BÜYÜME GRAFİĞİ
Gelecek Dönem Başkanı Maloney Rotary'nin
gelecek haritasındaki rotayı çiziyor
Mark Daniel Maloney rutin prosedürü biliyordu. Bir yıl
önce, Sam Owori'yi Uluslararsı Rotary 2018-19 Başkanı olarak atayan komitenin başkanı idi. 2017'nin yazında ise, Maloney 2019-2020 adaylığı için UR'nin merkezine seyahat eden
altı kişiden biri idi.
"Benimle yemekten önce mülakat yaptılar, dolayısıyla, komite kararını vermeden bir kaç saatimin serbest olduğunu biliyordum" diyen Maloney o günü şöyle
hatırlıyor: "Harika bir ağustos günüydü ve Evanston'da
uzun bir yürüyüş için dışarı çıktım. Öğle yemeğini biraz geç yemiştim, sonra otele döndüm ve beklemeye
başladım."
Geçmiş yıllarda ne olduğunu bilen Maloney, akşamüstü
komitenin karara varacağını düşünüyordu ama gece olmasına rağmen herhangi bir ses çıkmamıştı. "Eşimle telefonda mesajlaşırken ve bana 'herhangi bir haber yok mu?'
sorusunu sorduğu sırada telefon çaldı. Telefonda Aday
saptama komitesi başkanı Ann Matthews vardı ve benim binaya gelmemi istedi."
Bu beklemediğim bir şeydi. Geçmiş yıllarda adaylara telefon edilir ve seçilip seçilmedikleri söylenirdi. Aynı şeyin tekrarlanacağını düşünen Maloney, takım elbisesini çıkarmış
khaki bir pantalon ve Rotary amblemli bir tişört giymekte idi.
Bu vaziyette Rotary'nin merkezine çağrılmıştı.
"Çok şaşırmıştım. Bunu hiç beklemiyordum. Kimseyi bekletmek istemiyordum. Spor bir ceket bile giymeden hemen merkeze gittim. Eşim Gay telefondaydı ve
ona merkeze gittiğimi, bunun o an alabileceğini söyledim."
Lobide Maloney'yi UR genel sekreter yardımcısı Andrew
McDonald karşıladı ve beraberce aday saptama komitesinin beklediği 18. kata çıktılar. Matthews ayağa kalkıp Maloney'nin hatırladığına göre şöyle bir şey söyledi: "Bayanlar ve
Baylar, sizlere 2019-2020 Uluslararası Rotary Başkanı
olarak saptadığımız Mark Maloney'yi takdim ederim."
Tabi ki bu Maloney için oldukça heyecanlı bir ortam oluştur-

muş.
Aradan geçen 14 ay sonra, bir Ekim sabahında Maloney,
yine 18. katta Michigan Gölüne bakan gelecek dönem başkanına ayrılmış odada, The Rotarian baş editörü John Rezek ve
editör Geoffrey Johnson ile biraraya geldi. Beraber oldukları
90 dakika ve takip eden hafta içinde bir 60 dakika daha süren
konuşmalarında Maloney'nin başkanlığı ile ilgili beklentilerini konuştular.
Bir avukat olan Maloney ve eşi, eşi Gay'in babasının Decatur Alabama'da kurmuş olduğu hukuk firmasında ortak
olarak çalışıyorlar. Maloney, Rotary'nin gelecekteki büyümesi ile ilgili ümidinin çizgisini, iyi yapılandırılmış cümleler,
uzun ve dikkatlice oluşturulmuş paragraflar ile açıklıyor. İyi
bir avukatın yapacağı gibi, Maloney konuşmanın sorularını
kendi tercihleri doğrultusunda yönlendiriyor.
THE ROTARIAN: İşe sonundan başlayalım, Başkanlığınızın mirasının ne olmasını istiyorsunuz?
MALONEY: Sondan başlamayalım. Size ilk yanıtımı vereyim,
ondan sonra sorularınızı cevaplarım.
Rotary bireylerin Birleşmiş Milletleri gibidir. Birleşmiş
Milletler ülkelerin uluslararası bir organizasyonudur; Rotary ise bireylerin uluslararası organizasyonudur. Dünyada
muazzam etkimiz var. Geçtiğimiz ay içinde bu tür bir tecrübeyi evime getirdim. İki hafta önce, Gay ile beraber benim kulübüm olan Decatur ve Gay'in kulübü Decatur Daybreak Rotary kulüplerimizdeki Rotaryenlerle biraraya geldik ve Virgin İslands'daki St. Thomas'da su filtresi dağıtım projesine
katıldık. Ev sahibimiz olan St. Thomas East Rotary kulübünün düzenlediği akşam yemeğinde, yerel uzmanlar 2017 yılında meydana gelen tayfun sonrası ortaya çıkan su sorunları
konusuna değindiler. Toplantının sonuna doğru bir Rotaryen
ayağa kalktı ve şöyle söyledi: "Haberleri dinlediğim ya da
gazetede okuduğum zaman, ümitsizliğe kapılabiliyorum. Ama bunun gibi bir toplantıya geldiğimde, Rotary
benim dünyanın harika bir geleceği olduğunun farkına
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yanın nereye gittiği konusundaki tutumunu değiştirmişti.
Geçtiğimiz haftlarda Evanston'da, 32 kişiyi Arch C.
Klumph Society bünyesine kattık. Bu insanlar, çocuk felcine
son, barış ve ihtilafların çözümü ve önlenmesi, anne ve çocuk
sağlığı ve diğer amaçlara destek için büyük tutarlarda bağışta bulunmuşlardı. Ve bu Rotaryenlerin Rotary'nin bugün için
dünyada başardığı o kadar çok heyecan verici projeler ile ilgileri vardı ki, bir deyimle ifade etmem gerekirse, paralarını
söylemleri ne ise oraya koymak istiyorlardı. Ben de bu tür bir
Rotary'yi, kolaylaştırmak ve oluşturmak istiyorum.
Bu beyanımı yaptım ve şimdi sizin sorularınızı cevaplayabilirim. Dönemimin sonunda, Rotary kültürümüzde, Rotary'nin o St. Thomas'da karşılaştığım Rotaryenin ruhunu kalbinden etkileyen şeyleri yapmaya devam etmesini ve
bu çalışmaların devam etmesi için Rotary Vakfına Arch C.
Klumph seremonisinde büyük katkıda bulunan Rotaryenleri
esinlendiren ortamı devam ettirecek değişimleri yapma ilhamını vermiş olmak istiyorum.
THE ROTARIAN: Bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
MALONEY: Rotary'yi büyütmemiz lazım. Hizmet veren daha
çok ele, fikir üreten daha çok beyine ihtiyacımız var. Daha
çok partnerlik ve bağlantı oluşturmalıyız. Bunu başarmak
için başkanlığım döneminde dört önceliğim var ve bunlardan birincisi Rotary'yi büyütmektir.
THE ROTARIAN: Bunu nasıl yapacaksınız?
MALONEY: İlk olarak, kulüplerimizin yeni üye çekebilmeleri
ve mevcut üyeleri Rotary'de tutarak daha büyük ve yaratıcı
hizmet performansı gösterebilmeleri için desteklerimizi iki
misli arttıracağız. Bunu anlamı, kulüplerin eskiye göre daha
esnek olabilmeleridir.
Diğer yönü ise yeni Rotary kulüpleri kurmaktır. Geleneğimize göre, Rotary kulüplerinin bulunmadığı yerlerde kulüp kurmakta idik. Şimdi ihtiyacımız olan ise, Rotary'nin olmadığı değil, bilakis geliştiği yerlere odaklanmak olmalıdır.
Hizmet verdiğimiz bölgelerin bir çoğunda toplumun sadece
bir bölümünün ihtiyaçlarına cevap verebilmekteyiz. Geleneksel olmayan şekilde toplpanan ve alternatif tecrübeleri
oluşturacak yeni kulüplere ihtiyacımız var. Bu yaklaşım, ister
yaş, ister cinsiyet isterse de etnik geçmiş olsun, farklı bir demografik yapıyı çekmemizi sağlayacak ve toplumun tüm yönlerine hizmet getirmemizi kolaylaştıracaktır.
THE ROTARIAN: Diğer öncelikleriniz nedir?
MALONEY: İkinci ve üçüncü önceliklerim birincisini desteklemekte. Bu organizasyonun her seviyesinde kulüp toplantılarımızı, hizmet projelerimizi ve sosyal aktivitelerimizi aile
ve dostluk ortamı şeklinde tasarlamalıyız. Genç insanların
aile yaşamları ile rekabet eden bir yaklaşımdan vazgeçip, o
yaşamı tamamlayıcı fırsatları sağlayacak bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
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ma şeklimizi değiştirerek kendi iş ve mesleğinizle ne kadar
uğraşırsanız uğraşın, aktif bir şekilde Rotary'ye dahil olmak,
hatta, Rotary liderlik pozisyonlarında bulunmanın bu düzeninizi engellemeyeceğinin mümkün olduğu ve bunun açık bir
şekilde görülebildiğini sağlamaktır. Rotary'nin genç demografik yapı için çekici olmasını istiyorsak, Rotary liderliklerini
de bu gençlerin erişebileceği şekilde düzenlememiz gerekir.
THE ROTARIAN: Dördüncü öncelik nedir?
MALONEY: 2020 yılının Haziran ayında Birleşmiş Milletler
kuruluş beratının imzalanmasının 75. yılı kutlanacak. Rotary BM ile, bu organizasyon daha kurulmadan ilişki içindeydi. Bu nedenle, Rotary'nin Birleşmiş Milletler ile olan
ilişkilerine odaklanmak istiyorum. Her yıl kutlanan Rotary - Birleşmiş Milletler günü, Cenevre ve Nairobi'den sonra tekrar New York'a dönecek. Dünyanın değişik yerlerinde
Rotary'nin Birleşmiş Milletlerin spesifik ajanslarıyla olan
ilişkilerine odaklanan üç tane başkanlık konferansı organize ettikten sonra, son kutlamayı da Hawai'nin Honululu
şehrindeki konvansiyon öncesi yapmayı ümid ediyorum.
Dolayısıyla, miras konusuna gelirsek, özetlemem gerekirse, 2019-20 döneminde beraber çalışacak olan bizler için, başarımız 30 Haziran 2020 tarihinde ölçülmeyecektir. Ama bu
yaptıklarımızın yıllar içinde etkisinin olup olmadığını ve başarının seviyesini belki 30 Haziran 2025 veya 2030'da değerlendirecek olanlar ölçebileceklerdir.
THE ROTARIAN: Rotary'de ne zaman bir kadın başkan olacak?
MALONEY: Önümüzdeki beş yıl içinde olacağını düşünüyorum. Rotary yapısına göre guvernör olabilmeniz için kulüp
başkanlığı yapmış olmanız gerekiyor. UR Direktörü olabilmeniz için guvernörlük yapmış olmanız lazım. UR Başkanı
olabilmeniz için ise UR Direktörü olarak görev yapmış olmanız gerekiyor. Kadınlar bu aşamalardan yavaş yavaş geçtiler ve halen kadın olan bir çok geçmiş dönem direktörümüz
var. Ayrıca onlar başka pozisyonlarda da tecrübe kazanıyorlar ve bu sayede aday olabilmelerinin olasılığı da her geçen
gün artıyor.
Rotary'de cinsiyet çeşitliliğinin desteklenmesi gerektiğinin farkındayım. Konvansiyon komitemin başkanı olarak bir
kadını atadım. Bir diğerini de Rotary Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alması için aday gösterdim. Önümüzdeki yıl UR
Yönetim Kurulunda iki kadın direktör görev alacak. Ondan
sonraki yıl ise bu sayı beş'e yükselecek.
THE ROTARIAN: Rotary teması fikri nasıl oluştu. Onu seçmek
başkanlık kravatını seçmekten daha mı zor oldu?
MALONEY: Hayır, kravat seçmekten çok daha kolay oldu.
THE ROTARIAN: O zaman bize temanızdan bahsedin.
MALONEY: Rotary tamamen ilişkilerden ibarettir. Biir kulübe
üye olduğunuz zaman, toplumunuzdaki iş insanlarıyla bağlantı kuruyorsunuz. Rotary, hizmet için sizin dünyanın her
tarafındaki kulüpler ve bölgelerle bağlantı yapmanızı sağlı-

yor. Rotary Vakfının esas amacı, dünyanın bir tarafındaki
Rotary kulübünü, bir diğer yöresindeki Rotary kulübü ile biraraya getirmek, genel olarak da gelişmiş bir ülkedeki kulübü, gelişmekte olan veya az gelişmiş bir ülkedeki kulüple biraraya getirip insani hizmet projesi oluşturmaktır.
Rotary uluslararası alanda daha gayri resmi bir şekilde
dünya genelinde bağlantılar kurmaktadır. Uluslararası Rotary Konvansiyonları ve diğer uluslararası toplantılar harika faaliyetlerdir. Orada her yıl başka zaman göremeyeceğiniz
insanlarla karşılaşmakta, ve onlar ile dostluk çerçevesi içinde ilişki kurabilmektesiniz. Promosyon sloganını görmüşsünüzdür: "Rotary, gerçek sosyal ağ." (Rotary, the original social network) . Bu tam anlamıyla doğrudur.
THE ROTARIAN: Rotary'nin barış ile ilgili çalışmalarına gelelim: makul bir arzu mu yoksa beyhude bir egzersiz mi?
MALONEY: Makul bir arzu. Kayın pederim Gilmer Blackburn
bana ve Gay'e 15-20 yıl önce şöyle söyledi: "Şayet dünyada
barış olacaksa, bunun Rotary kanalıyla olacağına inanıyorum." Elimizde daha barışçıl bir dünya yaratmak için etki
yapacak fırsat var. İsa'nın doğduğunda yaratılan Pax Romana'yı yaratma fırsatımız var mı? Hayır, ama barışa katkı
yapma yeteneğimiz var. Liderleri barış bursiyerleri programımız ile devreye sokarak belki de Pax Romana'nın bir başka versiyonunu oluşturabiliriz.
THE ROTARIAN: Rotary'ye neden 25 yaşında girdiniz?
MALONEY: Rotary'ye katıldım çünkü yapılması gereken oydu.
Decatur'a yeni gelmiş bir avukatdım ve tüm genç profesyo-

nellerin yaptığı gibi sivil bir kuruluşa katıldım.

THE ROTARIAN: Fakat neden Rotary?
MALONEY: Rotary'ye katıldım çünkü kayın pederim Kiwanis kulübü üyesi idi. Ağ oluşturmak ve bağlantılar kurmak
açısından, hukuk firmamız orada temsil edilmekteydi. Bir
Rotary kulübünde de temsilcimiz olması doğruydu. Müthiş
doğru bir karar olduğuna şahit olduk.
THE ROTARIAN: Neden? Bütün bu yıllar boyunca sizi Rotary'de
tutan ne oldu?
MALONEY: Öncelikle bağlantılar, yerel kulüpte oluşturulan
dostluklar, bölgede oluşan dostluklar ve uluslararası dostluklar.
İkinci olarak zaten başından beri Rotary'nin içinde idim.
Gay ve ben her zaman organizatör olmuşuzdur. 4-H'a dahildim ve gençlik yıllarımda ülkenin 4-H federasyonu başkanı idim. Ulusal Beta Kulübünde eyalet görevlisi idim. Illinois eyaletinin Belleville şehrinde Roman Katolik Piskoposluk
bölgesinde Katolik Gençlik Organizasyonu başkanıydım ve
Harvard'da futbol yöneticisi idim. Bir şeylere sadece katılmakla kalmadım, bir çok şeyi organize ettim ve organizasyonlarda yükselebildim.
Dolayısyla Rotary kulübüme de derhal aktif olarak angaje
oldum. 1980 yılının Aralık ayında katıldım. Bir yıl sonra program komitesine dahil edildim, ertesi yıl da program komitesi başkanı olmuştum. Belki üç yıl sonra da yönetime girdim.
Tam tarihi zamanın akışının bulutları arasında hatırlamıyorum. Her halükârda, Rotary'siz bir hayat düşünemiyorum.■
M A R T - N İ S A N 2 0 1 9 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 17

