Bu akşam, İzmir’den sevgili Nermin’in yazdıklarını okuduğumda mutluluğumun tariff olanaksızdı;
cevabım da “...sen benim Adile Çavuş'umsun!” cümlesinden fazlasını yazamadım; emeklerine
teşekkür ediğ ellerine sağık dilerken...
Bu da, bugünümün bana armağanı olsun...
🐝
---------- Forwarded message --------From: Nermin YIGIT
Date: Tue, Mar 3, 2020 at 7:37 PM
Subject: Dünya Havacı Kadınlar Haftası
To: Can EREL
Can Bey;
Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nda bana rehberlik verdiğiniz 2017'den bu yana sizin sayenizde çok
şey öğrendim. En umutsuz anlarda, tam olamayacak dediğim zamanlarda bilginiz ve güzel enerjinizle
desteğinizi hissetmek çok onore ediciydi.
Sizden aldığım bu inanç ve kararlılığı kendi çevreme, Genç Kanatlar Topluluğu'ndaki arkadaşlarıma
aşılamak ve öğrendiklerimi aktarmak için çapa sarf ettim. Her sene "sanırım bu sene Dünya Havacı
Kadınlar Haftası'nda yapabileceğim hiçbir şey yok" dediğim anlarda tutku ve merakının peşinde giden,
henüz 14 yaşında bir kız çocuğu iken lise kayıt formunda babasına cinsiyet kısmına "kadın" yazmasını
direten, toplumda her cins ve kültürden insanların barışçıl, adil bir şekilde temsil edilmesine kalpten
inanan biri olarak bu sene de küçük bir katkı sağlamaya çalıştım/ çalıştık.
Etkinlik öncesi Atatürk'ün emaneti olan Türk Hava Kurumu'nun, şubelerine mali sıkıntı sebebiyle
verilen işten çıkarılma haberini kendi şubeminde de içinde olduğunu üzülerek almış ve motivasyonları
düşer diye konferans öncesi genç arkadaşlarıma söylememiştim.

Sunum yaparken Türk Hava Kurumu'nu, Türk Hava Kurumu'na emek verenleri, öncü olmuş kadın
havacıları, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nın resmiyet kazanmasında emeği ve izi olan; rol
modellerimden siz sayın Can Erel'i anmamak elbette ki olmazdı.

Belki Türk Hava Kurumu Gaziemir Şubesi diğer şubelerin akıbeti gibi kapanır, belki ben bir daha bu
organizasyonda yer alamam ama; yer aldığım her etkinlikte elimden gelen gayreti gösterdiğimi
bilmenizi, size müteşekkir olduğumu bilmenizi isterim.
Umarım Türk havacılığı ve havacılığa gönül vermiş herkesin güzel haberlerini alırız.
Eve gelir gelmez fotoğrafları atmak ve teşekkür etmek istedim. İçlerinden ilk eleme ile belirlediklerim
bunlar. Düşük fotoğraf kalitesi için affınıza sığınarak...
İyi akşamlar
Nermin YİĞİT

