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Zafer ORBAY ile Birkaç Saat… Havacılık Dolu Bir Gün…
Can EREL
Uçak Mühendisi
can.erel@canerel.com.tr
Zafer ORBAY Hocamız ile 12 Şubat 2012 günü yapılan söyleşi notlarımdan
bazı alıntılarla derlenmiştir.

Zafer ORBAY: Rus’ların ölüm tehdidi ile din değiştirmeye zorlamaları karşısında vatanından
kaçarak Sultan Aziz zamanında Üsküdar’daki Dağıstan’lı akrabalarının yanına sığınan Çerkez
ailenin torunu Mehmet Muzaffer Paşa, Zafer ORBAY’ın annesinin babasıdır.
Mehmet Muzaffer Paşa, oğulları Murat ORBAY ve Rauf ORBAY'a,
“Bu devlet bize kucak açtı, bizi büyüttü ve okuttu; yüksek mevkilere getirdi… O yüzden
hayattaki tek vazifeniz bu mübarek vatana ve aziz milletine kayıtsız ve şartsız hizmet
etmektir; sizden bunu beklerim…”
nasihati vardır; nesiller boyunca kulakta kalan ve her aile bireyinin dikkat ettiği ve özen
gösterdiği bir nasihat ve zamanla düstur olmuştur.
CE Notu: Bunu Cumhuriyet tarihimizde duyduğum ilk “iş etiği” kodu olarak kabul
edebilirim..
..
Zafer ORBAY: THK Uçak Fabrikası, Marshall Yardımı ile Afrika çöllerinden gönderilen askeri C-47
uçaklarından 33 adedini sivil DC-3 uçağına (31 adedini yolcu ve 2 adedini kargo) dönüşümünü
yapmıştır. Yolcu uçaklarının yolcu koltukları da burada yapılmıştır. (Aleminyum borular (bükme
makinası olmadığı için) içine kum doldurulup ısıtılarak bükülmeye çalışılmıştır..) Uçak için gaz yağı
ile çalışan sobalarla ısıtılmıştır.
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CE Notu: Bu ulusal sivil havacılık sanayimizin “İlk Uçak Modifikasyonu” ve (bir interiors
item olarak) “İlk Komponent İmalatı”dır; bence…
…
Zafer ORBAY: Bilim ve ardından ekonomik gelişim ile uygulama (teknoloji) oluşuyor…Bilim insan
yararına uygulanınca endüstri (teknolojik uygulama) oluşuyor… Ancak, teknolojik uygulama
“düşünen, yapan ve bilen” ancak KAYIT ile süreklilik kazanır ve gelişir. Hele de “Bilgi” ve “Çalışma
Kapasitesi”nin kaybedilince kolay kazanılmadığını biliyorsanız KAYIT önemi daha da belirgindir.
CE Notu: Kızılderili Atasözünden derlediğim "Her şey, (adı, anısı, eseri nedeni ile) onu
hatırlatayan son kişiye kadar yaşar!" deyişi bilim, teknoloji ve sanayi süreçlerde de
ancak bu şekilde tezahür eder.
Yazıyor muyuz; ey en gelişmiş sektörün emekçileri?..

Bu vesile ile paylaşmak istediğim iki konu var:


Zafer Hocanın konuşması sırasında yaptığı bazı tespitlerde “içimizdeki mesleki doku ve
anlayışın” geldiği kaynağı tespit edebilmenin mutluluğu ile birbirimize gülümseyerek
başladığımız günde bu söyleşi sayesinde karşılaştığım ve bütün bir iş gününü ve geceyi
bana ayırarak beni onurlandıran, taşıdığımız ortak kodlarla geçirdiğimiz birkaç saate
“yıllardır tanıyor olma…” düşüncesine sahip olduğum Ufuk ÜNAL arkadaşıma da teşekkür
ediyorum.



Bu toprağın yüreğinden, Yunus Emre”den,
"..
Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
.."
deyişi kulağımda “sevgi”nin hep yüreğinizde kalmasını ve hep sizinle olmasını dilerim...
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