
ıllar önce, Yönetim Kurulu
toplantıları için Evanston, Illinois'deki
One Rotary Center'a geldiğinde
Shekhar Mehta'yı kısa bir an için
yakaladım. Her gelen Rotary
Başkanının katıldığı çeşitli personel

üyeleriyle arka arkaya toplantılar yaptığım
günlerden birinde resmi olarak tanıştım.
Katıldığım oturum sırasında, acı çeken tek kişi
olmasına rağmen, odadaki en rahat kişi oydu
Jet lag'dan. Uyanıktı, sabırlıydı ve algısal
sorular sordu - profesyonel ve hayırsever
hayatında olduğu kadar başarılı biri için
şaşırtıcı değildi bu. Rotary hayallerini
gerçekleştirmesine yardımcı olmak için nasıl
işe alınabileceğimizi görmek için her birimizi
değerlendirdiğini düşündüm.

Şahsen görüşebildiğimiz zaman, Shekhar ile
yüz yüze tanıştığım için şanslıydım. Artık
küresel COVID - 19 pandemisinin ikinci yılına
girmiş bulunuyoruz ve ben bunu yazarken
Hindistan trajik bir salgının derinliklerinde ne
yazık ki. Rotary bazı düzenlemeler yapmak
zorunda kaldı, ancak Rotary'nin görevi devam
ediyor.

Normal bir yıl olsaydı, Rotary editörlerinden
biri muhakkak Shekhar'ın karısı Rashi ile
birlikte yaşadığı Kalküta şehrine seyahat
ederdi. Onunla, aile üyeleriyle, arkadaşlarıyla
ve diğer Rotaryenlerle zaman geçirebilir,
Hindistan'da yetişmesinin ve yetişkinliğinin
onun hayata ve Rotary'ye bakış açısını nasıl
şekillendirdiğini keşfedebilirdi. Bu yıl elbette hiç
kimse seyahat edemedi - bu yüzden Shekhar'ı
en iyi tanıyan insanlardan bize onu kendi
sözleriyle anlatmalarını istedik.

Sonraki sayfalarda, Shekhar'ın ailesinin
üyeleri, en eski arkadaşlarından bazıları, kişisel
asistanı ve Başkan Yardımcısı, her yerde
Rotary üyelerinin onu tanıdıklarını

hissetmelerine yardımcı olmak için bildikleri
tanıdıkları bu adam hakkında anekdotlar
paylaşıyor ve konuşuyor olacaklar. Pek
çoğunuz, elbette, önümüzdeki yıl boyunca -
şahsen olmasa da sanal olarak - onunla
kendiniz de tanışacaksınız.

Kalküta-Mahanagar Rotary Kulübü üyesi
olan Shekhar Mehta, 1984 yılından beri
Rotaryen'dir. Muhasebeci olarak eğitim gördü
ve aynı zamanda başkanlığını yaptığı Skyline
Group adlı bir gayrimenkul geliştirme şirketi
kurdu. Ancak profesyonel ünvanı, kim olduğu
hikayesinin sadece küçük bir bölümünü
anlatıyor. Ayrıca, önlenebilir körlüğü
engellemeye odaklanan Kanada merkezli, kâr
amacı gütmeyen bir kuruluş olan Eyesight
Universal Operasyonunun Hindistan kolunun
yöneticisidir. Hindistan’daki birkaç eyalette,
birlikte her yıl yaklaşık 50.000 ameliyat
gerçekleştiren 15'ten fazla göz hastanesinin
kurulmasına da yardımcı oldu. Hindistan,
Pakistan, Bangladeş, Nepal ve bazı Afrika
ülkelerinden çocuklar için 2.500'den fazla kalp
ameliyatını kolaylaştıran ve o zamandan beri
Hindistan çapında bir program haline gelen
Küçük Kalpleri Kurtarmaya başladı.

Bu sayfalarda okuyacağınız gibi, afet yardım
çalışmalarında da aktif olarak yer almıştır.
Diğer girişimlerin yanı sıra, 2004 Hint
Okyanusu Tsunamisinden sonra Andaman ve
Nikobar Adaları'nda 500 evin inşasına yardım
etti.

Bu yılki Uluslararası Asamble'de Shekhar,
kendisinin ve bazı Rotaryen arkadaşlarının,
Birleşik Krallık'ta Rotaryenler tarafından
kurulmuş bir organizasyon olan ShelterBox'ın
yerel bir versiyonunu başlatmaya nasıl karar
verdiklerini anlattı. Gelen konuklara “Barınak
Kiti adını verdik ve 52 günlük ihtiyacı büyük bir
sandığa koyduk” dedi. “Son 15 yılda,
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Başkalarının gözünden
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Kalküta-Mahanagar
Rotary Kulübü üyesi
olan Shekhar Mehta,
1984 yılından beri
Rotaryen'dir.
Muhasebeci olarak
eğitim gördü ve aynı
zamanda başkanlığını
yaptığı Skyline Group
adlı bir gayrimenkul
geliştirme şirketinin de
kurucusudur.
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Hindistan'daki her büyük felakette, Hintli
Rotaryenler, felaketlerin vurduğu bölgelere
Barınak Kitleri getirmek için gönüllü oldular.”
Program şimdiden yaklaşık 75.000 kişiye hizmet
vermiştir. Shekhar ayrıca ShelterBox mütevelli
heyetinde de görev yaptı.

Ve aynı zamanda Hindistan'daki cehaleti
sona erdirmeyi amaçlayan TEACH programının
da mimarıdır.

Shekhar iş becerisi konusunda yetenekli
olmasına rağmen, diğer yönlerini kullanmayı
tercih ediyor. Bana, kariyeri boyunca çok fazla
okuduktan ve okuduktan sonra, şimdi insanlarla
konuşarak öğrenmeyi tercih ettiğini söyledi.
“Muhasebeden nefret ediyorum” diye ekledi. Her
şey, aklımız kadar kalbimizden de
düşünmemizin iyi olacağı inancını benimsiyor.

Ravi Vadlamani
Guntur Rotary Kulübü, Hindistan
2001-02 Bölge 3150 Guvernörü

Shekhar'la neredeyse 20 yıl önce
tanıştığımda, Uluslararası Rotary
Konvansiyonunda bir stand kurmakla
meşguldü. Kulübünün projelerini
sergilemedeki coşkusu ve enerjisi
bulaşıcıydı. Ben de proje adamı olarak
standda sergilenen çalışmalardan

ilham aldım. Bu sıradan karşılaşma sonrasında
güçlü bir arkadaşlığa dönüştü.

Shekhar vizyoner bir liderdir. Her zaman
başkalarının göremediği şeyleri görür. 2025
yılına kadar Hindistan'da cehaleti ortadan
kaldırmanın bir yolunu öngördü ve TEACH
programını tasarladı (Öğretmen desteği,
E-öğrenme, Yetişkin okuryazarlığı, Çocuk
gelişimi, Mutlu Okul). Şu anda Hindistan'da
afet yardımının öncüsü olan Shelter Kit
projesini başlattı. Binlerce çocuğa kalp
ameliyatları yaptıran Küçük Kalpleri Kurtar
projesi, kurulmasına yardımcı olduğu ve
yüz binlerce kişiye hizmet veren 15'ten fazla
göz hastanesi hayallerinin büyüklüğünü
anlatıyor.

Ekipler oluşturma ve onları hedeflerine
ulaşmaları için yönlendirme konusunda
olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Shekhar'ın
programları ve fikirleri hayattan daha büyük
görünebilir, ancak o her zaman Rotaryenleri

evlerinde hissettirmek için fazladan yol
kat eder.

Büyük hayal kurma gücü, planlama,
azim ve sabırla desteklenir. Kitlesiyle
anında bağlantı kuran ve insanları
dağları yerinden oynatmaya motive
edebilen mükemmel bir iletişimcidir.
Aynı zamanda, eşi Rashi tarafından
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becerikli bir şekilde desteklenen bir aile
babasıdır.

Bir lider olarak Shekhar'ın X faktörü? Bir şey
istediğinde kimse ona hayır diyemez.

Rajendra "Raja" Saboo
Chandigarh Rotary Kulübü, Hindistan
1991-92 Uluslararası Rotary Başkanı

Shekhar'ı, Rotary'de
yükselme potansiyeline sahip
olduğunu söyleyerek
Shekhar'dan övgüyle
bahseden eski bir Bölge
Guvernörü olan Vijay
Bhandari aracılığıyla tanıdım.
Kalküta Rotary Kulübü'nün

bir üyesi olan arkadaşım Vinay Nevatia,
Shekhar'ın evine gidersem, evin afet yardım
malzemeleriyle dolu olduğunu göreceğimi ve
hem Shekhar hem de karısı Rashi'nin kutuları
paketlemekle meşgul olduklarını göreceğimi
söyledi. Shekhar'ın uygulamalı, hizmet odaklı bir
Rotaryen olduğunu fark ettim.

2004'te Boxing Day Tsunamisi vurduğunda,
Shekhar'ın kulübü, harap olan Andaman ve
Nikobar Adaları'ndaki insanlar için yüzlerce
paket hazırladı. Shekhar, kitleri teslim etmek ve
barınakların kurulmasına yardımcı olmak için

Bengal Körfezi'ndeki bu adalara defalarca
binlerce mil seyahat etti. Ve 2015'te de Shekhar,
oradaki feci bir depremden sonra Nepal'e
gönderilen kitleri paketleyip organize etti.

Chandni Mehta
Shekhar ve Rashi'nin kızı

Babamın yaşam için muazzam bir gayreti ve
coşkusu vardır. Enerji ve sıcaklık yayar ve espri
anlayışı ve düşünceliliği ile de insanları kazanır.
Eşitsizlikler konusunda sezgisel bir farkındalığa
sahiptir ve hizmete olan bağlılığı, insanlar
arasında adalete ve dostluğa olan bağlılığından
kaynaklanmaktadır. Başkalarında coşkuyu
ateşler. O, en önemlisi, yaşam ve eylem için
ölümsüz bir ruha sahip özgür bir ruhtur.

Anand Sureka
Kalküta-Mahanagar Rotary Kulübü

Shekhar'ı 2001'den beri tanıyorum ve
Rotary'nin yüzüncü yılı olan 2005 yılında onunla
yakınen çalışma ayrıcalığına sahip oldum.
Öğrendiklerim şunlar: Çok odaklanmış bir
durumda, hiçbir şeye hayır demiyor, esprili ve
zeki. harika bir mizah anlayışı, konuştuğu
zaman dinleyicilerini her zaman memnun eden
ve her şeyden çok, çok iyi bir insan ve harika bir

Shekhar herkesten nezaket görür.
)nsanlarla çalı'mayı sever ve lider
oldu(u kadar ekip adamıdır.

Ra'i Mehta
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BAŞKALARININ GÖZÜNDEN SHEKHAR MEHTA

arkadaştır. Tüm faaliyetlerinin temelinde bunun
insanoğlunun temel işi olduğu felsefesi vardır.

Kulübümüz yüzüncü yılını kutlarken, Kolkata'nın
kalbinde Mahanagar Barış Parkı'nın kurulmasına
yardım etti. Kalyan Banerjee, Sakuji Tanaka, D.K.
Lee, John Germ ve K.R. Ravindran yıllardır parkı
ziyaret ettiler.

2008'de Shekhar, Kalküta'da başka bir göz
hastanesi kurmayı hayal etti. L.V. ile ortaklık kurdu.
Prasad Göz Enstitüsü, ülkedeki en iyi göz
hastanelerinden biri oldu. Yeni hastane için para
toplanmasına yardımcı oldu ve kendi kendini idame
ettirebilmesi için zamanını, kaynaklarını ve enerjisini
verdi.

Her zaman önceden farkına varır ve olayı
yönetir. Ne zaman ulusa bir felaket gelse,
Shekhar'ın orada olduğunu gördüm. Guntur ve
Begusarai'de sel baskınları olduğunda ya da
Pakistan sınırına yakın ya da Nepal'de deprem
olduğunda, Shekhar oradaydı ve Kendinden Önce
Hizmet için elini uzatıyordu.

Her zaman daha fazlasını yapmanın ve yeni
hizmet alanlarını keşfetmenin yollarını arıyor. İster
tuvalet inşa ediliyor olsun, ister kütüphane kurulsun,
asla enerjisinden ve vizyonundan taviz vermez.

Bryn Stilleri
Barrie-Huronia, Ontario Rotary Kulübü
Başkan Yardımcısı

Shekhar ile ilk olarak 2012-13 Rotary Yönetim
Kurulu'nda iken tanıştım. İlişkimiz samimiydi ama
yakın değildi. Shekhar 2021-22 Uluslararası Rotary
başkanı olarak aday gösterildiğinde, karım Randy
ve benden Rashi ve ona yardımcı olmamızı istedi.
O zamandan beri yakın bir dostluk geliştirdik.

Shekhar hakkında takdir etmeyi öğrendiğim şey,
onun kendisine söylenen tavsiyeleri dinlemesidir.
Her konuda uzman olmadığının farkındadır.
Örneğin, başkan adayı olduğundan beri, Rotary'nin
barış çabalarını daha iyi anlamış ve takdir etmiştir.
Diğerlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Rotary
Barış Merkezlerimiz ve barış dostlarımızla olan
çabalarımızı nasıl geliştirebileceğimizi öğrenmek
için görevli olan personeller, Rotaryenler ve Barış
Ortaklarımızla sürekli konuştu.

Shekhar'ın insanlarla ilişki kurmasına ve onları
rahatlatmasına olanak tanıyan harika bir mizah
anlayışına sahip olduğunu söylemesem kusura
bakmayın. O mükemmel bir konuşmacıdır ve
herkesin hoş karşılandığını hissetmelerini sağlar.
Rotary Kulüp Başkanlarıyla yüz yüze görüşeceği
Gelecek Dönem Daşkanları Eğitim Seminerlerine
fiziksel olarak katılamadığı için üzgün olduğunu
bilsem de, bu tutkusu sanal ortamda bile kendini
gösteriyor.

Raşi Mehta
Shekhar'ın Eşi

Shekhar herkesten
nezaket görür. İnsanlarla
çalışmayı sever ve lider
olduğu kadar ekip adamıdır.
Bir ekiple çalıştığında neşesi,
enerjisi ve yetenekleri ikiye
katlanır. Son derece pozitif
ve coşkulu bir insandır.
Başarısızlık düşüncesinin
onu boğduğunu görmedim;

eğer zor bir şey varsa, bu durumlardan daha güçlü
ve daha akıllı çıktığına defalarca şahit oldum.
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Sarla ve Nisheeth Totla
Kalküta-Mahanagar Rotary Kulübü

Shekhar ve Rashi ile yaklaşık 32 yıl önce ortak
bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Bugün onlar
sadece arkadaşımız değil, ailemiz. Shekhar, hayatın
tüm sevinçlerinde ve üzüntülerinde oradaki ilk
kişidir. Kızımızın evliliği sırasında oradaydı, büyük
sorumluluklar üstlendi. Annemin cenazesi için
oradaydı. Shekhar ayrıca hayatımızın devasa bir
parçası olan Rotary dünyasını da bize tanıttı.

Shekhar'ın birçok olağanüstü özelliği vardır. O
eşsiz bir vizyon sahibi, harika bir motive edici ve
mutlak bir iyimserdir; o süper enerjik, hevesli,
inanılmaz derecede kibar ve duyarlıdır. O
mükemmel bir aile insanı ve her şeyden önce harika
bir insandır.

Kamal Sanghvi
Dhanbad Rotary Kulübü, Hindistan
2019-21 Uluslararası Rotary Direktörü

İnsanlar, herkes gibi
düşünmeye o kadar alışmışlardır
ki, akıllarının onlara sunacağı
olanakları keşfetmekten
korkarlar. Ama Shekhar, henüz
orada olmayan bir şeyi hayal
etme konusunda esrarengiz bir
yeteneğe sahiptir. Başkalarının
imkânsız bulduğu olasılıkları görür.

Statükoyu sürekli sorgular ve Rotary deneyimini,
sonucunu veya hizmetini iyileştirmeyi düşünür. Bu
onun gelişmeye devam etmesini sağlar ve onu
akıllıca ve ileriye dönük kararlar almaya yönlendirir.

Shekhar, tanıdığım en yenilikçi insanlardan biri. Her
sorun için mutlaka bir çözümü vardır.

Shekhar, katıksız bir kararlılık ve azim ile
engelleri aşma konusunda muazzam bir kapasiteye
sahiptir. Ne kadar zor olursa olsun, hedeflerine
ulaşana kadar uyumaz. Ekip üyeleri de onun gibi
ara verip dinlenmez ve Shekhar her birinin bir
mükemmellik mantrasını izlemesini sağlar.

Onun için her şey hayattan daha büyük olmalıdır.
Büyük düşünmek eşsiz değildir, ancak büyük
düşünmek ve cüretkar olanı başarmak benzersizdir.
Shekhar, rüyanın uyurken gördüğün şey olmadığına
inanır; bir rüya, uyumana izin vermeyen şeydir.
“Sevgi ve şefkatin lüks değil, gereklilik olduğuna;
insanlık onlarsız yaşayamayacağına inanır. Ayrıca
aileni mutlu edemezsen başkasını da mutlu
edemeyeceğini söyler.

Nancy Barbee
Maysville Rotary Kulübü, Kuzey Karolina
2018-21 Bölg Rotary Vakfı Koord., Zon 33

2010 yılında, seçilen Rotary Başkanı Kalyan
Banerjee'yi onurlandırmak için Shekhar,
Hindistan'da 100 okul, 100 hastane, 100 genç kadın
eğitim merkezi ve 100 göz hastanesi açma
vizyonunu açıkladı. Kalküta'daki evinde
oturuyorduk. Dinlerken, bir vizyonerin karşımda
durduğunu fark ettim.

O zamandan beri dünya çapında derin bir etkiye
sahip oldu. Pediatrik kalp ameliyatları, göz
ameliyatları, TEACH okuryazarlık programı,
yönetimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve
vakıflar tarafından imzalanarak devreye alındı.
Bunların hepsi onun vizyonunun sonucudur.

Her konuştuğunda hepimizi “büyük hayaller
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kurmaya” motive eder. Shekhar bize daha iyisini
yapmak, daha iyi olmak, daha iyi düşünmek ve
büyük şeyler yapmak için ilham veriyor. Artık küçük
projeler yok.

On yıl önce büyük düşünüyordu ve şimdi
gerçeğe dönüşen hayalinin bir parçası olmak
istediğimi biliyordum. Shekhar, Hindistan'da
Rotary'ye liderlik ediyor ve diğerlerine dünya
çapında olumlu ve sürdürülebilir değişim yaratma
konusunda ilham veriyor.

Ritu Kedia
Shekhar'ın Rotary’deki Yardımcısı

Shekhar'ın yol gösterici mantrası şudur: "Hizmet,
bu Dünya'da işgal ettiğim yer için ödediğim kiradır
ve ben deiyi bir kiracı olmak istiyorum." Başkalarına
imkansız görünebilecek hedefler hayal eder.
Hayallerini gerçekçi hedeflere dönüştürebilir. Bir
ekiple çalışırken, bir strateji ve bir zaman çizelgesi
belirlerken elinden gelenin en iyisini yapar. Shekhar,
yaptığı işe olan tutkusundan dolayı üstündür.
Başkalarını kendi çabalarına katılmaya ikna eden
harika bir hatiptir. Harika bir planlayıcıdır ve eylem
planının başarılı olmasını sağlamak için
çekinmeden taban seviyesine kadar iner. Onun
katılımı süreç boyunca uygulamalı olarak devam
eder.

Shekhar sözünün eridir; bir şey yapacağım
diyorsa mutlaka yapar. İhtiyacı olanlara yardım eder
ve onlara da başkalarına yardım etmeyi öğretir. O
sabırlı bir dinleyici ve harika bir akıl hocası ki ben
bunu ilk elden yaşadığım için şanslı biriyim. Bana
yaptığı gibi birden fazla öncelikli iş arasında nasıl
rahat olacağımı öğretmiştir. Çevresindeki insanlara
karşı çok naziktir.

Kishore Kumar Cherukumalli
Vizag Elite Rotary Kulübü, Hindistan
2009-10 Bölge 3020 Guvernörü

Shekhar ile ilk kez 2008'de Kalküta'da bir kulüpte
konuşurken tanıştım. Samimi ve cesur fikirlerle dolu
olan konuşmasından etkilendim. 2010 yılında onu
Bölge Konferansımıza davet ettim; güçlü bir
dostluğun başlangıcı olduğu ortaya çıktı. Kendisiyle
etkinliklerde ve komitelerde çalışma ayrıcalığına da
sahip oldum ve olağanüstü iş ahlakına tanık oldum.
Rotary'deki görevi hizmettir, hizmettir, hizmettir.

Büyük hayalleri var ama aynı zamanda
gözlemleyen, analiz eden ve hedefine ulaşmak için
bir plan uygulayan keskin ve iyi bir dinleyicidir.
Rotary'ye çok inanıyor ve söz verdiklerini uygular.
Demokrasiye saygı duyar ve grup kararlarında her
fikri dikkatle dinler ve tartar. Bu, birlikte çalıştığı
herkesi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik
eder. Ekip üyelerinin güçlü yönlerini tam olarak
belirleyebilir ve bunları kendilerine en uygun Rotary

sorumluluklarıyla eşleştirir. Toplantılarda genellikle
oluşan monotonluğu da fıkralar ve mizahla kırar.

Shekhar bir keresinde sadece birkaç saatlik bir
Konferansa hazırlanmak zorunda kaldı. Eski
çalışanlarından biri etkinliğin düzenlendiği kasabada
yaşıyordu ve onu toplantıya davet etmişti. İmkansız
bir zaman çizelgesinde olmasına rağmen, Shekhar
katılmak durumunda kaldı. Gizemli bir sürekli enerji
kaynağının, 18 saatlik iş günü kapasitesinin ve
herhangi bir sorun için anında çözümler sağlama
yeteneğinin yanı sıra ilişkileri sürdürmenin önemini
çok iyi gösterdi.

Rashmi Singh ve Madhulika Jain
Shekhar'ın kız kardeşleri

Ağabeyimiz Shekhar, bir sonraki hayali her
zaman bir öncekinden daha büyük ve daha cüretkar
olan gerçek anlamda bir hayalperesttir. Toplum
hizmeti sevgisini ebeveynlerimizden miras aldı ve
başarısının sırrı da iyimserliği, titizliği ve bağlılığıdır.

Bize en sevdiği yanıt, "Endişelenme, senin için
oradayım" anlamına gelen Main hoon na'dır. 50 yılı
aşkın birlikteliğimizde de her zaman bu sözüne
sadık kaldı.

Anirudha Roychowdhury
Kalküta Mega City Rotary Kulübü
2007-08 Guvernörü, 3291. Bölge

Shekhar, her zaman pozitif enerji yayan
karizmatik bir liderdir. O harika bir motive edici ve
sıra dışı bir düşünür olup arkadaşlıkları teşvik eder,
iyi niyet yaratır ve kolayca ulaşılabilir biridir. Asla pes
etmeyen tavrı, onun en büyük özelliklerinden biridir.
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O, gerçekçi bir insandır; sıradan yerlerden basit
yemeklerden hoşlanır ve baharatlı Hint
atıştırmalıkları yemek için sık sık yol kenarlarını
ziyaret eder.

O ve Rashi birbirini tamamlar: Rashi sakindir ve
yere kök salmıştır, Shekhar'ın yükseklere uçması
için güç sağlar.

Ananthanarayanan S. Venkatesh
Chennai Mambalam Rotary Kulübü, Hindistan
2021-23 Uluslararası Rotary Direktörü

Shekhar'ın kalbine en yakın insani çalışma,
Rotary'nin DNA'sıdır. Onunla konuşmalar her
zaman gece geç saatlere kadar sürer. Son birkaç
yıldır onunla saatler geçirdim ve ne zaman yemek
yediğini ya da uyuduğunu henüz çözemedim.
Bitmeyen bir enerjisi, enfes insan becerileri ve ilham
verici düşünceleri var. Onun coşkusu bulaşıcıdır.
Başkanlık döneminde Rotary Yönetim Kurulu'nda
görev yapmaktan heyecan duyuyorum.

Deepak Choudhury
Kalküta-Mahanagar Rotary Kulübü

Main hoon na: "Endişelenme, senin için
oradayım" anlamına gelen bu Hintçe ifade,
Shekhar'ın zihniyetini somutlaştırıyor bence.

O sadece benim için değil, Rotary'deki ve
hayatının diğer bölümlerindeki birçok insan için
sürekli oradaydı ve onu tanıdığımdan beri bu
şekildedir ki ilk olarak 2002'de beni Rotary ile
tanıştırmadan önce avukatıydım.

Ansiklopedik bilgisi ve zekası ile her an sizi
güldürebilir. Ama acıyı gördüğünde, nedenini

ortadan kaldırmak için amansız bir şevk duyar.
Gülümseyen bir dünya hayal eder ve uyandığında
bunun gerçekleşmesi için çalışır. Kendiniz yapana
kadar bir görevi başarmada sizinle birlikte yürür. O,
Hayatları Değiştirmeye Hizmet etmek için tüm bir
kuşağa ilham vermeyi amaçlayan bir fark
yaratandır.

Birkaç yıl önce Rotary'ye katıldığınızda iyi
şeylerin olduğunu okumuştum. Shekhar ve Rashi
bu inancı bana ve başkalarına aşılamada oldukça
etkili oldular.

Kalyan Banerjee
Vapi Rotary Kulübü, Hindistan
2011-12 Uluslararası Rotary Başkanı

Shekhar ile ilk kez 25 yıl önce tanıştım.
Uluslararası Rotary Direktörüydüm ve zamanın UR
Başkanı Herb Brown benden o zamanlar Kalküta ile
aynı bölgede bulunan Katmandu, Nepal'de bir
Güney Asya Konferansı düzenlememi istemişti.
Bölge Guvernörü, etkinliği düzenlememe yardım
etmesi için genç Rotaryenlerden oluşan bir ekip
görevlendirdi ve özellikle parlak, zeki ve çoğu
zaman açık sözlü bir genç adam dikkatimi çekti.
Fikirlerle, coşkuyla ve yeniliklerle doluydu ve her
zaman öğrenmeye istekliydi. İşte Shekhar'ı ilk böyle
tanıdım.

Nepal etkinliğinin başarısının ardından Shekhar
ve ben bağlantımızı koparmadık. Rotary kariyerini,
önce kendi bölgesinin Guvernörü seçildiğinde,
ardından birkaç yıl sonra da Direktör olduğunda
ilgiyle takip ettim. Onlara verdiği görev ne olursa
olsun, insanların onu coşkuyla desteklemesini
sağlama yeteneğine her zaman hayran kaldım.

“Hizmet, bu Dünya'da i'gal etti(im yer
için ödedi(im kiradır ve ben de iyi bir

kiracı olmak istiyorum.”
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BAŞKALARININ GÖZÜNDEN SHEKHAR MEHTA

Önlenemezdi ve yeni fikirlerle dolup taşıyordu.
Boxing Day Tsunamisinden sonra, Bölgesinin bir

parçası olmamasına rağmen, Hint Okyanusu'nda
1000 mil uzakta olan Andaman ve Nikobar
Adaları'na gitti. Daha sonra bir çadır, yatak takımı,
tuvalet malzemeleri, mumlar, giysiler ve temel
aletlerden oluşan harika bir kit tasarladı. Hindistan'ın
tüm Bölgelerinden Rotaryenler fonlarla yardım ettiler
ve eğer sık sık olduğu gibi Nepal'de bir deprem ya
da Chennai'de bir Tsunami ya da Odisha'da bir
kasırga ya da Maharashtra'da bir felaket olsaydı,
kitler 24 saat içinde orada olacaktı. Shekhar da
biraz sonra orada olacaktı.

Rotaryenlerin başlattığı İngiltere merkezli
ShelterBox, dünyanın herhangi bir yerindeki
afetlerden sonra yardım sağlamasıyla uluslararası
olarak tanınmaktadır. 2015 yılı civarında, Rotary
Yönetim Kurulu Shekhar'dan uzun vadeli bir
anlaşma için ShelterBox ile görüşmesini istedi.
Sadece bunda başarılı olmakla kalmadı, aynı
zamanda bir ShelterBox mütevellisi olarak da görev
yaptı.

Shekhar, yıllar içinde, bariz samimiyeti ve
Rotary'ye bağlılığıyla, her yerde tanıştığı hemen
hemen her Rotaryen'den inanılmaz bir güven ve
bağlılık kazandı. Rotary'de gittikçe popüler hale
gelmesini hayranlıkla izledim ve Hindistan'ı
tamamen okur yazar hale getirmeye yardım etme
görevini üstlendiğinde şaşırmadım. Bunun nasıl
yapılabileceğinden kimse emin değildi. Hindistan'ın
yaklaşık dörtte biri okur yazar olmayan 1,3 milyarlık
bir nüfusa sahip. Shekhar, Hindistan hükümetiyle
bağlantı kurdu, tüm uygun STK'lara katıldı ve
Rotary'nin çabalarının ve samimiyetinin tanınmasını
sağladı.

Bu okur yazarlık görevi, Hindistan'ı çocuk
felcinden arındırmak kadar büyüktür. Şimdi,
Shekhar'ın Rotary'ye liderlik etmesiyle, bunun

başarılacağından eminim. Ve Shekhar, Rotary'nin
sadece yaptığı hizmetle değil, aynı zamanda her
yerde insanları bir araya getirmesiyle de tüm
dünyada tanınmasını sağlayacaktır.

Chiraag Mehta
Shekhar ve Rashi'nin oğlu

Hatırlayabildiğim kadarıyla, babam Rotary'yi
yaşadı ve soludu. O ve annem hem hizmet hem de
dostluk konularında çok çalıştılar: etkinlikleri
planlamak ve katılmak, daha sonra sayısız sabahın
ilk saatlerine kadar Rotaryen arkadaşlarıyla birlikte
kalmak onları yormadı. Ablam Chandni ve ben, adı
“Rotary” olan görünmez bir abimiz var diye şaka
yapardık. Ve Rotary tüm ailemizi geri verdi. Chandni
ve bana en eski dostlarımızı verdi ve babamın bize
sayısız Rotary konuşmasında her zaman
vurguladığı hizmet ruhunu verdi. Birçok liderlik rolü
boyunca, bizi her zaman yolculuğunun bir parçası
yaptı. Göz hastanelerine ve çocuk felci aşı
kamplarına gittik, afet yardım çantası çalışmalarına
katıldık, okuryazarlık görevinin her yönünü tartıştık
ve birçok konferansa katıldık. Sonuç olarak çok şey
öğrendik ve büyüdük.

En eski çocukluk anılarımdan biri Rotary
Bölge Kılavuzlarına göz atmak ve Rotary
Başkanlarının isimlerini ve temalarını
ezberlemekti. Şimdi, babamın kendisinin Rotary
Başkanı olduğu, tamamen hak edilmiş olsa da
gerçeküstü benim için.

Rotary, ailemin birer birey olarak yetişmesine
büyük katkıda bulundu. Dünyayı gezmek ve birçok
ülkeden insanlarla tanışmak onları daha bilgili, daha
bilinçli, alçakgönüllü ve şefkatli yaptı. Oğulları
olarak, bunun bir parçası olduğum için çok
ayrıcalıklı hissediyorum ve bugün oldukları kişilerle
gurur duyuyorum.

Ablam Chandni ve ben, adı
“Rotary” olan görünmez bir

abimiz var diye 'aka yapardık.
Chiraag Mehta (Oğlu)




