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Yıllar öncesinden okuduklarımın birinde,   
  

 Türkiye'de 27 Mayıs 1960 İhtilal sonrası sıkıntılı dönemdeyken, hızla gelişen bir pazar 
olarak değerlendirilen ülkemizde, "Türkler araba yapamaz!" şeklinde söylentinin  yaygın 

olarak dolaştığı, üniversiteden basına, sanayiciden politikacıya kimsenin yerli otomobil 
motoru veya yerli otomobil yapılacağına inanmadığı,  

  
 Bu olumsuz görüş ve değerlendirmenin özel sohbetlerde, söyleşi ve film gösterili 

konferanslarda gündeme getirildiği, 
  

 Dönemin iktidarının da toplumun genelinde oluşmuş gibi gösterilemeye çalışılan bu kanıyı 

silmek amacı ile, her türlü bilgilendirme imkan ve vasıtalarını kullanarak karşı görüş ve 
değerlendirmelerini  paylaştığı, bu duruşu da realize edecek olanakları kollamaktan geri 

kalmadığı, 
yazıyordu. 
  
O günkü koşullarda ülkemizin çok sınırlı maddi imkanlarına rağmen ayrılan kaynakla yurt dışında 
mühendislik eğitimi almış, görüş ve değerlendirmesine saygı duyulan  büyüklerimizin bile bu 

görüşü  vurguladığı ulaşılan yayınlardan anlaşılıyordu. 
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TMMOB tarafından otomotiv alanına yapılan ilk ve Türkiye'nin kendi otomobilini yapıp 

yapamayacağına dair yoğun tartışmaların yer aldığı bir etkinlik olarak “Otomotiv Endüstrisi 
Kongresi” 15 Mayıs 1961 günü toplanmış, bu kongreye katılan Devlet Başkanı Cemal GÜRSEL 

konuşmasında, bu karşı koyuşunu,  
"Otomobil sanayine gelince; medeni bir memleket nakil vasıtalarını kendi yapmalıdır... 

Türkiye'de otomobil yapılamaz diyorlar. Bu, tamamıyla kara bir düşüncenin mahsulüdür. 
Türkiye'nin bugün malik olduğu birçok sanayi kolu vardır ki, bizi bu mevzuya da teşvik 

ediyor. Sizin bu kongrenizin, benim olan bu davayı iyi bir yola sevk edeceğini ümit 

ediyorum." 
şeklinde dile de getirmişti... 
  

 
1961 yılında TMMOB'nin çıkardığı Teknik Haber adlı mecmuadan...  

Mühendislerin kafasını meşgul eden bir soru var: “Türkiye'de motor ve motorlu araç imal edilebilir mi?” 
  
Bu konu Milli Birlik Komitesi’nde ve ilgili diğer devlet bürokratları tarafında da ele alınması 

sonrasında, Devlet Başkanlığından 22 Nisan 1961 günü 18-1959 sayılı yazı ile Ulaştırma 
Bakanlığı'na iletilen çift aylı "çok gizli" damgalı yazıda yer alan, 
  

"Memleketimize has bir binek otomobil motoru imali ve örnek olarak da bir yerli 

otomobil numunesinin vücut bulmasını müteakip, diğer memleketlerin en iyi 
evsafdaki otomobilleriyle mukayesesinin yapılarak hatalarının da tespiti suretiyle 

bu otomobilin zamanla tekamül ettirilmesi mevzuunun ivedilikle tetkiki... " 
  
cümlesinde gizli idi... 
  
Anladığım, bugün bir "teknoloji gösterim ve prototipleme" diyebileceğimiz bir proje çalışması 
başlatılarak, bir binek otomobil motoru ve uygun tip detaylarına göre hazırlanacak bir binek araç 

prototipinin hazırlanması ve ortaya çıkanların küresel rakipleri ile karşılaştırılarak eksikliklerin 
belirlenmesi ve giderilmesi çalışması yapılması isteniyordu... 
  
Çoğu T.C. Devlet Demiryolları'nda görevli mühendislerden oluşan görev grubunun tamamını 

birkaç yıl önce Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) tarafından hazırlanarak 
yayınlanmaya başlayan "Devrim Arabası" isimli web sitesinde görmüştüm: 
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Proje Gurubu üyeleri ilk defa 16 Haziran 1961 günü Emin BOZOĞLU başkanlığında bir araya 

gelmişti;  ve sonuçta hazırlanan prototiplerin bazı özellikleri: 
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Türk endüstriyel yaşamı ve entelektüel dünyasında izleri hep hissedilecek şekilde doğum yılımda 

yaşanan bu efsane projeye daha fazla özel ilgi gösterememiştim, geçen bunca zaman içinde; belki 
de sırası gelmemişti... Ancak, zaman zaman okuduklarımdan notlar tutmayı ihmal etmemiş, bu 

projeden meslektaşlarımla karşılaşabileceğim bir anın hep hayalini kurmuştum. 
  
Gelişen teknoloji ile bugün çok detaylı kayıtlara ulaşmak da olanaklı hale gelmiş ve birkaç kez 

izlediğim sevgili Tolga ÖRNEK'in yapımını üstlenerek yönettiği "Devrim Arabaları" filminde yer alan 
“....hiçbir başarı cezasız kalmaz!” sahnesi klipini de, beklentimi iç dünyama hatırlatmasından ve 

artık bu anlayışın bitmesini diliyor olmamdan ötürü,  son on yıldır nerede ise her konferansımda 

kullanır olmuştum. 
 

 
  
Ülkemin yokluk zamanlarında yaşamış, dün ve bugün yürüdüğümüz yolları açıp hazırlarken, 

omuzumuza el koyup yolumuza ışık tutan imrenilecek kariyere sahip bir temsilcisinin mesleki 
yaşamından kesitleri, bugüne bakışını ve gelecek düşüncelerini öğrenebilmek on yıllardır en büyük 

merakım ve boş vakitlerimi değerlendirme yöntemim olduğu için “Devrim Projesi” gibi bir projede 
görev almış biri ile tanışıp görüşebilmeyi, böyle bir efsane projede görev alan meslektaşımın bu 

proje odağında mesleki hayatını ele alacağım bir söyleşiye makalelerim arasına yer verebilmeyi 

çok istemiştim. 
... ki meslektaşlarımızla beraber olduğumuz keyifli bir kahvaltının sonlarına doğru 

beklentimin gerçekleşme fırsatı ile karşı karşıya kaldığımı anlayacaktım. Bu değerli fırsatı 
sunan, çalışma hayatımızın başlangıcında, yine farklı bir dönemde beraber de olduğumuz 

değerli meslektaşım Cemal GEÇİLMEZ idi... Pratik olarak 22 Nisan 1961 günü başlayan ve 
30 Ekim 1961 gününe kadar süren o efsane projenin, zamanla içeriği ve çalışma termini 

değişen sürecin sonunda ortaya çıkan bej renkli “Devrim-1” ilk prototipini gösterim 
aşamasında kullanan, okuldaş büyüğüm ve meslektaşım Y. Müh. Şecaattin SEVGEN  ile 

“Devrim Projesi” odağında bir mühendisin mesleki yaşam süreci üzerine bir söyleşi 

yapabilmeyi çok istediğimi belirttim. Sağ olsun, Cemal Bey,  kendisinin de kayınbabası 
olan büyüğümüze,  hazırladığım sorular ile birlikte talebimi iletti ve  söyleşi kabulü alıp 

gününü de planladı 
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Can EREL (CE): Sizi, Bir meslektaş büyüğüm olarak tanıyabilir miyiz? 
…doğumdan bugüne, meslek odaklı bir yaşam özetinizi rica etsem… 

  
Şecaattin SEVGEN (ŞS): 1926 yılında Erzurum’ da doğmuşum. Babam, 
askeri okula ara verip İstiklal Harbi’ne katılan, harp sonrası gazi olarak dönüp 

tahsiline devam eden nesilden. Babamın üsteğmen olarak görevli bulunduğu 
Mecitözü İlçesi’nde ilkokula başladım.  

  
Babam, 1932 yılında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na bağlı Ağır 
Makinalı Tüfek Bölük Komutanlığı’na atanınca Ankara’ya taşındık.   

  
İlkokul 5’inci sınıfa kadar Çankaya İlkokulu’nda okudum. İlkokulda Erdal 
İNÖNÜ ile sınıf arkadaşıydık. İlkokul mezuniyetim sonrası, 6’ıncı sınıftan 
itibaren Ankara Erkek Lisesi’ne devam ettim. ATATÜRK Lisesi açılınca oraya 

geçtim. Benim için iyi bir gelişme idi;  o liseye ilk girenlerdendim ve oradan 
mezun oldum.  

  
  
CE: Bu güzel meslek için hazırlandığınız süreç nasıldı? 

…mesleki öğretim ve eğitiminizi nerde tamamladınız? 
  

ŞS: O zamanlar, üniversiteye girmeden önce doktor raporu almak 
gerekiyordu. O sene çok çalışmaktan sanırım, gözümde bir konjonktivite 
oluştu ve bu nedenle Numune Hastanesi’ndeki doktor bana sağlıklı raporu 

vermedi. Ben de boş kalmamak için, 1943’te yeni açılan ve sağlık raporu 
istenmeyen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğrenime 
başladım. Orada da Erdal İnönü ile beraberdik. Ama aklımda hep İstanbul 
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vardı, Yüksek Mühendis Mektebi. Fen Fakültesi’ndeki o ilk yıl misafir 

gibiydim, adeta olanı biteni seyrettim.  
  

 
  

O yıl bitince Yüksek Mühendis Mektebi’nin sınavına girdim ve kazandım.  
  

…Hayatta şans ve tesadüflerin hakikaten rolü var!! 
  

Ben bu okula başlamadan, o okul 6 senelik Yüksek Mühendis Mektebi idi. 
Ben başladığımda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adını almış ve öğretim 

süresi 5 yıl olmuştu. Bu benim İLK ŞANSım idi, İstanbul Teknik Üniversitesi...  
  

O sene yüz küsur kişi aynı sınıftaydık. Yatılı öğrenciydim ve yatılı öğrencilerin 
her bir öğretim senesi için iki sene mecburi hizmet yükümlülüğü vardı. 
Öğrenim desteğinin  kaynağı  Maarif  Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 
olduğundan, bu mecburi hizmet süresinde devletin herhangi bir devlet 
biriminde çalışılabiliniyordu.  

  

 
  

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1949 senesinde makina yüksek mühendisi 
olarak mezun oldum. 

  
  
CE: İlk görev yeriniz, sorumluluklarınız nelerdi? 

…O günün şartlarında çalışmaya başladığınız ilk yerin teknolojik alt yapı 
ve işgücünün entelektüel seviyesinin aldığınız mesleki öğretim ve 

eğitimin seviyesi ile uyumu nasıldı? 
  

ŞS: Mecburî hizmetim kapsamında 1950 yılında T.C. Karayolları (TCK) Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Trabzon’daki  Karayolları 10’uncu Bölge Müdürlüğü’nde 
Makine İşletme Şefi olarak işe başladım. Gittiğim yerdeki makina parkı son 
derece yetersizdi; bir kamyon ve birkaç basit ekipman.  

  
İlginçtir, Marshall Yardımı ile oraya komple bir takım seti gönderdiler. Daha 
önce orada stabilize yol yok. Kompresörle kırılarak elde edilen kırma taş 
seriliyor,  üzerinden silindir geçiyor, kum dökülüyor... Çok zor bir iş. Öyle ki, 

zorunlu çalışmaya  gönderirlerdi insanları, o yollar yapılsın diye, askerlik gibi. 
Bu takım seti gelince, stabilize yol yapımı için ekibimle birlikte Patnos’a 

gönderildim ve Ağrı’nın biraz ilerisinde çadırımızı kurup işe koyulduk. Kış 
gelince işe ara verip Erzurum’daki Şube’de geçirdik kışı, yanımdaki fen 
memurlarıyla birlikte. Ölü geçen kış döneminin tek faydası, kayak yapmayı 
öğrendim. 

  

http://www.canerel.com.tr/
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Ben TCK’ndaki görevimi kendime göre bulmadım, uygun değildi bana. 
  

İlkbahar gelince ilk işimiz askere gitmek oldu, sene 1951. Orada da bir ilkle 
karşılaştık, yedek subayların büyük çoğunluğu  Avrupa’dan gelmiş, yaşı 

ilerlemiş mühendislerden oluşuyordu. Askeriye bu durumu da göz önüne 
alarak, yedek subaylar için ilk kez “Ordu Donatım – Ordonat” sınıfını açtı. 
Çektiğimiz kura neticesinde Ankara’da İnşaat Emlak Dairesi’nde 
görevlendirildim ve “Teklif Hazırlama” kısmında çalışarak askerlik görevimi 

tamamladım.  
  

Terhisimi müteakip, Tarım Bakanlığı’na ait Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) 
Genel Müdürlüğü’ne iş başvurusu yaptım ve hemen işe aldılar…  

  

 
  

Tüm Anadolu’dan gelen tarım araçlarının yıllık bakım ve onarımları yapılan 
DÜÇ Ana Tamir Fabrikası benim için mesleki kariyerimde İKİNCİ ŞANSım 

oldu ve burada tam manasıyla çıraklık dönemimi yaşadım. 
  

 
  

Bu sürede, 1955 yılında evlendim. Kayınpederim, TCDD Meslek Lisesi 
mezunu olan, Ankara Gar Müdürü İhsan DEMİRYOL idi. 

  
  
CE: Doğum yılımda Türkiye’de endüstrinin gelişiminde İZ bırakmış, bozkırın 
tam orta yerinde bir Cer Atölyesinde gerçekleşen “Devrim Projesi” ile nasıl 
tanıştınız? 

…Sizce bu projeye seçilmenizi sağlayan ayırt edici kişilik, mesleki ve 

sosyal özellikleriniz neydi? 
  

ŞS: DÜÇ Ana Tamir Fabrikası’nda çalışırken bir gün Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görev yapan bir arkadaşımla karşılaştım; 
TCDD’de çalışmamı önerdi ve müteakiben benimle ilgili olumlu yaklaşımını 

Cer Dairesi Başkanı Nurettin beye iletmiş. Nurettin beyden gelen görüşme 
davetine gittiğimde, Almanya’ya dönecek iki mühendis nedeni ile mühendise 

ihtiyaçları olduğunu  öğrendim. O mühendisler Almanya’da mühendislik 
öğrenimi gördüklerinde tanışarak evlendikleri eşleri Alman imiş... O zaman, 
devlet desteği  ile öğrenim görerek mecburi hizmete tabi olanların ve 

memurların yabancılarla evlenmesi yasak olduğundan, evliliklerini beyan 
etmemişler. Mecburi hizmetleri bitince de, haliyle, Almanya’ya eşlerinin 
yanlarına döndüler. 

  

http://www.canerel.com.tr/
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O dönemde TCDD bünyesinde araçlar ile ilgili iki oluşum vardı. Biri araç 

üretimden sorumlu “Fabrika”lar ve diğeri, bir işletme birimi olarak bu araçlara 
hizmet veren, “Cer Dairesi”... Cer Dairesi’nde ise, motor ve frenlerin ağır 

bakımlarından sorumlu Motor Tamir Fabrikası ve bakımlarından sorumlu 
Motor Depo Müdürlüğü mevcuttu. Bu müdürlük, ATATÜRK (Gazi) Orman 
Çiftliği’nde eskiden Türk Hava Kurumu (THK) Gazi Motor Fabrikası olan yerin 
bitişiğinde konumlanmıştı. 

  
Motor Depo Müdürlüğü’nde görev yaptığım yıllarda Müdürlüğün en gözde işi, 

çok rağbet gören Kırmızı Trenler idi. Akşam bakıma gelen bu trenlerin sabaha 
kadar yeniden hizmete hazır hale gelmesi gerekiyordu. 

  
Motor Depo Müdürlüğü’nde 1961 yılında göreve başladım. O sene içinde , 
İzmir’e alınacak olan banliyö tren motorlarını test etmek için, beni İtalya’ya 
gönderdiler. Ben o görevde iken, devletin bir “Otomobil Araştırma Grubu” 
kurduğunu duymuştum. Akabinde, THK Gazi Tayyare Motor Fabrikası’nın 

eski müdürü, akademisyenler ve bürokratlardan teşkil edilmiş olan bu 
Araştırma Grubu’nun yaptığı çalışma  sonucunda “altyapı ve eleman 
sıkıntısının yanı sıra, pazarı da olmayan otomobilin Türkiye’de yapılması akıl 
işi değil!” şeklinde özetlenebilecek bir sonuç raporunun ilgililere sunulduğunu 
öğrendim.  

 

 
  

Bu tespite rağmen, Devlet Başkanı Cemal GÜRSEL, rapordaki görüşe 

katılmayıp, ‘Deneyelim, ne yapabileceğimizi anlayalım!’  diyerek çalışma 
yapılması kararını verir.  Orduda araç kıtlığının sıkıntısını çekmiş bir asker 
olarak konuya daha farklı bir hassasiyetle baktığını tahmin ediyorum.  

  
Zor bela 900 bin lira temin ediyor ve “Bu kadar para temin ettim, bir prototip 
yapılmasını istiyorum” diyor. Konu ile ilgili ilk mektupta Proje için bir bitiş 
tarihi de verilmiyor.  

  
Devlet Başkanı Cemal GÜRSEL’in bu konu ile ilgili çalışan ekibi içinde 

Amerika’da tahsil almış, emekli subay bir mühendis vardı; Emin Bozoğlu. Çok 
ciddi, ekip çalışmasına  yatkın ve herkesin güvendiği biri. Emin Bozoğlu’nun 
önderliğinde, 23’ü mühendis, ustabaşılarla birlikte toplam 30 kişiden 
müteşekkil bir Proje Çalışma Ekibi kuruluyor ve çalışmanın merkezi olarak 
Eskişehir seçiliyor.  

  
Seçilen kişilere gelince; TCDD Motor Fabrikası’ndan Mehmet NÖKER ve 

muavini olan baş mühendis Rıfat Serdaroğlu,  Eskişehir’den, ekibin en genci, 
Kemal var. Diğerlerinin bir çoğu diğer TCDD fabrikalarının müdürleri 
ile  Genel Müdürlükten mühendis arkadaşlar.. Bu tarafta da TCDD 
işletmeden bir tek ben varım.  
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Ekipteki mühendisler içinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir Kemal ve 

bir de ben yer alıyorum.. Diğer mühendisler Avrupa ve Amerika’daki 
mühendislik okullarından mezun olanlar… 

  
Böyle bir ekip oluşturulurken benim de seçilmemin sebebine gelince…Öyle 
zannediyorum ki, çıraklığım olarak adlandırdığım, DÜÇ sürecindeki 
deneyimimi ve çalışmalarımı TCDD Cer Dairesi Başkanı Nurettin  Bey dikkate 
almış ve Emin Bozoğlu’na da aktarmış olmalı. Emin Bozoğlu’nun da kendisi 
ile paylaşılanları değerlendirebilecek kabiliyette bir insan olduğu herkesin 

hem fikir olduğu bir gerçekti… 
  

Devrim Projesi meslek hayatımdaki ÜÇÜNCÜ ŞANSım oldu! 
  

Önemli olduğunu düşündüğüm bir hususu, bu vesile ile sizlerle paylaşmak 
istiyorum:  

“Meslek okulları Türkiye’de çok iş görmüştür, çok! Tıpkı Askeriye’deki 
gibi, TCDD’nin de kendi personelini kendi meslek okullarında 
yetiştirmesi ve buradan mezun olanların kazandıkları mensubiyet 
duygusunu  ve mesleki özelliklerini kurumları bünyesinde ve sorumluluk 
aldıkları işlerde ortaya koyarak kazandıkları başarı dikkat çekicidir. 
Ben bunu, aynı zamanda kayınpederim olan, Ankara Gar Müdürü İhsan 
DEMİRYOL sayesinde de, çok yakından yaşayarak gördüm. Soyadı bile 
sahip olduğu özelliklere dair ipuçları barındırmaktadır.” 

  
  
CE: Okuduğum ve izlediğim “Devrim Projesi”nde işlevsel bir proje yönetim 
yapılandırması var; siz hangi proje alt grubunda yer alıyordunuz ve hangi 
sorumluluklara sahiptiniz? 
  

ŞS: Eskişehir’deki eski dökümhaneyi düzenlemişler, ortada uzun bir masa 
var. Eskişehir’e vardıktan sonra bu masa çevresindeki ilk toplantımızdı; 
başladık konuşmaya… İçten gelen bir kanaatle yaptığım bu konuşma bana 
göre bu grupta yaptığım en önemli işti… Ben, ‘Bu motorun yapımında en güç 

parça silindir kapağıdır.. Bu tesisin sahip olduğu sistem içinde dökme 
şansımız yok, son zamanlarda üretilen sistemlerin hepsi üstten supaplıdır; 
ama o kapağı bu elimizdeki kalıplarla dökmek imkansızdır!’ deyince ‘Peki ne 
olacak?’ dediler. Cevabım, ‘Devlet Üretme Çiftliği’nde gördüğüm; Amerikan 
biçer-döverlerde yandan supaplı dediğimiz L kafalı motor tipi var… O 

motorlarda silindir yapısı basit; olsa olsa onu dökebiliriz!’ oldu.  
  

Emin bey inandı savıma ve sonunda motorla ilgili çalışmaya iki türde de 
başlama kararı alındı. Fabrika Müdürü Mehmet Bey nezaretindeki bir grup 
birinci motor tipi üzerinde çalışma yapacak; önerdiğim motor tipi için ise, Rıfat 
Serdaroğlu ile ben Sivas’taki TCDD Fabrikası’na giderek bahsettiğim tipteki o 
motorun silindir kafasını, blokunu ve döküm parçalarının hepsini orda 

yapacaktık.  
  

TCDD’nin Sivas’taki Fabrikası’na varışımız sonrası, TCDD Cer Dairesi’nden 
Salih Kaya bu arada tanımadığımız bir markanın söylediğim motora benzer 
bir blokunu buldu ve bundan da istifade ederek motor dizaynını yapıp imalat 
resimlerini dökümhaneye verdik. Artık bu mesele, Fabrika’daki her işin, her 
şeyin önündeydi… 
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O sıralardı sanırım, “Biz bunu Cumhuriyet Bayramı’nda görmek istiyoruz!” 
şeklinde özetlenebilecek ikinci bir yazı geldi üst makamlardan. Daha önce 

söylediğim gibi, bu durum ilk yazıda yoktu!  
  

Kısa sürede Sivas’ta kalıplar döküldü. Akıntı, döküntü olmadan ana blok ve 
silindir kapağı ortaya çıktı. 

  
Bu tipteki bir döküm parçanın, ölü kısım diye tabir edebileceğimiz kritik bir 
yeri vardı, su veya benzeri bir sıvı ile basınç uygulayıp test edilmesi 
gerekiyordu. İlk ürünü test ettik, olumlu sonuç alınması üzerine birkaç tane 

daha dökülüp hepsi Eskişehir’e gönderildi. İşleme kısmı TCDD’nin 
Eskişehir’deki Fabrikası’nda yapıldı. 

  
Sivas’taki  işim bitince hemen görev yerim olan TCDD İşletme’den çağırdılar 
ve Ankara’ya döndüm..  

  
Parçaların artık tezgahlarda işlenmesi ve tesviyesi işi kalmıştı. 

  
Kısa bir süre sonra, sanırım bir hafta, bana yeniden görev verildi. Mühendis 
ve emekli asker olan Emin Bey titiz ve basiretli bir insandı. İşi garantiye alma 
ihtiyacı duymuş olacak ki;  o motor setlerinden birini Ankara’ya gönderdi. 

Bana da, ‘Bu işi sen yürüteceksin, o gönderdiğimiz blokla motoru toplayıp 
motoru çalıştıracaksın ve test edeceksin!’ dedi. O arada paralel olarak, Rıfat 
Bey ve beraberindekiler diğer motorların çalıştırma ve testlerini Eskişehir’de 
sürdürdüler 

  
Ankara’da üzerinde çalıştığım motorun hazır olduğu haberi duyulunca, ani 
bir biçimde  Milli Birlik Komitesi’nden geleneler oldu. Generaller , ‘Hadi 

bakalım, çalıştır!’ dediler. Allah’tan motorun rodajına zaman ayırmışız, iyice 
alıştırmışız. 

  

 
  

İlk denemede nefes almadan çalıştı.  
  

Hemen arkasından Mehmet Bey ve Nurettin Bey Ankara’ya geldi, hep beraber 

bir fotoğraf çekindik ve o motor Eskişehir’e götürülüp bej arabaya kondu. 
Eskişehir’de hazır edilen diğer motor da sonraya kaldığı için siyah araca 
kondu. 

  
Bu motorların hepsi önerdiğim yandan supaplı, L kafalı, dökümü Sivas’ta 

yapılan motorlardı. Diğer tipteki motor, aldığımız ikinci mektupta belirtilen 
bitiş zamanına kadar yetişemeyeceği anlaşılınca askıya alınmıştı.. 

http://www.canerel.com.tr/
https://youtu.be/4Vu2zhWPydQ
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CE: Cumhurbaşkanlığı siyah boyalı ikinci Devrim prototipine binmek istemiş… 

Bu aracı da Y. Mühendis Rıfat Serdaroğlu kullanmış. O durunca bej boyalı 
birinci Devrim prototipini hazırlayarak siz kullanmışsınız. Cumhurbaşkanı 
programın devamında bu araba ile Anıtkabir’e geçmiş. O sıkıntı hali kurtaran 
olarak neler hissettiniz? 
  

ŞS: Kısa süre sonra motor entegrasyonu aşamasında tekrar Eskişehir’e 
çağrıldım. Son birkaç gün artık gecemiz gündüze karıştı, gece gündüz 
çalıştık… Hatta bir gün sabaha karşı tekerleğin başında teker aksını koymak 
için bekliyorum, uyumuşum… Bir gözümü açtım ki herkes başımda bana 
gülüyor. Ben kişilik olarak sabahçıyım, gece çalışmak bana göre değil...  

  
Siyah renkli ikinci prototip araca daha çok itina gösteriliyordu… 

  
Benim montajından sorumlu olduğum bej renkli ilk prototip nispeten erken 

tamamlanınca arabayı bahçede deneme olanağı bulduk, deneme yaptık. 
İzalesi kolay bir yağ pompası sorunu haricinde birkaç küçük sorun daha 
vardı.. Hepsini kısa sürede hallettik. 

  
Hiçbir fabrika böylesine kısa bir sürede ‘…ben araba yaptım!’ diye çıkmaz 
ortaya. Hele ilk sürüşün bir milli günde, hem de Cumhurbaşkanı’nın da 

bindirilerek törenlere çıkarılması şeklinde gerçekleşmesi ancak “Çılgın 
Türk”lerde olur! Gerçekten aylar süresince tam da bir “Çılgın Türk” projesi 
yaşanarak son güne ulaşıldı! 

  

 
Devrim Otomobilleri Ankara’ya Gönderilirken 

  
İlk prototip araçlar olan siyah ve bej renkli iki otomobil, açık vagonlu trenle 
Ankara’ya nakledilecekti; önünde de bir tane buhar lokomotifi.  Trendeki 

güvenlik kuralları gereği depolarında benzin bulunmamalıydı. Lokomotif 
kömürlü olduğu için kıvılcım saçabilir  düşüncesiyle benzin depolarını 

boşalttık. 28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece, Rıfat ve ben iki otomobilin 
yüklendiği trenin bir kompartımanında Ankara’ya gittik. İnince evlerimize 
gidip kıyafetimizi değiştirdik. Araçlar Ankara Demiryolu Fabrikası’na 

indirilmiş, burada manevra için depolarına yalnızca birkaç litre benzin 
konulmuş. Asıl benzin ikmali Meclis’e geçilirken yapılacaktı.  

  

http://www.canerel.com.tr/
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29 Ekim 1961 sabahında eskort polisler geldi, ‘…benzin almamız lazım!’ dedik. 

Meclis’e geçilirken polis dinlemedi bizi; hiçbir şey söylememişiz gibi doğrudan 

Meclis’e gittik.  
  

 
Devrim Otomobilleri TBMM’de 

  
Ben ve kullanmakta olduğum bej renkli ilk prototip araç kenardayız, nöbette… 
Siyah araba önde, Meclis’in önünde… Siyah arabanın olduğu yerde karmaşa 
var… Yarısı yerde, yarısı içerde benzin koymaya çalışıyorlardı siyah arabaya. 
Olacak şey değil, huni filan da yok, kağıttan huniyle filan benzin koymaya 

çalışıyorlar, millet durur mu, başına toplanmışlar, sıkıntılı bir ortam... 
  

 
  

Benim orası karışık değil, biz bej arabaya o sakin ortamda biraz benzin 
ekleyebildik. 

  
Cemal GÜRSEL siyah arabaya bindi ve belli bir yere kadar gittiler. O esnada 
‘...dur yahu neden diğer arabayla beraber gitmiyoruz?’ deyince, tekrar 

Meclis’in önüne bej arabayı da alıp konvoy yapmak üzere dönerler.. Siyah 
araba geriye dönüp Meclis’in önüne geldiğinde stop eder! Uğraşmış Rıfat 
yeniden çalıştırmak için, ama  tekrar çalışmamış.  

  

 
  

Bir polis koşarak bana geldi; ‘… diğer araba durdu; sen gideceksin!’ dedi ve 
arkasından Cumhurbaşkanı ile Ulaştırma Bakanı benim arabaya bindiler.  

http://www.canerel.com.tr/
https://youtu.be/UVp9BokQNEE
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Cumhurbaşkanı Cemal GÜRSEL’in  ‘Delikanlı senin benzinin var mı?’ 

sorusuna karşılık,  ‘Biraz koyduk!’ dedim. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve 

Ulaştırma Bakanı’nı alıp Anıt Kabir’e götürdüm ve orada arabayı bıraktım.  
  

O sırada siyah arabaya da benzin konmuş ve boş şekilde hipodromdaki resmi 
geçitte kullanılmış. Daha sonra arabaların fabrikaya gönderildiğini öğrendim. 

 
 
CE: Peki bu işler olduktan sonra topladılar mı sizi? Neler oldu takip eden 

yıllarda bu konuda? 
 
ŞS: Sonrasında bir daha toplanmadık; toplanamadık! 

  
Ekipteki herkes adeta dünyaya küstü! 

  
Genelde ‘...çok para harcandı!’ vurgusu yapılıyordu…  

  
O kadar küstük ki, çok para harcandı filan denince, ‘biz o çalışmalarımızla 
ilgili harcırah, yol parası, fazla mesai hiçbir şey istemiyoruz!’ dedik. Garip bir 
suskunluk havası hepimizi kaplamıştı... 

  
Yerlileştirme istek ve çabaları ile ilgili bir başka örneğe, bu vesile ile kısaca 
değinmek istiyorum. 1964’te lokomotif konusu vardı Meclis’te, benim 
bölümümle de ilgili olduğu için ben de konuştum.  Mehmet TURGUT (Sanayi 

Bakanı) ile beraber TCDD olarak, akşam ve parçalarının çoğunu yerli 

yapabileceğimiz, yerlileştirebileceğimiz bir lokomotif seçmemiz konusunda 
çaba harcadık ve sonunda, kaliteli olmakla birlikte yerlileştirilmeye müsait 
olmayan General Motors’dan vazgeçildi. TCDD ileriki zamanda bu amaca 
uygun bir marka ile işbirliği yaparak yerlileştirme iddiasının gereğini yaptı ve 

başarıya ulaştı.  
  

Devrim konusunda suskunluk yılları sürdü gitti... 
  

Zaman zaman merak ile konuyu inceleyeneler çıktı... 
  

Geçmişte beraber çalıştığımız bir meslektaşım, çalıştığı Türk Traktör 
Fabrikası’nın kuruluş dergisi için rica edince 1978 yılında birkaç sayfalık 
“Devrim Projesi” ile ilgili bir yazı hazırladım. Yayınlanınca olay olmuştu... 

  
Bana göre, “Devrim Projesi” ile ilgili en kapsamlı çalışma Aydın ENGİN'in 
Cumhuriyet Gazetesi'nde 28 Ağustos 1994 günü başlayan ve dört gün süren 

“Devrim Direniyor- Bir Meydan Okumanın Öyküsü” başlıklı yazı dizisi idi. 
Mehmet NÖKER ve Rıfat SERDAROĞLU ile yüz yüze, benimle de telefon ile 
söyleşi yapmışlardı... Muhtemelen başka arkadaşlarla da görüşmüşlerdir. 

 

 
  

Sanırım 1997 yılı idi, Anadolu Üniversitesi bizlerden de söyleşi alarak bir 
belgesel hazırlamıştı.   
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Son zamanlarda Tolga ÖRNEK’in hazırladığı dikkat çeken bir de film vardı..  
 
 

CE: Sonrasında, o meydan okuyan cesur yüreğinizle ideallerinizi hangi yöne 

geliştirdiniz, neler başardınız? 
  

ŞS: Takip eden suskun birkaç yıl sonunda benim de mecburi hizmet sürem 

dolmuş ve istediğim yerde çalışılmaya hak kazanmıştım. 
  
Tam da o sırada Amerika’ya göreve gidecek bir ekipte olduğumu öğrendiğimde 
Dr. Orhan IŞIK davet edip ‘Şecaattin, sen gel bizle çalış!’ dedi. Sanırım Mehmet 
NÖKER ile de görüşmüş ve öğrenmişti benim mecburi hizmetimin bittiğini... 
Bana  “Sen şimdi Amerika’ya gidersen dönüşte de ‘benim devlete borcum var’ 
dersin; ayrılmazsın. Gel şimdi kararını ver!” dedi. Bu teklife ‘Tamam!’ dedim 

ve 1964 yılının Kasım ayında ortak olarak IŞIK Makina Şirketi’ne katıldım. 
  

 
IŞIK’lı Günler 

  
IŞIK  Makina  DÖRDÜNCÜ ŞANSım oldu 1964 yılında ve hayatımın 37 yılını 
aldı... 

  

http://www.canerel.com.tr/
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Işık Makina’da yaptıklarımızdan kısaca bahsedecek olursak;  dizaynı 

tamamen bize ait caraskal, vinçler, kelebek vanalar ve çeşitli mekanik 
sistemler ile, çoğu barajlarda, demir çelik fabrikalarında ve ağır sanayi 

tesislerinde olmak üzere yaptığımız projeler dikkat çekti. 
 

 
 

 
 
 
CE: Bugün “Devrim Projesi” işine yeniden başlasaydınız, aynı ekip ve bugünkü 

şartlarda neler olurdu? 
…neleri yapmayı neleri yapmamayı tercih edersiniz? 

  
ŞS: Her şey zamanında yapılmalı!  

  
Bugün düşündüğümde Cemal GÜRSEL’e hak veriyorsam, onun 
kadar  yürekten ‘Bu ülkede bir şey yapmamız lazım, lafla olmaz, hiç olmazsa 
görelim deneyelim!’ diyen pek fazla siyasetçi çıkmadığını gördüğümdendir.  

http://www.canerel.com.tr/
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Diğer taraftan şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Siyah aracın benzini 

bittiğinde, bej arabaya geçmek yerine, benzin ikmali yaptırıp törene siyah 
araçla devam etseydi çok daha doğru olurdu. 

  
Bir de şu var tabii... Cemal GÜRSEL’in karşısında o kadar büyük bir karşı güç 

vardı ki… O ekip içinde siyasete en uzak insan oydu. O kadar büyük bir karşı 
çıkışa maruz kalınca, belki de pişman oldu..  

  
Bu “Devrim Projesi” bireysel bir girişim idi…  

 
Özetle, benzin bitmeseydi de bu projeyi yine bitirirlerdi, Cemal GÜRSEL tek 
başına yapamazdı diye düşünüyorum. 

  
  
CE: Bana iletmek, sizden sonraki nesillerle paylaşılmasını istediğiniz 
nasihatleriniz de olur ise duymaktan onur duyarım… 
  

ŞS: Mühendis nedir deseler şunu derim:  
“Elindeki  ve etrafındaki malzeme ve imkânlarla ülkesine, kendisine 
faydalı bir şeyi üretebilmek...” 

  
‘Eğer İtalya’dan mermer gelirse, Çin’den seramik gelirse yapabilirim!’ deseydi, 

Mimar Sinan olmazdı; hiçbir şey de yapamazdı! 
  

Mühendis dediğin her şeyden evvel, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, 
yerlileşmeli, yerli üretim için çaba göstermeli. 

  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

http://www.canerel.com.tr/


 

 

 

17/18 (25.02.2018) 
 

İşte böyle... 
... 25 Şubat 2018 Pazar günü akşam yaşadığım o birkaç saat efsane oldu bana ve bu 
çalışmadaki yardımcım olan meslektaşım sevgili Esin ALBAYRAK’a… 

  
İmrenerek dinlediğim bu meslek sürecinde Devrim Projesi ve yaşattıkları ile şaşırmıştım; bazı 
detaylarını daha önce öğrenmiş olmama rağmen... Belki de adanmış her mühendisin yaşamayı 

hayal ettiği bir meydan okuma ve sınırları zorlama şeklinde başlayan süreç, vefasızlık karşısında 
gelişen küskünlük ile sonlanmış...  
  
Tek tesellim, Devrim Projesi’nde görev ve sorumluluk alanların, bu proje sayesinde, “…toplu iğne 

bile yapamıyoruz!” denilen bir dönemde dahi, istendiğinde bu ülkede neler yapılabileceğini hem 
kendilerinin yaşayarak görmüş, hem de dünkü ve hatta bu günkü kuşaklara göstermiş 

olmalarıdır…. 
...bir de, Türk Milletinin bu projeye gösterdikleri ilgi ve merak artınca, yıllar sonrasında 

Devrim aracının İstiklâl’de yürümesini gören bir mühendisin kızının bu manzaraya karşı 
"...Göğsümün üzerinde duran değirmen taşı kalktı!" ifadesi. 

  
Söyleşiyi takip eden günlerde, bu serüvenin kahramanının aile ferdi de olan bir meslektaşım olarak 
konu ile ilgili değerlendirmelerini Cemal Bey’e sorduğumda aldığım yanıt, bunca yıldan sonra 

Devrim arabalarına duyulan ilginin nedenini ve önemini özetler gibiydi: 
  

“Bir toplumun, atılım içinde olduğu bir  konuda ortaya koyacağı cesaret, özgüven, bilinç ve 
ilkelerin beslenip şekillenmesinde, kendi mazisindeki öykülerin büyük önemi olduğuna 

inanıyorum. Bu bağlamda, gerçekleştiği dönemde, doğrudan sonucu itibariyle trajik gibi 
görünen Devrim Arabaları macerasının da, ‘siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıktan 

ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini’ yaşayarak derinlemesine kavrayan ve önemseyen 
milletimizin yüreğinde ve beyninde, ‘yerlileşme’ alanındaki tipik ve biraz da hüzünlü bir 

esin kaynağı olarak yerini aldığını düşünüyorum. Bu nedenledir ki, TCDD’nin TÜLOMSAŞ 

(Eskişehir) Fabrikası’nda sergilenen bej otomobil, her yıl binlerce insanımız tarafından 
ziyaret edilerek bu gün büyük çoğunluğu hayatta olmayan bu serüvenin kahramanları yâd 

edilmekte, konu üzerinde çalışma ve araştırmalar yapılmakta, bir anlamda, bir çeşit iade-
i itibar gerçekleşmektedir... Diğer taraftan, kapatılan Tayyare Fabrikası ve devamı 

sağlanamayan Devrim Arabaları gibi projeler, imkansızlıklar içinde dahi neler 
yapabileceğimiz konusunda cesaret veren olumlu örnekler oldukları kadar, nelere dikkat 

etmemiz gerektiği konusunda da ders çıkarılacak ibretlik öykülerdir. 
  

Havacılık başta olmak üzere, her alandaki teknolojik gelişmenin ülkemizde hayat bulmasını 

kendi hayatıyla özdeşleştiren bir mühendis, asker, yönetici ve yazar olan şahsınızı bu 

konuda söyleşi ve çalışma yapmakta bu denli istekli kılan itici gücün, vefa duygusunun 
yanı sıra, konunun örneklik ve ibretlik yanının ortaya konulmasına katkı sağlama isteği 

olduğunu düşünüyorum… Toplumsal bilinç ve hafızayı besleyen bu 
kıymetli  çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum…” 

  

 
25 Şubat 2018 Pazar gününün En Şanslıları 
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Bu Pazar gününde yaşadığım birkaç saatin hayatımın en unutulmaz ANI’ları arasına girmesini 

sağlayan, başta okuldaş büyüğüm ve meslektaşım Şecaattin SEVGEN, onun kıymetli çocukları 
değerli meslektaşım Cemal GEÇİLMEZ ve saygıdeğer eşleri Sedef hanımefendiye müteşekkirim.  

...sevgili Esin’e fotoğrafları ve ses kayıtlarının çözümleri, sevgili Cemal’e görüşme 
sonrasında metin ve fotoğraflara sağladığı katkılar nedeni ile de ayrıca teşekkür etmeliyim. 

  
Ülkem, güzel ülkem! 
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