl başlarsınız?
RASSIN: Hitap ettiğiniz topluluğu tanımanız ve kabul etme-
niz lazım. Teşekkür ederek ve o toplulukta bulunduğunuz 
için memnun olduğunuzu ifade ederek şu ya da bu şekilde 
onlarla bağlantı kurmanız gerekmektedir. Ne zaman bir 
konuşma yapmak istersem bunun mümkün olduğu kadar 
kişisel olmasına çalışırım.
THE ROTARIAN: Şayet Rotary’de değiştirebileceğiniz bir şey 
olsaydı, bu ne olurdu?
RASSIN: Rotary’de önemli bir meydan okuma konusu Yasa-
ma Konseyidir. Her üç yılda bir toplanıp Rotary’nin yöne-
tim politikalarındaki değişimleri tartışırız ama bunu ya-
pabilmek, yasa teklifi ile ilgili son müracaat tarihleri nede-
niyle en iyi şartlarda dörbuçuk, beş yıl gibi bir süre almak-
tadır. Dünya buna göre çok hızlı bir şekilde değişmektedir. 
Organizasyonu ilgilendiren değişiklikleri çok daha hızlı 
bir şekilde gerçekleştirmenin yeni yollarını bulmalıyız. Ya-
sama Konseyi de artık değişiklik yapmanın zamanı geldi-
ğini anlamalıdır. Yasama Konseyinin yeniden yapılandırıl-
masını görmekten mutluluk duyarım. Bunun bir yöntemi 
bu toplantıları her yıl elektronik ortamda gerçekleştirmek 
olabilir. Bu önemli bir değişiklik olacaktır zira çevrimiçi 
olarak bir tartışma yapmak çok zordur. Ama Rotary’nin 
bunu yapabilecek kadar akıllı olduğuna inanıyorum.
THE ROTARIAN: Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiniz bir Rotary 
geleneği var mı?
RASSIN: Dörtlü Özdenetim’den asla vazgeçmem. Mesleki 
hizmetten kesinlikle vazgeçmem. Haftalık kulüp toplan-
tılarından bazıları değişebilir. Artık kulüp toplantılarının 
bu kadar resmi olmasına gerek kalmadığını düşünüyorum. 
Ancak çekirdek değerlerimiz, etik ve sınıflandırmaya bak-
tığımız zaman, bunların hepsinin içimizde kalması gerek-
tiğine inanıyorum. Bunlar bizi biz yapan ve bizi farklı kı-
lan şeylerdir. Bunu takdir etmeli ve bu prensipleri geliştir-
meliyiz.
 

 

İLHAM KAYNAĞI OLALIM
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