
12 - 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 4

Gary Huang genç 
yaşlarında çok spor 
yapmış. Basketbol 
en favori sporu. Li-

sede takımın kaptanı ve oyun kurucu-
su imiş. Huang o yılları “Boyum kısa 
idi ama çok hızlıydım. Topu nasıl çevi-
receğimi bilir ve kazanmak için takımı 
ayarlardım” diye hatırlıyor. Belki bu 
yıllar önceydi ama ister basketbolda, 
ister iş dünyasında, ister Rotary’de 
olsun, top çevirme Huang’ın oyunu 
olmaya devam ediyor. Aksiyon ve ge-
lişimi seviyor, meydan okumaya bayı-
lıyor. Taipei Rotary Kulübü ona Ro-
taryen olmak için çok genç olduğunu 
söylediği zaman, ısrar edip dokuz ay 
boyunca kulübün bütün toplantıla-
rına katılmış ve sonunda 30 yaşın-
da üyelik teklifi yapılmış. O günden 
beri de Huang hep ileri gitmeye ça-
lışmış. Rotary’ye katılımından beş yıl 
sonra Huang kulüp başkanı olmuş. 
Daha sonra Taiwan’ın en genç bölge 

guvernörü, ilk UR Direktörü ve ilk 
Rotary Vakfı mütevellisi olarak gö-
rev yapmış. Temmuz ayında da Ulus-
lararası Rotary’nin ilk Çinli başkanı 
olarak göreve başlamış bulunuyor.

Huang Güney Çin’in Fujian eya-
letinde doğmuş. Bir çok aile gibi, iç 
savaş sırasında ülkedeki komünist 
rejimden kaçan aile, Huang henüz 1 
yaşında iken 1947 yılında Taiwan’a 
yerleşmiş.

Huang’ın ailesi okulda başarılı 
olması için onu epey zorlamış ancak 
sadece sınıf notlarının önemli olma-
dığını da aşılamışlar. Huang o günler 
için şöyle diyor: “Babam bana B alma-
mın uygun olacağını söylerdi ama akti-
vitelere katılıp kulüplere girmemi ister-
di ve bunun bana ileride çok faydaları 
olacağını söylerdi.”

Huang’ın babası Rotaryen olma-
masına rağmen, oğluna hizmet ko-
nusunu aşılamış. Başkalarına yardım 
etmenin kendisine liderlik yolunu 

açacağını söylemiş. Bunun sonucu 
olarak da Huang lisede sınıf başkan-
lığı yapmış. Basketbol oynamasının 
yanı sıra, futbol oynamış ve atletizm 
de yapmış. Annesinin ısrarı üzerine 
de konuşma yarışmalarına katılmış 
ve çoğunu da kazanmış. Altı yıl bo-
yunca da her sabah Huang, okulda 
talebelerin biraraya gelmelerini orga-
nize etmiş. “Babam bu konuda bana 
hep destek oldu. Ne zaman bir kutla-
ma olsa, muhakkak o da katılırdı” di-
yen Huang babasının desteğini vur-
guluyor.

Lise ve iki yıllık askerlik göre-
vinden sonra Huang Michigan eya-
letine taşınmış ve Ypsilanti’de Eas-
tern Michigan Üniversitesine git-
miş. Taipei’den gelmiş bir genç için o 
günlerin Ortabatı Amerika’sının ne 
kadar temiz ve ilginç olduğunu hatır-
layan Huang, Amerikalı bir ailenin 
yanında kalmış. Aile Gary Cooper’ı 
çok sevdiği için de Huang’a Gary diye 
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Uluslararası Rotary Başkanı Gary C.K. Huang’ın, Taipei’deki Grand Hotel’de geleneksel 
Çin ceketi Tangzhuang ile bir pozu (Foto© Rotary International- Alyce Henson )
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hitap ediyormuş. Okul yıllarında bir 
onarım firmasında çalışmaya başla-
mış. Saatte 1.25 dolarla başlayan üc-
reti, bir kaç yıl sonra işi bıraktığında 
4.75 dolara yükselmiş. 1971 yılında 
işletme bölümünden mezun oldu-
ğunda memnuniyetini kendine bir 
mezuniyet yüzüğü alarak göstermiş: 
“Kendi paramla o güne kadar almış ol-
duğum en pahallı şey olduğu için bugün 
hala onu parmağıma takıyorum.”

Huang’ın babası Taiwan’da bir si-
gorta şirketinin başkanı olduğu için, 
oğlunun da aynı alanda bir kariyer 
için hazırlanması gerektiğini düşü-
nüyormuş. Bu nedenle Huang’ın eği-
timi New York Üniversitesinde de-
vam etmiş ve İngiltere, İsviçre, Al-
manya ve Japonya’da sigotacılık üze-
rine çalışmalar yapmış ve uluslararası 
bağlantılar kurmuş. Huang yıllar 
sonra UR başkanı olarak tüm dünya 
ile yeni ilişkiler kurmaya devam edi-
yor.

Huang daha sonra Taiwan’a dö-
nüp küçük bir sigorta firmasında ça-

lışmaya başlamış ve 15 yıl içinde bu 
şirketi ülkenin en büyüklerinden biri 
konumuna getirmiş. Bu arada şirke-
tin başkanı ile bir anlaşma yapmış ve 
tüm çalışmalarına Rotary’yi de kat-
ma konusunda müdahele istememiş. 
Huang bu konudaki düşüncesini şu 
sözleriyle açıklıyor: “Ne olursa olsun 
Rotary’deki çalışmalarıma devam et-
mek istiyordum.”

Huang’ Rotary’ye katıldığı yıl 
eşi Corinna Yao ile bir kilisede incil 
kurslarında tanıştı. Huang dışa dö-
nük ve sosyal bir kişiliğe sahipti. Yao 
ise içe dönüktü. Başlangıçta nasıl an-
laşacakları konusunda Yao’nun te-
reddütleri olmuş ama aradan geçen 
38 yıl sonra hala mutlu evliliklerine 
devam ediyorlar. İki kız ve bir oğlan 
sahibi olan çiftin iki de torunu var. 
Evan adlı torunu, Huang’ın UR’nin 
başkanı olacağını öğrendiği gün 
doğmuş. Evan ismi de Evanston’dan 
esinlenerek konmuş.  

Huang ve Yao aileyi Rotary ile 
büyütmüş bu nedenle çocuklarının 

hatıraları da Rotary dolu. En büyük 
kızı Linda “Rotary arkadaşları ile ba-
bamın neler yaptığını hep merak etmi-
şimdir. Onlar benim her zaman teyze-
lerim, amcalarım idi” diyor. İkinci kızı 
Nancy ilk kez babasıyla bir yetimha-
neyi ziyaret ettiğinde hissettiklerini 
şöyle anlatıyor: “İlk defa Rotary’nin 
neler yaptığına şahit oluyordum. Baba-
mın tutkusunu da unutamam.”

Yetimhane, bundan 30 yıl önce 
Huang’ı esinlendiren projelerden biri 
olmuş. Tesisleri gezerken, çocukların 
geceleri kalabalık odalarda yatmala-
rı, yemeklerde bir kase pirinci paylaş-
maları onu etkilemiş. Yetimhanedeki 
çocukların çoğu da Huang’ın çocuk-
larının yaşında imiş. İhtiyaç duyulan 
ise adeta sınırsız imiş. Çatının ona-
rılması, buzdolabı, klima, alt bezleri 
ve diğer malzemeler. Bütün bunları 
Taipei Rotary kulübü sağlamış. Hu-
ang ve bir Rotaryen arkadaşı, yetim-
hanedeki iki kıza sponsor olmuşlar. 
Huang ve arkadaşı, aynı zamanda 
kendi burçları da olan Çin burçla-

Huang ve Yao, Huang’ın büyüdüğü evde bahçeye bakan pencere önünde. Evin bulunduğu Yangmin dağları, kiraz ağaçları, şelaleler ve 
termal sularıyla biliniyor (Foto© Rotary International)



T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 4  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 15

rından horozda doğmuş iki tane dört 
yaşında kız seçmişler. Her ay bu kız-
ları yemeğe çıkarmışlar. Her yıl on-
ların okul masraflarını karşılamışlar 
ve sonunda üniversiteye de gönder-
mişler. Mezun olduklarında, müka-
fat olarak onları Hong-Kong’a gön-
dermişler ve döndüklerinde de iş bul-
malarına yardımcı olmuşlar. Aradan 
geçen 30 yıl sonra, Huang ve arkada-
şı hala kızlarla muntazaman yemeğe 
çıkıyorlar ama bu kez kızların ailele-
rini de alarak bu işi yapıyorlar.

Huang, Rotary’nin insanları yük-
selten bir olgu olduğuna inanıyor. 
Seçmiş olduğu tema “Rotary Hiz-
metlerinizle Işıldasın”, karanlık olan 
yerleri Rotary’nin aydınlatması ge-
reğine duyduğu ihtiyacın yansıması-
nı ifade ediyor. Huang ayrıca Rotary 
Hizmetlerinizle Işıldasın temasının, 
Rotaryenleri de Rotary’nin imajını 
parlatmaya yönelteceğini düşünüyor. 
Rotary’nin bir eğlence olmasını, zira 

Huang, Tayvan’da çocuk felcinden kurtulanların kurduğu koronun üyesi olan 
Grace Chang ile birarada. Huang, Kwang Ching adlı grubun 1988 UR Philadelphia 

Konvansiyonunda sahne almasını sağlamıştı (Üstte)
Huang ve Yao Taipei Roundtable Rotary Kulübünün berat alışını kutluyorlar. Çoğu 

kadınlardan oluşan kulübün 102 üyesi bulunuyor. Huang’ın eşi Yao kulübün Uluslararası 
İlişkiler Komitesi başkanlığı görevini sürdürüyor. Kulüp başkanı Sabrina Lui (ortada) ile 

beraber yapılan kutlama resmedilmiş. (altta)(Foto© Rotary International)



güzel vakit geçirmenin gerçek dostluk bağları oluşturdu-
ğunu, bunun ise üyeleri muhafaza ederek yenilerini de or-
ganizasyona katacağına inanıyor.

Üye yapmak, Huang’ın Rotary kariyerinin temel taşı-
nı oluşturuyor. Kulüp başkanı iken, kulübündeki Rotar-
yen sayısı 102’den 138’e çıkmış. Taiwan, Macau ve Hong-
Kong’u kapsayan bölgenin guvernörü iken, 19 yeni kulüp 
kurmuş. Huang bu yaklaşımını şöyle açıklıyor: “Şayet in-
sanları davet edecekseniz, bazı şeyleri ilginç yapmanız gerekir. 
Bunu yapabilirseniz insanlar bundan hoşlanacak ve tekrar ge-
leceklerdir.”

Huang’ın arkadaşı UR Direktörü Celia Elena Cruz de 
Giay, bu yaklaşımı destekliyor: “Rotary bir kuruluştur ama 
o kadar da ağırbaşlı değil. Başkan Gary Rotary’de eğlenceyi 
ön plana çıkarıyor zira Rotaryenlerin hizmet ederken eğlene-
lerinin nasıl kazanç sağlayan bir karışım olduğunu görüyor.”

Huang Rotary’nin kapısının gençlere de açılması ve 
daha fazla kadın üye alınması gerektiğini düşünüyor: “Bazı 
Rotaryenler çok tutucu. Kadın ve genç üye konusuna karşılar. 

Gençler bizim geleceğimiz. Bir kaç yıl içinde büyüyecekler  ve 
belki de bizden daha iyi ve hatta zengin olacaklar. Bu onlar 
için iyi, Rotary için iyi ve toplum için iyi bir şey.”

Bu konuyu şaka yapıyormuş gibi ele almasına rağmen, 
üyelik konusunda da ne kadar ciddi olduğunu ailesinin 
tüm fertlerini Rotaryen yaparak göstermiş bulunuyor. İlk 
kez eşi katılmış ve üç çocuğu da onu takip etmiş. Her biri 
ayrı bir kulüpte faaliyet gösteriyor. Oğlu Billy, Rotary’de 
olmanın aileyi daha yakınlaştırdığını söylüyor: “Faaliyetle-
re beraberce katılıyoruz ve babamı artık daha iyi anlıyorum.”

Huang, Rotary’de Aile kavramına yeni bir anlam vere-
rek, hayatının en önemli parçası dediği aileyi biraraya ge-
tiriyor. Başkalarının da kendisini örnek alacağını düşünen 
Huang, “Rotary’deki görevlerinizi yapmak için neden aileniz-
den ayrılasınız ki? Bu görevleri beraberce yapabilirsiniz. Böy-
lece iyi şeyler yapmak, bir aile etkinliği olur.”

Bu günlerde Huang basketbol yerine golf oynuyor ama 
kazanmak için ekibini kurmayı da unutmuyor – Rotary 
ekibini. - SUSIE MA 

Huang ve Yao’nun tüm aile fertleriyle çekilmiş resimleri. Önde Yao, Huang, kızı Linda ve eşi Eddie Lucero Jr., oğulları Eddie Lucero III (4 
yaşında) ve Evan (1 yaşında);Arka sırada oğlu Billy ve eşi Vesta ile kızı Nancy görülüyor. Bir ressam olan Yao, duvarda görülen resimleri 

yapmış. (Foto© Rotary International)
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