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     1957 Eskiþehir doðumluyum. Rahmetli babam, asýl 

uðraþý dalý farklý bir kurumda çalýþýyor. Fakat kurumun 

nadiren yaptýðý masa üstü isimlikler o zaman çok 

popüler. Makam sahibi kiþiler bu isimliklerden elde 

etmek istiyorlar ve çok yoðun talep var. Kasabamýzýn 

belediye baþkaný da bu isimliklerden istediðini 

babama, babamda isimlik talebi olduðunu kurumuna 

iletir. Bir süre sonra o nadiren yapýlan isimlik üretimi 

zamaný gelir ve babama sorarlar; -"Hani isimlik talebin 

vardý. Ad, Soyad ne?" Babam ne yaptýysa da belediye 

baþkanýnýn soyadýný hatýrlayamaz. Ama hakkýný 

kaybetmemek için "Oðluma bari yaptýrayým" diye 

düþünüp, bozuntuya vermeden cevaplar: "Erol Þenuz"  

-"Peki mesleðine ne yazalým?" diye sorduklarýnda kýsa 

bir duraklamadan sonra onu da yanýtlar: "Makina 

Mühendisi"… Ýlkokul I. Sýnýfa gidiyordum ve bir masa 

üstü isimlik sahibiydim;

Erol Þenuz / Mak.Müh.

Anlayacaðýnýz baþka bir seçme þansým kalmamýþtý… 

Kýsýntýlý ekonomik koþullarýmýz ve kalacak yer 

sýkýntýlarýndan zaman zaman gar ve otogarlarda 

yatarak sýnavlara girme pahasýna da olsa, 1982 yýlýnda 

Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliði bölümünden 

mezun oldum.

Ýþ hayatýma 1982 yýlýnda EMSAN - Eskiþehir Makina 

Sanayisi'nde baþladým. 1983 yýlýnda Ankara J.Aðýr 

Bakým Fabrikasý'nda askerliðimi yaptým. Ayný yýllarda 

2.085 gün gibi uzun bir süre flört ettiðim Mine Haným 

ile evlendim.

Neden anlattýðým yazýmýn ilerleyen bölümlerinde 
anlaþýlacak bir anýmý aktarmalýyým: 1984 yýlýnda 
askerliðimi bitirmiþ, evli ve iþsizdim. Bozüyük Toprak 
Seramik Fabrikalarý’nýn açýlýþý yapýlacak ve temizlik 
müteahhidi eleman arýyordu. Hiç unutamýyorum: 
Fabrikanýn o uzun uzun camlarýný iþ buldum diye nasýl 
hevesle sildiysem?  Ýþ bitiminde çift ücret almýþtým.
Yine 1984 yýlýnda biricik kýzým ve þansým Duygu 
dünyaya geldi.

1984 -1987 yýllarýnda Eskiþehir ENTÝL Döküm 
Fabrikasýn’da Bakým Þefi olarak görev yaptým.

1987 - 2007 yýllarýnda hani o mühendisliðimin ilk 
yýllarýnda camlarýný silmiþ olduðumu hiç unutmadan 
ve özellikle verilen iþi, görevi beðenmeyenlere hiç 
gocunmadan, gururla anlattýðým, Bozüyük Toprak 
Seramik Fabrikasý'nda sýrasý ile: "Bakým Þefi", 
"Yardýmcý Ýþletmeler Þefi" ve 1995 yýlýndan itibaren 
"Yardýmcý Ýþletmeler Müdürü" olarak görev yaptým. 
Burada birçok bakým faaliyeti, iyileþtirme ve sistemi 
çalýþmalarýnýn haricinde; kendi bünyemizde proje- 
lendirilmesi ve imalatýnýn önderliðini yapmýþ 
olduðum, ithal edilen emsallerine göre %80 daha ucuz, 
el ile üretime göre %50 daha az iþçilikle ve %100 daha 
fazla ürün elde edebilen, toplamda 30 adet Döküm 
Makinalerinin üretimlerini gerçekleþtirdim. 2007 
yýlýnda emekli olup ayrýldým.
Halen ODÖKSAN Osmaneli Döküm Sanayi 
Fabrikasýn’da Bakým Müdürü olarak görev yapmak- 
tayým.

NASIL MAKÝNE MÜHENDÝSÝ OLDUM …

ÝÞ ARADIÐIM GÜNLER, ÝÞ HAYATIM…
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Ayný zamanda kendimi ifade eden, 50 yýllýk yaþantým 

ve 25 yýllýk meslek hayatýmda edindiðim tecrübe- 

lerden yola çýkarak öðrenci ve genç meslektaþlarýma 

öðütlerim olacak:

  Öðrenmek için elinize geçen hiçbir fýrsatý 

ýskalamayýn. Unutmayýn ki ihmal ettiðiniz her þeyi 

mesleðiniz gereði bir gün mutlaka öðrenmek, çözmek 

zorunda kalacaksýnýz.

       Maddiyata önem vermeyin. Aza kanaat edin. Köþe 

dönücü olmayýn. Önce hizmetinizi verin. Sonra 

isteyin.

     Mesleðinizi sevin. Güzel ülkemize yararlý kiþiler 

olun.

ÖÐRENCÝ VE GENÇ MESLEKTAÞLARIMA
KISSADAN HÝSSELER…

      "Ýþ yerinde iþ yapýlýr" prensibiniz olsun. Ýþe karþý 

bir duruþunuz olsun. Ýþe karþý agrasif ve disiplinli olun.

       Hayatta kendinize dair ve sizi hatýrlatacak özeliniz 

olsun.

       Az ama gerçek dostlar edinin.

       Ailenizi önemseyin. Sevin. Mutlu olun.

VEDA ZAMANI…

Sýnýrlý imkanlarý ile bu günlere gelmemde katkýlarý 

olan aileme, iyi ve kötü günlerimde her zaman 

yanýmda ve destekleyicim olan sevgili eþime, 

Mühendislik öðreniminde III. yýlýnda olan ve bu güne 

kadar hiçbir problem yaþatmayan, yaþamadýðýmýz 

biricik kýzýma, Emekleri geçen hocalarýma ve 

meslektaþlarýma sonsuz teþekkürlerimle, sevgi ve 

saygýlarýmý sunuyorum. HOÞÇAKALIN…

Karikatüristimiz Hikmet CERRAH ‘ýn dünyada en çok satýlan gazete olan
YOMIURI SHIMBUN gazetesinin düzenlediði 29. karikatür yarýþmasýnda “ Jüri Özel Ödülü’nü”

kazanan karikatürdür. Kendisine Mesleðinde Baþarýlarýnýn Devamýný Dileriz.
Yarýþmanýn Konusu : DÝÞLER

29th. Yomiuri Shimbun Cartoon Contest “SPECIAL PRIZE OF SELECTION COMMITTEE” award ; Hikmet CERRAH / TURKEY
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SanatYüzme bilmeyen
'sevincin' denize düþen ayak izi…

Rahmi EMEÇ

Ne  yazmalý?
Ýþin içine ölüm girince 'yas' kaçýnýlmaz bir hal alýyor. 
Hele o sözünü ettiðimiz ölüm bir nefeslik 
mesafedeyken… Ve günün birinde en yakýnýmýzdakini 
alýp götürdüðünde…
Ne  yazmalý?
Yas, ölüm defterine eklenenlerin sayýsý arttýkça, ayný 
ayak izlerinin üstünde yürür gibi oluyor insan. Derin 
bir uykunun içinde, bütün renklerin 'griye' doðru yol 
aldýðý avuç içi kadar küçülmüþ dünyada, adeta bir 
sayýklama haliyle yürür gibi…
Ne  yazmalý?
Yas tutma nöbetleriyle 'gri' dünyanýn arasýnda garip bir 
uyum var. Sözcüklerin, tanýma çýksa da bir türlü 
cümleye dönüþemediði gibi…
O bir nefeslik yakýnýmýzda dolaþan ölümün, aniden 
içimizden birini yýkývermesiyle birlikte onun kim bilir 
kaçýncý ayak izlerinin üstünde yürüyoruz.

Ne yazmalý? sorusunun yanýtý çok aðýr. Benimki 
acýnýn yolculuðuna bir 'deðini' olabilir ancak.
Yukarýda sözünü ettiðim 'yas',  insanýn 'kendisinden 
taþtýðý' bir zaman diliminde çýkar gelir. Ölümü 
düþündüðünüz zaman gelir… Basýn tarihimiz de, 
böyle bir 'yas'ýn bizi kendimizden sýk sýk taþýrdýðý bir 
tarihtir ve o 'kötü tarih' 1909 yýlýnda Hasan Fehmi 
Bey'in öldürülmesiyle baþlar.
Arada çok sayýda 'yas' var. Çok sayýda ayný ayak 
izinden yürünmüþ takvim yapraklarý…

Birincisi Abdi Ýpekçi'dir. Tarih: 1 Þubat 1979.
Ýkincisi Uður Mumcu. Tarih: 24 Ocak 1993.
Üçüncüsü Metin Göktepe. Tarih: 8 Ocak 1996.
Ve eklenen son yaprak: Hrant Dink. Tarih: 19 Ocak 
2007 Dördünün de 'kötü tarihi' , yaþadýðýmýz ocak- 
þubat aylarýna düþüyor.

***
Basýn tarihimizde bir baþka ölüm 'tekelleþme'dir. 
Çünkü onun için aralanan kapýlardan; sendikasýz- 
laþtýrma, düþük ücret, iþsizlik, kýsacasý geleceksizlik 
girdi.
Þu 'yas' aylarýnda þunu da söylemeli: Basýn tarihimiz, 
1960'lý yýllarýn baþlarýnda bir 'sevinç' yaþamýþtý. O 
sevinç, basýn emekçilerine 'geniþ haklar' tanýyan 212 
sayýlý yasaydý. Þimdi her þeyde olduðu gibi, o konuda 
da 'rövanþý' almak isteyenler var. Öyle ki, kýsaltýlmýþý 
bir 'yýlan ýslýðýný andýran' Sosyal Sigortalar ve Genel 
Saðlýk Sigortasý (SSGSS) ile 'yýpranma' payýmýz 
kaldýrýlýyor. 20 yýlda 5 yýla tekabül eden 'yýpranma' 
yeni yasayla yok olacak. 

***
Yukarýda saydýðým; Hasan Fehmi Bey'den Hrant 
Dink'e uzanan 'gazeteci cinayetlerine' bir yenisi 
ekleniyor: Toplu cinayet!
Bizim 1960'lý yýllarýn baþýnda elde ettiðimiz o 212 
sayýlý 'sevinç', çalýþma yaþamýnda henüz 'yüzme 
öðrenemeden'  onca ölümün yasýnda ayak izlerini 
sürüp gelmiþken, þimdi koca bir denizin içine atýlmak 
üzere.

bültenbültenTMMOB

1

9

5

4

53


