Gary C.K. Huang ile tanışın

R

otary’nin gelecek dönemki başkanı, üye sayısını arttırarak dünyanın ihtiyaçları ile kaynaklarımızı eşleştirmeyi arzu ediyor.
1 Temmuz’da başkanlığı üstlenecek olan Gary C.K. Huang,
1976’dan beri Rotaryen. Tayvan’ın
Taipei Rotary kulübü üyesi olan Huang, Rotary’de UR Başkan Yardımcılığı, ve direktörlük, Rotary Vakfı mütevellisi, Uluslararası Asamble
tartışma lideri, görev gücü koordinatörü ve komite başkanlığı gibi çeşitli
görevlerde bulunmuş.
İş yaşamında Huang, Malayan
Overseas Insurance Co.’nun başkanlığını ve Tayvan Sanayi ve Ticaret Geliştirme Konseyi kuruluşunun
genel sekreterliğini yapmış. Wah Lee
Industrial Corp. ve Panhsin Bankasıdanışmanlığı, Wah Hong Industrial
Corp. denetmenliği ve Federal Corporation ve Sunty Development Co.
Ltd. direktörlüğü görevlerinde bulunmuş.
Huang, Rotary ve iş dünyasındaki tecrübelerinden esinlenerek “Finding Solutions, Not Excuses” (Özür
değil, çözüm bulmak) adlı bir kitap
yazmış. Rotary’de yaptığı çalışmalar
sonrası UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü, Başkanlık Takdirnamesi, Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödülü ve Vakıf Seçkin Hizmet ödülüne
lâyık görülmüş.
Eşi Corinna Yao ile üç çocuk sahibi olan Huang ile, Rotary’nin söylev yazmanı Abby Breitstein, 14, 19
ve 20. zonların Kasım ayında Kudüste yapılan Enstitüsünde aşağıdaki
söyleşiyi yaptı.

THE ROTARIAN: Başkanlık

planlarınızda

üyeliğin yeri nedir?
Üye sayımız azaldı. Benim hedefim üye sayımızı 50,000 arttırmak.
Ekibimin bunu yapabileceğini biliyorum. Çin’e açılmada bir fırsat görüyoHUANG:

12 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 4

rum. Şayet Rusya’da 1,300 Rotaryen
varsa, Çin’de neden olmasın? Çinli yetkililer bana Rotary’nin iyi şeyler yaptığını düşündüklerini söylediler. Ancak
Çin’in sivil toplum kuruluşları yasası
çok kısıtlayıcı ve UR Yönetim Kurulu

sadece Şangay ve Pekin’de kulüp kurulmasını onayladı. Geçici kulüpleri başka
eyaletlerde de kurmalıyız. Yasalar değiştiği takdirde, bu kulüpler hemen beratlı
kulüp olarak faaliyetlerine devam edebilirler. Kanımca Amerikalılar Çin’in açılmasını istemiyorlar ama bunun neden
olduğunu anlayamıyorum. Asya ülkelerinin çoğu bunu arzu ediyor.
TR: Rotary’nin hedeflemesi gereken belirli bir grup var mı?
HUANG: GİM ve eski Rotaractlara odaklanmalıyız. Halen 30 yaşını aşmış olan
Rotaractları mezun olarak görüyoruz.
Bence onlar da Rotaryen olmalı. Rotaractlar zaten Rotary’nin temel bilgi ve
tecrübesine sahipler. Bir çoğu deniz aşırı görevlere veya askere ya da okumaya
gidiyor ve Rotary’yi unutuyor ya da çok
meşgul oldukları için ilgilenmiyor. Bu
insanları takip etmeliyiz. Şayet kısa toplantılar yapan ve büyük yemekler yemeyen kulüplere sponsor olabilirsek, onların ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum.
Bunu Tayvan’da başarı ile gerçekleştirdik. Eski Rotaract başkanları ve temsilcileri iyi birer Rotaryen oluyorlar.
TR: İnsanları Rotary’ye katılmaya davet
ederken onlara ne söylüyorsunuz?
HUANG: Rotary’nin özel olduğunu söylüyorum. İnsanların insanlara yardım
ettiğini ve bunu eğlenerek ve iyi birer
arkadaş olarak yaptıklarını belirtiyorum. Bazı potansiyel insanlar, haftalık
toplantılara katılamayacak kadar meşgul olduklarını söylüyorlar. Onlara her
toplantıya katılmaları gerekmediğini,
ne zaman isterlerse hizmete katılabileceklerini söylemeliyiz. İnsanlar yemek
zorunda, haftada bir defa da fazla değil.
Onlara, seyahat ettiklerinde, uygun ve
ucuz bir şekilde Rotary toplantılarında
yemek yiyecekleri gibi, yerel gelenek ve
lisanı bilen insanlarla dostluklar kurabileceklerini belirtiyorum.
TR: Yeni üye almadaki zorluklar nedir?
HUANG: Bir çok insan hala bunun bir erkek kulübü olduğunu sanıyor. Bazı Rotaryenler de böyle düşünüyor. Ben onlara eşlerinin vasıflarının uygun olup

olmadığını soruyorum. Eşinizi kulüpte
istemiyorsanız başka şey ama Rotaryen
olmak için vasıfları uygun değil dememelisiniz diyorum ve başka bir kulübe
üye olabileceğini belirtiyorum. Bu insanlar genelde muhafazakar oluyor. Bu
nedenle Japonya’da üye sayısı azalıyor.
Ama Kore’de, Tayvan ve Hindistan’da
her şey değişiyor ve kadın sayısı artıyor.
Gençler için de öyle. Onlara fırsat vermeliyiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bir
kaç sene içinde onlar bizden daha varlıklı ve daha başarılı olabilirler.

Gary C.K. Huang,
Başkanlık dönemine
doğru bakarken,
Rotary’yi daha büyük
ve daha parlak
yapacak planlar
yapıyor
Rotary’nin yeni üye alabileceğine ne
kadar eminsiniz? Bunu gerçekleştirecek
stratejiniz var mı?
HUANG: Önümüzdeki yıl, Rotaryenleri eşlerini ve çocuklarını Rotary’ye katılmaya davet edeceğiz. Rotary ile ilgisi
olan kişileri davet etmek pek zor olmasa
gerek. Avustralya’da Canberra enstitüsünde iki konuşmacıyı davet ettim. Her
ikisi de katıldı. Birisi büyük bir bankanın CEO’su idi. Kendi rozetimi çıkarıp
ona taktım ve o akşam onu aramıza kattım. Bu hepimizin yapmaya çalıştığı bir
şey olmalıdır. Ben toplantı konuşmacılarını, bazen onur misafirlerini toplantılarda Rotary’ye atılmaya davet ediyorum. Bir çok Rotaryen, bu tür insanların
çok meşgul olduğunu ve katılamayacaklarını düşünüyor. Bunu varsaymak bence yanlış.
TR: Etkin bir başkan olmak için hangi
güçlü yanınızı kullanacaksınız?
HUANG: Karar verdiğim zaman bir işi ne
kadar zor olursa olsun iyi yapmak isteTR:

rim. Tüm enerjimi, tüm bağlantılarımı
her imkanı kullanırım. İnsanlara tavsiyelerini sorarım ama kendi fikrim de
vardır. Bir kişi beni ikna ederse, fikrimi
değiştirebilirim. İnatçıyım ama çok da
fazla değil. Rotary’de çok çalışıyorum
çünkü bana verilmiş olan fırsat bir onurdur. Sabırlı olabilirim ve öğrenmeye açığım. Geçinilmesi kolay biriyim. Rotaryenlere ilham verebileceğimi düşünüyorum. Belki bunlar güç olarak bana sormuş olduğunuz şeylerdir.
TR: Sizi Rotary’ye çeken ne oldu?
HUANG: Lisedeyken, Rotary’den bir
ödül kazandım ve bu organizasyonda ne
kadar önemli insanlar olduğunu ve dolayısıyla iyi olduğunu düşündüm. Genç
olduğum için üç kez üyeliğim reddedildi ama bu benim için iyi oldu çünkü Rotaryen olmanın özel bir fırsat olduğunu
öğrendim.
TR: Döneminizde çok seyahat edeceksiniz. Özel ilginize ihtiyacı olan yerler var
mı?
HUANG: En büyük ilgiyi Afrika istiyor.
Orada o kadar büyük ilgi isteyen ve yapılması gereken şey var ki. Ondan sonra Hindistan geliyor. Bu ülke çok hızlı
büyüyor ama zengin ile fakir arasında
çok büyük farklılık var. Ve gerçekten
de Japonya’ya yardım etmek istiyorum.
Orada üyelikte büyük sorun var ve bunun değişmesi lazım. Japonlar çok iyi
Rotaryen olduklarını gösterdiler. Ve
tabi ki Çin. Şayet bir gün Çin dışa açılırsa, bu üyelik problemimizin yarısını çözer sanıyorum. Ama iyi kulüplerin yeni
kulüplere sponsor olmasından emin olmalıyız. Latin Amerika ülkeleri çok sevimli, insanları sıcak kanlı. Benim dönemimde konvansiyon Brezilya’nın São
Paulo şehrinde olacak. Bu nedenle bir
kaç kez oraya gideceğim. Ne zaman o
bölgeye gitsem yeni bir kulüp kurulduğunu görmekten mutluluk duyuyorum.
TR: Gitmeyeceğiniz bölgeler var mı?
HUANG: Hayır. Gittiğim her yerde iyi
Rotaryenlerle karşılaşıyorum. Yeni yemekleri denemeyi, yeni yerleri görmeyi,
yeni dostluklar oluşturmayı seviyorum.
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Gitmek istemediğim bir yer yok. Eşim benim sürekli şöyle dediğimi söylüyor: “Yeni bir kulüp berat alırsa, seneye oraya gideceğim.” Bunu şimdiye kadar bir çok yerde söyledim. Karım bana
söz vermememi, çok uzak olduğunu, büyük olasılıkla tekrar
gidemeyeceğimi hatırlatır. Kendisi benden daha pratiktir.
Ben ise hep teşvik etmek isterim.
TR: “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” teması nasıl oluştu ve bunun Rotaryenler için ne anlam ifade edeceğini düşünüyorsunuz?
HUANG: Rotary’de başkan yardımcısı olduğumda temayı düşünmeye başladım. 11 Eylül 2011 nedeniyle çok zor bir yıldı. O zaman şöyle düşündüm: “Şayet bir gün başkan olursam,
hangi temayı kullanırım?” Kitabımın adını kullanmayı düşündüm: Özür Değil, Çözüm Bulun. Tayvanda bazı iyi arkadaşlarım, eski guvernörlere danıştım. Bir kaç beyin fırtınası
toplantımız oldu. Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın temasını
seçtim çünkü Rotary’yi topluma yeterince gösteremedik. Rotary dünyanın bir çok yerinde çok iyi şeyler yaptı. Yaptıklarımızdan gurur duymalıyız. Bundan 20-30 yıl önce, düşük bir
profil gösteriyorduk ve mütevazi davranıyorduk. İnsanlara
yardım ediyorum, bağış yapıyorum demememiz gerektiğini
hissediyorduk. Bugün ise durum farklı. İyi bir şeyler yapıyorsak, insanlara bunu anlatmalıyız çünkü bu sayede daha fazla
insan katılacak ve ihtiyacı olanlara yardım ulaşacaktır.
TR: Bazı başkanlar gelenekçidir, bazıları putları yıkan yapıya
sahiptir. Siz hangi gruptansınız? Rotary’nin silkelenmeye mi
yoksa ince ayara mı ihtiyacı var?
HUANG: İnsanların hatırlayacağı bir şey yapmak istiyorum.
Ama görev bir yıl sürüyor. Büyük değişiklikler yapmak için
yeterli bir zaman değil. Ayrıca, sadece değişim yapmış olmak
için de değişim yapmak iyi bir şey değil. Ama meydan okumalardan korkmuyorum ve yanlış bir şey gördüğümde, işlerin doğru yöne gitmesini sağlama alırım. Herşeyi değiştirmek
başkanın görevi değildir. İyileştirebileceğimiz çok şey var ama
zaman ve sabır gerekir. Benim görevim kurumun düzgün bir
şekilde işlemesini sağlamaktır. İnsanlar beni bu kuruma hizmet etmem için seçtiler ve ben de elimden gelenin en iyisini
yapacağım çünkü bu insanın eline bir kez geçen fırsattır. Benden sonra gelecek başkanlar için bir yol açacağım.
TR: Mirasınızın ne olmasını istersiniz?
HUANG: Bu görevi alan ilk Çinliyim ve bu nedenle ağır bir yüküm var. Şayet başarılı olursam, başka Çinli ve Asyalıların da
şansı artacaktır. Başaramazsam, onların şanslarına da zarar
vermiş olurum. Geriye bakmak ve insanların doğru seçimi
yaptıklarını görmek istiyorum. Rotaryenleri işin içine katan,
yaşadıkları tecrübeyi daha eğlenceli yapan ve daha fazla aileyi
işin içine katan biri olmak istiyorum. Rotary bir çok insana
yardım ediyor ama biz hala küçük bir azınlığız. Şayet toplumun daha fazla ilgisini çekersek, daha fazla insan bize katılacaktır. Böylece dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebiliriz. ❏
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