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KONVANSİYON
Kore’nin misafirperverliği
Kore’lileri dost ve nazik, ya da
ziyaretçileri memnun etmek için
elinden geleni yapan insanlar olarak
tarif etmek çok basit olurdu. Zor olan
bu davranışlarının arkasındaki itici
güç.
Jeong, sadakat, şevkat ve yakınlık
hissetmek demektir. Gerçek bir ilgi
ve başkasına duyulan düşkünlüktür.
Bu duygu, iki eski arkadaş arasında
olabileceği gibi, yeni tanışılan bir
kişiye karşı da duyulabilir.
Şayet aklınız karıştıysa merak
etmeyin. 28 Mayıs - 1 Haziran
tarihleri arasında Seul’daki
Uluslararası Rotary Konvansiyonunda
bu duyguyu yakın olarak
hissedeceksiniz.
Kore’nin Jeong’u, Konvansiyona
katılanların samimi bir ortamda
tanıştıkları Konukseverlik Gecesinin
kalbinde olacak. Ev sahibi Rotaryenler,
aktiviteleri değişik şekilde organize
etmekteler.
Biletleri www.riconvention.org’dan
temin edebilirsiniz. Seul’da ağırlama
komitesi hemen hemen her gece
bir “konukseverlik” organizasyonu
düzenliyorlar.
Kore’nin misafirperverliğinin keyfine
varın ve Jeong’u siz de hissedin.

Editörler, derginin bu
kapağında yer alan
ilüstrasyonu tabiat ile ilgili
resimleriyle tanına Lynn Bogue
Hunt’ın eseri olarak sonbahar
havasını yaratmak için
kullanmışlar. New York’lu olan
Hunt, yabani hayatı realistik
resimleriyle tanımlayan biri
olarak tanınıyor. 1930’lardan
50’lere kadar The Rotarian bu
tür kapak resimleri kullanmış.
1933 yılında dergide yer alan
bir yazıda, Donald Hugh,
Hunt’ın bu resmini gerçek
olamayacak kadar yakın
olarak değerlendirerek şu
sözlerle eleştirmiş: “Bu resim biz ördek avcılarına bir hakarettir. Ördeklerin
bu kadar yakından geçebileceklerini göstermektedir. Bay Hunt bir ressamdır
ve ördekleri istediği şekilde çizebilir. Bu ona bizim gibi onları bulmak için
dolaşan avcılara göre büyük avantaj sağlamaktadır.

ARALIK 1961
1961 yılında The Rotarian
editörlerinden biri şöyle
yazıyordu: ABD’de
yaşayanlara favori
sanatçılarının kim olduğunu
sorarsak, hiç şüpheniz olmasın
oylarını Norman Rockwell için
kullanırlardı. Amerika’nın
bu çok sevilen illüstrasyon
sanatçısı en çok Noel için
yaptığı sıcak çizimlerle
hatırlanıyor. Noel Babayı
elinde bir liste ile dünyaya
yukarıdan bakarken, yorgun
bir satıcı kızı bir oyuncak
yığınının üzerinde otururken,
küçük bir çocuk yanlış çekmecede hediyeleri ararken gösteren resimleri
hala akıllardadır. 1961 Aralık ayındaki bu kapakta, tebrik kartı imalatçısı
olan Kansas City’den Rotaryen Joyce Hall’un özel koleksiyonundan alınmış
orijinal bir suluboya Rockwell ilüstrasyonu yer aldı.

34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / K A S I M - A R A L I K 2 0 1 5

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Rotary ve ShelterBox’tan Suriyeli
mültecilere destek

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,224,261 *
Kulüpler: *............................................................ 35,187
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 194,028
Kulüpler: ................................................................ 8,436
Interact
Üyeler: ................................................................ 429,203
Kulüpler: .............................................................. 18,661
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 197,869
Topluluk.................................................................. 8,603
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 30 Eylül 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
71
1,996
2430: Bölge:
90
2,337
2440. Bölge:
65
1,697
TOPLAM
234
6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Seoul, Kore, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

H

er gün 2011’den beri içsavaş ile boğuşan
Suriye’den 6,000’den fazla mülteci kaçıyor.
Eylül sonu itibariyle mülteci sayısı 4 milyon
100 bini aşmış, evlerini kaybedip başka yere taşınmak zorunda Suriye içinde yer değiştirenlerin sayısı da 7.6 milyonu
bulmuştu.
Uluslararası Rotary Genel Sekreteri John Hewko,
Suriye’li mültecilerin krizinin dünyanın merhamet duygusunu test ettiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler de olayları
uzun yıllardan beri ilk kez yaşanan bir durum olarak değerlendiriyor.
Rotary durumu yakından takip ediyor. John Hewko,
konu ile ilgili olarak şöyle konuşuyor: “Üyelerimizin büyük
bir içtenlikle, yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmış
olan bu insanların belirsizlik içinde çektikleri ızdıraba müdahele
etmek istediklerini biliyoruz. Rotaryenler olarak 100 yılı aşkın
bir zamandır yaptığımız insani hizmetlere uygun davranışı bu
konuda da gösterelim. Bu insanlık krizine yardımcı olmak için
ilişkilerinizi kullanıp gerekli desteğin oluşmasını sağlayın.”
Rotaryenler bu konuda uluslararası partner olan
ShelterBox’a bağışta bulunabilirler. Zaten dört yıldan beri
ShelterBox organizasyonu krizde yardımcı olmaya çalışıyor.
Mültecilerin geçiş noktası olan Yunanistan’da ShelterBox
çeşitli kuruluşlarla çalışarak yardım ve ihtiyaç maddesi temin ediyor.
Bugüne kadar mültecilere yardımı esirgemeyen Rotaryenlere de ayrıca teşekkür edden John Hewko, “Her mülteci,
her an bizim kalbimizde ve aklımızda” diyerek Rotary’nin ilgisini vurguluyor.
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