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Yıllardır, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tayyare Mühendisi Selahattin Reşit ALAN’ı işleyen ve
kendisine gösterilen vefa eksikliğinin giderilmesine yönelik önerilerimi kapsayan yazılarımı yazar,
ilgili konferans ve sohbetlerimde değinirim...
Türk havacılık endüstrisinin akışını değiştiren 13 Temmuz 1938 kırımının üzerinden onca
zaman geçti!
... ALAN’ın adı, hatırası ve eserlerinden İZ yok!
... ne Eskişehir’de ve ne de İstanbul’da; hiç bir İZ yok!
Bu konuda yazdığım en son makale “Ya Vefa?...” başlığında ALAN'ın 37 yaşında iken İnönü,
Eskişehir meydanı yaklaşmasında havacılık yoluna hayatını feda ettiği günün 77’inci yıldönümüne
yaklaşırken Haziran 2015 içinde yazmıştım...

... akabinde her seviyedeki her bir ilgiliye de ekinde bu makalemde sunduğum (ALAN adı,
hayatı, ürünleri ve izleri ile bu aziz anının yaşatılması ile ilgili) sınıflandırılmış önerilerimi
ayrı ayrı göndermiştim. ALAN'dan bir İZ için yapılabilecekler o kadar çoktu ki; en iyilerini
ve nereden başlanabileceği ancak ortak akıl ile bulup ve işbirliği gerçekleştirilebilirdi...
Bu davetime,
 Programının çok yoğun olması nedeniyle maalesef katkı sunamayacağını bildiren belediye
başkanlığından,
 Önerilen anı bölümün açılmasını kuruluş amacı dışında bulan ama bölüm açılsa bile konuya
ilişkin günümüze kadar gelebilmiş herhangi bir eser ve belge de bulunmadığını belirten
kuvvet komutanlığına,
kadar değişen cevaplar almıştım; davetimi yinelesem de olumlu sonuç alamıyordum.
Yılmamış, hatta daha da ısrarcı ve yakarırcasına sürdürmüştüm çabalarımı...
...bu yakarışlar sonucu bazı umutlar filizlenmeye başladı; tomurcuklandı...

Geçen yılın son günlerinde bana ulaşan mesajda,
“...
Ben Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğretmenim. Öğrencilerimizin değerlerini
bilmesi yönünde çalışma yapıyoruz. Bu anlamda Selahattin Reşit Alan'ın hayatını sınıf
kapılarımızdan birine tasarımını yapmayı planladık.
...”
yazıyordu.
Araştırdım!
...Maltepe-İstanbul'da konuşlu Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ömer TEVETOĞLU öncülüğünde, öğrencilerinin değerlerini
bilmesi yönünde bir proje yapılıyordu...
 Bu proje kapsamında ülkemizde teknolojik açıdan değer oluşturmuş, fark yaratmış
bir büyüğümüzün hayatının sınıf kapılarından biri üzerine işlenmesi planlanmıştır.
 Proje ilgilileri, sevgili Sunay AKIN'a ulaşırlar; o da Selahattin Reşit ALAN'ı önerir.
 Ancak, proje ekibinde kullanabilecekleri malzeme ve detay bilgi de yoktur,
Selahattin Reşit ALAN hakkında; beni bulurlar...


Bu, ALAN’a vefa yönünde çabalarımın ilk karşılığı idi; Can’ca, canla-başla çalıştım; elimdeki
belgeleri ve fotoğrafları –kaynakları ile görüşüp izinlerini de tazeleyerek- paylaştım sevgili Ömer
öğretmenimle....
Aradan zaman geçti...
Bana onur veren bir iş teklifini aldığım o akşam üstü eve döndüğümde "...olmasaydınız
olamazdı!" notu ile paylaşılan,

fotoğrafını gördüm.
Sevgili Ömer öğretmene teşekkür mesajıma, “öğrenciler çok beğendiler; sürekli kapımızı
ziyaret eder oldular…” cevabını aldım...
...ve adıma kayıtlı yeni medya araçlarında “‘BİR’ inanırsa neler değişir...” başlıklı
paylaşımlarımla bu sevinçimi özetle duyurmaya çalıştım.
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Ardından, öğrencilerin Tayyare Mühendisi Selahattin Reşit ALAN kapısı ile fotoğrafları ve
düşünceleri ulaşmaya başladı...

Aynı yaklaşımla, Dr. Neva Çiftçioğlu, Dr. Aydın Köksal, Dr. Aziz Sancar ve Dr. Oktay Sinanoğlu
için de kapılar hazırlanmış; ne güzel bir düşünce...
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Yenileşime (inovasyona) dayalı ve güncel teknolojiden de yararlanarak,
 Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimine,
 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ömer TEVETOĞLU’na ve sevgili öğrencilerine,
bu örnek seviyede vefayı göstererek, adeta "Ancak, kavranmış doğru bir geçmiş geleceğin
pususlası olabilir!" sözümü kanıtlarcasına hayata geçirdikleri ve bu deneyimin her bir aşamasını
benimle paylaştıkları için teşekkür ederim.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tayyare Mühendisi Selahattin Reşit ALAN’a, yaşamına, ürünlerine ve
izlerine odaklanan, havacılığın akademik, görsel/gösterimsel/gösterisel katmanlarında da, bu işe
gönül vermiş, samimi bir inançla çalışan havacılar sayesinde güzel ve heyecan verici gelişmeler
duyacağımız zaman yakın.
...detaylar netleşince paylaşacak, sonuçlarını benzer şekilde duyuracağım; kıvanarak!
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