
Kalbi genç bir başkan
Holger Knaack'ın Rotary'nin geleceği ile ilgili taze bir vizyonu var. 

Arkadaşlarının da yardımıyla işler kolayca yürüyecek.

Holger Knaack etrafı silip süpürüyor. Herzogtum 
Lauenburg-Mölln Rotary Kulübü, 12. yüzyılda 
inşa edilmiş olan Ratzeburg Katedralinde Noel 
kermesini yeni bitirmiş. El işleri, ökseotu, evde 
yapılmış pasta ve kurabiyelerin satıldığı iki gün 
süren kermeste kulüp 8.000 avro fon yaratmış. 

Bu para bu yıl kritik durumdaki hasta çocuklara yardım eden 
bir kuruma verilecek. Kulüp üyeleri standlarını kaldırma, 
masa ve sandalyeleri çıkarma işlemlerini yaparken, Holger 
Knaack elektrik süpürgesini kaptığı gibi  yerde bırakılan çöp 
ve benzeri şeyleri konsantre bir şekilde süpürüyor.

Olay esnasında Knaack 1 Temmuz 2020'de Uluslararası 
Rotary'nin başkan adayı. Ama aynı zamanda 27 yıldır da Ro-
taryen ve tüm kulüp üyeleri gibi o da elini taşın altına koyu-
yor. Kulüp üyesi Barbara Hardkop, Knaack'ın dostlar arasın-
da bir dost olmak istediğini belirtiyor.

Almanca bir deyim vardır: "Man holt die Leute ins 
Boot". Anlamı, ortak bir hedefe doğru çalışmak için insanla-
rı biraraya getirmek demektir. Önümüzdeki yıl, Rotaryenler 
Holger Knaack'ın kenara çekilip başkalarının işleri yapması-
na bakacak bir kişi olmadığını görecekler. Daha da önemlisi, 
Knaack'ın felsefesine göre çok çalışmak güzel zaman geçir-
meme anlamına da gelmiyor. Knaack, birinci önceliği olan 
genç insanlara yatırım yapma hedefi doğrultusunda insan-
ları biraraya getirirken, herkesin de hoş vakit geçireceğinden 
emin.

Kulüpten eski arkadaşı Hubertus Eichblatt, Holger'in 
prensibinin beraberliklerin eğlenceli olması  gereğine inan-
dığını söylüyor. 

Knaack tipik bir Rotary Başkanı değil; ama bu sadece kot 
pantalon giyip kravat takmaktan kaçınması ile ilgili değil. Or-
ganizasyonun başına geçen ilk Alman ve biraz da geleneklerin 
dışında bu pozisyona gelmiş durumda. Daha önce başkanlık 
yapanlar gibi Rotary'de adım adım yükselmemiş. Kulüp baş-
kanlığı ve bölge guvernörlüğü dışında Uluslararası Rotary'de 
direktör olmadan önce sadece eğitim liderliği görevinde bu-
lunmuş. Rotary Enstitüsü döneminde kendisine Rotary'de 
aldığı görevler sorulduğunda verdiği cevabın "hiç bir görev 
almadım" olması, soruyu soranlar için de bir sürpriz oluyor.

Knaack Rotary'nin gençlik programlarına duyduğu ilgi 
ile tanınıyor. Bu tecrübe hem kendisi, hem de eşi için çok de-
rin bir anlam taşıyor. Çiftin kendi çocukları yok ama bugüne 
kadar kalplerini ve evlerinin kapılarını düzinelerce gence aç-
mış bulunuyorlar. Holger'in kulübünden Helmut Knoth, Hol-
ger'lerin evlerinin her zaman misafir ile dolu olduğunu, ge-
nellikle de bunların gençler olduğunu belirtiyor. 

Kulübe 1992 yılında katıldıktan kısa bir süre sonra, Baş-
kan Knaack Kuzey Almanya'daki talebeler için kısa dönem 
gençlik değişim kampı organize ediyor. Bu ilk girişimi onu 
gençlere bağlıyor. Holger "Wo dein Herz aufgeht" diyerek 
duygusunu ifade ediyor. Kalben bu işin içinde olduğunu ifa-
de eden bu kelimeler, onun gençlerle konuşmaktan ne kadar 
keyif aldığını gösteriyor. Gençlerin özellikle yaşadıkları tec-
rübelerden sonra yaşamlarının en güzel zamanını geçirdikle-
rini söylemeleri, Rotary kanalıyla gençlerin önüne açılan fır-
satların ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. 

Fırsat Knaack için de ortaya çıkıyor. Kulüpte Gençlik De-
ğişim Komite Başkanı oluyor ve 2006-07 döneminde 1940. 
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Bölgenin guvernörü olduktan sonra, Almanya'nın Çoklu Böl-
ge Gençlik Değişim Programının başkanı olması öneriliyor. 
Holger bu pozisyonda 2013 yılında direktörlük görevine baş-
layıncaya kadar çalışıyor. Bu çalışmalar boyunca her zaman 
başkalarına güveniyor. Hedef aynı olduktan sonra, ona ulaş-
mak için tek bir yol olmadığı düşüncesi, etrafındakilerin de 
daha rahat hareket etmelerini sağlıyor. 

Gençler Knaack'ın yaklaşımını içgüdüsel olarak anlıyor-
lar. Berlin Rotaract Kulübü ve Berlin International Rotary 
Kulübü üyesi Brittany Arthur bu durumu şu sözlerle ifade edi-
yor: "Holger'in bir vizyonu var ve o vizyona bağlı hare-
ket ediyor. Bu vizyonun onun için yeni bir şey olmadığı-
nı da farkediyorsunuz. Holger ve Susanne yıllardır dü-
zinelerce gençlik değişim öğrencisi ağırladılar. Bunu 
2020'de gençlere yatırım yapmalıyız demek için mi 
yaptı sanıyorsunuz? Elbette hayır. Bu onların kişiliği."

Arthur, Knaack'ın sadece tecrübeye değil, potansiyele de 
yatırım yapmasının alışılagelmiş bir yaklaşım olmadığını 
söylüyor. 2012 yılında Avusturyalı bir elçilik bursiyeri olarak 
Almanya'daki 2012-13 UR Başkanı Sakuji Tanaka'nın organi-
ze ettiği barış forumunda 'Rotary'den Anılar' başlıklı konuş-
masından sonra, forumu organize eden Knaack, hazırlamak-
ta olduğu enstitü için kendisine yaklaşıp, enstitüde yardımcı 
olur musun? sorusunu yöneltmiş. Arthur da zevkle evet ceva-
bını vermiş.

Diğer Rotaryenler gibi Arthur, Knaack'ın ikna edici kişi-

liğinin derinliğini kavrayabiliyor. Knaack'ın çok eğlenceli ve 
sevimli olduğunu ama bazı konularda da çok ciddi davrandı-
ğını söyleyen Arthur, bu nedenle Knaack'ın enteresan bir li-
der olduğunu ve ona ihtiyaç duyulduğunda değişik seviyeler-
de karşımızda olacağını belirtiyor.

Holger ve Suzanna seyahat etmeyi çok seviyorlar ancak 
hayatları boyunca doğdukları yerde yaşamışlar. Suzanna 
Ratzeburg'da, Holger ise Hamburg'un 40 kilometre kuzey do-
ğusundaki Groß Grönau 
kasabasında doğmuş. Her 
ikisi de 1952 doğumlu ve 
aile işletmesinin bulun-
duğu dükkanın üzerinde 
yaşamışlar. Susanna'nın 
ailesi sosis imalatı, Hol-
ger'inki ise 1868'de ku-
rulmuş olan fırıncılık 
yapmakta imiş. 

Kızlık soyadı Horst olan Susanne'ın arkadaşının ağabeyi 
Hubertus Eichblatt, Horst ailesinin kapılarının daima açık 
olduğunu, dostların her an girip çıktıklarını belirtirken, Hol-
ger'in de aynı yaklaşımı gösterdiğini ifade ediyor. 

Holger'ler, Susanne'ın bir zamanlar büyükannesine ait 
olan evde yaşıyorlar. Yandaki evde beraber büyüdüğü kardeşi 
Sabine Riebensahn yaşıyor. Yaklaşık on yıl önce, eşinin vefatı 
sonrası, Holger'in kızkardeşi Barbara Staats, bu evin üst ka-
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selamlarken. 
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olduğunu ama bazı konularda da 
çok ciddi davrandığını söyleyen 
Arthur, bu nedenle Knaack'ın 
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ona ihtiyaç duyulduğunda değişik 
seviyelerde karşımızda olacağını 
belirtiyor.



tındaki bir daireye taşınmış. Her iki evde toplam dokuz misa-
fir odası bulunuyor. Barbara'nın 12 torunu, düzinelerce genç-
lik değişim öğrencisi ve dostları bu odalardan en az birini mu-
hakkak kullanıyor.

Her sabah Holger ve Susanne'ın salonunun kuytu bir kö-
şesinde, yerden tavana uzanan pencerenin arkasında Ratze-
burg'un çevresindeki göllerden Küchensee'ye bakan bölümde 
herkes kahve için biraraya geliyor. Holger burada bir ritüele 
başlıyor. Bir divana uzanıp kestirirken, Susanne, Barbara ve 
Sabine sohbetlerini sürdürüyorlar.

Dördü de alışverişten yemek pişirmeye kadar tüm görev-
leri paylaşıyorlar. Kimin bir şeye ihtiyacı varsa sesleniyor. 
Holger bu tarzın beraber yaşamak için kusursuz olduğunu 
vurguluyor. Bu şekilde yaşamanın hedefleri olduğunu söylü-
yor.

Aralık ayında bir Cumartesi günü, Knaack'lar ertesi gün 
23 yakın arkadaşlarına verecekleri davet için beraberce böf 
burginyon hazırlarlarken, Noel için verecekleri 15 kişilik par-
tiyi de planlıyorlar. Noel'de Şarm el Şeyk'teki enstitüde tanış-
tıkları bir Rotaryenin kızı da davete icabet ederse 16 kişi ola-
caklar. 

Helmut Knoth, Knaack'ların misafirperverliğini Rotary 
için bir şans olarak tanımlıyor. Yılda en az bir kez bahçede 
parti veriliyor. Hava güzel olduğu zaman da yüzmek için ge-
lenler var. Kış aylarında Holger'in doğumgünü için geleneksel 
bir kutlama yapılıyor. Kürek kulübünde toplanıp gölün etra-
fında yürüyüşe çıkılıyor. Tüm yaş günü hediyeleri, kürek ku-
lübüne destek olmak için Holger'in kurmuş olduğu Karl Adam 

Vakfına bağışlanıyor. Ratzeburg kürek kulübü ile ünlü. 1960, 
1968, 2000, 2004 ve 2012 olimpiyatlarında Alman Milli takı-
mının nüvesini teşkil eden elemanlar bu kulüpten seçilmiş. 
Kulübün kurucularından olan Karl Adam bir öğretmen ve ta-
kımın koçu. Aynı zamanda da dünyadaki sayılı kürek çekme 
koçlarından biri ve Ratzeburg stili denen yöntemi de gelişti-
ren kişi.

Aile albümünü incelerken, Holger'in çocukluğunda aile-
siyle Kuzey Denizindeki Sylt adasındaki tatilleri, Susanne 
ve ailesinin de Baltık Denizi sahilindeki geçirdikleri günler 
konu oluyor. Evlerinden bir kaç kilometre uzakta, Holger'in  
 ailesinin hafta sonlarını geçirdikleri büyük bahçeli küçük bir 
evleri var. Holger'in kusursuz olarak tanımladığı çocukluğu 
burada orman ve çayırları keşfetmekle geçmiş.  

Holger'in çocukluğunu geçirdiği evin 500 metre yakının-
da Doğu Almanya ile sınırı teşkil eden Wakenits nehri yer alı-
yor. O noktayı sanki dünyanın sınırı imiş gibi hatırlıyor Hol-
ger. Yaz aylarında cesaretlenip, Doğu Alman Askerlerinin 
gözlem kuleleri ve mayın tarlalarının bulunduğu karşı sahile 
yüzdükleri günler olmuş. 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılın-
ca, ilk yaptıkları şey karşı sahili bisikletle keşfetmek olmuş. 
Bomboş olan gözlem kulelerinden ilk defa yaşadıkları kıyıya 
bakma fırsatını da ancak o günlerde yakalayabilmişler. 

Genç bir yetişkin iken Holger hafta sonları ve tatillerde ai-
lenin fırınında şoför olarak çalışmış. Orta okuldan sonra iki 
yıl başka bir fırında çalışarak stajını yapmış ve mesleği öğ-
renmiş. Dahala pişirmekten zevk aldığını belirten Holger, iyi 
olabilmek için yaptığın şeyi sevmenin şart olduğunu söylüyor. 
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Kulübünün toplantısından sonra Holger 

dostları Barmara Hardkop ve eşi Gerrit ile 
sohbette.



Ne tür pazarlama tekniği kullanırsanız kullanın, önemli ola-
nın kalite olduğunu vurgulayan Holger, kaliteyi ürünü sev-
mek ve yapabildiğinin en iyisini yapmak olarak tanımlıyor. 
Ama onun için zaman harcanması ve bir çok şeyin sırrının da 
bu olduğunu belirtmeden de geçemiyor.

Stajını tamamlayıp bir yıl da Stuttgart'da bir ekmek fab-
rikasında çalıştıktan sonra, Kiel'de işletme okumak için üni-
versiteye başlayan Holger'in, ilk talebe toplantısında müs-
takbel eşi dikkatini çekmiş. Tanıştıkları 20 Eylül 1972'yi bu 
nedenle hiç unutmadığını söylüyor.

Sınıfta 94 erkek ve sadece 3 bayan olduğu için Susanne'ın 
başta dikkatini çekmemiş olsa da, ilerleyen günlerde yakın-
lıkları gelişmiş, aile işletmelerinde çalışmak için beraberce 
ailelerinin oturduğu şehre gitmeye başlamışlar. Pazar günle-
ri Kiel'e dönerken, Knaack fırınından ekmekler ve Horst şar-
küterisinden de sosisleri doldurmayı hiç unutmamışlar. Pa-
zartesi günleri okuldaki arkadaşlarının daha sık ziyarete gel-
diklerini Susanne gülerek hatırlatıyor. 

1975 yılında mezun olduktan bir yıl sonra evlenen çift aile 
işletmesinde çalışmalarına devam etmişler. O zaman Knaa-
ck fırınlarının çeşitli yerlerde şubesi ve 50'ye yakın da çalı-
şanı bulunmakta imiş. 70'li yılların sonunda babasından de-
vir aldıktan sonra firmayı büyütme kararı alan Knaack, ek-
meği imal ettiği tahılın meşeini tam olarak belirlemeye karar 
vermiş. Bir çiftçi olan ve  diğer çiftçilerle kooperatif kurmuş 
olan arkadaşı Hubertus Eichblatt ona yardımcı olmuş. Ayrı-
ca, Hoflütjensse'de kendi çiftliğinde organik tahıl yetiştirme-

ye başlayan Avrupa'nın en büyük gözlükçülerinden Günther 
Fielmann ile de çalışmaya başlamış. Knaack and Fielmann 
beraberce inşa ettikleri değirmende, bundan 30 yıl önce çok 
az rastlanan organik tahıllardan üretilmiş ekmekleri üret-
meye ve pazarlamaya başlamışlar. Eichblatt, Holger'in bu ko-
nudaki yaratıcılığı ve ileri görüşünden sitayişle bahsediyor. 

Knaack'ın bir diğer yaratıcı yaklaşımı, ekmeklerin dük-
kanlarda pişirilmeye başlanması olmuş. Daha önceleri ek-
mekler fabrikada pişmekte ve kamyonlarla dükkanlara nak-
ledilmekte imiş. Knaack, hamuru fabrikada imal edip biraz 
dondurduktan sonra pişirilmek üzere dükkanlara sevk etme-
ye başlamış. Sloganı "Der Frische Bäcker" (taze fırıncı) ol-
muş. Bugün tüm Almanya'da fırınlar bu yöntemle çalışmala-
rını sürdürüyorlar. 

Holger'in işi büyümeye başlamış. 50 şube ve yüzlerce çalı-
şanı olmuş. Fırıncılık konusunda yatırım yapan uluslararası 
bir firma şirketi satın almak için teklif yapınca bunu iyi bir 
fırsat olarak gören Holger teklifi kabul etmiş ve 40 yaşından 
sonra başka alanlarda çalışmaya, golf oynamaya başlamış. 
39 yaşında iken Round Table adlı ve 40 yaş altı kişilerin üye 
olduğu organizasyona dahil olmuş. Yakındaki Mölln kasaba-
sındaki Rotary kulübüne katılmış, kısa bir süre sonra Ratze-
burg'da Rotary Kulübü kurulurken bir çok arkadaşıyla bera-
ber o kulübe geçmiş. Kısa bir süre sonra da kendini Rotary 
Gençlik Değişim programının içinde bulmuş. 

Ortaçağdan kalma Ratzeburg, eski katedrali ve yarısı ah-

Knaack'lar evlerinin mutfağında:  Holger ve Susanne Knaack 
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yapma işinde de becerikli. 
 



şaptan yapılmış Belediye binası ile dört adet buzul gölüyle 
çevrilmiş. Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig Holstein eya-
letinin bir çok noktasında bu göllerden bulmak mümkün. Böl-
genin karakteristiği olan tuğla mimarisi, yeşil kırsal kesim-
deki çiftlikler ve kasabalar arasından  kıvrılan yollarla ulaşı-
lan bir alan burası. Ancak Holger ve Susanne ile kalan tale-
beler, bu kartpostal görüntünün ötesinde bir şey keşfetmişler.

Juraj Dvořák, Knaack'lerin 1996 yılında misafir ettikleri 
ilk talebelerden biri. Ülkesi Slovakya'ya döndükten sonra, 16 
yaşındaki genç, Holger ve Susanne'a kart gönderdiği için tek-
rar davet edilmiş. Ancak Dvořák, babasının ani vefatı üzeri-
ne bu programı iptal etmek zorunda kalmış. Dvořák'ın anne-
si ve Holger ile Susanne ziyaretin gerçekleşmesi için ısrarcı 
olmuşlar. Bir ay süren ziyaret esnasında Dvořák'a yardımcı 
olan Knaack'lar, bu dönemdeki mentorluk sayesinde dostluk-
larını ilerletmişler ve Dvořák'ın yaşamını etkilemişler. Halen 
Dvořák Viyana'da özel bir finans firmasında çalışıyor ve ken-
disinin parasal olmasa da sıfırdan sağlıklı bir kişilik kazan-
mış olmasını bu döneme bağlıyor.

Knaack'ları her yıl ziyaret eden Dvořák'a Holger paranın 
önemli olmadığını, önemli olanın işten zevk almak ve haya-
tın tadını çıkarmak olduğunu ısrarla söylemiş. Seyahat edip 
dünyayı dolaşması gerektiğini söylerken de beraberce gittik-
leri toplantılarda tanıştırdığı Rotaryenler ile ilişki kurması 

gerektiğini anlatmış. Dvořák, bu sayede insanlarla nasıl dav-
ranması gerektiğini öğrendiğini ve gelişmesine Holger'e bağ-
ladığını belirtiyor.

Knaack'lar talebelere mentor olma konusunu çok ciddiye 
alıyorlar. Holger, Gençlik Değişimin ana hedefinin başka bir 
kültürün içine dalmak ve o kültür ile ilgili öğrenilebilecek her 
şeyi öğrenmek olarak tanımlıyor. Holger, Gençlik Değişimin 
bir diğer önemli yanının da ailelerin evlatlarını Rotaryenle-
rin yanına gönderirken onların da misafirlerine kendi çocuk-
ları gibi bakacaklarından emin olduklarını ve bu yaklaşımı 
dünyada başka hiç bir organizasyonun yapamadığını belirt-
meden geçemiyor.

1870. Bölgenin GDG'lerinden Alois Serwaty, Knaack'lar 
ile ilk kez 25 yıl önce Almanya'da Çok Bölgeli Gençlik Deği-
şim Konferansı esnasında tanışmış. Ona göre, Gerek Holger, 
gerekse de Susanne'ın gençlerin hoşuna giden ve onları mo-
tive eden açık bir davranış göstermeleri, onlarla tanıştığınız 
an insanları seven kişiliklerinin farkına varmanızı sağlıyor. 
Holger'in  yaklaşımı, Rotary'nin genç kalması gerektiği ve 
gençler için ve beraber çalışmanın insanları genç tutacağı 
prensibine dayanıyor.

Dvořák da aynı fikirde: " 24 yıldır hiç değişmiyor, sade-
ce bazı kırışıklıklar ekledi. Gençlik Değişim Programı 
ona enerji veriyor."

Holger'in hobilerinden biri de Ratzeburg gölünde yüzmek
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Alman Rotaraktörlerden sıklıkla duyabileceğiniz bir 
cümle var. "Auf augenhöhe begegnen" - insanlara göz se-
viyesinden bakmak. Bunun anlamı herkesin oyun sahasında 
eşit olması demek. Bir kişinin direktör ya da şoför olması far-
ketmez. Bir şeyi tartışırsınız ve bir çözüm bulduğunuzda kar-
şınızdaki sizden bir emir aldığını düşünmez. 

Arkadaşları ve ailesine göre Holger'in bu konuda özel bir 
yeteneği var. Bir işi kendisi yapamıyorsa, delege etmeyi çok 
kolay gerçekleştiriyor. Bir kişinin hangi işte iyi olacağını an-
layabilmek de Holger'e özgü bir yetenek.

Bunun bir örneğini, Berlin'deki Rotary Enstitüsünde Ro-
taraktörler ile yaptığı çalışmada görmek mümkün. Mesela, 
gençler ara oturum yapacağız dediklerinde buna cevaben ya-
pamazsınız yerine, yapın bakalım diye cevap vermek gibi. İn-
sanlara başarmaları için güveniyor. Ama aynı zamanda arka 
planda gelişmeleri izliyor. Hamburg Konvansiyonunda da 
aynı durum söz konusu oldu. Holger ve Andreas von Möller 
2019 Ağırlama Komitesi başkan yardımcıları idi. Burada da 
çok sayıda Rotaraktörün işin içinde olduğu görüldü.

Susanne, eşinin ana hedefinin Rotary ve Rotaract'ı ya-
kınlaştırmak olduğunu söylüyor. Holger'in bu konuda çok he-
yecanlı olduğunu, kendisinin heyacanlanması durumunda da 
etrafındakileri de heyacanlandırdığını Susanne'ın kardeşi 
Sabine de tekrarlıyor.  

Ratzeburg'daki Seehof otelinin kafeteryasında cappucino 
içerken ve Kühensee'nin parlayan suları manzarasında Kna-
ack'ların arkadaşları ve Herzogtum Lauenburg-Mölln Rotary 
kulübü üyesi olan Hubertus Eichblatt, Helmuth Knoth, Jens 
Uwe Janssen ve Andreas Peter Ehlers, Holger'in gönüllüleri 
yönlendirme konusunda bir deha olduğunu kabul ediyorlar. 
Ehler, Holger'in Bölge Guvernörlüğü döneminde Bölge Sekre-
teri olarak görevi esnasındaki günleri hatırlıyor. Daha önceki 
guvernörler genel olarak "birileri şunu yapmalı, bunu kim 
yapacak"  şeklindeki konuşmalar yerine, Holger "Huber-
tus, düşündüm de, bunu en iyi yapacak kişi sensin. Ola-
yı şöyle tasavvur ediyorum. Bu tam sana göre. Bunu ya-
parsan gerçekten çok sevinirim. Bunu yapman harika" 
gibi sözler söylediği için ona hayır demek de pek kolay değil. 
Takipçiliği de oldukça sıkı. Muhakkak bir ay sonra gelip, işler 
nasıl gidiyor, yardıma ihtiyacın var mı? sorusu da Holger'in 
adeta rutini olmuş. 

Eichblatt buna gülüyor ama Knaack'ın başarısını da heye-
canının bulaşıcı olmasına bağlıyor.Bu pozitif yaklaşım nede-
niyle de insanları bir takım şeyleri yapmaya kolayca ikna edi-
yor.

Knaack'ın iyi taraflarından bahsederken, hiç bir zaman 
kötü bir ruh halinde olmadığı da özellikle belirtiliyor. Ama 
yakın dost olmalarına rağmen, mükemmel olmadığına da de-
ğiniyorlar. Tek zayıf tarafının gözlük konusunda modaya düş-
kün olduğu gülerek ifade ediliyor.

Bu eleştiri, arkadaşları tarafından, sadece onun bu tür bir 
gözlük taktığı şeklinde tezahür ederken, her zaman yanında 
bir yedeğinin de bulunduğu belirtiliyor. 

Gözlüklerinin Holger'in adeta markası olduğu konusunda 
arkadaşları hemfikir. Her zaman kot pantalon ve ender olarak 
da kravat takıyor. Belki bu yüzden genç görünüyor. Capucci-
nolar biterken, eski arkadaşları aynı fikirde olduklarını baş-
larını sallayarak belirtiyorlar.

Knaack'ın felsefesi, ne kadar çok çalışırsan çalış, işin 
içinde eğlence de olmalı olarak özetlenebilir. Seyahat etmek, 
insanlarla konuşmak onun için bir eğlence. Aynı şekilde ko-
nuştuğu kişiler için de bir başka eğlence.

Knaack herkesin Rotary'den zevk almasını ve ait olmak-
tan gurur duymalarını arzu ediyor. Holger, "Hepimiz bu or-
ganizasyonu seviyoruz ve Rotary'yi daha güçlü yap-
mak için bir şeyler yapmak zorundayız" konusunda ısrar-
cı. "Bu da zor değil; kulübünüzün daha çok içinde olun, 
arkadaşlarınıza ilgi gösterin, projeler ve programlara 
daha fazla katılın. Kendinize sorun: Kulübümüz Genç-
lik hizmetinde var mı? Fon yaratmak için daha iyi bir 
fikir bulabilir miyiz? Kulübün de insanları daha iyi his-
settirmek, onları rahat hissettirmek ve gurur duyma-
larını sağlamak gibi bir sorumluluğu var. Bir Rotaryen 
olmanın özel bir duygu olduğunu yansıtmak lazım."

Önümüzdeki yıla bakarken, Rotary Başkanlarının bölge 
konferanları gibi bir çok 
yere davet edildiklerini 
ve buralara temsilci gön-
derdiklerini biliyoruz. 
Ancak sanal ortamda da 
olsa, bu yıl Herzogtum 
Lauenburg Mölln kulü-
bünden arkadaşı Edgar 
Friedrich'in 1940. bölge 
guvernörü olması nede-
niyle bu bölgenin konfe-
ransına bizzat katılmayı 
planlıyor. "Burada bir istisna uygulamaya herhalde izin 
vardır" diyen Holger, "özellikle de o bölgenin guvernörü 
kendi kulübünüzden ise" diyerek kulübün Rotaryenler için 
önemini vurguluyor. "Rotary'de hangi pozisyona gelmiş 
olursanız olun, ya da ne kadar önemli bir görev üstlen-
mişseniz olun, sonunda döneceğiniz yer üyesi olduğu-
nuz kulübünüzdür ve kulüpteki arkadaşlarınızdır."

"Bu nedenle Kulüplerimize ve kulüplerdeki arka-
daşlarımıza önem vermeliyiz. Başkan olmanız bir şey 
ifade etmez. Sonunda önemli olan arkadaşlarınızla bi-
rarada olmanızdır." 

❏❏❏

Knaack'ın felsefesi, ne kadar çok 
çalışırsan çalış, işin içinde eğlence 
de olmalı olarak özetlenebilir. 
Seyahat etmek, insanlarla 
konuşmak onun için bir eğlence. 
Aynı şekilde konuştuğu kişiler için 
de bir başka eğlence.
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