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Hepimizin biriktirdiği anıları vardır. 
Toplulukların ve toplumların da anı-
ları var ve tarihçiler bunları bilimsel 
yöntemlerle sınıflandırıyorlar. Tarihi 
ele alış ve irdeleyiş anlayışımız gele-
ceği tasarlamamızı etkiliyor. Lisede ta-
rih hocamız, “geçmişini bilmeden ge-
leceğe gidenler yolunu şaşırır” derdi. 
Çoğunluğumuz ise “orayı aldık, burayı 
aldık, bayrağı burçlara diktik” türün-
den tarihi kahramanlık hikayelerinden 
hoşlanıyorduk. Osmanlı’nın duraklama 
ve gerileme devri ile pek ilgilenen ol-
mazdı. Dolayısıyla geleceğimizde de 
benzer şeyleri arzu etmemizde bilin-
çaltında da olsa bu türden hikayelerin 
etkisi olabilir.

Genç meslektaşlarımızla yaptığı-
mız konuşmalarda ODA’lara çok fark-
lı misyonlar yüklenildiği görülüyor. 
Kimisi staj yeri bulmasını, kimisi iş 
imkanlarını araştırıp yayınlamasını, 
bazıları da üniversite eğitimlerinin 
yetersiz kaldığını ve eğitim vermesini 
vb. bekliyor. Bir yerde ODA’ların asli 
görevlerinin yanında yaptıkları diğer 
işler öne çıkmaya aday gözüküyor. Bu 
aşamalara nasıl ve nereden gelindiği, 
hangi aşamalardan geçildiği, zorluk-
ların ve imkanlarının ne olduğu dü-
şünülmeden doğrudan son duruma 
göre sonuç bekleniyor. Geçmişte ya-
pılan işler bugünün koşullarına göre 
değerlendiriliyor ki eksik bir değerlen-
dirme olmakta. Gerçi bu anlayış son 
yıllarda toplumun geneline yayılmış 
görünüyor. 

İzmir’de EMO şubesinin kuruluşu 
bir avuç elektrik mühendisinin gayre-
ti ile olmuştu. Toplumsal çalkantıların 
yükseldiği bir dönem. Kurucularımızın 
ilk dönemlerinde edinilen bir mekân. 

Alsancak’ta bir apartman dairesi, üç 
oda bir salon. Günümüzün ölçüleri-
ne göre küçük ancak zamanına göre 
büyük, hareketli ve sıcak. Ne yazık ki 
darbeler dönemi başladı. ODA’lar da 
nasibini aldı, kapıları kilitlendi.

O zamanlar “ODA’nın bize ne 
faydası var ki?” diyen mühendisler 
yoktu. Halen yasal olarak zorunlu ol-
masına rağmen kayıt yaptırmayan 
“meslektaş”ların olacağı da akla gel-
mezdi. Sıkıyönetim biraz gevşeyip 
ODA’ların açılmasına izin çıkınca he-
men çalışmalara katılan meslektaşlar, 
sıkıyönetim devirlerinin herkesten 
şüphe duyduğu ortama rağmen cesa-
retle ve özveri ile katkı koymaya de-

vam ettiler.
Tek tek isimleri saymak biraz za-

man alır, bu nedenle yakın dostu-
muz ve çalışma arkadaşımız Mesut 
ULUTAŞ’ı görev yaptığı dönemde ve-
fat etmesi nedeniyle ölüm yıl dönü-
münde bir kez daha hatırladım. Hem 
şubemizin hem de ODA’nın kök sal-
masına önemli katkıları olan Yüksel 
Levendoğlu, Haldun Büyükdora, yakın 
zamanda kaybettiğimiz Muammer 
Göksel ve diğer fedakâr meslektaşları-
mızı da saygıyla anıyoruz. Köklerimizi 
unutmamalıyız.  Ne demişti hocamız:

“Geçmişini bilmeden geleceğe gi-
denler yolunu şaşırır”
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