
Ben özel yaşamımda da aile yaşamımda da barış-

tan yanayım. Kavga, küslük benim defterimde 

yazmaz. Çünkü sevgiyle büyümüş bir insanım. 

Onun için Rotaryen oldum ya. Çünkü Rotary 

demek barış demektir, dostluk demektir.

Rotary, bir dönemi daha hizmetler üreterek bitirdi..

Gönülden inanmış  dostlarımız yine salonları doldurdu, bir yıllık 

çalışmalarını sergilediler. Topluma barış ve sevgi mesajı verdiler. 

Hizmet aşkı ile görevlerini bekleyen arkadaşlara görevlerini 

onurla teslim ettiler.

Dünya insanının barışa ve sevgiye gereksinim duyduğu bir 

dönemden geçiyoruz. Sevgili Rotaryen dostlarıma bu dönem-

de çok görevler düşmektedir. Birer barış elçisi olarak insana, 

insanlığa barışı, huzuru  getirme gibi büyük görevleri vardır.

Batı Asya ve Kuzey Afrika topraklarındaki savaş terör ger-

çekten bizi üzmekte ve yormaktadır. Atatürk’ümüzün dediği 

gibi “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi bizim temel ilkemiz ve 

ülkümüzdür, olmalıdır da. Bu ülküyü koruyamadığımız zaman 

tepemizde kara bulutlar her zaman dolaşacaktır. Güçlü kuruluş-

lar, temel hoşgörü,  başımızdaki bulutların dağılmasını hızlandı-

rır ki bunun başında kuruluşumuz olan Rotary gelir. 

Savaş denilen âfet, çocuklarımızı babasız, gelinlerimizi 

dul, anneleri, babaları evlatsız bırakır. Rotary olarak görevimiz 

savaşa değil barışa hizmet etmektir. Bu ülküden kaçmak demek 

Rotary’nin özellikle Paul Harris’in dünyaya bakışına ters düşmek 

olur.

Her ulusun bir ideali vardır ve olmalıdır. Ülküsüz ülkeler ve 

uluslar dümeni kopmuş gemi gibidir hangi kayaya çarpacağını, 

hangi karaya oturacağını kestiremezsiniz. Bizim ülke ve ulus 

olarak  ülkümüz  “Yurtta Barış Dünyada Barıştır”. Elbette ki  

diğer ülkelerin de kendilerine göre ülküleri vardır. Vardır diyo-

rum çünkü ülkü bir ulusu ayakta tutan temel öğedir.

Ülkeler arasında sıkı dostluklar olmaz, çıkar ilişkileri olur. 

Ülkenin çıkarını korumak ise o günün iktidarına düşer. Ama biz 

Rotaryenlerin yaklaşımı tamamen insanidir. Bizim yaklaşımımız 

çıkar değil, barıştır, sevgidir. 

O belde?

Durur menâtık-ı dûşîze-yi tahayyülde;

Mâi bir akşam

Eder üstünde dâimâ ârâm;

Eteklerinde deniz

Döker ervâha bir sükûn-ı menâm.

Kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir,

Hepsinin gözlerinde hüznün var

Hepsi hemşiredir veyâhud yâr;

Dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir

Dudaklarındaki giryende bûseler, yâhud,

O gözlerindeki nîlî sükût-ı istifhâm

Onların ruhu, şâm-ı muğberden

Mütekâsif menekşelerdir ki

Mütemâdî sükûn u samtı arar;

Şu’le-î bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer

Mültecî sanki sâde ellerine

O kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar,

Onların hüzn-i lâl ü müştereki,

Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz

Hepsi benzer o yerde birbirine..

Yukarıdaki bölüm ,Ahmet Haşim’in 130 sene önce yazdığı 

“O Belde” şiirinden alıntıdır. Şair, kendine göre bir dünya kur-

muş ama temelini barış ve sevgi oluşturuyor. Biz de bugün 

aynı huzur dolu bir ülkenin çabasında değil miyiz? Kolay gelsin 

sevgili Rotaryenler.

Rotary ailemizde görevlerini başarı ile tamamlamış dönem 

başkanlarıma, onlara rehberlik eden guvernörlerime sevgiler 

sunuyorum. Heyecanla yeni görevlerini devralan dostlara başa-

rılar diliyorum

Rotary sevgilerimle.

 

ROTARY VE 
ÇOCUKLARIMIZ

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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