
'Dünyayı yardımlaşma ayakta tutuyor'

Türkiye / 12/11/2011

Van depremzedelerine yardım için Türkiye'ye gelen ancak 5.6'lık ikinci depremde Bayram Otel enkazından 

çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Atsushi Miyazaki, çalıştığı yardım kuruluşu AAR Japonya'ya neden katıldığını, 

kurumun sitesindeki mektubunda anlatmıştı.

İşte o mektup:

"Yalnızca gelişmiş ülkelerden değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerden büyük Japonya depremi 

kurbanlarına gönderilen pek çok yardım ülkelerarası karşılıklı yardımlaşmanın dünyayı ayakta tuttuğunu bir kez 

daha anlamamı sağladı. Dünyadaki acil yardıma ihtiyacı olan insanları düşündüğüm zaman, Tohoku bölgesi de 

dahil olmak üzere, farkına vardım ki organizasyon yönetimi, halkla ilişkiler ve savunma aktiviteleriyle ilgili daha 

önce görev aldığım sivil toplum kuruluşlarında kazandığım tüm tecrübelerimi bu insanlar için faydalı hale 

getirebilirim. ‘Barış inşası’ alanına hep ilgili oldum. Tohoku’daki depremi görmek dünyada zor durumda olan 

insanlara yardım etme arzumu güçlendirdi ve bu aynı zamanda, inanıyorum ki, barış inşasına da yönlendirdi. AAR 

Japonya bu tür aktivitelere adanmış bir organizasyondur ve bu benim sizle çalışmayı istememin nedenidir."

Atsushi Miyazaki 

8 Haziran 2011 

AAR Japonya Başkanı Osa: Dünyadan mesaj yağıyor 

Association for Aid and Relief (AAR) Japonya Başkanı Yukie Osa, Atsushi Miyazaki’nin hayatını kaybetmesi üzerine 

yardım kuruluşunun sitesinden bir açıklama yayımladı. Miyazaki’nin, AAR Japonya’ya haziranda katıldığını, 

ağustosta eğitime başladığını ve 1 Eylül’de devamlı kadrolu çalışan olduğunu belirtti. Osa, dünyanın birçok 

yerinden hayatını yitiren Miyazaki’nin ölümüyle ilgili üzüntülerinin bildirildiği çok sayıda taziye mesajı aldıklarını 

ifade ederek “Her mesajı yanıtlayamadığımız için üzgünüz ancak duyarlılığınız için hepimiz sizlere şükran 

duyuyoruz” dedi. Osa mesajında, Türkiye’de Miyazaki’yle birlikte çalışan Yumeka Ota’nın arkadaşıyla ilgili şu 

sözlerine de yer verdi: “Kendisini işe adamış ve çalışkan diğer taraftan, da her zaman düşünceli ve gülümseyen 

biriydi. Kariyerinde, ileride, daha da ilerlemesini ve arzu ettiği gibi pek çok aktivitede yer alacağını umuyorduk. 
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Onun ani ölümünü hâlâ kabul edemiyoruz.” 

Türkiye Miyazaki’yi unutmayacak 

Yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki için dün sosyal medyada da duygusal bir kampanya başlatıldı. Birçok sitede ve 

blogda Miyazaki ile ilgili yazılar ve şiirler yazılırken, Facebook’ta da adına bir sayfa açıldı. Sayfaya birkaç saat 

içinde onlarca mesaj yağdı. Sayfada yer alan mesajlarda şöyle denildi: 

“Tanımadığı insanları yaşatmak için Japonya’dan gelen kahramanı yaşatamadık, bari adını yaşatalım. Van’a 

Atsushi Miyazaki Hastanesi yapılsın. Bunu bir kampanyaya çevirebilmemiz için daha çok duyurmamız lazım.” 

Miyazaki için açılan kampanya ile ilgili olarak ilk adımı İstanbul Bahçelievler Belediyesi attı. Bahçelievler Belediye 

Başkanı Osman Develioğlu “Yaşasın Miyazaki insanlığı” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Yardım gönüllüsü 

Atsushi Miyazaki’nin adı Bahçelievler’de yeni yapılan Deprem Arama Kurtarma, Afet Sivil Savunma ve Trafik 

Eğitim Parkı’na verilecek. Van’ımızda can kurtarmaya çalışan Japonya’nın asil insanlarını Türk halkı olarak asla 

unutmayacağız” dedi. (İSTANBUL/RADİKAL)
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