
Noel'den iki hafta önce 
Kuzey Alabama'da, De-
catur Rotary kulübü 
Noel moduna girmişken 

bir cumartesi günü Stone River kilisesi 
mensupları ile beraber kulüp üyeleri 70 
çocuğu krep yemeğe ve Target mağaza-
sında alışverişe götürdüler. Takip eden 
Pazartesi günkü kulüp toplantısında 
Austin Orta Okulu Jazz grubu sezonun 
popüler şarkılarını söylüyor. Hava dı-
şarıda 10 derecenin altında ama Aralık 
ayı için pek de fena sayılmaz.

Orkestra müziği bitirdikten son-
ra kulüp başkanı Larry Payne "şimdi 
popüler istek üzerine soruyorum: 
Mark nerede?" dedikten sonra üye-
lerin bağırışmaları arasında sözkonu-
su adam öne çıkarak "Mark Maloney 
Decatur Alabama'da" diyor. 120'ye 
yakın Rotaryen hep beraber alkışlıyor-
lar. 

Rotary'nin sponsoru olduğu alış-
veriş organizasyonunu yazan Decatur 
Daily gazetesi Maloney'den kulüp üye-

si olarak bahsederken elbette hata yap-
mıyordu ama bu onun 1980 yılında Ro-
tary'ye girdiğinden beri yapmış olduğu  
başarıların kapsamını biraz küçült-
mekte idi. Maloney için Bölge Guver-
nörlüğü, UR Direktörü, Başkan'ın emir 
eri, Rotary Vakfı Mütevellisi, Yasama 

Konseyi Başkanlığı gibi görevler, Ulus-
lararası Rotary Başkanlığına giden yo-
lun başlangıcı idi.

Maloney'yi 40 yıldan fazla tanı-
yan Bill Wyker, onu çok zeki, büyük bir 
iletişimci, insanlara önem veren biri 
olarak tarif ediyor. Wyker, kulüpte hiç 

GEÇMİŞ BİR BAŞLANGIÇTIR 
40 yıldır Mark Daniel Maloney
Rotary'nin dünyayı birleştirdiğini gösterdi. 
Şimdi ise Uluslararası Rotary Başkanı 
olarak yaşamının bir başka evresine adım atıyor.

Gay ve Mark Decatur'da evlerinde. Şömine üzerindeki resim Gay tarafından yapılmış ve 
Mark'ı İngiltere'nin Coswolds bölgesindeki bir körünün üzerinde gösteriyor.
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kimsenin Maloney'nin bu derece yük-
selmiş olmasını sürpriz olarak karşıla-
madığını söylüyor.

Aralık ayındaki bu toplantıda, ken-
disini neşeli bir seyyah olarak tarif 
eden Maloney, son olarak dünyanın 
neresinde olduğunu açıklıyor. Nevada 
ve Kaliforniya yolu ile İngiltere, Hin-
distan, Singapur, Endonezya ve Tay-
van'dan sonra evinin bulunduğu De-
catur'a uçuşunu anlatıyor. Ama Malo-
ney'in uzun yolculuğu aslında çok önce 
ve jet uçakları yokken çok uzakta olan 
bir ülkede başlamıştı. 

Büyük açlığın sürdüğü dö-
nemde, üç çocukları ile 
beraber Arthur ve Cat-
herine Maloney 1849 

yılında İrlanda'dan ayrılarak Ameri-
ka'nın zengin tarım arazilerinin oldu-
ğu bölgeye göç etmişlerdi. Çift iki bü-
yük çocuklarını geride bırakmışlardı. 
New Orleans'a indikten sonra Güney 
Illinois'da Gallatin County'ye yerleş-
tiler. Diğer katolik İrlandalı göçmen-
lerle beraber evlerini Pond Settlement 
denen yerde inşa ettiler. Mark Da-
niel Maloney 106 yıl sonra 14 Mayıs 
1955'te doğdu. O zamana kadar, küçük 
bir kasaba olan Ridgway'in yakınında-
ki çiftliğin büyüklüğü 4.850 dönüme 

1960'lı yıllarda Maloney ailesi, 
annesi Doreen, babası Patrick 

ve iki kız kardeşi Kristi solda 
ve Erin.(solda)  Yanda Mark 
ve Gay'in 1980'de Rotary'ye 

katıldıklarında çekilmiş resimleri; 
Mark'ın lise mezuniyet resmi 

(üstte); Maloney'ler 1990 Dallas 
konvansiyonunda, kızları 

Margaret (solda) ve Phyllis (altta); 
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ulaşmıştı. Aile yıllar boyu büyük baş 
hayvan yetiştiriciliği ve hayvan yemi 
üreticiliği yapmış, ama Mark'ın baba-
sı Patrick ve iki kardeşi üretimi mısır, 
buğday ve soya fasulyesine çevirmiş-
lerdi. Çiftliğin alanını Ohio Nehri ve 
Kentucky sınırlarına kadar uzatacak 
bir alımda bulunarak 6.700 dönüm 
daha almışlardı. 

Mark Maloney bu or-
tamda yetişti ama 
kısa bir zaman için-
de tarım ile pek ilgi-

lenmeyeceği de ortaya çıktı. Geleceğin 
çiftçileri ile ilgili 4-H toplantılarında 
hep ana konuşmacı olarak ortaya çık-
maktaydı. 1966 yılında yaptığı "Rüya 
bir hedef oluyor" başlıklı konuşması 
ile İllinois Eyalet Fuarında mavi kur-
deleyi kazandı. İki yıl sonra ABD'nin 
çok meşhur olan "spelling bee" - he-
celeme yarışmasında "bludgeon" ke-
limesini  hatasız heceleyerek birinci 
oldu. Dört yıl sonra Gallatin County 
4-H federasyonu başkanı idi. Herkesi 
şaşırtan bir başarısı daha vardı. 1962 
yılında, Maloney ve beş yaşındaki kız-
kardeşi Kristi,  Ridgway Popcorn Gü-
nünde Hawai temalı kostüm yarışması 
birincilik ödülünü aldılar.

1972 yılının sonbaharında 
Maloney Üniversiteye 
başladı. Ailesi söz verdiği 
gibi onu en iyi okul olan 
Harvard'a gönderdi. 

Ridgway şehri dünyanın Patlamış 
Mısır başkenti olarak bilinir ve her yıl 
Eylül ayının ikinci Cumartesi günü bu 
olay kutlanır. Sahil kenarında ücret-
siz seyredilen bir filim sonrası çocuk-
lar popcorn yemek, ciklet patlatmak 
ve kurbağa zıplatmak gibi yarışmalara 
katılırlar. Kazanan 1 gümüş dolar alır. 

Öğlen ana caddede geçit töreni baş-
lar ve Popcorn kraliçesi seçilir. 

1968 yılında 8. sınıftan mezun olur-

ken, Maloney, St. Louis Chaminade'da 
bir katolik okuluna müracaat etti. Okul 
tam burs vermesine rağmen ailesi red-
detti. Okul yatılı idi ve aile Maloney'yi 
o yaşta bırakmak istemiyordu. Ama 
kazanırsa Üniversiteye gönderecekle-
rini söylediler. Maloney annesi Dore-
en'in İngilizce öğretmenliğini yaptığı 

Ridgway lisesine gitti. 
Herzamanki gibi Maloney çok ba-

şarılı idi. Sadece akademik olarak de-
ğil, Talebe Konseyi başkanlığı, okulun 
politikalarını belirleyen öğrenci-öğ-
retmen konseyinde üyelik gibi görevler 
de yapmakta idi. 

1972 yılının sonbaharında Malo-

180 yıldır Maloney ailesinin mülkiyetinde olan çiftlik halen faal.(üstte: 
Mark ve Gay 2019, gülümsemeye devam ediyorlar (altta).
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ney Üniversiteye başladı. Ailesi söz verdiği gibi onu en iyi okul 
olan Harvard'a gönderdi. İlk sömestresinde eyalet hükümet-
nin çalışmasını inceleyen bir ders aldı. Öğretmeni, Harvard 
John F. Kennedy Government School'da Politika Enstitüsün-
de görevli Illinois eyaletinden politikacı Paul Simon idi. İkisi 
iyi arkadaş oldular. 

1974 yılında Simon seçimde ABD Kongresine girmeyi ba-
şardı. Mezun olduktan sonraki yaz Maloney Kongrede LBJ 
staj programına girdi ve iki ay Washington D.C. de Simon'ın 
ofisinde çalıştı. Atamayı açıklarken, Simon, Maloney'in Har-
vard Memorial Society Başkanlığı, futbol ve lakros takımla-
rında oynadığını, Lisans Talebeleri Yönetim Konseyi Baş-
kanlığı ve Harvard'ın Atletizm fakültesinde görev aldığını 
söyledi.

1977 sonbaharında, Vanderbilt Hukuk Fakültesinde ikin-
ci yılında Gay Blackburn uluslararası hukuk konusunda bir 
seminere yazılmıştı. Agnes Scott College mezunu olan Gay, 
Alabama'nın Decatur şehrindendi ve ünlü bir avukat olan 
babası bir zamanlar şehrin Belediye Reisliğini de yapmıştı. 
Seminerin ikinci haftasında sınıftaki talebeler küçük patla-
mış mısır torbalarını  çıkarmışlardı. Hafta sonu Nashville'de 
Güney Illinois'a Patlamış Mısır Festivaline gitmişlerdi. Bu 
geziyi organize eden lider de aynı sınıfta okuyan Mark Malo-
ney'den başkası değildi.

Maloney ve Blackburn arasında başlayan iletişim, sö-
mestre boyunca yakın arkadaşlığa dönüştü. Noel tatilinde 
Blackburn Nashville'deki Harvard kulübündeki bir partiye 
katılmak için Alabama'dan yola çıktı. Maloney'de 1977'nin 
son günleri için Decatur'a gitti. Yılın son gününü beraberce 
bir Disney filmini izleyerek geçirdiler. Gay o günleri hatırlar-
ken, ikisinin de iyi bir uyum yakaladıklarını belirtiyor. 

Gay, Maloney'nin ailesini Şubat ayında ziyaret 
etmiş. Galatin County'nin nüfusu 8.000 idi ve 
orada yaşayanların çoğu  da Maloney'ler ile 
akraba idi. Mark'ın annesi Gay'i fazla yorma-

mak için akrabalardan sadece 22 tanesini tanıştırmış. Rid-
gway çiftliğinden Kentucky'deki büyük çifliğe gidip ziyaret 
etmişler, Indiana'da New Harmony kasabasında Red Gerani-

Resimler sırasıyla üstten alta: 1985 senesinde Nijerya'dan Grup 
İnceleme ekibi Decatur Rotary Kulübünü mark'ın başkanlığı 
sırasında ziyaret ediyor; Mark ve Gay 1990'da Nijerya'da 
bir okulu ziyaret ediyorlar; Maloney'ler UR Başkanlarından 
Jonathan Majiyagbe ile; Mark ve Gay Hindistan'ın Bangalore 
bölgesinde, 2012; 
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um lokantasında lüks bir yemek yemiş-
ler ve film satan bir dükkanda durduk-
larında Gay Mark'ın ailesinin resimle-
rini çekmiş.

Pazar sabahı çift Shawneetown'da-
ki ayine katılmış ve Nashville'e dön-
müşler.  Ama daha önce Maloney'le-
rin 1850'de kurdukları Katolik Klise-
sini de ziyaret edilmiş. Dönüş yolunda 
Gay'in evin resmini çekmesi için çift-
likte durmuşlar. Mark'ın ailesi terasa 
çıkıp onları selamlamışlar.

On gün sonra, Mark, Gay'e Vander-
bilt Kütüphanesinde rastlamış.  O ak-
şamın erken saatlarinde anne ve ba-
basının bir trafik kazası geçirdikleri-
ni ve babası Pat (48) ile annesi Doreen 
(46)'in olay yerinde öldüklerini söyle-
miş. Kaza, New York'ta okumakta olan 
Mark'ın kızkardeşi Kristi'nin 21. do-
ğum gününde olmuş.  Arabanın arka 
koltuğunda oturan diğer kardeşi Erin 
ise kazayı ciddi yaralanma olmasına 
rağmen atlatmış.

Bir kaç hafta içinde Mark, Rid-
gway lisesinde Pat & Doreen Malo-
ney Burs Fonunu oluşturmuş. Galla-
tin County'de oturanların haman he-
men hepsi bu acı kayıp için duydukları 
üzüntüyü bir şekilde dile getirmişler ve 
bu durum Mark'da insanların iyi birey-
ler olmaları gerektiği inancını güçlen-
dirmiş.

Kazadan sonra, Gay taziyeye eve 
gelenlere kendisini tanıtırken, arala-
rında Pual Simon'ın da bulunduğu zi-
yaretçilere "Mark'ın kız arkadaşı" 
olduğunu söylemiş. Ve Nisan ayı gel-
meden ikisi nişanlanmışlar. Bir an-
lamda kaza beraberliklerini resmiyete 
dökmelerini hızlandırmış. 

Okulun üçüncü ve son yılında çift 
bundan sonra nereye gideceklerini dü-
şünmeye başlamışlar. Gay o zaman-
lar değişik yerlere gitme fikrini dü-
şünmekte imiş. Ancak bir hafta sonu 
Gay'in babasını Decatur'da ziyaret et-
tiklerinde, baba J. Gilmer Blackburn 
Mark'ı yanına alıp arabayla gezintiye 
çıkmış. Yolda ona küçük bir şehirde ya-

Maloney'ler geçen yıl ABD'nin Virgin Islands'ında Mark ve Gay'in Rotary kulüpleri olan 
Decatur ve Decatur Daybreak, yerel kulüp St. Thomas East ile su fitresi dağıtım projesini 

gerçekleştirdiler. Altta 1991 yılında o zaman UR Başkanı olan Rajendra Saboo ve eşi 
Usha ile Decatur'da
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şamanın ve bir aile huluk firması ol-
manın avantajlarını anlatmış. Bir an-
lamda önlerinde yeni bir fırsat açılmış: 
evlerini Decatur'da kurup Blackburn 
hukuk firmasında çalışmak. 

Başlangıçta Decatur'a yerleşmek-
le aileye bit iyilik yapmakta oldukları-
nı düşünmüşler. Ama aslında iyiliğin 
kendilerine yapıldığını Decatur'da ya-
şamaya başladıktan ve bunun ne kadar 
güzel olduğunu anladıktan sonra farkı-
na varmışlar. 

Halen Blackburn, Malo-
ney ve Schuppert adını 
taşıyan hukuk firma-
sının diğer ortağı Ken 

Schuppert, Gay'in babası Gilmer'in çok 
zeki birisi olduğunu ve hayat sigorta-
sı vergilendirmesi konusunda üstün 
ve alışılmadık bir uzmanlığı olduğunu 
belirtiyor. 

1950'li yıllarda Gilmer, Alaba-
ma'nın Birmingham şehrinin kuzeyin-
de yerleşik olan ve vergi hukuku konu-
sunda uzman tek avukat imiş. 

Decatur Rotary Kulübünden  Bill 
Wyker, Gilmer'in Mark'ın yaşamında 
güçlü bir baba figürü rolü oynadığını 
ve ikisinin ilişkisinin çok iyi olduğunu 
söylüyor.

1979 Haziran'ında evlendikten 
sonra ve Mark'ın New York Üniversi-
tesinde vergi hukuku konusunda hu-
kuk yüksek lisansını almasını takiben 
çift Decatur'a yerleşmiş. Geçmişinde 
çiftçilik olması, çevreye çok daha rahat 

uyum sağlamasına yaramış. 

Maloney Rotary'ye 1980 
yılında katılmış. Beş yıl 
sonra, 30 yaşına geldiğinde 
Decatur Rotary Kulübü 
başkanı olmuş

Decatur Kulüp üyesi Ellen Didier, 
Mark'ın, tanıdığı en resmi kişilikler-
den biri olduğunu, bu nedenle tanıştık-
tan sonra ne kadar cana yakın ve eğlen-
celi olduğunu farketmenin büyük bir 
sürpriz olduğunu söylüyor.

Maloney Rotary'ye 1980 yılında ka-
tılmış. Beş yıl sonra, 30 yaşına geldi-
ğinde Decatur Rotary Kulübü başkanı 
olmuş. O yıl, Nijerya'dan bir Grup İn-
celeme Değişim ekibinin Alabama'yı 
ziyaret edeceğini ancak programların-
da Decatur'un olmadığını öğrenmiş. 
Bir kaç telefon görüşmesinden sonra 2 
gün için Nijeryalıları Decatur'da misa-
fir etmişler, evlerinde de onlar için bir 
parti vermişler. Takım lideri "Gelecek 
sene bu adamı Nijerya'ya gidecek 
ekibin başında görmek istiyorum" 
demiş ve bu nedenle, kızları Phyllis ve 
Margaret dört ve iki yaşındayken, 40 
gün için Mark Nijerya'ya gitmiş. Bu se-
yahat, başkanlık teması olan "Rotary 
Dünyayı Birleştirir"in tohumlarını o 
yıllarda atmış. 

1990 yılında Mark Nijerya'ya tekrar 
gitmiş. Bu sefer eşi de yanında imiş. Se-
yahatte, UR'nin ilk siyahi direktörü gö-

revini yeni bitirmiş olan Jonathan Ma-
jiyagbe ile tanışmışlar. Gay ve Mark, 
Jonathan ve eşi Ade'nin Kano'daki ev-
lerinde kalmışlar. Bu dostluk sonra-
sı Majiyagbe 2003-04 dönemi için UR 
Başkanlığına aday olduğunda, emireri 
olarak da Mark ve Gay'i seçmiş.

2003 yılında, Majiyagbe başkan 
olmadan bir kaç ay önce, Jonathan 
Avustralya'nın Brisbane şehrinde iken 
aniden Ade İngiltere'nin Leeds şehrin-
de vefat etmiş. Jonathan o günleri şöyle 
hatırlıyor: "Onlar olmasaydı ne ya-
pardım bilemiyorum. Yanımdan 
hiç ayrılmadılar. Kendi ceplerin-
den ödedikleri uçak biletleri ile hep 
yanımdaydılar. O nedenle onlar be-
nim Decatur'daki ailem oldular."

Maloney'nin en yakın dostlarından 
bir diğeri de halen onun emir subaylığı-
nı yapan Larry Lunsford. Missouri'nin 
Kansas City Plaza Rotary Kulübü üyesi  
ve 6040. bölge GDG'ü ve UR direktörü 
olan Lansford'un kapsamlı bir Rotary 
özgeçmişi var. Ama o bile Rotary'de 
Mark Maloney kadar tecrübeli birisi-
ni bulmanın mümkün olmadığını söy-
lüyor.

Lunsford Maloney'nin üye sayısını 
arttırma konusundaki stratejik odağı-
nın altını çizdiği gibi, yaklaşımın çe-
şitlilik ihtiva etmesi gereğine değini-
yor. Ayrıca Mark Birleşmiş Milletler ile 
ortaklığa da çok önem veriyor. Lunford 
Mark'ın Rotaryen ve Rotaractörler 
arasında daha güçlü bir sinerji hedef-
lediğini ve bunların gelecek için ümit 
rüzgarları olduğuna değiniyor.

Mark'ın eşi Gay, hayatında belki de 
hiç beklemediği kadar seyahat etmek 
durumunda kalmasına rağmen, hala 
evinin penceresinden baktığında git-
tiği liseyi görmelerini bir ironi olarak 
kabul ediyor. Decatur'a döndüklerinde 
dünya seyahatlerini yapma umutları-
nın da söndüğünü düşünürken, ne ka-
dar yanıldıklarının da farkına varmış 
durumdalar.

Evlerinin duvarlarında ve rafla-
rında da 39 yıllık Rotary yaşamlarının 

Mark Maloney, doğduğu 
Rigdway kasabasının ünlü 
patlamış mısır festivaline 
katılmaya devam ediyor. 
37 yıldır festivalin 
organizasyonunda faal 
olarak görev yapıyor.
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anılarını yansıtan resimler ve dokü-
manlar yer alıyor. Gay 1996 yılında De-
catur Daybreak Rotary kulübüne katı-
larak resmen Rotaryen olmuş. "Mark 
ile beraberce hukuk için çalışabi-
liriz, ailemizi beraberce büyütebi-
liriz ama dünyada hiç bir Rotary 
kulübü ikimizi içine alacak kadar 
büyük değildir" diyen Gay, birlikte-
liklerinin gücüne de bir anlamda ifade 
ediyor.

Maloney'lerin kızları da bu Ro-
tary yolculuğunun bir parçası olmuş-
lar. Phyllis ve Margaret 30'dan fazla 
konvansiyona katılmışlar ve çocukken 
dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar-
la tanışmış olmaları onların yaşam-
larını da etkilemiş. Phyllis Harvard 
ve Cambridge Üniversitesinde İngiliz 
Tarihi ve Edebiyatı okuduktan sonra 
Yale üniversitesinde hukuk diploması 
almış. Genç bir kız olarak lisan ve keli-
meler konusuna büyük ilgi duyan Mar-
garet ise Harvard'da dilbilimi üzerine 
çalışmış. New York şehrinde yayıncılık 
üzerine yaptığı kariyer sonrası halen 
Long Island'da Stony Brook Üniversi-

tesinde tıp eğitiminin dördüncü yılını 
tamamlıyor.

2014 yılında Maloney'ler Suzanna 
Greer'i annesinin ölümünden sonra ev-
lerine üçüncü kızları olarak kabul et-
tiler. Gençliğinde yaşadığı trajedi son-
rasını iyi bilen Mark  bu nedenle böyle 
bir teklif yapmış. Halen 25 yaşında ve 
South Alabama Üniversitesinde talebe 
olan Suzanna, şimdiden 3 konvasiyona 
gitmiş. Phyllis'in 7 yaşındaki Patrick 
ve 4 yaşındaki Peter adlı çocukları ve 
eşi Blake Johnson da koltuklarına şim-
diden iki konvansiyon sığdırmış du-
rumdalar. 

Maloney'lerin evlerinin duvarla-
rında "papa" ile çekilmiş iki fotoğraf 
yer alıyor. Bu aslında pek sürpriz de-
ğil zira Maloney kelimesi Galce "Maol 
dhomhnaigh"den geliyor ve kiliseye 
bağlı kişi anlamını taşıyor. Mark De-
catur'da 12 yıl Lord Katolik Kilisesi-
nin mali danışmanı, 16 yıl da St. Ann 
Katolik Okul Yönetim kurulunda görev 
yapmış. Kilisenin rahibi Ray Remke, 
Mark'ın herkese yardım için çok çalış-
tığını ve inancını kelimeler ve yaptık-

ları işlere yansıttığını ifade ediyor. 
"Babam bana kiliseye, aileye ve 

topluma hizmetin önemini öğretti" 
diyen Mark, bu işi de gayet başarılı bir 
şekilde yapıyor. 

Gerçekten de Maloney tek başı-
na Decatur'un Ticaret Odasıymış gibi 
davranıyor ve ziyaretçilere gururla 
Decatur'un ilginç yönlerini gösteriyor. 
2002 yılında kızı Phyllis'in Harvard'da 
iken "Habitat" ile ilgili bir projeyi De-
catıur'a getirmesi sayesinde Harvard 
öğrencileri her yıl sömestre tatillerin-
de burada bu konuda çalışma yapıyor-
lar. 

Decatur'lular da kasabalarının 
kahramanından gurur duyuyorlar. 
Bölgenin hakimlerinden David Bre-
land, "Alabama'nın Decatur kasa-
basının Uluslararası Rotary Baş-
kanı'nın evi olması gerçeği bize iş-
lerin iyi gittiğini gösteriyor" diyor.

Mark gerçekten etkileyici bir in-
san ve tüm Rotary camiası da onun Ro-
tary'nin başkanı olarak geleceğe dam-
gasını vuracağına kesin gözüyle bakı-
yor. ■

Rotary Başkanının ailesi: 2019-2020; Kızları Phyllis ve Suzanna, torun Peter, damat Blalke, kızı Margaret, Gay, torun Patrick ve Mark 
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