Ömer Rüþtü USLUOÐLU

1932 yýlýnda Eskiþehir'de doðdum. 1949-1950 yýlýnda

gördüm. Karayollarý temel kursunda (bütün inþaat

Eskiþehir Sanat Enstitüsünde orta ve lise tahsilini

makinalarýnýn) tamirleri, iþleyiþ sistemlerini,

yaptým.

Bayýndýrlýk Bakanlýðýndaki ýsýtma, havalandýrma,
klima ve soðutma kurslarýný gördüm.

Eskiþehir Uçak Fabrikasýnda bir süre çalýþtýktan sonra
Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi'nin Makina

Emekli olup, kendime ait Makine Mühendisliði

Mühendisliði Bölümü'ne girdim. 1955-56 yýlýnda

Büromu açtýktan sonra bu kurslardan büyük

Makina Mühendisi olarak mezun oldum.

istifadelerim oldu. Pek çok firmada kontrol
mühendisliði yaptým. Projelerini yaptým. 1996 yýlýndan

Üniversitedeki öðretim yýllarýnda ve emekliliðe kadar

beri de Eskiþehir'e gelen doðalgaz tesisatlarýnýn proje

geçen meslek hayatýmda;

ve kontrollüklerini yapmaktayým.

Buhar türbünlerinin sökülmesinde, montajýnda ve

Makine Mühendisleri Odasý'nýn 50 yýllýk 1136 sicil

ayarlarýnda, 550 HP (beygir gücündeki) MAN

no'lu bir üyesi olmaktan kývanç duymaktayým. Ömrüm

Lokomotiflerinin hidrolik þanzumanlarýnýn

oldukça çalýþmaya devam edeceðim. Bana bu fýrsatý

tamirlerinde bulundum. Uçak Fabrikasýnýn motor

verdiði için ayrýca MMO Eskiþehir Þubesi

tamir atelyesindeki 12 silindirli yýldýz motorlarýnýn

Baþkanlýðý'na teþekkür ederim.

sökülmesi ve montajýnda, özellikle burada kompratör,
pasametre gibi ölçü aletleriyle nasýl ölçüm yapýldýðýný

Saygýlarýmla,

Eskim Makina

Eskim Makinadan görüntüler

1972 yýlý itibari ile ESMETAL endüstriel tesislerde
gereksinim duyulan ekipmanlarýn üretimi ve endüstriel
tesis montajlarýnda Türkiye'nin farklý bölgelerine
yaptýðý iþler ile imza atmýþ ve 34 yýl süresince hizmet
kalitesinin ivmesini daima daha yukarýya taþýmayý
baþarmýþtýr.
Kaliteli iþ gücü, çaðdaþ teknolojisi ve her yaptýðý iþe
gösterdiði titizlik ESMETAL'in baþarýsýnýn anahtarlarý
arasýnda ilk sýralarda yer almýþtýr.
ESMETAL 1996 yýlýnda merkezini Eskiþehir Organize
Sanayi Bölgesine taþýmýþ ve hizmetlerine, ilk günün
heycaný ve 34 yýlýn profesyonelliði ile devam
etmektedir.
MÝSYON
Endüstriel tesislerde gereksinim duyulan ekipmanlarýn
üretimi ve endüstriel tesis montajlarýnda; üretimimizi
ve çalýþanlarýmýz geliþtirerek sektörde lider, %100
müþteri memnuniyeti ile sektörünün öncü kuruluþu
olmaktýr.
VÝZYON
Çalýþanlrýn geliþimini ve güvenliðini ön planda tutarak,
üretim kalitemizin baþarý grafiðini en üst düzeye
çýkarmak.

FAALÝYET ALANLARI
Çelik Konstrüksiyon Depo, Antrepo, Fabrika imalat
ve montajý Kimyevi Madde ve Akaryakýt Tank Ýmalatý
Mekanik Makina Ýmalat ve Montajý Silo ve Bunker
Ýmalatlarý Her Çapta Kaynaklý Boru Ýmalat ve Montajý
Her Çesit Ýnþaat ve Taahhüt iþleri Apkant + Giyotin
+ Silindir ve Paslanmaz Saç Ýþleri
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
ESKÝM Kimya San. A.Þ. [10.000 m2] DOÐUÞ Þeker
Gebze Fabrikasý [7.000 m2] ZET Redüktör A.Þ.
Fabrikasý [3.000 m2] AYCAN Makina Ltd. Þti.
Fabrikasý [1.500 m2] O.S.B. ARGE Binasý [450 m2]
GÜMRÜK Binasý Eskiþehir [500 m2] O.S.B. Depo
Ýnþaatý [15.000 m2] TURAN Pulluk Ýlave Binasý
[1.500 m2] ANEMON Otel Toplantý Salonu [2.500
m2] SÝTÝMEK Asansör [1.500 m2]
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde
Tel: 0222.236 10 26 - Fax: 0222.236 10 29
www.esmet.com.tr
bilgi@esmet.com.tr

"Öldürmeyi reddedin!"
Britanyalý Sendikalist Tom Mann'ýn 1. Dünya
Savaþý'nda yazdýðý ve karþýlýðýnda 6 ay hapis cezasý
aldýðý "Cinayet cinayettir" baþlýklý, askerlere hitaben
kaleme aldýðý 'bildirisi', "öldürme"nin karþýsýnda
bir çeþit manifestodur.
Bizler hiçbir þeyin sahibi deðilken, egemen olanlarýn
kendi varlýklarýnýn devamý için "öldürmeyi
emrediþlerinin" karþýsýna dikilen ve "Öldürmeyi
reddedin!" diye çaðrý yapan Mann'ýn bu 'sesleniþi',
her öldürmenin ardýndan kulaklarýmda çýnlar:
"Öldürmeyi reddedin!"
Savaþ yýllarýnýn kontrolden çýkmýþ saldýrganlýðý
karþýsýnda, yaþama hakkýný savunan bu 'çýðlýðý'
boðmak isteyenlerin yöntemi, sesin sahibini 'dört
duvar' arasýnda 'ýslah' etmekti.
*Egemen olanýn, varoluþ kaynaklarýný diri tutmak, o
kaynaklardan kendisine akan 'varsýllýðýn' karþýsýnda
yarattýðý 'yoksul' dünya, iki ayrý kutbun giderek iki
zýt renge dönüþmesine yol açtý. Mann'ýn dediði gibi,
"Verimli vadileri ve engebeli tepeleri ile, maden
kaynaklarý ile, denizi ile; yeryüzü bize çaðlarýn
býraktýðý bir miras" iken, nasýl olmuþtu da, dünya
böylesine; ýrk, dil, din demeden ikiye bölünmüþtü?
*Öldürmek eylemi, ilk çaðlardan bu yana, bireylerin
olsun devlet kaynaklý olsun, çoðu zaman, 'ceza
yöntemi' olarak, bazen de, 'var olmak için baþvurulmuþ'
bir yol olarak benimsendi. Ölmemek için öldürmeyi
seçmek, egemen olabilmek için öldürmeyi seçmek!
Öldürmek, bir baþka açýdan bakýldýðýnda ise,
'çaresizliðin' ve 'güçsüzlüðün' de bir ifadesidir ayný
zamanda.
Var olabilmek için 'öldürmeyi' seçen egemen güç,
var olduðu dönemin koþullarýna göre, kendisini ayakta
tutacak kimi 'derin anlayýþlarý' besler; düþmanýný
kendi 'yöntemleriyle' saf dýþý eder.
*Yaþama hakký kadar eski, yaþama hakký kadar kutsal
baþka bir þey yokken; gazetecilere, aydýnlara, bilim
insanlarýna yönelik saldýrýnýn kaynaðý da, yukarýda
sözünü ettiðimiz 'kaynaðýn' hep ayný yere akmasý
'isteðindendir' ve kurulu olanýn 'deðiþmesine' karþý
nafile bir çabadýr.

Karikatür: Hikmet CERRRAH

Rahmi EMEÇ

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi, taze bir olay
olarak zihnimizde dururken, bu öldürmeye iliþkin ele
geçirilen bulgular, tetiði çekenin nasýl bir iliþkiler aðý
içinde bulunduðunu çok çarpýcý biçimde gözler önüne
sermektedir.
Agos gazetesinde, bir "güvercin tedirginliðinde"
olduðunu, izlendiðini, tehdit edildiðini, baskýya
uðradýðýný anlatmýþtý. "Benim ülkemde güvercinleri
vurmazlar" demiþti ki, daha yazýsýnýn mürekkebi
kurumadan düþmanýnýn kurþunlarýna hedef oldu.
*Hrant Dink'in öldürülmesi, Ocak ayýna denk geldi.
Ocak ayý, basýn tarihimizde bir bakýma takvim
yapraklarýnýn 'karardýðý' bir aydýr. 24 Ocak 1993
Uður Mumcu, 8 Ocak 1996 Metin Göktepe, Ocak
ayýný uðurlayýp Þubat'a 'merhaba' dediðimiz 1 Þubat'da
ise (1980) bu defa Abdi Ýpekçi 31 Ocak 1990'da
hukukçu Muammer Aksoy'un katlediliþini de
unutmamak gerekir.
Tetiði çekenle- çektirenlerin 'profil benzerliði' hemen
yukarýda saydýðýmýz cinayetlerde göze çarpmaktadýr.
Hedefin; ilerici, yurtsever, devrimci kesimlerden
seçilmiþ olmasý bir 'tesadüf' olmasa gerektir.
Hedeftekilerin bu 'benzerliði', tetiði çekenlerle
çektirenlerin durduðu yeri ortaya çýkarmaktadýr.
*Tom Mann'ýn dediðince, "öldürmeyi reddetme"
yürekliliði, bulunduðumuz yerle ilgili bir sorundur.
Kendi egemenliklerini 'öldürmek' üzerinden
besleyenler oldukça, cinayetler bizim 'nefes alanýmýzý'
daraltýrken, onlarýn 'rahat nefes almalarýný'
saðlamaktadýr.
Yine de, o yürekli sesin içinde onurlu bir 'harf' olmak
için haykýrmalý: "Öldürmeyi reddedin!"

