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R
otary hikayem 25 yaşında Ala-
bama'nın Decatur kulübüne 
katılmam ile bundan 40 yıl 
önce başladı ve bana ve aileme 
unutulmaz anlar yaşattı. Ama 
hiç bir şey beni  Uluslararası 

Rotary Başkanı olarak dünyayı birleştirmeye ha-
zırlayamazdı. Kişisel Rotary hikayem, hepinizle 
paylaştığım bir Rotary yolculuğuna dönüştü.

Gay ile beraber bu yıl tanıştığım inanılmaz in-
sanlar, Rotaryenler, Rotaraktörler ve Rotary ailesi-
nin üyeleri hayatımızın sonuna kadar bize esin kay-
nağı olacak. Uruguay'dan Ukrayna'ya, Nijerya'dan 
Yeni Zelanda'ya ve ötesine kulüpler ve projeleri zi-
yaret ettik. Dünyanın etrafında iki defa dolaşma, 
kuzey güney yarıküreler arasında gidip gelme ay-
rıcalığını yaşadık Her ülke her durak kendine özgü 
Rotary sihri taşıyordu.  Mart ayında Zimbabwe'de 
Hintli Rotaryenlerin organize ettiği tıbbi mesle-
ki eğitim ekibinin tedavi için gelen binlerce kişiye 
nasıl sağlık hizmeti, umut ve yaşam şansı verdik-
lerini gördük. Harare'de 300'den fazla genç insanın 
katıldığı Rotary Gençlik Sempozyumunda onların 
enerjisini hissettik. Bu gençlerle beraber olmak ne 
kadar heyecan verici bir şeydi!

Başkanın mektubu 
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Bu yıl Rotary yeni Eylem Planını başlattı ve her 
kulübün bu planı uygulamaya geçireceğine güveni-
yorum. Bu yıl Rotary için planladığım önceliklerin 
kucaklanması karşısında enerjimin arttığını his-
settim: her yaştakiler için liderlik fırsatı yaratma-
ya çalışan aileler, Birleşmiş Milletler ile 75. yılımızı 
kutlamak ve en anlamlısı da Rotary'yi büyütmek.

COVID-19 dünyayı sarmaya başladığında ken-
dimizi değişmiş bir dünyada bulduk. Hiç bir zaman 
düşünmediğimiz şekilde birbirimizle temas kur-
maya zorlandık ve uyum sağlama bakımından test 
edildik. Zor kararlar aldık. Kulüp toplantıları, böl-
ge konferansları, başkanın konferansları ve en çok 
üzüldüğümüz de Honolulu'da yapmayı  planladığı-
mız 2020 Uluslararası Konvansiyonunu iptal et-
mek zorunda kaldık. Yıllarca planlanmış olan top-
lantılar, aktiviteler ve tecrübeler, hep beraber top-
lum hedefini ve sağlığı ön plana çıkarmamıza ne-
den oldu. 

Rotary'nin Honolulu'daki Konvansiyonuna ba-
karken, "aloha" duygusunu öğrendik. Hawaii'de-
ki Rotaryen dostlarımız bize "aloha"nın müşterek 
saygı ve duygusal yakınlık demek olduğunu gös-
terdiler. Karşılığında hiç bir şey beklemeden sıcak 
ve ilgili yaklaşımın yansımasıydı bu. Rotaryenler, 
Rotaraktörler ve genişletilmiş Rotary ailesi ola-
rak bizler birleştik ve aloha'nın bana tanımlandığı 
gibi: "birbirimizle olan bağlantımız farklılık-
larımıza duyduğumuz saygı ve ortak yanları-
mız oluşunu takdir etmemize dayanmaktadır. 
Toplum bireylerin toplamından oluşur _ birbi-
rine ilgi duyan, gözeten, paylaşan ve sorumlu-
luk duyan bireylerdir bunlar. 

Koronavirüs pandemisi sırasında Rotary toplu-
munun insanlık için yapmaya çalıştıklarına şahit 
olurken, Rotary'nin "aloha"sını gördüm. Bizler ger-
çekten harekete geçenleriz. Her gün ama özellikle 
pandemi  günlerinde, Rotary toplumu aloha  ruhu-

nu yansıttı. Bu paylaşılması gereken bir hediyedir 
ve bizler Rotary'nin bu hediyesinin yöneticisiyiz. 
Gay ve ben Rotary ailesinin içindeki sizlerin hare-
ketinizden hayrete düştük, esinlendik ve mütevazi-
liği hissettik.

Gerçekten diyebilirim ki, paylaştığımız Rotar-
y'nin son bölümü dönüşümcü bir yıl oldu. Başkala-
rının hayatlarını iyileştirecek ve beraberce ileriye 
gidecek  yeni yöntemler bulduk. Ve beraberce, Ro-
tary'yi büyüterek,  yerel ve küresel topluma Rotar-
y'nin  hediyesini arttıracağız. 

Rotary Dünyayı Birleştirirken, Gay ve ben sizin-
le geçirdiğimiz bu yılı, bu ortak yolculuğumuzu her 
zaman hatırlayacak ve değer vereceğiz,

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı

COVID-19 dünyayı sarmaya 
başladığında kendimizi 
değişmiş bir dünyada bulduk. 
Hiç bir zaman düşünmediğimiz 
şekilde birbirimizle temas 
kurmaya zorlandık ve uyum 
sağlama bakımından test 
edildik. 

riconvention.org bağlantısını ziyaret 
ederek, Haziran ayında sanal ortamda 

yapılacak olan Uluslararası Rotary 2020 
Konvansiyonu hakkında bilgi edinin.
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Rotary'nin geleceği üzerine düşüncelerim
Rotary'nin gelecekte nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? Bundan 10, 20,50 yıl sonra kulüplerimiz hangi konular üzerinde 

çalışacaklar? Geleceği öngöremeyebiliriz ama yaratmak istediğimiz Rotary'yi tasavvur edebilir ve şimdiden onu inşa etmek 
için gerekli adımları atmaya başlayabiliriz.. 

İlk adım Rotary'yi büyütmek olmalı. İrdelediğimiz sorunların üzerine gitmek için daha fazla katılım ve düşünceye ihtiya-
cımız var ve yeni perspektifler, beceriler ve tecrübeler sadece yeni üyeler 
tarafından sağlanabilir. Aynı amaç için kendini adamış gönüllüleri nerede 
bulabiliriz? Bunun için uzağa bakmamıza gerek yok.

Hizmet etmek ve başkalarıyla iletişim kurma aşkı, yaş farkı olmaksı-
zın herkese aittir. Rotary ailesi Interact, Rotary Gençlik Değişim ve RYLA 
(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor)  programlarıyla büyük fırsatlar sunu-
yor. Bu programlar katılanlara ömür boyu hatırlayacakları hatıralar su-
narken, genç nesillerin de dünya ile yeni ve anlamlı bir şekilde ilişki kur-
malarını temin ediyor. 

Rotaract her zaman Rotary ile güçlü ilişki içinde olmuştur ve Rotara-
ct'taki partnerlerimizi her zamankinden daha fazla işin içine sokmuş ol-
mamızdan gurur duyuyorum. 

Ayrıca Rotaract'ın da gelişmesini kolaylaştırıyoruz. 1 Temmuz'dan ge-
çerli olmak üzere Rotaract 18 yaşının üzerindeki herkese açık olacak ve 30 
yaş üst sınırına da bakılmayacak. Rotaract kulüplerinin sponsorluğunu da 
opsiyonel şekle dönüştürüyoruz ve Rotaract kulüplerinin başka Rotaract 
kulüplerinin sponsoru olmasına olanak tanıyoruz. Rotaract'ı daha esnek 
ve açık yapmamız bu kulüpleri güçlendirecek ve sonuçta geleceğin gönüllüleri için Rotaract ve Rotary arasındaki köprüyü sağ-
lamlaştıracaktır.

İkinci adım Rotary liderliğine giden yolu genişletmek olmalıdır. Organizasyonumuzda gönüllü liderlik rolünü üstlenmek için 
üyelerin ailelerini büyütmeleri, emekliye ayrılmalarını beklemeye gerek olmamalıdır. 50 yaşın altında bölge guvernörü olmuş 
olan Rotaryenlerle karşılaşmak beni cesaretlendiriyor. Rotary'deki liderliği modern yaşamın ihtiyacına uygun bir şekle dönüş-
türmeliyiz. 

Üçüncü adım farklı nesilleri aramıza katarken esnek olmamız gereğidir. Bulundukları toplumda büyüyen kulüplerin olduğu 
toplumlarda bile genç profesyonellere uygun olduğu için farklı zaman veya yerlerde toplanan kulüpler kurabiliriz. Farklı şekilde 
toplanan kulüpler, büyüyebilir, üyeler için çekici olabilir ve onları bünyesinde tutabilir ve Rotary'nin esnekliği nedeniyle organi-
zasyonu cazip bulan yeni nesil Rotary liderleri yaratabilir.

Rotary Dünyayı Birleştirir; sadece yaşıtımız olan ve aynı düşüncedeki insanları değil, ama nesiller ve toplumlar arasında ve 
farklı bakış açıları ve tecrübelere sahip insanlarla da bunu yapar. Hepsine ihtiyacımız var. Rotary'nin çağrısına cevap verecek ve 
bizimle berarber hizmet edebileceklere kapıları kapatmayalım.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı 

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Rotaract'ı daha esnek ve açık 
yapmak bu kulüpleri güçlendirecek 

ve Rotaract'tan Rotary'ye olan 
köprüyü sağlamlaştıracaktır. 

 


