Kuruluş Felsefesi
Sanayi devriminin çarpıcı etkilerinin, dünya savaşlarının, sınıf kavgalarının, sosyal çatışmaların
doruk noktasına ulaştığı 1900’lü yılların başlarında, insani ilişkilerdeki yozlaşmanın dikkatli bir
gözlemcisi; Melvin Jones’un önderliğinde bir avuç işadamının cesaretle ortaya attığı Lions
Felsefesi; günümüzde insanlık ülküsünün en önemli temsilcisi olarak dimdik ayaktadır.

“Başarılı insanların, beceri ve olanaklarını toplumsal
gelişme için değerlendirmeliyiz...”
Melvin Jones
İnsanların yapmaktan çok
yıkmayı amaç edindiği,
toplumu
hiçe
sayarak
amaçları doğrultusunda yol
almayı marifet bildiği o
yıllarda ‘Hizmet Etmek’
adına yola çıkmanın ne
denli büyük bir cesaret
gerektirdiği ortadadır.
Lions
aslında,
sanayi
çağından
atom
çağına
geçişte insanlığın üzerine
yapışan
‘Materyalist’
zihniyete
karşı
ortaya
çıkmış bir insani girişimdir.
Yani bir anlamda insani niteliklerin geri kazanımı denilebilir. Lions törel ilkeleri kaybolan insani
değerlere ve materyalist zihniyete karşı açılmış bir bayraktır.

Melvin Jones, Lions’un Kurucusu
13 Ocak 1879 Fort Thomas Arizona doğumludur.
Babası ABD ordusunda keşif birliğine kumanda etmekte olan bir yüzbaşıdır. Jones’un
doğumundan kısa bir süre sonra aile, babasının görevi dolayısıyla ABD’nin doğusuna taşındı. Bu
nedenle Melvin Jones kendini hep bir Chicago’’lu olarak görmüş ve oraya yerleşmiştir.
Melvin Jones çalışma hayatına Chicago’da bir sigorta şirketinde başlamıştır. 1913 yılında genç
bir girişimci olarak kendi sigorta acentesini kurmuş ve Chicago’nun iş dünyası ile tanışması da
bu vesile ile olmuştur.

Kısa bir sürede Chicago’lu iş adamlarının üye olduğu
‘İşadamları grubu’na girdi. Jones, kısa zamanda iş
çevrelerinin önemli simalarının üye oldukları ve öğle
yemeklerinde biraraya gelen bu grubun sekreterlik
görevine seçildi.
Bu grubun ana kuruluş amacı üyelerinin finansal güçlerini
artırmaktı ve bu amaca yönelik birçok grup Chicago’da
zaten vardı. Grup; amacının bu denli kısıtlı oluşu
nedeniyle, yavaş yavaş yok olmaya başladı. Toplantılar
tekdüze oldu ve anlamsızlaştı. Bunun farkına varan Melvin
Jones’un başka düşünceleri
vardı: Zeka, hırs ve
kapasiteleri ile başarılı olan bu işadamlarının kapasitelerini
toplumsal gelişmeyi sağlamak için kullanmak...
Bu amaçla çalışmaya başladı ve İşadamlarını örgütlemek için toplantılar düzenledi. Fikir
tutmuştu; toplumun etkin insanları toplumları için çaba göstermeyi benimsemişlerdi. Jones bir
davet çıkardı ve geniş kapsamlı bir toplantının organizasyonu için ilk adımı attı. Toplantı 7
Haziran 1917 günü Chicago’da yapıldı. Toplantıya Chicago’da bulunan grupların delegeleri
katıldı. Bu Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin tohumlarının atıldığı toplantıydı.
Alınan ilk karar: ‘Kulüplerin sadece sosyal olmadığı ve üyelerinin çıkarları yönünde çalışmalar
yapılmayacağı’ şeklindeydi. Yani kulüpler bundan böyle sosyal faaliyetlerinin yanında toplumsal
faaliyetler de geliştireceklerdi.

“Toplum ancak, etkili insanlar toplumları için çaba
göstermeye başlarlarsa yücelir...”
Melvin Jones
Uluslararası

Lions’un kurucusu hiçbir zaman Başkan olmadı. Kurucu sekreterdi ve hep öyle

kaldı. Ancak Melvin Jones Lionlar tarafından her zaman Doğal Lider olarak kabul edildi. Onun
için en büyük onur San Fransisco, California’da Birleşmiş Milletler’in organizasyonunda
danışman olarak görev almasıdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda Lions katkısı
yadsınamamaktadır. Birleşmiş Milletlerin tüzüğünde ki insani çalışmalar ve yardımlar ile ilgili
maddelerin birçoğu Uluslararası Lions’un tüzüğünden alınmıştır.
Melvin Jones’un hayat görüşü: ‘Başkaları için birşey yapılamadığı sürece çok fazla ileri
gidilemez’ şeklinde özetlenebilir. Bu görüş tüm kendini hizmete adamış Lions camiasının ortak
amacı olarak kabul edilmiştir.
Melvin Jones, 1 Haziran 1961 günü 82 yaşında yaşama veda etmiştir.

