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Sizleri Atlanta Konvansiyonunda bekliyorum

Amerika Birleşik Devletleri 1917 yılının yaz aylarında I. Dünya Savaşı-
na girdikten birkaç ay sonra, Rotary, Atlanta’da sekizinci konvansiyo-
nunu gerçekleştirdi. O zaman bir çok Rotaryen konvansiyonun iptal 

edilmesi gerektiğini düşünüyordu ama Yönetim Kurulu, Paul Harris’in fikrine uya-
rak toplantının planlandığı şekilde yapılmasını kararlaştırdı. Korku ve belirsizliğin 
hakim olduğu bir ortamda, Paul Harris bugün Rotary dünyasında oldukça sık bir 
şekilde alıntı yapılan ve konvansiyona katılanlara selamlayan şu kelimeleri söyledi:

“İyi yönlendirildiği takdirde, bireysel çabalar çok şey yapabilir, ama en büyük iyilik 
müşterek çalışan insanların gayretleri sonucu ortaya çıkacaktır. Bireysel gayretler, birey-
sel ihtiyaçlara dönüşebilir ama ortak gayretler insanlığın hizmetine adanmalıdır. Ortak 
çabaların gücü sınır tanımaz.”   

Buna uygun olarak, bu konvansiyonda UR’nin o zamanki başkanı Arch C. 
Klumph, “dünyada iyi şeyler yapmak amacıyla” Rotary Vakıf fonunu teklif etti. Or-
tak çabaların gücü yeni bir güçle birleşmişti: ortak kaynaklar. Bu kombinasyon, 
son 100 yılda Rotary’nin çalışmalarının bir çoğunun arkasında olan ve durdurul-
ması mümkün olmayan gücü oluşturdu. Bugün Rotary’yi vakıf olmadan düşün-
mek mümkün değildir. Vakıf, Rotary’yi kulüplerin oluşturduğu bir organizasyon 
olmaktan öteye taşıyıp, dünyada değişimi gerçekleştirebilecek uluslararası bir güce 
dönüştürmüştür.

Bu Rotary yılında, Rotary Vakfımızın hikayesinin başladığı şehir olan 
Atlanda’da Vakfın yüzüncü yılını kutlayacağız. Uluslararası Rotary’nin 108. Kon-
vansiyonu, esinlendiren konuşmacılar, zengin eğlence ve Rotary hizmetinizi daha 
ileriye taşıyamaya yardım edecek olan ara oturumlar ile en heyecan verici toplantı-
larımızdan biri olacak. Tabi ki Vakfın 100. yılını da gerektiği şekilde kutlayacağız. 

İster konvasiyonlara muntazam katılan biri olun, ister son zamanlarda ara vere-
rek gitmiş olun ya da hiç bir konvansiyona gitmemiş olun, 2017 Konvansiyonu ka-
çırmamanız gereken bir organizasyon olacak. Atlanta zaten nefis yemekleri, dost 
canlısı insanları ve eğlenceye yönelik çeşitli aktiviteleri ile kendine özgü özel bir 
destinasyondur. Ama konvansiyona katılmanızın ana sebebi her zaman konvan-
siyonun kendisi, katılan insanlar ve orada bulacağınız dostluk ve esinlendiren et-
kileşim olmuştur. Daha fazla bilgi edinmek ve kayıt ücretinde tasarruf için www.
riconvention.org sitesini ziyaret ediniz. Atlanta’da görüşmek üzere!     
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24 Ekim Dünya Çocuk Felci Gününü unutmayınız   

James Bomar Jr., 1979 yılında Uluslararası Rotary Başkanlığını yaparken, çocuk felcine karşı 
aşılamadaki ilk çalışmalarla ilgili olarak Filipinler’e gitmişti. Bir bebeğin ağzına aşı damlat-
tıktan sonra, bir çocuğun dkkatini çekmek için pantalonunun paçasını çektiğini hissetti. Bo-

mar geriye doğru baktığında bebeğin kardeşinin kendine doğru bakarak tüm içtenlikle “Teşekkürler, 
teşekkürler Rotary” dediğini gördü.

Rotary, çocuk felcine karşı görevi üstlenmeden önce, her yıl, bir çoğu çocuk olan en az 350.000 
kişi felç olmaktaydı. Filipinlerdeki o çocuk, çocuk felcinin ne olduğunu biliyor ve Rotary’nin küçük 
kardeşi için ne yapmış olduğunu anlıyordu. Bugün, PolipPlus programının başlangıcından 31 yıl 
sonra, Filipinler’deki çocuklar ve hemen hemen dünyanın bütün ülkelerindekiler, çocuk felcini bil-
meden, o korkuyu hissetmeden yaşamlarını sürdürüyorlar. Günde 1,000 vaka yerine, artık haftada 
bir vakadan az bir durumla başetmeye çalışıyoruz. Ancak polio korkusu azaldıkça, hastalığa olan 
bilinç de azalıyor. Çocuk felci bilincini yüksek tutmak ve çocuk felcini yoketme çalışmalarını toplu-
mun gündeminde tutarak hükümetlerimizin öncelikleri arasına koymaya çalışmak her zamankin-
den daha fazla hayati önem taşıyan bir durum arzetmektedir. Tüm dünyanın, çocuk felcini yoketme 
çalışmalarımızın henüz bitmediğini bilmesi ama Rotary’nin bunu sonlandırmak amacıyla işin için-
de olduğunu bilmesi gerekmektedir.

24 Ekim’de Rotary “Dünya Çocuk Felci günü”nü dikkate alarak bu bilinci arttırmayı ve yoketme 
hedefi için gerekli ilave fonları yaratmak için çalışacaktır. Herbirinizden, kulübünüzde, toplumu-
nuzda ya da on-line olarak o gün bir organizasyon gerçekleştirmenizi ve buna katılmanızı istiyorum. 
Konu ile ilgili fikirler ve yardımcı malzemelere “endpolio.org/worldpolioday” sitesinden ulaşabilir ve 
aktivitenizi de bu bağlantıyı kullanarak kaydettirebilirsiniz. O gün, Atlanta saati ile akşamüstü 
6’da (Türkiye saati ile 25 Ekim geceyarısı 1.00’de), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinde 
(CDC) yapılacak olan ve son durumu anlatacağım on-line video akışını, binlerce Rotaryenin yapa-
cağı gibi siz de izleyebilirsiniz. Benim de katılacağım bu toplantıda, CDC Direktörü Tom Frieden, 
diğer uzmanlar, sunucular ile bilimin bu konuda ulaştığı noktayı ve çocuk felcini sonlandırma ile 
ilgili hikayeleri izleyebilirsiniz.

Rotaryen olmak için gerçekten çok heyecan verici bir zaman. İpi göğüslemek için son yarışta 
ivme kazanmaya devam ediyoruz: PolioPlus’ı sona erdirip, çocuk 
felcinden arındırılmış bir dünya için. Gerçekten, Rotary’nin İn-
sanlığa Hizmeti ile çocuk felcini sonlandırmak hayatta bir kez 
yaşanacak bir şanstır.    

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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