
Rotary dünyasında bir dönem daha biti-
yor. Bir yıl önce hazırlanan projeler, uy-
gulandı ve insanlık yaşamına güzellik-

ler sunuldu. Yapılan ve başarıya ulaşan projeler 
elbette ki konferanslarda sergilendi ve gereken 
başarı belgeleri başkanlar aracılığı ile kulüplere 
sunuldu. Kutlarım Rotaryen dostlarımızı.

Biliyoruz ki Rotary, Rotaryenlerle can bu-
lur. Kulüplerimize yeni üyeler katabilmişsek ne 
mutlu bizlere. Yeni başlayacak yönetici arkadaş-
lar, üyeliğin önemini anımsar ve üyelik konu-
sunda adım atarlarsa sanıyorum geleceğe hiz-
met etmiş olurlar. 

Göreve başlayan yeni yönetimler, üyeliği 
artırmada hiçbir zaman geç kalmamalıdırlar. 
Çünkü bu yaklaşım, aynı zamanda Rotary’de bir 
görevdir de. Hepimiz biliyoruz ki üyeliğin geliş-
tirilmesi, yeni bir üyenin katılımıyla bitmiyor. O 
üyenin Rotary’den hoşlanmaya başlaması, on-
dan zevk alması ve üye olduğu kulüpten ayrılma-
maya karar vermesi gerekiyor. Üyeliği geliştir-
menin anahtarlarından birisi de kulüplerimizi 
hoş ve eğlenceli bir ortam haline getirmektir. Şu 
bir gerçektir ki insanlar, değişik amaçlarla Ro-
tary’e katılırlar ama Rotary’nin bir parçası ol-
maktan hoşlandıkları zaman da orada kalmaya 
karar verirler. Çünkü Rotary’nin temeli, toplum-
larına yarar sağlamaktır. Bunun yanında aynı 
düşünceleri paylaşan arkadaşlarla birlikte hiz-
met üretmektir. O hizmetin daha etkin oluna-
cağı fikri üzerinde birlik olmaktır. Bu yaklaşım 
, yeni üyeyi teşvik etmiş olacaktır. 

Yeni üye kazandıran Rotaryen, ödüllendiril-
melidir. 2001 yılında üç  üye kazandıran  Rotar-
yenin yakasına dönemin logosu olan içinde  kar-
tal bulunan rozet  takılırdı. Dönem başkanları 
veya guvernörler, benzeri bir yol neden izleme-
sinler ki?

19 yıldır dergimizde yazı yazıyorum. Birçok 
yazımda Rotary ailesinin öneminden söz ettim 
ve bu ailenin bozulmamasını konu ettim. Bu bir-
lik beraberlik yeni projelerin, yeni dostlukların 
hatta yardımların kapısını açacağına inanarak 
yazdım. Okuyanlar olduğu gibi okumadan dergi-
mizi bir kenara koyanlarımız da olmuştur. Ama 
biz bıkmadan, yılmadan yazmaya devam ediyo-
ruz. Bu büyük ailenin önemini anlatmaya çalışı-
yoruz .Çünkü bu oluşumun aynı ülküyü benim-
semiş  insanlarla sağlanacağına inanıyorum.

Sevgili dostlarım, "İnsanlık için, dünya-
mız için oturup karanlığa küfür edeceğine 
, bir mum yakmak daha iyidir." Bu sözü Kon-
fiçyüs tam 2500 yıl önce armağan etmiş insan-
lığa. Önümüzde o kadar çok zorluklar vardır, 
yardıma gereksinimi olan o kadar çok insan bu-
lunmaktadır ki bu oluşuma gülüp geçmek insan-
lık için ayıp olan yaklaşımdır. Ama Rotary’nin 
yolu bu olmamalıdır ve değildir de. İşte bizim te-
mel işlevimiz insanı ve toplumu aydınlatmaktır. 
Hiçbir zaman tek başımıza başarılı olamayaca-
ğımız birçok projeyi birlikte insanlığın hizmeti-
ne bir asırdır sunduk ve sunmaya devam edece-
ğiz.

Rotaryen dostlarım, kuruluşumuzu sokak-
taki insan bilmiyor veya yanlış biliyor. Çevremi-
ze açık ve çevremizden de yardım alarak onlarla 
birlikte projeler oluşturmak, sanıyorum kuru-
luşumuzun tabana yayılmasına, bilinmesine 
yardımcı olacaktır.

Halka açık Rotary günleri düzenleyerek, 
toplumumuza Rotary’nin ne olduğunu, neler 
yaptığını anlatmak ve göstermek kuruluşu-
muza ilgiyi artacağına inanıyorum. Bu inanç-
la yeni yönetici Rotaryen dostlarıma Rotaryen 
sevgilerimi sunuyorum.

❑❑❑

HASAT ZAMANI
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

32 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 9


