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Birkaç ay önce The Ro-
tarian dergisinde 
Wisconsin’in Kenosc-

ha Rotary kulübü üyesi olan 
Carl Sanders ile ilgili bir hikaye 
okudum. Okuma yazma bilme-
mesine rağmen, ve bunu da ken-

dine sakladığı utanılacak bir sır olarak tutan Sanders, çok başarılı bir bo-
yama işi geliştirmişti.  

Bu hikaye benim için bir sürpriz idi. Genel olarak okuma yazma prob-
lemlerinin ABD gibi değil ama fakir ülkelerde yaygın olduğunu düşün-
mekteydim. Ama Sanders’in durumunun az rastlanır olmadığını farket-
tim. ABD gibi zengin bir ülkede dahi temel okuma yazma yeteneği olma-
yan milyonlarca insan olabiliyordu.

Sanders’in hikayesi mutlu sonla bitmişti. Sırrını bir Rotaryene aktar-
mış, o da Sanders’i yerel bir okuma yazma programına yönlendirerek oku-
ma yazma öğrenmesini teşvik etmişti.

Rotary Vakfımız da benzer bir şekilde mutlu sonlar yaratmak istiyor 
ve buna ihtiyacı olan insanların sayısı hiç de az değil. Bugün dünya ge-
nelinde 760 milyon kişinin okuma yazma bilmediği saptanmış durumda.

2015-16 döneminde Vakfımız, dünya genelinde temel eğitim ve oku-
ma yazma projelerini desteklemek amacıyla toplam 8.3 milyon dolar tuta-
rında 146 küresel bağış projesi gerçekleştirdi. Bu projeler, Gana’da bilgisa-
yar ve okul gereçleri temini, ABD’de okul sonrası ev ödevi programı spon-
sorluğu, Bosna’daki Roman kızlara mentölük ve okuma yazma geliştirme 
programı, dünyanın bir çok yerinde cinsiyet ayrımına hitap eden projeler 
gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor.  

Benim ülkemde Rotary okuma yazma misyonu ile ilgili olarak bir kaç 
yıldır faaliyet gösteriyor. Hindistan’ın nüfusu 1.2 milyar ve %75’i oku-
ma yazma biliyor. Okur yazar olmayan kesim genelde Hindistan’ın nü-
fusunun çoğunluğunun yaşadığı kırsal alanlarda bulunuyor. Dolayısıyla, 
Hindistan’da Rotary hükümetle elele vererek, okur yazar kadının okur 
yazar aile yatiştireceği varsayımıyla, özellikle  kadınlarda okur yazarlığı 
arttırarak herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya çalışıyor. Gerçekten 
de rakamlar inanılmaz boyutlarda ve tamamlandığında etkisinin inanıl-
maz olacağı da bir gerçek.

Eylül ayında Temel Eğitim ve Okur Yazarlık ayını hatırlarken, başarı 
şansları okur yazar olmamaları nedeniyle bloke olmuş milyonlarca insanı 
düşünelim. Vakfımız bunların birçoğuna yardım ediyor ama Rotaryenle-
rin destekleri ve katılımları ile çok daha fazlasını gerçekleştirebiliriz.

Çocuk felcine son çalışmalarımızda rahatsızlık ve-
ren bir gelişme ile karşılaştık: Dünyanın bir çok 
bölgesinde insanlar çocuk felcinin artık yok oldu-

ğunu düşünüyorlar. Bazı üyelerimiz bile, özellikle de çocuk 
felci aşısının geliştirilmesinden sonra doğmuş genç Rotar-
yenler kendi ülkelerinde bu hastalığın kimseyi etkileme-
miş olması nedeniyle artık problemin olmadığını düşünü-
yorlar.  

Hastalığın sadece bir uçak seyahati kadar yakında 
olduğunu hatırlatmak için, Rotary “Dünya Çocuk Felci 
günü”nü başlattı. Yıllar içinde bu fırsatı çeşitli şekilde kul-
landık. Kulüpler fon yarattılar ya da ülkelerindeki tanın-
mış yapılara “Çocuk Felcine Son” yazısını yazdılar. Yakın 
zaman önce, canlı yayınlar organize ederek, toplumların 
tanıdığı sağlık uzmanları ve gazetecileri, ünlü kişileri ko-
nuşturduk. 

Bı yıl, merkezi Atlanta’da olan ABD Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi (CDC) ile ortak olarak bir canlı ya-
yın yapacağız. Çeşitli zaman dilimlerini gözönüne alarak 
bunu yayından sonra arşivleyerek herkesin istediği anda 
ulaşmasını da sağlayacağız. CDC Direktörü Tom Frieden, 
Time dergisinin sağlık ve bilim konularından sorumlu kı-
demli editörlerinden Jeffrey Kluger, diğer sağlık uzmanla-
rıyla biraraya gelecekler ve çocuk felci ile ilgili kilometre 
taşlarını, ümit verici gelişmeleri ve hastalığı yoketmek için 
kalan zorlukları gündeme getirecekler.

Ama biz Rotaryenlerin Dünya Çocuk Felci gününü 
sadece Atlanta’da değil, her yerde gündeme getirmelerini 
istiyoruz. Aslında, tüm dünyada en az 1,000 tane Çocuk 
Felci Günü aktivitesi görmek istiyoruz. Yukarıda bahsetti-
ğim yayını izleme toplantıları organize etmenizi ve fon ya-
ratmaya çalışmanızı öneriyorum. Aktivitenizi www.end-
polio.org/worldpolioday bağlantısına kaydederek burada 
bulunan yardımcı kaynakları da kullanabilirsiniz.

1988 yılından beri vaka sayısı %99.9 azalmış olmasına 
rağmen Polio halen yok olmadı. Neredeyse o noktadayız 
ama vaka sayısı sıfır olmadığı sürece risk her zaman mev-
cut ve tehdit olarak sürecek. Dünya Çocuk Felci gününü 
bu hayati mesajı kulübünüz ve toplumunuz ile paylaşma 
fırsatı olarak kullanınız. 
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Okur 
yazarlık 
daha iyi bir 
geleceğin 
anahtarıdır

24 Ekim’de Dünya Çocuk 
Felci gününü kutlayalım

Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın. 
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 
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