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Rotaryen dostlarınızla biraraya gelin ve dünyayı birleştirin
Seyahat etmeyi severim. Hatta bir yerden bir yere gitmek gibi basit şeklini de severim. Fakat geçen yıl, eşim 

Gay ve ben, en neşeli seyyahın bile iyimserliğini gerecek tecrübeler yaşadık. Bir defasında planlamadığımız bir 
havaalanında, seyahat etmeyi planlamadığımız bir günde, o sabah bir gece önce bilmediğimiz bir otelde kaldık-
tan sonra altı saat beklemek zorunda kaldık. O gün-
lerden biriydi bizim için.

New York'un J.F.Kennedy Havaalanında bekler-
ken, Gay ve ben seyir terasında bir yürüyüş yaptık. 
Terminalin bir ucundan diğerine yürüdük, her kapı-
ya, her istikamete ve uçuşlarını bekleyenlerin hep-
sine baktık.

Her kapıda bir insan adası vardı. Ana yolun 
ortasında yürürken bir insan nehriyle beraber 
akarken New York'ta idik. Ama kenardaki san-
dalyelere döndüğümüzde bu akını bırakıp bir 
adaya ditmiş oluyorduk. Sanki Delhi'de, Paris'te 
ya da Tel-Aviv'de idik.

Yürümeye başladığımızda tüm değişik ülke-
lerden olan insanların hepsi bir mekanda idi. Bu adeta Rotary gibi. Ama kapıları sırasıyla geçmeye başla-
dıktan sonra, bir şeyin farkına vardım. Aslında hiç de Rotary gibi değildi. Zira insanların her biri bir adaya 
doğru gidiyordu. Ve her ada da bir ada durumunda idi. Taipei'ye gidenler birbirleriyle konuşuyorlar ama 
Kahire ya da Lagos'a gidecekler ile konuşmuyorlardı. 

Bunu Rotary'nin bize sağladığı derin ve anlamlı yollar, farklılıklarımızın ötesinde birbirimiz ile ilişki 
kurmamız ile mukayese edin. Rotary, bizlerin hiç bir zaman tanıma şansını bulamayacağımız, ve tamamen 
bizler gibi olan insanlarla karşılaşıp birleşmemizi sağlıyor. Bizleri toplumumuzla, profesyonel fırsatlarla ve 
ihtiyacı olan insanlarla birleştiriyor.

İletişim kurabilme, Rotary tecrübesini JFK Havaalanının ana terminal salonunda yürümeden farklı 
kılan şey. Rotary'de hiç birimiz birer ada değiliz. Kim olursak olalım, nereden olursak olalım, hangi lisa-
nı konuşursak ya da geleneği takip edersek edelim, Rotary'de hapimiz beraberiz. Her birimiz birbirimizle 
iletişim içindeyiz, sadece kulüplerimizin üyeleri ve toplumu ile değil, ama aynı zamanda ait olduğumuz kü-
resel toplum ile.

Bu ilişki Rotary tecrübesinin kalbinde yatan temeldir. Bizleri Rotary'ye getiren şeydir. Bu nedenle Ro-
tary'de kalmaktayız. Lütfen bu yolda Rotaryen dostlarınızla biraraya gelin ve "Rotary ile dünyayı birleşti-
rin."
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Rotaryen ve Rotaraktörler Rotary'yi büyütmek için çalışmalı
2019-2010 döneminde Rotaryen ve Rotaraktörlerden Rotary'yi büyütmelerini talep ediyorum. Hizmetleri-

mizi büyütmeli, projelerimizin etkisini büyütmelir ama en önemlisi, daha fazla başar için üyeliğimizi büyütme-
liyiz.

Üyelik ile ilgili olarak daha organize ve stratejik yeni bir yaklaşım 
deneyelim. Her kulübün farklı özgeçmişleri olan üyelerden oluşan ak-
tif bir üyelik komitesi oluşturmasını ve bu komitenin metodik olarak 
toplumdaki liderleri izlemelerini istiyorum. 

Kulübünüzün komitesi bu noktada Rotary'nin sınıflandırma sis-
temini uygulayarak toplumdaki profesyonel dağılımın kulüpte de uy-
gun olarak temsil edildimesini sağlarken, gerekli beceri, yetenek ve 
karaktere sahip potansiyel liderleri belirleyerek kulübü güçlendire-
cek altyapıyı hazırlayacaktır. Kulüp üyelik komiteniz nasıl hareket 
edeceği konusunda tereddüt içinde ise, rotary.org sitesinde bu çalış-
manın adımlarını net bir şekilde açıklayan kulüp üyelik komitesinin 
kontrol listesine bakabilirsiniz.

Rotary'yi büyütmek için daha başka nasıl şeyler yapabiliriz? Yeni 
tip kulüpler kuracağız, ya bağımsız kulüpler ya da satelit kulüpler sa-
yesinde farklı toplantı tercihleri ve hizmet fırsatları yaratılmasını, 
sadece Rotary'nin olmadığı yerlerde değil, Rotary'nin halen gelişti-
ği yerlerde de  sağlamış olacağız. Dünyada hiç bir Rotary kulübünün 
toplumunun her kesimine hizmet götürmesi mümkün değildir. Dola-
yısıyla yeni kulüpler organize ederek mevcut kulüplerimizle bağlantı 
kuramayan toplum liderlerine bu imkanı sağlamalıyız.

Rotary'yi büyümenin anlamı organizasyonumuzu dünyada ben-
zersiz kılan bağlantı ağını kullanarak bunu güçlendirmek ve çoğalt-
mak demektir. Kendimizi Rotary'yi büyütmeye adayalım ve Rotary 
Dünyayı Birleştirirken, yeni nesli oluşturan kadın ve erkekleri de or-
ganizasyonumuza katalım. 
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Her kulübün aktif 
üyelik komitesi 
kurmasını talep 

ediyorum


