
John Germ içeriye girmeden 
biraz önce, Rick Young-
blood derin bir nefes aldı: 
“Onun enerjisine eş enerji 

vermelisiniz ama bunu yapmak hiç de 
kolay değil.” Youngblood, 1972 yılın-
da John Germ’ün kuruluşunda yar-
dımcı olduğu Tennessee Eyaletinin 
Chattanooga Şehri bölgesel kan ban-
kası olan Blood Assurance kurumu-
nun başkanı ve CEO’su görevini yü-
rütüyor. Youngblood’ı ziyaret ettik-
ten sonra, Chattanooga’nın Orange 
Grove’da John F. Germ’ün kendi ta-
sarladığı geri dönüşüm merkezinde 
şişe ve teneke kutulardan oluşan dağ-
lar arasında dolaştı. Daha sonra bir 
inşaat alanına giden Germ, özel ih-
tiyaç isteyen çocukların beyzbol oy-
nayacakları Miracle League sahası-
nın açılışını mantarı patlatarak yap-
tı ve oradan hızla havaalanına gide-
rek Chicago uçağına yetişti. Bir taksi 
yolculuğu da onu 1 Temmuz’dan 
itibaren başkan olarak görev alaca-
ğı Chicago’nun Evanston kentindeki 

Uluslararası Rotary Merkezine ulaş-
tırdı.

Germ bu hızını hobileri olmama-
sıyla açıklıyor ve “İnşaat benim eğlen-
cemdir” diyor.

Kısa bir süre önce, 77 yaşında-
ki Germ Chattanooga Konvansiyon 
Merkezinde kendisi hakkında yapı-
lan şakalarla dolu bir geceye katıldı. 
Arkadaşı Harry Fields “John çok iyi 
biridir. Halloween bayramında ne ka-
dar çok kişinin onu taklit ettiğini size 
söyleyemem. Yani o uzun boylu, karan-
lık yakışıklıdır. Karanlık olduğu za-
man yakışıklıdır” gibi şakalara en çok 
gülen de onur konuğu Germ oldu. 
Yemekte Chattanooga Community 
College için 75.000 dolar bağış top-
landı. 

Efsanevi bir fon yaratıcısı olan 
Germ, Bill & Melinda Gates Vak-
fının 200 milyon dolarlık meydan 
okuması kampanyasını yürüten ki-
şiydi ve sonunda Rotaryenler çocuk 
felci ile savaşta beklentilerin üzerin-
de 228.7 milyon dolar fon yarattılar. 

Şimdiden Rotary’de başkan yardım-
cılığı ve direktörlük, Vakıfta da baş-
kan yardımcısı ve mütevelli olarak 
görev yaptı. Çocuk Felci ile yapılan 
savaşa katkısı nedeniyle, 2013 yılın-
da “Değişim Şampiyonları” olarak ta-
nımlanan ve Beyaz Saray tarafından 
dünyada toplumların daha iyi konu-
ma gelmesini sağlayan 12 Rotaryen-
den biri olarak onurlandırıldı. Baş-
kan olarak da dönem teması olarak 
dört basit kelimeden oluşan sloganı 
seçti: “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder.”

“Rotary parlaklığını uzun bir süre-
dir saklamaktaydı. Davamızı tanıtmak 
için daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Bu 
bizim için bir meydan okumadır ama 
bunu bir problem olarak görmüyorum. 
Zaten problemlere inanmam. Fırsatla-
ra inanırım” diyor John Germ.

Kendi evini inşa etmiş bir duvar-
cı ustasının oğlu olan Germ, çalış-
ma etiğini genç yaşında geliştirmiş. 
Hiç bir şey kolay olmamış. Okul-
da arkadaşları ismiyle alay ederek 
ona “bakteri” diyorlarmış. Ailesinin 
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ise üniversiteye gönderecek maddi imkanı yokmuş. Mes-
lek okulunda kısıtlı bir dönemden sonra, bir tornacıda ve 
aynı zamanda okul yatakhanesinin kafeteryasında yemek 
dağıtarak Knoxville’de Tennessee Üniversitesinde ken-
di masrafını karşılayarak okumuş. Mezun olduktan son-
ra Amerikan Hava Kuvvetlerine katılmış. Kısa bir zaman 
sonra yüzbaşı rütbesine yükselmiş ve 50 tonluk Douglas 
C-124 nakliye uçağı ile Vietnam’a asker ve tank taşımış. 
1965 yılında, Germ’ün kullandığı C-124, Gemini IV Uzay 
Kapsülünü Cape Kennedy’ye taşımış. Bir başka görevde, 
uçağın iki motoru da deniz üzerinde durmuş. Neredeyse 
dalgaları sıyırarak yapılan bir yolculuktan sonra hava üs-
süne indiklerinde uçağın alt bölümlerinde deniz yosunla-
rını görmüşler. Deniz yüzeyine o kadar yakın bir seyahat 
olmuş.

Askerlikten sonra Germ mühendislik firması Camp-
bell & Associates’de çalışmaya başlamış. Firmanın patro-
nu George Campbell genç mühendisin yaklaşımını sev-
mişti. Germ patronuna “10 yıl içinde ya bu firmanın bir 
ortağı olacağım ya da bu firmanın en büyük rakibi” diyerek 
hedefini açıklamıştı. Bu görüşünde de yanılmadı ve sonun-
da şirketin CEO’su oldu ve Chattanooga havaalanı, şehrin 
en önemli hastanesi, şehir merkezinde bir çok gökdelen ve 
Konvansiyon Merkezinin yapımını gerçekleştirdi. İlginç 
projelerinden biri, sahibinin klima sistemini çok iyi yap-
mamasını istediği bir sinema kompleksi oldu. Germ ne-
den? diye sorduğunda aldığı cevap ilginçti: “Çünkü seyir-

cilerin patlamış mısır kokusunu duymalarını istiyorum. Biz 
esas parayı büfeden kazanıyoruz.”

Başkan olarak da Germ, insanları Rotary’ye getirecek 
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Dönüşüm merkezi John Germ’ün tasarladığı bir atık ayırma alanı. Burada engelliler cam ve tenekeleri ayıryorlar.

Miracle League Field alanında mimar Vance Travis ile (üstte); 
kurulmasına önayak olduğu kan merkezinde merkezin CEO’su 

Rick Youngblood ile (altta)



olan kokuyu bulmaya çalışıyor. Peki 
bu nedir? Hizmet. Hizmet fikrine 
uygun bir nesil geliyor. Mesajımı-
zı onlara iletmeli ve bunu ivedilikle 
yapmalıyız.

Mesajın bir kısmı çocuk felcinin 
hemen yok edilmediğidir. Belki çok 
yakın olabiliriz ama geçen yıl hala 
Pakistan ve Afganistan’da 74 vaka 
vardı. Germ’ün babası da çocuk fel-
cinden nasibini almış. Bir gün bir ba-
lık avında kardeşi babalarının yürü-
yemediğini söylemiş. Doktorlar ba-
basının hiç bir zaman ayağa kalka-
mayacağını söylemişler. Ama babası 
ısrarla egzersiz yapmaya başlamış 
Ayağına bağladığı bir ağırlığı sürekli 
kaldırabilmek için çalışmış. Yavaş da 
olsa bu yöntem işe yaramış ve topal-
layarak da olsa babası yürümeye baş-
lamış. Bu nedenle Germ inatçılığının 
biraz da babasından kaynaklandığını 
düşünüyor.

Gerçekten de inatla “Çocuk Felci-
ne son” projesine desteğini gösteriyor 
ve döneminde her Rotary kulübünün 
bu amaçla en az 2.650 doları çocuk 
felci ile ilgili olarak Vakfa bağışla-
malarını istiyor. Bu rakam, 1917 yı-
lında Kansas City Missouri Rotary 
kulübünün yaptığı 26,50 dolarlık ba-
ğıştan esinlenmiş. 2017 Konvansiyo-
nunda Arch C. Klumph için bir yaş-
günü partisi düzenlenecek ve parti 
biletleri 26.50 dolardan satılacak. 

Başkanlık dönemine hazırlanır-
ken, eski arkadaşları ve dostlarıy-
la sürekli temasta olan Germ, bunu 
evindeki yatar maroken koltuğunda-
yapıyordu. Kendi evini kendi tasarla-
mıştı. Sincapları beslemek için arka 
verandasına mısır koçanlarını yerleş-
tiren Germ’ün masasında bir bölge 
konferansında eğlendirmek için giy-
diği Elvis Presley kıyafetiyle resmi ve 
onun yanında da eşinin bu konvan-
siyondan getirdiği bir plaket yer alı-
yor. Plakette şu ifade yer alıyor: “Baş-
ka kimse izlemediği zaman, dürüstlük 
doğru şeyi yaptırır. 

Kendi tasarladığı Riverside’daki evinin önünde eşi Judy ile (üstte); John, benim 
karargahım dediği sandalyesinde (ortada); eşi Judy evlilik resimleri ve John’un 

mezuniyet resmiyle (altta)

14 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 6



57 yıllık eşi Judy Germ, başkan 
adayı olduğundan beri Rotary’nin iyi 
yönüyle hayatlarının tamamını işgal 
ettiğini söylüyor. 

Başkanlığı hizmete adanmış bir 
yaşamın zirvesini oluşturuyor. Daha 
önce Jaycees olan Germ, Chattano-
oga Rotary kulübüne 1976 yılında 
üye olmuş. Tabii bir lider ve ağzı iyi 
laf yapan biri olarak Rotary ve diğer 
organizasyonlar için fon yaratma-
da rekor üstüne rekor kırmış. Blood 
Assurance kurumu, tek bir merkez-
den başlayıp bugün 70 merkezle böl-
gesel bir dev haline gelmiş ve yılda 
100.000 ünite kan sağlayan bir kuru-
ma dönüşmüş. Olay United Way adlı 
kurumun üç doktoru Chattanooga’lı 
Jaycess’lere kan kıtlığı konusunda 
yardım talebiyle göndermesiyle baş-
lamış. O zaman Jaycee başkanı olan 
Germ’ün yaptıklarını say-
man Johnson şöyle anla-
tıyor: “Bütçemiz sıfırdan 
29 milyon dolara yükseldi. 
Germ, ben ve diğerleri saye-
sinde Blood Assurance me-
sajı dışarıya iletmeyi başar-
dı: ‘Bir torba kan bağışla-
mak acı çekmeden geçen bir 
yarım saat ve kurtarılmış 
üç hayat demektir’-”

Fields’e göre Germ’ün 
fon yaratmadaki başarı-
sı, hızlı düşünme kabili-
yetinden kaynaklanıyor. 90’lı yıllar-
da guvernör iken, insanlar ona Bay 
Chattanooga diye hitap ediyorlardı. 
Bir keresinde ünlü Tennessee’li Ro-
taryen Jack Sergeant için bir fıçı Jack 
Daniels viski almışlardı. Bir fıçı 266 
şişeye tekabül eder. 1.000 dolar veren 
herkese bir şişe viski vereceğini söyle-
yen Germ, bu yöntemle 250.000 do-
lar fon yaratmış. 

1989 yılında eski bir mandıradan 
dönüştürdüğü geri dönüşüm fabri-
kasında, gelişme sorunlu yetişkinler 
tonlarca malzemeden şişeler ve tene-
keleri ayırıyorlar. İşin başından beri 

binanın mühendisliğinden, şehir ile 
yapılan kontratlardan hep Germ so-
rumlu olmuş. Çalışanların çok azı 
bu fabrika olmasa başka bir yerde iş 
bulabilecek insanlar. Geri dönüşüm 
merkezinde çalışırlarken de entere-
san olarak değerlendirdikleri şeyleri 
de kendilerine saklıyabiliyorlar. 

Miracle League beyzbol sahası 
da bir başka başarısı John Germ’ün. 
Berkshire Hathaway, BlueCross 
Blue-Shield, ve kendi Rotary kulü-
bünün sponsorluğunda gerçekleşen 
olayda, her çocuğun spor yapmaya 
hakkı vardır; ve özellikle de bunu ya-
parken ailesi, anne ve babasının onu 
alkışladığını görmek her çocuğun ha-
yalidir düşüncesiyle hareket ederek 
ülkenin bu örnek projesini gerçekleş-
tirmiş. Chattanooga eyaletinin “First 
in the Family” programı, ilginç bir 

diğer proje. Bu program üniversite-
ye çocuklarını gönderemeyecek olan 
ailelerin ilk çocuklarına burs temin 
ediyor. Germ de ailesinde üniversite-
ye giden ilk çocuk olarak onlara ör-
nek bir birey teşkil ediyor.

 Bugün ise programı her gün, bel-
ki de her saat değişiyor. Gündemin-
de Rotary’nin bir iş gibi yönetilmesi 
var.  “Harcamalarımızı dikkatli yapı-
yoruz. Mesela Ocak ayındaki Yöne-
tim Kurulu toplantımızı San Diego ye-
rine Chivago’da yapacağız. Bu sayede 
bir kaç düzine çalışanı San Diego’ya 
uçurmamız gerekmeyecek” diyen John 

Germ, Rotary’de Yönetim Kurulu 
toplantılarını kısaltmak, UR komite-
lerindeki insan sayısını azaltmak, ve 
tüm komitelerden saplanan tasarruf 
ile Rotary’yi daha uygun maliyetli bir 
yapıya kavuşturmak istiyor.

Son kullandığı C-124 uçağını in-
dirdikten sonra, Germ şimdi parlak 
bir geleceğin rotasını çizmeye çalışı-
yor. Bunun bir ekip çalışması olacağı-
nı söyleyen Germ, Çocuk Felcinden 
sonraki hedefinin Rotary’nin statik 
üyelik sorunu olduğunu anlatıyor. 
Burada da kabahati Rotaryenler-
de buluyor. Sorunlarımızın başında, 
Rotaryenler olarak yeterince insanı 
kulübümüze katılmaya çağırmadığı-
mızı söyleyen Germ, reddedilmekten 
korkmamamız gerektiğine işaret edi-
yor ve herkesi yeni üye çağırmaya da-
vet ediyor.

Genç üyelere yönelik 
olarak da, Yasama Kon-
seyinin son kararı çerçe-
vesinde Rotaract ve Ro-
taryen olabilme imkanı-
nın yaratılmış olmasının 
yardımcı olacağını belir-
tiyor.

Tabi iş burada bitmi-
yor. Germ Rotary’de her 
konuda esneklik olması 
gerektiğini düşünüyor. 
“Kulüplerimiz bir öğlen 
yemeği etrafında kuruldu. 

Öğlen ve akşam yemekleri aidatları-
mızın içindeydi ve bu bizim amacımı-
za uygun bir şekilde gelişmemizi sağ-
ladı. Ama artık toplum değişti” diyen 
Germ, Uluslararası Rotary’nin top-
lantıların nasıl ve ne zaman yapıla-
bileceği konusuna getirdiği esneklik 
ile bu konuda önemli adımlar atıla-
cağına inanıyor: “Bir aile yetiştirmek-
te olan 30 yaşındaki bir genci nasıl içi-
mize alabiliriz? Devam konusuna fazla 
önem vermeyebiliriz. Benim için önem-
li olan Rotaryenin kaç toplantıya katıl-
dığı değildir, toplumunda yaratabildiği 
farklılık her şeyden önemlidir.”

Tennesee’nin Chattanooga şehrinin Riverside semtindeki evinin arka bahçesi 
John için sakin düşünme anları sağlıyor.
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