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Birleşmiş Milletler'de Rotary Günü
Her yıl Kasım ayında Birleşmiş Milletlerde kutladığımız "Rotary Günü", iki organizasyonun arasındaki tarihi ilişkiyi ha-

tırlatması bakımından önemlidir. Bu yılki kutlamamız alışılmıştan daha önemlidir zira 2020 yılının Haziran ayında  Birleşmiş 
Milletler Anlaşmasının imzalanışının 75 yılında bu kutlamayı yapacağız.  

Bu yıldönümünü neden kutladığımızı sorabilirsiniz. Bu Rotary için çok uy-
gundur zira 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin kurulmasına yol açan San Fran-
sisco konferansında Rotary kritik liderlik rolü üstlenmiştir. II. Dünya Savaşı sü-
resince, Rotary yaptığı yayınlarla dünya barışının korunması için böyle bir orga-
nizasyona ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.

Rotary sadece BM'nin oluşumuna etki konusunda yardımcı olmamış, onun 
ideallerini de iletme görevini "The Rotarian" dergisi ile üstlenmiştir. "From 
Here On!" başlığı altında yayınlanan makaleler dizisinde üyelerini BM'nin ya-
ratılması planları konusunda eğitmiştir. BM'nin anayasasını yazma zamanı gel-
diğinde, ABD tarafından San Fransisco Konferansında delegelerine danışmanlık 
yapmak üzere  davet ettiği 42 organizasyondan biri Rotary olmuştur.

Her organizasyonun üç temsilci için sandalyesi bulunmaktaydı. Rotary'nin 11 
temsilcisi rotasyon ile toplantılara katıldılar. Rotary'yi temsil edenler arasında 
genel sekreter, UR Başkanı ve geçmiş dönem başkanları ve The Rotarian dergisi-
nin editörü yer almaktaydı. Bunların yanı sıra Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa 
ve Kuzey ile Güney Amerika'dan bir çok Rotaryen ülkelerinin temsilcisi veya da-
nışmanı olarak görev üstleniler. 

Birleşmiş Milletler ile kutlanması ve takdir edilmesi gereken derin ve kalıcı 
bir ilişkimiz  bulunmaktadır. Bu ilişkiyi hatırlamak amacıyla Haziran ayına ka-
dar Rotary beş özel toplantıya ev sahipliği yapacaktır: 9 Ekim'de New York'ta Bir-
leşmiş Milletlerde; dönem içinde Santiago Şili'de, Paris'te ve Roma'da başkanlık konferansları sonrası olayı taçlandıracak top-
lantımız Konvansiyon öncesi Honolulu'da yapılacak.

Bu yıl BM'ye odaklanmamız sadece geçmişi anmak için değil, geleceğimizin yolunu da aydınlatması içindir. Organizasyonu-
muzun odak alanları için yaptığımız çalışmalar ile BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" arasında bir çok paralellik 
bulunmaktadır. Her ne kadar bu hedefler hırslı olsa da, esin kaynağı olup yönlendirme yapmakta ve bir çok açıdan dünyada ka-
lıcı ve pozitif değişim yarattığını kanıtlamış olan Rotary'nin hedefleri ile benzeşmektedir. Şayet Rotary'nin çok iyi bildiği uzun 
vadeli taahhüt ve ısrar ile ele alındığı takdirde, hedeflere ulaşılabilir.  Tek başımıza herkes için temiz su sağlayamayız, açlığı or-
tadan kaldıramaz, çocuk felcine son veremeyiz. Ama Birleşmiş Milletler gibi organizasyonlarla ortaklık kurarak tabi ki bunları 
yapabiliriz. 

Lütfen BM için organize ettiğimiz beş aktiviteden birine katılmayı planlayın. Yıl içinde bu özel aktivitelerin haberlerini siz-
lerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
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Hawai'de, Rotary tarihinde aileye dönük  en büyük konvansiyonu gerçekleştireceğiz
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılmak kadar ilginç bir tecrübe yoktur. 6-10 Haziran tarihlerinde Honolulu'da alo-

ha ve Rotary'yi, gerçek Rotaryenlerle beraber keşfedin. Konvansiyonlar, tüm Rotary ailesinin kutlamak, işbirliği oluşturmak 
ve bağlantı kurmak için mükemmel bir ortamdır. Hawaii'yi ziyaret eden iki tip insan vardır: adaları hiç ziyaret etmemiş olup 
ilk kez benzersiz ve harika tecrübeler yaşamak isteyenler ve daha önce bu adadaki yaşa-
dıklarını hafızasına kazımış olup yeni anılar yaratmak isteyenler.  

Yakın zaman sonra aloha'nın anlamının sadece bir selam vermek olmadığını keşfe-
deceğiniz gibi, konvansiyonunu da bunu paylaşmanın en iyi yer olduğunu anlayacaksı-
nız. Nasıl ki Rotary, Rotaryenler için bir yaşam tarzıdır, aloha da Hawaililer için uyum 
içinde yaşam, sabırlı olmak, herkese saygı göstermek ve neşeli anları aile ile paylaşmak 
ya da "ohana" yı içeren bir yaşam tarzıdır. 

Ağırlama komitelerimiz siz ve aileniz için harika programlar hazırladılar. Hawaii 
kültürü ve öğlen yemeğini içeren, Diamond Head, Waikiki ve Kahala Altın sahilinin eş-
siz görünümünü izleyebileceğiniz iki saatlik  tekne gezisi bunlardan biri. Teknede uku-
lele çalmayı öğrenebilir, hula dansına katılabilir ve kendi Hawaii çiçek halkanızı oluştu-
rabilirsiniz. 

Küçük arka bahçe pikniklerinden, çok geniş aile yemeklerine kadar adanın misafir-
perverliğini gösteren organizasyonlara katılma fırsatı bulacaksınız. İki eski balık yuva-
sını da içeren harika hizmet projeleri de görülmeye değer. Diamond Head kraterinin göl-
gesinde gün doğuşunda Ala Moana Plaj Parkının 3 mil uzunluğundaki bölümünde "Ba-
rış İçin Yürüyüş"e katılabileceksiniz. 

Konvansiyon salonlarının içinde ve dışında, Rotary tarihinin en aile dostu konvansi-
yonunu organize edeceğiz. "Dostluk Evi"nde aileye odaklı aktiviteler ve aile merkezli açılış seremonisi de bu kapsamda orga-
nize edildi. Tabi ki açılış oturumu geleneksel bayrak seremonisini de içerecek.

2020 konvansiyonumuz aynı zamanda Rotary'nin Birleşmiş Milletler ile olan tarihi bağlantısını da kutlama zamanı ola-
cak. Kasım ayı mesajımda belirttiğim gibi 2020 Haziran'ı Birleşmiş Milletler Anlaşmasının imzalanmasının 75. yılı. Konvan-
siyon başlangıcından bir önceki gün, Rotary ve Birleşmiş Milletler "çevrenin sürdürülebilirliği" konusuna odaklanan 2019-
20'nin beşinci ortak organizasyonunu gerçekleştirecek. 

Bunun yanı sıra, Rotary tarihinin en büyük konvansiyonunu planlıyoruz. Bununla ilgili detayları önümüzdeki aylarda si-
zinle paylaşacağım. Ama şimdi internete girip "riconvention.org" sitesine gidin ve Honolulu Hawai 2020 logosunun altındaki 
REGISTER düğmesini tıklayın.Erken kayıt öndirimleri 15 Aralık'da sona erecek. Geç kalmamanızı tavsiye ederim. 

Rotary dünyayı birleştirmeyi en iyi şekilde konvansiyonda gerçekleştirebilir. Ailenizi getirip, bizim ailemizle tanıştırın. 
Honolulu'da görüşmek üzere!
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Nasıl ki Rotary, 
Rotaryenler için bir 

yaşam tarzıdır, aloha da 
Hawaililer için bir yaşam 

tarzıdır. 


