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Yeni Nükleer 
Felaketler Yolda mı? 
 ABD’nin nükleer santralleri,  

sanılandan daha büyük  
bir risk altında olabilir 
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Aslıhan Gedik tarafından 
kurulan Wild@Life Vakfı, 
savaş bölgelerinden, kaçak 
avcılardan, yasa dışı hayvan 
ticaretinden kurtardıkları vahşi 
hayvanları rehabilite edip doğal 
yaşam alanlarına salıyor
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maruz bırakılan vahşi hayvanları kurtarıyor. Ama hiç şüphe-
siz, Suriye iç savaşındaki bir operasyon bunlar arasındaki en 
zorlusu olmuş. Aslıhan Gedik ve ekibi kuzey Suriye’deki bir 
hayvanat bahçesinde kalan vahşi hayvanları kurtarmış. Savaş 
nedeniyle sahibinin ABD’ye kaçtığı hayvanat bahçesindeki can-
lılar kaderlerine terk edilmiş. Açlıktan birbirini yemeye başla-
yan hayvanları kurtarmaya giden ekip, bu süreçte Türkiye’den 
de yardım almış. Hayvanat bahçesindeki onlarca hayvandan 
hayatta kalan 13’ünü Türkiye tarafına geçirmeyi başarmışlar. Bu 
hayvanlar arasında aslan, sırtlan, ayı gibi canlılar bulunuyor-
muş. “Kilis'te bomba sesleri altında plan yapıp Çobanbey'den 
sınırın diğer tarafına geçmek, hayvanları alıp geri gelmek, şu 
ana kadar yaptığımız en riskli, ama bir o kadar da tatmin edici 
işti” diyor Aslıhan Gedik ve devam ediyor: “O hayvanların da 
yaşam hakkı vardı ve Türkiye sayesinde dünyada ilk kez savaş 
mağduru hayvan mülteci statüsüne kavuştu.” 

Wild@Life Vakfı’nın yoğun olarak çalıştığı bir bölge de 
Endonezya Yağmur Ormanları. Zira burada palm yağı endüst-
risi yeni tarım sahaları açmak için yağmur ormanlarını yok 
ediyor. Buna bağlı olarak bölgede yaşayan orangutanlar da 
yok oluyor. Öyle ki orangutan nüfusunun yarısı sadece 16 
yılda palm yağı endüstrisi tarafından yok edilmiş. Kaplanlara, 
orangutanlara ve fillere ev sahipliği yapan Tesso Nilo Milli 
Parkı’nın dörtte üçünden fazlası yasadışı palm yağı plantas-
yonlarına dönüştürülmüş. “Wild@Life olarak uzun yıllardır 
Endonezya'da üç yerel orangutan kurtarma organizasyonu ile 
iş birliği yapıyoruz” diyor Aslıhan Gedik ve devam ediyor: “Yok 
edilen ormanlarda orangutanlar genellikle ağaçlardan aşağı 
inerken öldürülüyor, bebekleri ise hayvan ticaretinde kullanılı-
yor. Wild@Life katliamdan sağ çıkanları merkeze alıyor, tedavi 
ediyor ve zamanı geldiğinde güvenliğini tesis ettiği yağmur 
ormanlarına salıyor.” 

Türkiye’de de Vakfın Açılması Planlanıyor 
Aslıhan Gedik, Wild@Life’ı Almanya’da Alman yasalarına 
göre kurmuş. Vakıf, gönüllülerin bağışları ve Gedik’in kendi 
gelirinden aktardığı parayla faaliyetlerini sürdürüyor. Vakfın 
Türkiye’de bir şubesi yok, ama Aslıhan Gedik bu yılın sonunda 
Türkiye’de de bir şube açmayı planlıyor. “Wild@Life’ta kimse 
maaş almıyor. Bize gelen 100 liranın tamamı projeler için har-
canıyor. Ufak bir vakıfız, ama her şeyi hakkıyla yapıyoruz” 
diyor Aslıhan Gedik ve devam ediyor: “Amacımız, gelecek 
nesillerin de görebileceği vahşi yaşam alanlarını korumak ve 
sürdürmek, insanların bu türleri sadece kitaplarda görmeme-
lerini ve yaşamın çeşitliliğini sürdürmeye katkı sağlamak.” <BW>

K ontrolsüz endüstrileşme, ormanların tarım alan-
ları açmak için yok edilmesi, kaçak avcılık, savaşlar 
ve daha burada sayamadığımız birçok neden vahşi 

yaşamın yok olmasına ve birçok türün gezegen üzerinden 
silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Son 
40 yılda yaban hayatının yüzde 52’si yok oldu. Hayvan popü-
lasyonundaki keskin düşüşe dikkat çeken bilim insanları, şu 
anda gezegenin altıncı kitlesel yok olma döneminin ortasında 
olduğunu belirtiyor. Geçmişte bu türlerin ortadan kalkması-
nın temel nedeni doğal afetler ve asteroit çarpması iken, bu 
dönemin en büyük tehdidini insanoğlu oluşturuyor. Durum 
bu kadar ciddi boyutlara ulaşmışken bile insanoğlunun büyük 
kısmı gereken aksiyonları almıyor. Birçok insan vahşi yaşamın 
bu şekilde yok edilmesine seyirci kalırken, bazıları da çıkar-
ları uğruna bizzat bu yok oluşun sebebi oluyor. Ama neyse ki 
hayatlarını bu kötü gidişi durdurmaya adayanlar var.  

Bu insanlardan biri olan Aslıhan Gedik, 2015 yılında 
Almanya’da kurduğu Wild@Life e.V. adlı vakıf ile vahşi hayatın 
korunmasına yönelik çalışmalarda bulunuyor. Vakfın faaliyet-
leri arasında kötü koşullar altında tutulan aslan ve fillerin kur-
tarılması, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanı olan Afrika’da 
serbest bırakılması yer alıyor. Aslıhan Gedik’in kurucu başkanı 
olduğu Wild@Life Vakfı, bunun yanı sıra Angola’da şempanze, 
Endonezya’da orangutan, Vietnam’da primat, Almanya’da 
çiftlik hayvanları, Türkiye’de sokak köpekleri ve kedileri-
nin kurtarılması gibi faaliyetlerde de bulunuyor. Primatların 
hayvan deneylerinde kullanımını engellemek de vakfın diğer 
işleri arasında yer alıyor.  

“Uzun süredir vahşi yaşamın içindeyim ve vahşi hayatı 
kurtarmaya yönelik tecrübem var” diyor Aslıhan Gedik ve 
devam ediyor: “Afrika'da vahşi hayvanları tuzaklardan kurtar-
mak, aslanların ve fillerin korunması ve kurtarılması, doğal 
hayatın öneminin anlatılması, yağmur ormanlarında orangu-
tanların korunması, deneylerden primatların kurtarılması, ev 
hayvanı olarak hapsedilen vahşi hayvanların doğaya kazan-
dırılması gibi faaliyetler vakfımızın işleri arasında yer alıyor.”   

Annesinin diplomat olması nedeniyle çocukluk döneminin 
büyük kısmını yurt dışında geçiren Gedik, eğitim hayatından 
sonra atıldığı profesyonel yaşamının da önemli bir bölümünü 
Türkiye dışında geçirmiş. Farklı bankalarda Türkiye ve Avrupa 
ülkelerinde yönetici olarak çalışan Aslıhan Gedik, bugün de 
profesyonel yaşamını MCE Bank’ta yatırım bankacılığı ve 
hazine bölümünde yöneticilik yaparak sürdürüyor. Ayrıca 
OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) 
konsey üyesi ve İngiliz Ticaret Odası Almanya Rhein Main 
yönetim kurulu üyesi olan Gedik, African Lion Environmental 
Research Trust'ın büyükelçiliği, Primate Freedom Project 
yönetim kurulu üyeliği Gatewaytohell organizasyonu kurucu 
üyeliği ve Orangutan Outreach Avrupa temsilciliği gibi vahşi 
yaşamı korumaya yönelik organizasyonlarda yer alıyor. 

“Hayatım boyunca kalbimde yatan tutkunun peşinden 
gittim. İki kişilik bir hayatı tek hayat olarak yaşadığımı söyle-
yebiliriz” diyor Aslıhan Gedik ve devam ediyor: “Kazancımı 
gezegeni iyileştirmek için harcadım ve harcamaya devam 
ediyorum.” 

Suriye Savaşından Vahşi Hayvanları Kurtarmak
Wild@Life, Afrika’da ya da Endonezya, Malezya gibi 
Güneydoğu Asya ülkelerinde zorlu ve tehlikeli operasyonlarla 
kaçak avcılıkla mücadele ediyor, esaret altında kötü şartlara 
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Aslıhan Gedik ve ekibi, 
Suriye'deki iç savaştan 
13 vahşi hayvanı kurtardı
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