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SÖYLEŞİ

MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ ŞECAATTİN SEVGEN:

“İNANDIK VE BAŞARDIK AMA
SEBAT ETMEDİLER”
Hülya Aydın *

Türkiye’nin ilk yerli
malı otomobilleri:
Devrim Arabaları…
Üzerine çokça
yazılıp çizilen,
tartışılan, filmlere
de konu olan,
büyük bir inancın ve
buruk bir başarının
öyküsü. Bu güzel
öyküyü, yapım
ekibinin yaşayan
son kahramanı,
motor şanzıman
grubunda yer alan
ve Odamızın 1167
sicil numaralı üyesi
Makina Yüksek
Mühendisi Şecaattin
Sevgen’den bir kez
daha dinledik…

Öykü, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin hemen sonrasında başlar. Cemal Gürsel’in başında olduğu cunta
yönetimi henüz işbaşındadır. Başbakanlık, 22 Nisan 1961 günü Ulaştırma Bakanlığı’na çok gizli ibaresiyle
bir yazı yollar. Bu yazının hemen arkasından, dönemin iyi yetişmiş 23
Türk mühendisi Bakanlık tarafından
Ankara’ya davet edilir. Bazıları yurt

dışında çalışan bu mühendislerin tamamı, davete icabet ederek 16 Haziran 1961 günü Bakanlık'ta bir araya
gelirler.
TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve
yerli otomobil projesinin sorumlusu
seçilen Emin Bozoğlu, ilk olarak Cemal Paşa’nın yolladığı çok gizli ibareli mektubu okur. Toplantıya çağrılan

Devrim Otomobili'ni kullanan Şecaattin Sevgen yanında Cemal Gürsel, arkada Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli - 29 Ekim 1961
*

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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mili, motor gövde ve silindir başlığı,
dişli kutuları dâhil hemen bütün elemanları, DDY fabrikalarının olanakları içerisinde imal edilmek zorunda
kalınmıştı. Zira o dönemde henüz
yan sanayi yoktu ve ziraat römorkları
için jant yapan imalatçılar, kendilerine dinamik balans, töleranslar gibi
konularda bilgi yardımında bulunulacağı vaadi ile oto jantı yapmak
üzere razı edilebilmişti. Kaporta için
beton kalıp üzerine sacın çekilmesi
gibi çok orijinal bir yöntem uygulanmış, döğme parçalarda basit kalıplar
kullanılmış, daha çok işlenerek şekil
verilmişti.”
Böylece zamana karşı yarış başlamıştır. İlk toplantıda, atölyenin duvarına
üzerinde 129 yazan bir tabela çakılır.
29 Ekim’e yalnızca 129 gün vardır ve
bu tarihe kadar her geçen gün eksiltilecektir duvardaki sayıdan.

Ekipler Ankara, Sivas ve
Eskişehir’de çalışıyor…

Makina Yüksek Mühendisi Şecaattin Sevgen

mühendislere ithaf edilerek yazılan
mektupta, “Bu yılın Cumhuriyet Bayramı törenlerinde halkımızın görüş
ve takdirlerine sunulmak üzere, hem
tasarımı hem de malzeme olarak tamamen yerli malı bir otomobil üretmenizi istiyorum”, denilmektedir.
Ayrıca bu görevin TCDD İşletmesi’ne
verildiği ve bu amaçla dönemin
rakamlarıyla 1.400.000 TL ödenek
ayrıldığı da belirtilmektedir. Toplantıya katılan tüm mühendisler yazıyı
bir emir kabul eder ve ilk yerli malı
otomobili yapmak için bütün işlerini
bırakarak ekibe dâhil olurlar. Ekibin
çalışma yeri Devlet Demir Yolları'nın
(DDY) Eskişehir’deki Cer Atölyesi olarak belirlenir.

Cumhuriyet Bayramı’na
sadece 129 gün vardır…
Bundan sonrası için Şecaattin
Sevgen’e kulak veriyoruz: “1961 yılının sıcak bir Temmuz günü, 30 kadar mühendis ve teknisyen, DDY’nin
Eskişehir’deki yeni badana edilmiş,
eski ve terk edilmiş dökümhanesinde toplanmıştık. Yapılacak aracın
ticari veya askeri maksatlı veyahut
bir binek otosu olması üzerindeki
tartışmalar sonunda 'orta boy binek
otosu ve o zamanki değerlere göre
1100-1200 cm3 silindir hacimli' olması konu olarak kararlaştırılmıştı.
İmalat grupları ayrılmış ve her grup
kendi görevini alarak süratle işe girişmişti.
Radyatör, yaylar, biyel kolu, krank

O dönem DDY’de çalışan ve daha
önce çalıştığı Tarım Bakanlığı’nın
Ankara’daki ana tamir ve yenileme
merkez atölyesinde hem döküm
hem motor tamirlerinden deneyimi
olan Sevgen, görevli grubun Eskişehir’deki ilk toplantısında, yapılacak
otomobilin esasları konuşulurken
ekibe, “motorun en güç parçasının
silindir kapağı olduğunu ve o tarihte
yapılmakta olan otomobil motorlarının üstten sübaplı olduğunu, görev
yapmakta olduğu DDY’de mevcut
yer dökümü ve döküm maça yöntemi ile kolay sonuç alınamayacağını”
kesin bir dille belirtir. Biçerdöver makinalarındaki Chrysler’ın yandan sübaplı “L” kafalı motorlarında silindir
kafasının dökümünün kolay olduğunu söyler.
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ve dökümlerin yapılabilmesi, gerçekten çok büyük çaba ve yetenekli
ustaların olağanüstü gayretleri ile
gerçekleştirildi.”

Bunun üzerine, motor dökümüne
iki alternatifle başlanmak üzere birisinin Eskişehir, diğerinin Sivas fabrikasında dökülmesine ve Sivas’a
ekipten Rıfat Serdaroğlu ile Secaattin Sevgen’in gitmesine karar verilir. Diğer çalışmalar Eskişehir fabrikalarında sürdürülürken, silindir
gövde ve başlığını döktürmek için
arkadaşlarıyla Sivas’a giden Sevgen
oradaki çalışmaları şöyle anlatıyor:
“Sivas’ta benzer bloklardan yararlanarak, dökülecek parçaların imalat
teknik resimleri çizildi. Yapılan dökümler kısa zamanda sonuç verince,
silindir bloğu ve kapağının basınç
testleri de olumlu sonuç verdi. Silindir bloğu, başlığı, manifold gibi
ana döküm parçaları yedekli olarak
dökülerek Eskişehir’e, daha sonra
bir takımı Ankara Motor Fabrikası’na
işlenmek üzere gönderildi. O günün
maça tekniği ve olanakları ile model

Emrivakiler sürüyor ama
çalışmalar olumlu sonuç
veriyor…
Çalışmalar olumlu sonuç vermektedir ama Eylül ayı da gelmiştir.
Parçalar fabrikaların ilgili imalat bölümlerinde işlenirken Sevgen bir
süre Ankara’da kalır. Çünkü merkezi
Ankara’da olan ve motor fabrikası bitişiğindeki motorlu tren ve lokomotiflerin servis, günlük ve kısa bakım
ünitesi olan Cer Servis bölümündeki
gruba alınmıştır ve imkân nispetinde
burada bulunması gerekmektedir.
Ankara’daki ekibin çalışmalarını
şöyle anlatıyor Sevgen: “Ankara’da
işlenen parçaların Eskişehir’den ge-

Devrim Otomobili ekibi
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lenlerle tamamlanması ile yeni bir
motor toplanarak, Ankara’daki Milli
Birlik Komitesi yetkililerine gösterilmek üzere hazırlandı. Bu motoru
çalıştırıp göstermem benden istenmişti. Ankara Motor Fabrikası’nda
çalışma köşemizde, ilk motor bloğunu sehpaya koyduğumuzun ikinci
günüydü, kısa bir alıştırma döneminden sonra, motorda yerli olmayan yegâne parçalar iki karbüratör
ve distribütörü bağlayıp, ilk ayarları
takiben heyecanla marş düğmesine
basmıştım. Motorun sesini duymanın yanında, bir o kadar da, dökümün neler çıkaracağı, hele silindir kapağının nasıl problemler getireceği
kaygıları içerisinde bütün dikkatimle
çalışmayı izliyordum. Arkamda ve
etrafımda beliren kalabalık konuşma
sesleri üzerine doğrulduğumda, zamanın “Milli Birlik Komitesi” üyelerini
karşımda buldum. Böylece ilk motor
Eskişehir’de Rıfat Serdaroğlu tara-

19
fından çalıştırılmış iken, Ankara’da
toplanan motoru da ilk çalıştıran
ben oldum. Gerçekten haber verme
işinde acele edilmiş ve tedbirsiz davranılmıştı. Bereket bir aksilik çıkmadı
ve motor onların bulunduğu sürece
kesintisiz çalıştı. Ne yazık ki aynı emrivakiler bütün çalışma boyunca sürdürülmüştü.”
O motor daha sonra Eskişehir’e gönderiliyor ve sonradan açık krem rengi boyanan ilk arabaya konuluyor.
Bundan sonra da Sevgen Eskişehir’e
giderek yeniden oradaki çalışmalara
dâhil oluyor. Orada bu arabanın ilk
deneme sürüşünü de yine kendisi
yapıyor. Halen o arabada bulunan
motor, Sevgen’in önerdiği “L kafalı
tip” motordur. O meşhur güne yetiştirilen üç arabada da bu motordan
vardır.

Zaman daralıyor…
Ekim ayından hayli gün alınmıştır ve
zaman iyice daralmaktadır. Eskişehir’deki hummalı çalışma sürmekte,
ekip günde en fazla üç saat uyuyabilmektedir. Sevgen o günlerde
şaka konusu olan bir anısını şöyle
anlatıyor: “Bir gün yine gece yarısını
hayli geçmişti ve hâlâ çalışıyorduk.
Diferansiyeli bağladığımız sırada tekerleğin yanında uzanmış, kanaldaki
arkadaşın işini bitirmesiyle aksı takmak üzere bekliyordum. Etrafımda
gülüşmelerle gözümü açtım. Kısa
beklemenin verdiği duraklamada
uyumuşum. Bir süre şaka konusu oldum.”
Ne var ki tüm bu çaba ve hummalı
çalışmalara rağmen 29 Ekim’e kadar,
en iyi ihtimalle iki araba hazırlanabilecektir. Açık krem renge boyanan

araba, Şecaattin Sevgen’e verilir. Sevgen şöyle anlatıyor: “Güçlükle, bayrama bir hafta kala ilk arabayı, yol
tecrübesine hazırlayabildik ve sadece kısa bir parkurda gidip dönüyorduk. Yağ borusunda sızıntı, yağ pompası geri dönüş valf ayarı gibi ufak
tefek eksikler çıktı. İkinci araba daha
geç tamamlandı. Resmi görünümde
olması için onu siyah renge boyadık
ve daha itinalı olduğunu düşünüyorduk. Nikelaj parçalar, elektrik tesisatı
ile lambalar gibi kısımlar problem
oluyor. “Görünüm” titizleniyor ve sürekli değişiklik yapıyorlar, nikelajlar
kısa zamanda bozulduğu için tekrar
sökülüyor. Arabaları yol tecrübesine
tekrar almaya imkân bulamıyoruz.
Bu karmaşıklık içerisinde 28 Ekim
akşamı gün batımına eriyor ve çaresiz işi bırakıyoruz. Artık geç vakit

“Erbakan’ın Devrim arabalarıyla ilgisi yoktur”
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan 2011 yılında öldüğünde, kendisinin Devrim Otomobilleri imalatında
bulunduğuna dair övgü dolu sözler dolaştırıldı kamuoyunda. Biz de soruyoruz bu konudaki gerçeği ve şöyle
anlatıyor Sevgen: “Son sınıfta iken 'dizel motorları yakıt donanımında kompensansasyon' gibi bir konudaki
dersine girmiştim. Şunu söylemeliyim ki efsane mukavemet hocamız Mustafa İnan’dan sonra dinlediğim en
iyi dersti. İkinci karşılaşmam 1961 yılındadır, sanırım Eylül ayıydı. Devrim otomobili motorunu çalıştırdığımız
dönemdi. Motorun frenleme denemesi gerekiyordu. Devlet Demir Yolları (DDY) Motor Fabrikası’ndaki frenleme cihazı 600-1200 beygir motorlar için elverişliydi. Gümüş motorun imal edilen yegâne motor olduğunu
düşünerek, Rıfat Serdaroğlu ile Erbakan’ın sahibi olduğu Gümüş Motor’a gittik. Tam öğle paydosu vakitleriydi. Fabrikaya girdiğimizde bütün işçilerin takunyaları ile abdest almaya gittiği bir koridordan geçerek Erbakan
Hoca’nın yanına çıktık. İsteğimizin, bir küçük motor frenleme sistemi olduğunu anlattık. Rahmetli bize, kendi
motorlarının çok denenmiş bir tip olduğunu, frenlemeye ihtiyaç olmadığı için yapmadıklarını ve frenleme
cihazı olmadığını söylemişti.
Bu tarihten yaklaşık dört ay önce DDY’nin İzmir banliyösünde olacağı ve sipariş ettiği, ancak yeni bir tip olduğu için UIC normlarına göre 100 saatlik motor testlerinde bulunmak üzere Fiat’ın Torino’daki araştırma
bölümünde kalmış ve Milano’daki OM fabrikalarında seri olarak imal edilen traktör motorlarının nasıl test
edildiğini görmüştüm. Tabii durumu yadırgadık, daha sonra DSİ atölyelerinde yeni gelen bir cihazla istediğimiz ölçümleri yapmıştık. Yani birçok kez bu yanlış algıyı düzeltmek için açıklamalar yapıldı, bir kez daha
belirteyim, Necmettin Erbakan’ın devrim arabası ile kesinlikle bir ilgisi yoktur.”
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arabalar vagonlara yüklendi, biz de
günlerden beri ilk defa sabaha kadar
uyumak üzere trene bindik ve kapalı
vagonunun içinde yatıp uyuduk.”

Büyük gün sonunda geliyor...
29 Ekim günü geldiğinde herkesten
çok merak ve heyecan içinde olanlar elbette yapım ekibidir. O gece
vagonda sabaha kadar uyumuşlardır. Sabah elbiselerini değiştirmek
üzere evlerine giderler ama acele
olarak geri çağrılırlar. Çünkü trafik
ekipleri gelmiştir ve yola çıkmak
üzere onları beklemektedir. Programı söylerler, buna göre Sevgen krem
rengi devrim otomobilinde nöbette
bekleyecektir; Cumhurbaşkanı, Yüksek Mühendis Rıfat Serdaroğlu’nun
kullanacağı siyah devrim otomobili
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden
(TBMM) Anıtkabir’e götürülecektir.

eden refakatçiler bu uyarıya rağmen
hiç durmaz ve direk Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gidilir. Sevgen ve
arkadaşları başka bir arabayla korteje katılmışlardır. TBMM’ye gelince
Sevgen, krem rengi devrim otomobilinin şoför koltuğuna geçer.

Tren sabaha karşı Ankara’ya ulaşır
ve iki Sıhhiye’deki Ankara Demiryolu Fabrikası’na indirilir. Arabalara
transfer sırasında hiç benzin konulmamıştır ve o anda manevra imkânı
sağlamak için depolarına sadece
birkaç litre benzin konulur. Asıl ikmal sabahleyin Sıhhiye’deki benzin
istasyonundan yapılacaktır. Sevgen
bunun nedenini, “Arabalar kömür
yakan buharlı lokomotif ile taşınacaktı ve yüklediğimiz vagonların da
üstü açıktı. Lokomotifin bacasından
çıkan kıvılcımların arkaya kadar gitmesi nedeniyle yangın çıkabilir diye
düşündük ve arabalara benzin koyamadık,” diye açıklıyor.

“Araba yaptık Türkiyeli gibi,
benzin ikmali yaptık Şarklı
gibi”
Rıfat Serdaroğlu’nun kullandığı siyah
devrim arabası merdivenin başında,
Sevgen’in kullandığı krem rengi devrim arabası ise biraz daha geride durur ve Cemal Gürsel Paşa’yı beklemeye başlarlar. Yolda durulmadığı için,
benzinin yetersizliğinden endişelenen Sevgen, beklerken oraya kendi
arabasıyla gelen bir arkadaşından,
küçük bir damacana benzin alıp depoya boşalttırır.
Sevgen, Cemal Gürsel’in merdivenlerden inip siyah arabaya binişini
uzaktan ve kalabalık arasından izler.
Ancak kısa bir zaman geçmiştir ki
koşarak gelen sivil bir memur, Cemal
Paşa’nın kendisini beklediğini söyler.
Duraklar önce ve söyleneni anlaya-

Hemen korteje girerler, önde giden
ekibe de önce “süper benzin” satan
bir benzincide mutlaka durulması ve
benzin alınması gerektiği haberini
ulaştırırlar. Ancak ekip ve ona eşlik
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maz. Memur, “Araba kaldı, sizi bekliyorlar,” deyince toparlanır ve bunun
üzerine krem rengi otomobille ilerideki kalabalığa yaklaşır. Gürsel, siyah
arabayla hareket ettikten bir süre
sonra, “Niye öbür arabayı da alıp,
ikisini beraber götürmedik, daha iyi
olmaz mı?” demiştir. Bunun üzerine
geri dönülür. Ama merdivenin başına geldikleri sırada, siyah arabada
benzin biter ve araba durur. Cemal
Gürsel’i krem rengi almaya karar
verirler. Sevgen, “İyi ki geri geldiler, biraz daha ilerlese, benzin halkın arasında bitecekti ve daha kötü
olacaktı,” diyor. Sevgen’in kullandığı
arabadaki benzin onları Anıtkabir’e
götürmeye yetecektir.

“Atatürk olsaydı benzin
ikmali yapar, yola devam
ederdi”
Sevgen, kullandığı krem rengi devrim otomobiliyle kalabalığa yaklaştığında, haber muhabirleri ellerinde
mikrofonları ile Cemal Gürsel’den
izlenimlerini alıyorlardır. Ne konuşulduğunu o an tam anlayamaz. Sonradan öğrenir ki Gürsel orada, “Araba
yaptık Türk gibi, benzin ikmalini
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yaptık Şarklı gibi,” şeklinde bir cümle
kullanmıştır.
Daha sonra zamanın Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli arkada, Cemal
Gürsel’de Sevgen’in yanında olmak
üzere ikinci otomobile binilir. Cemal
Gürsel, “Senin arabanda benzinsiz
olmasın,” der. Sevgen, bir miktar ikmal yaptığını söyler ve bunun üzerine Anıtkabir’e doğru yola çıkılır. Ancak o sırada içinden, “Şayet Atatürk
olsaydı, o arabanın benzin ikmalini
yaptırır ve ısrarla onunla yoluna devam ederek bizlerin moralini takviye
ederdi,” diye geçirmektedir.
Cumhurbaşkanı Cemal Gülsel’in
krem rengi Devrim Otomobilinin
içinde olduğu kortej, Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı’ndan Anıtkabir’e yönelir. Yolda halkın durup alkışladıklarını
ve “Devrim” arabasını işaret ettiklerini görürler. Araba içinde ise “aceleye
geldiğini ve göstergelerle şamandra
konumu arasında ayarsızlık olabile-

ceği için arkadaşlarının yanılabileceği” üzerine konuşulmaktadır. Sevgen
o anda hissettiklerini şöyle aktarıyor:
“Doğrusu, serinkanlı olmak aksiliğin
üstesinden gelmek yerine, görevi
bize verenlerin bu denli teessüre
kapılması beni yadırgatmıştı. Hele
ertesi gün, bütün gazetelerin söz
birliği etmişçesine adeta sevinçle,
“Devrim yolda kaldı,” “Şarklı kafası
ile araba yaptık,” mealindeki yazıları,
ümitsizlik ve başarısızlığı böylesine
kolay kabullenişlerini görünce büsbütün şaşırmıştım. Hatta içlerinde
bazıları, harcanan bunca paranın
boşa gittiğinden falan bahsettiler.
Oysa harcanan para, mevzu bahis
edilecek türden bile değildi. Hiçbiri
Cumhurbaşkanı’nın yedekteki ikinci
devrim ile yoluna devam ettiğini ele
almadı, hatta arızalı denen arabanın
çalışarak döndüğüne değinmediler.
Diğer taraftan, devlet memuru olarak bizler, sesimizi çıkarmadan olayları seyretmekle yetindik.”

“Basının ne denli büyük bir
güç olduğunu anladık”
Sevgen, “Basının ne denli büyük bir
güç olduğunu ancak aralarında gerçekleri sabırla araştıran ve uzun vadeli çıkarlarımızı gözetenlerin pek
ender bulunduğu kanısına varmıştım,” diyor ve ekliyor: “Diğer yönden,
özel bir konu olsa bile insanlara yürekten güvenmeyen liderin ne kadar
çabuk umutsuzluğa kapıldığına tanık oldum. Hele bu ortam içerisinde,
aslında başarılmış bir görevi yönetim
kademelerinin örtbas etmekte ne
denli gayret sarf ettiklerini gördüm.”
Sevgen ve ekip arkadaşlarını, o sıra
basında yazılanların yanı sıra, birçoğu devlet memuru oldukları için konuşamamaları da çok üzüyor. Büyük
bir sessizliğin başlangıcı oluyor bu.
Bundan sonra devrim otomobilleri
hakkında ne aileleriyle ne de kendi
aralarında yıllarca söz birliği etmişçesine hiç konuşmuyorlar. Şöyle
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anlatıyor o günleri: “Teselliyi kendi felsefemizde aramaya yöneldik
sonunda. Ben şahsen 'gayretlerin,
fertler için olduğu kadar, millet ölçüsünde de semeresiz kalmayacağına'
inanıyordum. Gerçekten gereksiz ve
yersiz başarı beyanatlarını görmek,
beni ne kadar huzursuz edecekti
diye düşündüm ve gereksiz ümitsizliği de haklı bulamadım. O olaydan
yaklaşık iki gün sonra o iki araba, Ankara Garı’nın giriş kısmında bir süre
halka teşhir edildi. Bir ara ben de
gittim oraya. Türk halkı ve özellikle
gençlerin, güven ve gururla Devrim
arabaları ve motorlarını okşadığını
görmek, bu güzel uğraşta benim en
büyük tesellim ve mükâfatım olmuştur.”

“Devrim’i yapmasaydık
Anadol o kadar satılamazdı”
Ticaret ve basın çevrelerinin gösterdiği büyük tepkiye rağmen, bu tarihten birkaç yıl sonra satışa çıkarılan
Anadol arabalarının hızla satılması
için şu değerlendirmeyi yapıyor Sevgen: “Fiberglas” karasörüne ve kapı
fitillerinden tamponuna kadar birçok kusurları olan ilk “Anadol” arabaları satışa çıkarıldığında, halkımızın
gözünü kırpmadan onları kapışması,
Devrim otomobilinin yarattığı heyecan sonucu olmuştur. Aslında bu
çalışmalar yurdun kalkınmasına ve
ileri sanayi toplumlarına yetişmesi
sonucunda, şartlar ne kadar elverişsiz olursa olsun, göründüğünden
çok daha fazla şey yapmanın mümkün olduğuna inanmış bir neslin
yüzlerce çaba örneğinden birisidir.
Çoğu, devletçiliğin noksan organizasyonu içerisinde, hedefi iyi belirlenmemiş olmak nedeni ile başarısız gibi görünüp, sebat yerine terk
edilmiş ancak inanılmaz çabalardan
birisidir.”
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Sebat yerine terk edilmiş
inanılmaz bir çaba…
Tıpkı diğer ekip arkadaşları gibi bu
olayların etkisinden uzun süre kurtulamayan Sevgen, bir süre daha
DDY’de çalışmaya devam ediyor
ve 1964 yılında oradan da ayrılıyor.
Orhan Alp ve onun arkadaşlarının
kurduğu Işık Makina’ya ortak oluyor
ve bundan sonra tüm meslek hayatı boyunca burada çalışıyor. Yazının
başında söylediğimiz gibi çoğunun
memuriyeti de biten Devrim otomobili mühendisleri, uzun süren sessizlikleri sonrası konuşmaya, yaşadıklarını anlatmaya başlarlar. Secaattin
Sevgen, yaşadıklarını ilk olarak 1979
yılında Türk Traktör Dergisi’ne yazdığı bir yazıda anlatmış. Daha sonra
yapılan belgesel ve film çekimlerine
de katılan Sevgen, konuya ilişkin ha-
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zırlanan bazı araştırma yazıları için
röportajlar yapılırken, seyahatte olduğu için yer alamamış. Son dönemlerde özellikle torunları için, hem
Devrim Otomobili hem meslek hayatına dair anılarının yer aldığı, kendi
el yazısıyla bir kitap hazırlamış. Konu
hakkında kamuoyunda herhangi bir
tartışma veya yanlış bir paylaşım görünce, gerçeklerin hafızalarda doğru
yer etmesine katkı sunmak amacıyla,
kitabına yine el yazısıyla eklemeler
yapıyor…
Yüzde yüz yerlimalı Devrim Otomobilleri günümüzde, Eskişehir’de ki
Tülomsaş Müzesi’nde sergilenmektedir. Hâlâ sağlam ve çalışır durumdalar. Sene 2019, yani bu güzel öykünün yaşandığı günlerden bugüne
58 yıl geçti. Türkiye’de yerli malı otomobil yapılıp yapılamayacağı tartışması devam ediyor…

