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E lektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından ya-
yımlanan “İTÜ’nün Çınarları: Elektrik Elektronik 
Fakültesi Anılar ve Görüşler (1930-1940’lı Yıllar)” 

kitabı İTÜ’de gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı. Tanıtım 
etkinliğine katılan EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başka-
nı Cengiz Göltaş, “Bu yayın ile önemli bir tarihsel döneme, 
bilim insanlarının tanıklıklarıyla mercek tutuyoruz” dedi. 

Aramızdan 5 Nisan 2010 tarihinde ayrılan Prof. Dr. Nus-
ret Yükseler’in 2007 yılı ortalarında başlattığı çalışma ta-
mamlanarak, EMO tarafından “İTÜ’nün Çınarları: Elektrik 
Elektronik Fakültesi Anılar ve Görüşler 1930-1940’lı Yıllar” 
adıyla yayımlandı. İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi İdris 
Yamantürk Konferans Salonu’nda 22 Kasım 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen etkinlikle kitabın tanıtımı yapıldı. Etkinlikte 
EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 
bu yayından duydukları onuru ifade ederek başladığı ko-
nuşmasında, kitaba ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu kitapta çok değerli profesör hocalarımız İzzet 
Gönenç, Emin Ünalan, Mustafa Bayram, Hasan Önal, 
Tahsin Saya ve Muzaffer Özkaya ile söyleşiler gerçek-
leştirildi. Bu söyleşilerin gerçekleştirilmesinde öncülük 
yapan ve büyük emekleri olan Prof. Dr. Nusret Yükseler 

“İTÜ’NÜN ÇINARLARI” 
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ile Prof. Dr. İzzet Gönenç ve Prof. Dr. Mustafa Bayram’ı 
ise maalesef kaybettik. Kaybettiğimiz bu değerli hoca-
larımızı da saygıyla anıyorum.
Bu yayın ile önemli bir tarihsel döneme, bilim insan-
larının tanıklıklarıyla mercek tutuyoruz. Üniversiteler, 
her yaşanan sürece tanıklık eden en köklü kurumsal 
yapılardır. Ülkemizde Cumhuriyet’in kazanımları üze-
rinden yaratılan değerler bütününde, İTÜ’nün bilim ve 
teknoloji alanında üretimlerini, yaşanan tarihsel, sosyal 
ve siyasal süreçler içerisinden sevgili hocalarımızın 
diliyle kaleme almak son derece anlamlı idi.”

Göltaş, kitabın önsözünde İTÜ Elektrik Elektronik Fakül-
tesi’nin Dekanı Ömer Usta’dan şu alıntıyı yaptı:

“Bu kitabı okuyanlar, Osmanlı’nın son ve Türkiye’nin 
ilk yıllarını, savaş yılları Avrupa ve Almanyası’nı, savaş 
yıllarında Türkiye’yi, İTÜ’nün tarihini ve misyonunu, 
mühendislik eğitiminin tarihini, İTÜ’nün diğer çınar-
larını ve ünlü hocalarını, Türkiye’de elektrik mühen-
disliğinin ve ilgili sanayinin tarihi gelişimini, ilk elektrik 
mühendislerini ve Türkiye’nin gelişmesiyle ilgili bazı 
kesitleri, hocaların söyleşileri çerçevesinde bir ölçüde 
yaşayacaktır.”
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Her tarihsel dönemin kendi özgün koşulları ile değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirten Cengiz Göltaş, “1930-1940’lı 
yılları da dünyada II. Dünya Savaşı koşullarında yeni bir 
ülkeyi korumak ve geliştirmek üzere atılan yürekli adımlar 
ve bu adımları her platformda sahipleri ile anmak, bugüne 
ve geleceğe ışık tutmak, her şeyden önce yakın tarihimiz 
için ders çıkarmak adına son derece anlamlıdır” dedi. Bu 
çalışmayla sadece İTÜ’nün tarihine değil, ülkemizin bilim 
tarihine de bir yolculuk yapıldığına dikkat çeken Göltaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Meslek örgütü olarak bu kitabı yayına hazırlarken, 
bilim ve teknoloji meselesinde, tarihin gelişiminden bu 
yana her zaman egemen ideolojinin ve iktidar uygula-
malarının, toplumu biçimlendirmek istediği şekle göre 
değiştirmek istediğine bir kez daha şahit olduk. Ancak 
biliyoruz ki, bilim için doğa ve toplumun gelişim, ilerleme 
yasalarını anlamak, buradan elde edilen bilgiyi toplumun 
hizmetine sunmak; insanın ve doğanın zenginliğini, yine 
insan ve doğanın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilir 
hale getirmek; insanlığın bolluk içerisinde, sağlıklı, mut-
lu, eşit ve özgür yaşamasının olanaklarını ilerletmek, bu 
uğurdaki çalışmaları sistemli bir hale getirmek namuslu, 
onurlu her bilim insanının üzerinde birleşebileceği akla 
uygun en geçerli tanım olmuştur.”

Etkinlikte EMO’nun kurumsal yapısı hakkında da bilgi ve-
ren Cengiz Göltaş, halen mühendislik fakültesi bulunan 93 

üniversitenin EMO ile ilgili 196 bölümünde her yıl 14 bin 
116 gencin öğrenim gördüğünü kaydetti. “Bu giderek ge-
lişen meslek alanlarımız ve büyüyen üye sayımız ile temel 
sorunlarımıza yanıtlar üretmeye çalışırken, her dönem dü-
zenlediğimiz onlarca bilimsel-mesleki kongre ve sempoz-
yumun yanı sıra meslek içi eğitim ve yayın faaliyetlerimize 
de ayrı bir önem vermekteyiz” diyen Göltaş, bu dönem 
oda bünyesinde çıkarılmaya başlanan bilimsel hakemli 
dergiyi kalıcı kılma çabasında olduklarını kaydetti. Göltaş, 
yine bu dönem içinde yayımladıkları 40’a yakın mesleki 
kitaplarla da bugünün ihtiyaçlarına uygun çözümler üret-
meye çalıştıklarını belirtti. Göltaş, “Tüm bu çalışmalarda 
hiç kuşku yok ki en önemli desteğimiz ve referansımız 
ülkemizin bilim ve teknoloji yaşamında üniversiteler ile 
kurduğumuz bağdır. Bu bağın güçlendirilmesinde İTÜ 
gibi köklü bir tarihsel mirasa sahip üniversite ile birlikte 
olmak bize her zaman onur vermiştir. Bu eksende, İTÜ’nün 
çınarları bize yolumuzu aydınlatan bir ışık saçıyor. Neyi, 
nasıl, ne amaçla öne çıkarmamız gerektiğine ait ipuçları 
veriyor” diye konuştu. 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de EMO’ya ve 
kitaba destek veren herkese teşekkürlerini sundu. Kitapta 
anıları yer alan hocalardan Prof. Dr. Hasan Önal ise kitabın 
yazılmasına yaklaşık 5 yıl önce karar verildiğini ve o za-
mandan beri kitap üzerinde çalışıldığını belirterek, kitapta 
emeği geçenlere teşekkür etti. <




