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Havacılık ve savunma 
sanayinin önemli 
isimlerinden Prof. 
Dr. Cahit Çıray’ı, 

kuruluşuna öncülük 
ettiği ve halen ders 
vermeyi sürdürdüğü 
ODTÜ Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nde ziyaret 
ederek, bölümün 
kuruluş öyküsünü 
dinledik, savunma 

sanayinin ülkemizdeki 
dünü, bugünü ve 
geleceği üzerine 
sohbet ettik… 

Ömrünün neredeyse tamamında ha-
vacılık alanındaki çalışmaları önemli 
yer işgal eden Çıray, gerçekte yüksek 
inşaat mühendisi. Aslında küçük yaş-
lardan itibaren uçak veya gemi mü-
hendisi olmak istiyor. Fakat 1950’ler 
Türkiye’sinde inşaat mühendisliği 
bölümü çok revaçtadır ve en fazla 
tercih edilen fakültedir. Ailesi, özel-
likle de babası iş bulma olanakları 
çok olur diye inşaat mühendisliğine 
yönelmesini istiyor. 1950 Haziran 
ayında liseden mezun olan Çıray, o 

sıralar üniversiteye girişler sınavla 
olmadığı için yazın hiç ders çalışmı-
yor. Ancak kayıtlara çok az zaman 
kala üniversite girişlerinde tekrar 
sınavlı alım yöntemine dönülüyor. 
Çıray da yazın hiç ders çalışmadığı 
için “nasıl olsa inşaatı kazanamam” 
diyerek ve ailesini de kırmamak için 
tercih yaparken en üste inşaat, ikin-
ci sıraya da makina mühendisliğini 
yazıyor. Ama en yüksek puanlı yeri, 
yani inşaat mühendisliğini kazanıyor 
ve istemeyerek girdiği İstanbul Tek-
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nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden 1955’de Yüksek İnşaat 
Mühendisi olarak mezun oluyor. Bu 
durumu şöyle özetliyor Çıray: “Ter-
cihte sözde kurnazlık yaptım ama işe 
yaramadı ve kazayla inşaat mühen-
disi oldum.” Tabi mecburen bitiriyor 
okulu ve bu alanda çalışmaya baş-
lıyor. Kısa bir süre çalıştıktan sonra 
askere gidiyor ve tercüman teğmen 
olarak Kore 7. Değiştirme Birliği’nde 
tamamlıyor askerliğini. Kore Gazisi 
unvanını, müracaat etmediği için 
alamıyor ama kendi deyimiyle bu şe-
refli görevin anılarını gururla saklıyor 
hala.

Askerden dönünce Devlet Su 
İşleri’nde işe giriyor. Ama oradaki 
çalışma ortamında mutlu olmuyor 
ve ayrılıyor. Bir süre bir müteahhitle 
birlikte çalışıyor ve burada iki yıllık işi 
bir yılda tamamlıyor. Çıray “Çok hız-
lı çalıştım, işlerine gelmedi ve beni 
kapıya koydular” diyor. 1959 yılında 
İzmir’de yine bir müteahhitle İzmir 
Fuarı’nda inşaatlar yapmaya başlıyor. 
Üniversitede betonarme branşında 
okuduğu için, bu alanda oldukça ba-
şarılı işler yapıyor. Bu sefer ki müte-
ahhit, yapılan işlerden çok memnun 
oluyor ve Çıray’a kendisinin vekilliği-
ni yapmasını teklif ediyor. Çıray bu 
teklifi, “ben yöneticilik değil, mühen-
dislik yapmak istiyorum” diyerek red-
dediyor ve oradan da ayrılıyor. 

Pusula doğru yönde işliyor…

Kısacası inşaatçılık işi, onu bir 
türlü memnun etmiyor. 1960 yı-
lında ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde asistan olarak işe baş-
lıyor ve Hidrolik Laboratuvarı’nda 
görev alıyor. Ardından 1962-1966 
yılları arasında University of Lon-
don, Imperial College of Scienceand 
Technology’de “Fluid Mechanicsand 
Hydraulics” alanında türbülans üze-

rinde doktora çalışmasını tamamlı-
yor. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’ne dönüyor ve 
kısa bir süre sonra Asistan Profesör 
unvanıyla eğitim ve araştırma ça-
lışmalarına devam ediyor. Burada 
özellikle hidrolik ve aerodinamik 
modeller ile uğraşıyor. Ancak biraz 
tesadüfler, kendi deyimiyle biraz 
da pusulanın doğru yönde işlemesi 
sonucu, havacılık alanına yöneliyor. 
Böylece 1978-1981 yılları arasında 
ODTÜ bünyesinde Havacılık Mühen-
disliği Bölümü kurulması ile ilgili ön 
çalışmalarda görev alıyor ve 1981 yı-
lında bölümün kurucu başkanlığını 
üstleniyor. 1980’li yıllarda Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı’nın uçak seçimi 
ve TAI’nin kuruluş çalışmalarında da 
rol oynuyor. TAI’de üretilen ilk F-16 
uçuşu da 1987-1988 yılları arasında 
TAI’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttüğü dönemde ger-
çekleştiriliyor. 1980-2006 arasında 
NATO’nun Havacılık-Uzaycılık Bilim-
sel kuruluşu AGARD’ın (daha sonra 
RTO) Akışkanlar Dinamiği birimlerin-
de görev alıyor ve Başkanlık yapıyor. 
1998 yılında üniversiteden emekli 
olan Çıray, çalışmayı neredeyse hiç 
bırakmıyor. Halen, ODTÜ’de kurucu-
su olduğu bölümde, “Aerodinamik, 
Helikopter Aerodinamiği, İleri Akış-
kanlar Mekaniği, Türbülans ve Sınır 
Tabakalar” konularında dersler ve-

rerek, aktif olarak akademik hayata 
ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nün gelişmesine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. Evli ve 
iki erkek çocuk babası olan Çıray’ın 
çocuklarından biri makina mühen-
disi diğeri ise tıp doktoru ve ikisi de 
Amerika’da yaşıyor.

İlk adımlar İstiklal Savası 
sırasında atılıyor

Kendi serüvenini kısaca anlatan 
Çıray’dan, Türkiye’nin savunma sana-
yi öyküsünü dinlemeye başlıyoruz. 
Ülkemizde savunma sanayine yö-
nelik ilk adımların İstiklal Savaşı’yla 
birlikte atılmaya başladığını söylüyor 
ve şöyle anlatıyor: “İstiklal Savaşı’yla 
beraber Ankara’da bir takım iş yerleri 
kuruluyor, buralarda mermi ve silah-
ların eksik parçaları yapılıyor. Aslında 
bence bizde ki havacılık serüveni 
o zamanlardan beri başladı. Çünkü 
İstiklal Savaşı zamanında bize bir şe-
kilde uçaklar veriliyor ama silahları 
sökülerek teslim ediliyordu. Bizim 
mühendislerimiz ve ustalarımız, bu 
silahları o uçaklara yeniden monte 
ederek çok zor bir işlemi başarmış-
lar. Makinalı tüfeği açık kokpitin 
önüne monte ediyorlar ve oradan 
ateşleniyordu silahlar. Bir yandan 
pervane dönüyor ve orada bir senk-
ronizasyon problemi oluşuyordu. 
Eğer makinalı tüfekten çıkan mermi 
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gidip pervaneyi vurursa uçak düşer, 
merminin hareket ederken boşluk 
oluştuğu sırada geçmesi lazım, yani 
ciddi bir senkronizasyon gerekiyor. 
Bunları başararak o uçakları savaş 
uçağı haline getirmişler. O zaman-
ki şartlar dikkate alınırsa müthiş bir 
şey ve havacılık tarihimiz açısından 
çok önemli bir olay bu. Buna benzer 
anlatılan ikinci bir örnek var. Mesela 
uçak uçuyor ama diyelim ki kanat 
arızalandı ve indi. O şartlarda kana-
dı nasıl tamir edeceksiniz? Branda 
beziyle mesela. Ama o bezi sertleş-
tirmek lazım. Ne yapılıyor? Yumurta, 
tutkal vb. maddeler sürüp onu sert-
leştiriyorlar ve onu kanatların yüze-
yi haline getiriyorlar. Bunların hepsi 
dönemin koşullarında yeni birer ino-
vasyon çalışması gibi düşünülebilir. 
Bu aynı zamanda bizim insanımızın 
kabiliyetinin, zekâsının ve gayretinin 
bir sonucu ve “Ya istiklal ya ölüm” da-
vamıza nasıl gönülden bağlı olduk-
larının da bir göstergesidir.”

“Dünyada uçaklardan yapılan ilk 
yapılan bombardıman bizedir…”

İstiklal Savaşı sırasında elimizde uçak 
olmasını da büyük şans olarak nite-

lendiriyor Çıray. O uçakların alınma 
hikâyesi de bir o kadar ilginç. Şöyle 
anlatıyor: “Belki duymuşsunuzdur, 
dünyada ilk defa uçaklar tarafından 
bombalanma şerefine nail olanlar 
biz Türkleriz. 1912 yılında Libya’daki 
olaylarda Trablusgarp’ta İtalyanlar ilk 
defa tepeden bomba salladılar ve biz 
de bombalandık. Bu olaydan hemen 
sonra, gerek orada bulunan Mus-
tafa Kemal ve arkadaşları gerekse 
Osmanlı’nın üst düzey komutanları 
ve kurmayları, havacılık konusuna 
el atmaya karar veriyorlar. Akabinde 
de dışarıdan bir takım uçaklar alını-
yor ve pilot yetiştirmeye başlanıyor. 
İyi ki de yapılıyor tüm bunlar, çünkü 
İstiklal Savaşı’nda bunlardan istifade 
ediliyor.”

“Kayseri Uçak Fabrikası, 
endüstrileşme hamlesinin 
başlangıcıdır”

Çıray, Cumhuriyet’in kuruluşundan 
hemen sonra 1926 yılında kurulan 
Kayseri Uçak Fabrikası’nın ise, o dö-
nemde endüstrileşme yönünde atı-
lan en büyük adımlardan bir tanesi 
olduğunu söylüyor. Savaştan yeni 

çıkmış, insan gücü neredeyse sıfır-
lanmış, her şeyi ithal eden ve borç 
içindeki bir ülkenin uçak fabrikası 
kurmasını, sadece Türkiye'nin müda-
faası yönünden değerlendirmenin 
de yanlış olacağının altını çiziyor ve 
ekliyor: “Atatürk sanayinin geliştiril-
mesinde havacılığın ne alama gel-
diğini çok iyi kavramış biriydi. Dola-
yısıyla Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi 
Kayseri’ye Uçak Fabrikası’nı açmak 
olmuştur. Konu sadece o uçaklara sa-
hip olmak olsaydı, o fabrikalara sarf 
edilen paralarla, yurt dışından bir 
sürü uçak satın almak mümkündü. 
Ama bunun yerine bir fabrika kurulu-
yor. Bunun anlamı bence Türkiye'de 
arzu edilen endüstrileşmenin geliş-
mesini, Kayseri'de bu uçak fabrikası 
etrafında başlatmaktır. Çünkü bu-
gün olduğu gibi o gün de, havacılık 
endüstrisi ve özelde bir uçak yapımı 
günün mevcut bilgi ve teknolojileri-
nin en üst düzeyde olanını gerektirir. 
Bu bilgi ve teknolojiye sahip olan 
bir ülkenin, bunun altındaki birçok 
endüstriyel malzemeyi üretmesi de 
mümkün olabilir.”

“İstiklal Göklerdedir”

Kayseri Uçak Fabrikası’nın, Atatürk'ün 
kalkınma yönünde Türkiye'ye verdi-
ği çok ilginç ve çok önemli mesaj-
lardan bir tanesi olduğunu söyleyen 
Çıray, Atatürk’ün meşhur “İstikbal 
göklerdedir” sözüne dair de şunları 
söylüyor. “Atatürk eğer uçak yapma 
gibi çok ileri teknoloji gerektiren bir 
işi geliştirip yapabilirsek, Türkiye’nin 
yapamayacağı bir şey kalmaz diye 
düşünmüştür. Bu bağlamda da za-
ten “İstikbal göklerdedir” demiştir. 
Şunu da belirteyim, bu sözü ger-
çekten söyleyip söylemediğine dair 
ortalıkta laflar dolaştırılıyordu bir 
zamanlar. Bazı çevreler halen belki 

Kayseri Uçak Fabrikası
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dönüp dolaşıp böyle şeyler söylerler. 
Ben bunu yıllar evvel, bölümümü-
zün açılış törenine gelen, Atatürk’ün 
manevi kızı Sabiha Gökçen Hanıme-
fendiye sormuştum. O da bana ‘tabi 
ki onun sözüdür, o sözü söylediği 
anda ben de onun yanındaydım’ de-
mişti. Çok geniş bir ufuktur bu. Ama 
ondan sonra gelenler, bunu ne yazık 
ki çoğu zaman idrak edemediler.”

“Atatürk'ün bu istikametteki 
eylem ve söylemleri sürüyor” 

Kayseri Uçak Fabrikası’ndan sonra 
Atatürk’ün öncülüğünde atılan di-
ğer adımları ise şöyle anlatıyor Çıray: 
“Kayseri Uçak Fabrikası harekete ge-
çirilmiştir, fakat bilindiği gibi bu fab-
rika çok fazla başarılı olmamış, bir-
kaç türlü değişikliğe uğramıştır. Ama 
fikir ve başlangıç olarak, Atatürk'ün 
felsefesini, gösterdiği yolu gayet 
açık bir şekilde ifade etmektedir. 
Atatürk'ün bu istikametteki eylem-
leri ve söylemleri daha sonra da de-
vam etmiştir. Türk Hava Kurumu'nun 
kuruluşu, bunun paralelinde Ankara, 
Kayseri ve Eskişehir'de havacılıkla 
ilişkili başka fabrikaların kurulması. 
Ankara'da Türk Hava Kurumu'nun, 
Türk Kuşu'nun yanında, Türk Hava 
Kurumu'nda motor ve gövde imal 
eden fabrikaların mevcudiyeti… 
Bunlara ilaveten İstanbul'da Nuri 
Demirağ'ın havacılık endüstrisine 
yaptığı büyük katkılar... Yeşilköy'de 
pilot okulunun açılması ve yine bu-
gün Yeşilköy diye bildiğimiz bölgede 
madeni uçakların, hatta Nuri Demi-
rağ ekibinin kendi dizaynları olan 
uçakların yapılması, bir takım savaş 
uçaklarının yapılması... Bütün bunlar, 
1940’lara kadar Türkiye'de havacılık 
alanında oldukça önemli faaliyetle-
rin var olduğunu göstermektedir. Bu 
faaliyetler de dikkat edilirse endüst-
riyel ortamda idiler.”

Türkiye’de “THK-5 uçağı” imalatı 
ve ihracatı yapılıyor

Havacılık endüstrisinde üç köşe ol-
duğunu belirten Çıray, endüstriyel 
ortamın havacılık endüstrisinin üç 
köşesinden bir tanesi olduğunu, 
ikincisinin havacılık ve uçak mü-
hendisi yetiştirilmesi için gerekli 
eğitimin verilmesi, üçüncüsünün 
de havacılık endüstrisinin, bugün 
dahi vazgeçilmez olarak görülen, 
araştırma ve geliştirmede kullanılan 
rüzgar tünelleri olduğunu söylüyor. 
Türkiye’de 1940’lı yıllarda bu üç kö-
şeden ikisinin eksik olduğunun fark 
edilmesiyle bu yönde adımlar atılı-
yor. Bu adımları şöyle anlatıyor Çıray: 
“Bu iki bacağın eksikliğinin farkına 
varılması üzerine 1944’de İstanbul 
Teknik Üniversitesi'nde, Makina Mü-
hendisliği Fakültesi'nin bünyesinde 
Uçak Mühendisliği Bölümü kurul-
muştur. Bu bölüm halen aynı isim al-
tında faaliyetine devam etmektedir. 
Bölümün paralelinde, rüzgar tüneli 
için de bir faaliyete girilmiş, Ankara 
Rüzgar Tüneli, İngilizlerle yapılan 
anlaşmalar sonunda Ankara'da inşa 
edilmiştir. Dolayısıyla 1950’lere yak-
laştığımızda bu rüzgar tüneli o gün-
ler için, hatta bugün için bile dünya 
çapında önemli sayılabilecek, o se-
nelerde bir takım gelişmiş ülkelerde 
bile olmayan önemli bir tesisti.”

Tüm bu gelişmelerle birlikte, 
1950’lere doğru, Türkiye endüstrisi 
artık uçak dizayn edip ve ihraç ede-
bilecek durumdadır. Bunu 1940’lı 
yıllarda Danimarka'ya THK-5 uçağı 
ihraç edildiğini hatırlatarak doğ-
ruluyor Çıray ve şunları söylüyor: 
“Bu tamamen yerli olarak, kendi 
imkânlarımızla tasarlanmış, gelişti-
rilmiş, uçurulmuş bir uçaktır. Dani-
marka bunu uzun yıllar kullanmıştır. 
Hatta daha sonra bu tip uçaklardan 
külliyetli miktarda satın almak üzere 
İsveç ile beraber Türkiye'ye müraca-
atları olduğu bilinmektedir.”

1950 ile 1980 arası Türkiye’de 
havacılık sektörü uykudadır…

Fakat her ne oluyorsa oluyor ve 
1950’li yıllarda, o günün idarecileri, 
havacılık endüstrisinin devam et-
mesinde bir yarar görmüyorlar ve 
bu endüstriyi kapatmaya karar veri-
yorlar. Bu kararda Amerika’nın ünlü 
Marshall Yardım Planı’nın, büyük 
payı vardır kuşkusuz. Çıray bu konu-
da şunları söylüyor: “Eskilerin anlattı-
ğına göre o dönemki müttefiklerimiz 
para ödemeden bize uçaklar veriyor. 
Sanırım Devlet; ‘eğer bedava uçak 
temin edebiliyorsam, uçak almak 
için ne diye para vereyim?’ diyor. Yerli 
uçakları üretenler de bu rekabet kar-
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şısında anlaşılan çaresiz kalıyorlar. 
Bu günkü şartlarda değerlendirdiği-
mizde, bu kararın gayet acıklı ve çok 
da yanlış bir karar olduğu görülüyor. 
Çünkü o dönem İspanya'nın havacı-
lıkta adı anılmıyor, İtalya aşağı yukarı 
bizim ayarımızda bir havacılık en-
düstrisine sahip. İsveç bizim THK-5 
uçağını almak üzere geliyor. Ama biz 
alınan bir kararla, havacılık endüst-
risini kapatmışız. Fakat bu ülkeler o 
günden bugünlere dünyada gayet 
ileri düzeyde uçak dizayn edebilen 
ülkeler arasına girmişler. Dolayısıyla 
maalesef 1950’den 1980’lere kadarki 
süre, Türkiye'nin havacılık endüstrisi 
bakımından uykuda olduğu yıllar ol-
muş.”

“Bedava verilen malı almadan 
önce çok düşünmek lazım”

Çıray, o günkü şartlarda kendileri 
olsa, belki aynı kararı vermek duru-
munda kalabileceklerini söylüyor. 
Ama bugün, bu kararın ne kadar 
yanlış olduğunu da görüyoruz diyor 
ve şunları ekliyor: “Bedava verilen 
uçaklardan sonra, kendimiz uçak 

geliştirmediğimiz, teknolojinin ge-
lişmesine ayak uyduramayıp, gerekli 
teknolojileri geliştirmede yetersiz 
kaldığımız için, daha sonraları eko-
nomik ve teknik gereksinimlerden, 
askeri ve siyasi güce kadar zor du-
rumlara düştüğümüzü görmekteyiz. 
Ben 1950’lerde alınan kararlarla, ha-
vacılık sanayinin tümden durdurul-
masından fevkalade rahatsız olan 
ve bundan dersler çıkarılması ge-
rektiğini düşünenlerdenim. Dolayısı 
ile bu olayı derslerimde muhakkak 
surette öğrencilerime anlatır ve her 
seferinde de ‘birisi size bedava bir 
mal veriyorsa, almadan önce epeyce 
düşünmek lazım”’ diye eklerim.”

Uyanışı Kıbrıs olayları ateşliyor

Yaklaşık 30 yıl uyuyan uçak sanayi-
miz, bu uykudan uyanmaya nasıl 
karar veriyor diye soruyoruz. Şöyle 
anlatıyor Çıray: “Uyanış aşağı yu-
karı, 1960 yılından sonra yaşanan 
Kıbrıs olaylarıyla başlıyor. Rumlarla 
yaşanan birkaç kötü hadise sonrası, 
Türkiye eldeki uçaklarla müdahale 
etmek istiyor. Ama bize silahları ve 

o uçakları veren dostlarımız engel-
liyorlar bizi. 1970’lere gelindiğinde 
ise Hava Kuvvetleri Komutanı Muh-
sin Batur Paşa, gidişatı fark ediyor 
ve ‘kendi uçağını kendin yap’ diye 
bilinen sloganı ortaya atıyor. Hava-
cılık endüstrimizin olması fikrinin 
tekrar ortaya çıkışı bu şekilde oluyor 
ve yavaş yavaş bir takım hazırlıklar 
başlıyor. Mesela Hava Kuvvetleri 
Güçlendirme Vakfı kuruluyor. Çünkü 
temelde büyük miktarda paraya ihti-
yaç var ve devletin kendi bütçesiyle 
bu işleri toparlaması, kurması pek 
mümkün değil. Dolayısıyla, kanun-
lar çerçevesinde bu vakfa bol mik-
tarda denilebilecek paralar gelme-
ye başlıyor. Bu sefer Kıbrıs’ta 1974 
olayları yaşanıyor. Türkiye tedbirli ve 
hazırlıklı. Kıbrıs Barış Harekâtı ger-
çekleştiriliyor. Fakat burada da yine 
bize bedava uçak veren dostları-
mızdan ambargo yiyoruz. Türk Hava 
Kuvvetleri'ni veyahut da genel ola-
rak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hareket-
sizleştirmeye yönelik bir ambargo 
oluyor bu. İşte bu olaylar kendimize 
mahsus bir havacılık endüstrisi kur-
ma fikrinin, kuvvetli bir şekilde siyasi 
ortam tarafından da algılanmasına 
sebebiyet veriyor ve bu fikir giderek 
güçleniyor.”

Siyasi ortam hazırdır ve TUSAŞ 
kuruluyor

Siyasi ortamın havacılık endüstrisi 
kurulması için gelişmesi sonrası, ilk 
adım atılıyor ve Türk Uçak Sanayii 
Anonim Ortaklığı (TUSAŞ)’ın kurul-
masına karar veriliyor. Bu gelişme-
leri şöyle anlatıyor Çıray: “Yaşanan 
gelişmeler sonrası havacılık endüst-
risi kurulmasına karar veriliyor ve ilk 
olarak 1973 yılında TUSAŞ kurulu-
yor. Hemen ardından ilk kez İtalya 
ile lisans altında bir uçak yapma te-
şebbüsü yapılıyor ama bunun sonu 

TAI Genel Müdürü Jerry Jones, Yardımcısı, Ürdün Kralı Hüseyin, Kenan Evren, Cahit Çıray-1987 TAI (soldan sağa)
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getirilemiyor. Fakat netice olarak, 
TUSAŞ Türkiye'de havacılık endüstri-
sini kurmakla vazifelendiriliyor.

1978’e gelindiğinde Devlet Planla-
ma Teşkilatı, İTÜ ve ODTÜ’ye aynı 
anda bir görev veriyor. Buna göre bu 
iki üniversite “uçak motoru ve uçak 
gövdesi yapımıyla ilişkili bölümler” 
kuracaktır. ODTÜ'nün havacılık en-
düstrisine karışması da, bu kanun 
maddesinin Üniversiteye intikali 
ile oluyor. Cahit Çıray bu sıralarda 
ODTÜ’de İnşaat Mühendisliği Bö-
lüm Başkanıdır. Konu buraya gelince 
“O sıra İnşaat Mühendisliği Bölüm 
başkanıydım ama daha 1970’lerden 
beri de içinde bulunduğum İnşa-
at Mühendisliği Bölümü Hidrolik 
Laboratuvarı’nda rüzgâr tünelleriyle 
ilişkili çalışmalar yapmıştım. En azın-
dan, biri küçük diğeri aşağı yukarı 
deney odası itibariyle Türkiye'deki 
en büyük rüzgâr tünelini kurmuş-
tum” diye hatırlatıyor Çıray. 

Ama yine de o dönem ODTÜ Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı, bölüm 
başkanlarını toplayıp ilgili kanun 
maddesini hatırlatarak “uçak gövde-
si ve uçak motoru ile ilişkili bir bölüm 
kurulması isteniyor bizden” deyince 
ilk karşı çıkanın da kendisi olduğu-
nu söylüyor. Bunun gerekçesini de 
o toplantıda “Türkiye'de bir havacılık 
endüstrisi yok ki, ne diye bir bölüm 
kuracağız; ayrıca 1944’de İTÜ'de bir 
uçak mühendisliği bölümü kurul-
muştur. Ama 1950’lerde endüstri 
kapatılmıştır ve o zamandan bu za-
mana kadar oradan mezun olanla-
rın aşağı yukarı yüzde 99,9’u ancak 
makina mühendisi olarak faaliyet 
göstermişlerdir. Yani biz uçak mü-
hendisi yetiştireceğiz de, hangi en-
düstri için? Ben buna karşıyım!” diye-
rek açıklıyor. Fakat dönemin Dekanı 
“Siz haklısınız ama bakın, kanunla 

bize bir görev verilmiş, dolayısıyla 
biz buna sizin söylediğiniz kadarı ile 
bir cevap veremeyiz, en azından bir 
inceleme yapmalıyız" diyor. 

ODTÜ’de Havacılık Mühendisliği 
Bölümü kuruluyor

O toplantıda söz konusu olan incele-
meyi yapmak için, üniversitede beş 
kişilik bir komisyon kurulmasına ve 
bu komisyonun ODTÜ Mühendis-
lik Fakültesi'nde Uçak Mühendisliği 
Bölümü kurulup kurulmaması hak-
kında, bir teklif getirmesi ile görev-
lendirilmesine karar verilir. Çıray’da 
bu komisyonda görevlendirilir ve 
komisyonun işlerini de çoğunlukla 
o yürütür. O süreci şöyle anlatıyor: 
“O dönem Türkiye'de bu konuyla iliş-
kili birçok kuruluşu gezdim. Bunlar 
arasında Hava Kuvvetleri, İTÜ, bazı 
bakanlıklar ve en sonunda da Dev-
let Planlama Teşkilatı vardı. Hepsine 
bölüm kurulması veya kurulmaması 
hakkında fikirlerini sorup, konuyu 
kendi açılarından değerlendirme-
lerini istedim. İTÜ açıkça ‘kurmayın’ 
dedi. Hava Kuvvetleri ‘iyi olur’ dedi. 
En son olarak Devlet Planlama 
Teşkilatı'na gittim. Bu konuyla ilgili 

yetkili kişi olan bizim eski öğrenci-
lerimizden Sayın Mahir Barutçu ‘An-
kara civarında muhakkak suretle bir 
endüstri kurulacaktır ve bu endüstri 
havacılık endüstrisinin de temelini 
yani beşiğini teşkil edecektir. Bura-
da Silahlı Kuvvetler’in satın alacağı 
bir muharip uçak üretilecektir. Yani 
bir endüstri vardı ya da yoktu diye 
endişeniz olmasın. Bu kurulacaktır, 
bu devletin kararıdır. Bir siyasi ka-
rardır ve gereği yapılacaktır ve bu 
uçak da Hava Kuvvetleri tarafından 
satın alınacaktır’ dedi. ‘Türkiye'de bir 
Uçak Mühendisliği Bölümü var, ikin-
ci bir taneye daha ne gerek var?’ di-
yerek ben yine itirazımı sürdürdüm. 
Bu sefer Mahir Bey ‘Doğru, haklısı-
nız. Fakat Türkiye'de aynı zamanda, 
ODTÜ’lü mühendis tipinde havacılık 
mühendisi de olması arzu ediliyor. 
Hocam bu bölümü kurun. Eğer kuru-
lursa Türkiye'ye büyük hizmet yapıl-
mış olur’ dedi. Bu son cümle şahsen 
beni derinden ikna etti.” 

Bu araştırmalar sonrasında ODTÜ’de 
Uçak Mühendisliği Bölümü kurulma-
sı konusunda ikna olan Çıray’ın da 
içinde bulunduğu komisyon üyeleri, 
olumlu bir rapor hazırlarlar. Bu rapor 
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Dekanlık Kurulu tarafından da ka-
bul edilir. Zorlu geçen karar dönemi 
sonrası bölümün kurulabilmesi için 
gerekli adımların atılmasına karar 
verilir. 

Vazife vardır ama başka hiçbir 
şey yoktur…

Havacılık bölümü kurulmasına ka-
rar verilmiştir, fakat ortada ne ders 
programı, ne hoca, ne de laboratu-
var bulunmamaktadır. Bu durumu 
şöyle tanımlıyor Çıray: “Bölüm kura-
bilmek için, elimizde havacılıkla ilgili 
hiçbir şey yoktu ama büyük bir va-
zife vardı.” Bu sefer bölümün kurul-
ması ve akademik gereksinmelerin 
plamlanması işlerini yapmak için bir 
komisyon kurulur ve İnşaat Bölüm 
Başkanlığından o sırada zaten ay-
rılmış olan Çıray ile birlikte Prof. Dr. 
Ahmet Üçer ve Prof. Dr. Orhan Kural 
bu komisyonda görevlendirilirler. 
Komisyon üyeleri, öncelikle ODTÜ 
benzeri üniversitelerdeki havacılık 
ders programlarını incelerler ve bir 
ders programı hazırlar. Görevli üç 
hoca da havacılık temelli olmadığı 
için, hazırlanan programdan emin 
olmak amacıyla, İngiltere’de bir üni-
versitede Havacılık Bölüm Başkanlığı 

yapan uzman bir kişi davet edilir ve 
program ona gösterilir. O dönemi 
şöyle anlatıyor Çıray: “Üniversitemin 
de yardımıyla, İngiltere’den çağrı-
lan hoca geldi ve biz hazırladığımız 
programı hocaya sunduk. Birkaç gün 
sonra, değerlendirmelerini almak 
üzere kendisiyle tekrar bir araya gel-
dik. Üçümüzde heyecan içindeydik 
ve profesörün bizim çalışmamızı na-
sıl değerlendireceğini merak ediyor-
duk. Doğrusu ben kendi hesabıma, 
şu bizim programı bir kenara koyma-
sını ve doğru düzgün başka bir prog-
ram önermesini bekliyor, hatta belki 
de ümit ediyordum. Profesör ‘Prog-
ram çok güzel, her şeyi tamam, her-
hangi bir üniversitedeki bir Havacılık 
Eğitimi Programı zaten böyle olma-
lıdır’  deyince, ne yalan söyleyeyim 
profesör hakkındaki düşüncelerim 
bir hayli bulutlandı. Biz üç amatör, 
nasıl bu kadar düzgün bir program 
hazırlamış olabilirdik? Fakat Profesör 
devam etti ve ‘Ancak bir tek hata var, 
o da bölümün ismi. Artık bölümler, 
Havacılık değil, Havacılık-Uzaycılık 
Mühendisliği (Aero-Space Engine-
ering Department) Bölümü ola-
rak kuruluyorlar’ dedi. Biz havacılık 
programı ile nasıl baş edeceğiz diye 
dertli iken, o uzaycılık konusunu da 

bize itekliyordu. ‘Eğer hata o kadar 
ise, biz bunu kabulleniyoruz, hele 
bir atmosfere çıkalım uzay da inşal-
lah arkasında gelir’ diye cevapladık 
ve bir kere daha kendi aklımıza var 
gücümüzle güvenmekten başka yol 
olmadığına inandık.”

Çıray, bugün gelinen noktada, teknik 
üniversitelerimizin özellikle ODTÜ 
ve İTÜ’nün havacılık sanayine katkı-
larının çok büyük olduğunu ve daha 
çok desteklenmeleri gerektiğini ha-
tırlatarak şunları söylüyor: “Havacılık 
sanayimizin gelişmesinde, üçlü sa-
cayağının çok önemli bir parçasının 
üniversiteler olduğunu unutmamak 
lazım. Onlar güçlü olmadan, bu gün 
yapılanların hiç birisi olmaz. Bu ko-
nuda üniversitelerimiz oldukça ba-
şarılı işler yapıyorlar. Mesela yazılım 
konusunda bizim dünyadan hiçbir 
eksiğimiz yoktur. Yapılan uçakların 
bütün yazılımları buralarda yapılır. 
Orada kullanılan bilgilerin büyük bir 
kısmı, üniversitelerde ve bilim kuru-
luşlarında yapılan araştırma geliştir-
me faaliyetleriyle ortaya çıkmış bil-
gilerdir. Bu nedenle, özellikle teknik 
üniversitelerimize çok dikkatli yak-
laşmak, olabildiğince destek olup, 
imkânlarının geliştirilmesini sağla-
mak lazım.”

F-16

İHA-ANKA
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“Havacılık endüstrimizin kat 
ettiği yol mutluluk veren bir 
gururdur kaynağıdır…”

Günümüz şartlarında Türkiye açı-
sından havacılık sanayinde gelinen 
noktaya dair, genel bir değerlendir-
me yapmasını istiyoruz ve şöyle an-
latıyor Çıray: “Biraz önce de belirtti-
ğim gibi, havacılık sanayii, bilimin ve 
bilginin en uç noktalarını kullanan 
bir sanayi dalıdır. Hiç tereddütsüz 
bu böyledir. Bugün Türkiye’de bu 
alandaki en önemli kapıları TUSAŞ 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) 
açmıştır. Havacılık ile uğraşan başka 
kurumlar ve özel kuruluşlar da şüp-
hesiz vardır ve çok değerlidirler. On-
lar da önemli işler yapmaktadırlar. 
Ama TAI hakikaten bir beşik vazifesi-
ni görmüştür. 

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. (TAI) 1984 yılında TUSAŞ tara-
fından, F-16 uçağının üretimi, uçak 
üzerindeki sistemlerin entegrasyo-
nu ve uçuş testlerini yaparak Hava 
Kuvvetlerimize teslim etmek üzere 
25 yıllığına Amerikalılarla ortak şir-
ket olarak kurulmuştur. 2005 yılında 
antlaşmanın bitmesi ile tüm hisseler 
Türk hissedarlar tarafından alındı. 
Daha sonra TAI ve TUSAŞ birleşe-
rek, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii A.Ş. çatısı altında tüm vazi-
felerini halen layıkıyla yerine getiri-
yor. Bugün oradan tecrübe ve bilgi 
kazanmış mühendislerimiz dünya-
ya dağılmış, bazıları bazı ülkelerde 
havacılık sanayii kurmaktadırlar. Bu 
arada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
mühendisleri tarafından tasarlanan 
ve birçok yerli alt yüklenici firmanın 
da görev aldığı İnsansız Hava Aracı 
(İHA) “ANKA” gurur veren bir eser-
dir ve TSK başarı ile kullanmakta-
dır. Bundan çok daha gelişkin olan 
“AKSUNGUR” da yoldadır, artık uçuş 

testleri yapılıyor ve çok yakında si-
lahlı kuvvetlere teslim edilecekler.

Yani artık bombardıman için F-16 
göndereceğinize, insansız hava aracı 
gönderebiliyorsunuz. Bunlar onun 
yaptığı işin aynısını yapıyor ve gö-
zetleme bilgi toplama gibi çok baş-
ka görevleri de yapabilecekler. Ora-
ya F-16 göndermek yerine bir İHA 
göndermek, ekonomik açıdan bizi 
düşünemeyeceğimiz kadar rahatla-
tacaktır. Bakın onun motorundan, 
içindeki çiplere kadar yerli yapılıyor. 
Mesele ANKA’daki kamera sistemi-
nin fiyatı, uçağın fiyatının yarısı ka-
dar. O kadar kıymetliler ve bunlar 
yerli. ASELSAN’da böyle şahane sis-
temler yaratılıyor. Yani TAI’nin yanı 
sıra ASELSAN ve HAVELSAN gibi göz 
bebeğimiz olan başka kuruluşları-
mız da var.

Bu nedenlerle, ben işin genelde tek-
nik yönünde kalmış bir kişisi olarak, 
bugün TAI’nin ve Türkiye’deki hava-
cılık sanayinin varmış olduğu seviye-
yi, oldukça önemli bir seviye olarak 
görüyorum. En üst seviyede biziz 
demenin bir manası yok. Fakat biz 
kendi ölçülerimiz içerisinde, havacı-
lık sanayinde adı geçen ülkelere çok 
yakın, belki bazı konularda onlardan 
da daha iyi seviyeye gelmiş vaziyet-

teyiz. Bu benim için çok mutluluk 
veren, ferahlık ve gurur veren bir 
tablodur. Yeter ki devam edelim, tek-
nolojiyi ithal etmeyi değil, üretmeyi 
başaralım ve sürdürelim”

“F-35’lere en başından beri 
karşıydım”

Amerika’dan F-35 alınmasına en ba-
şından beri karşı olduğunu bildiği-
miz Çıray’a, son zamanlarda oldukça 
fazla tartışma yaratan bu konuya 
dair, şimdiki fikirlerini soruyoruz. 
Şunları söylüyor: “F-35 olayı ilk defa 
ortaya çıktığında, sanırım 1980’lerin 
sonuydu, ben NATO’da da çeşitli gö-
revlerde bulunan biri olarak bunların 
oluşumunu ve gelişimini yakından 
takip etmiştim. Bu uçaklara yatırım 
yapılmasını hiç doğru bulmadım. O 
dönem ben bu işe çok karşı çıktım 
ve F-35’ten uzak kalmamız gerek-
tiğini dilimin döndüğü kadar an-
latmaya çalıştım. F-35, ABD’nin JSF 
Projesi’nin bir parçasıdır ve JSF ABD 
açısından başarılı bir proje olarak 
düşünülebilir. Çünkü lojistik bakım-
dan JSF’de müthiş bir kazanç vardır. 
Ama F-35 işi, her zaman söylerim 
yine söylüyorum bizim için yanlış bir 
tercihtir. ABD’liler F-35’in F-16 gibi 
bir “bestseller” olacağını düşünmüş-
lerdir. F-16’lar benim aşık olduğum 

F-35 Uçakları
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çok iyi uçaklardır ve F-35 kanımca 
onun ayarında bir uçak değildir. As-
lında F-35’in paralelinde F-22 var 
ve onlar mükemmeldir. Belki F-22 
seçilebilirdi. Ama bunlar çok pahalı 
uçaklar olduğu için, satışlarında kı-
sıtlılık olduğunu zannediyorum.”

Çıray, F-35’lerin çok fazla zaafı oldu-
ğunu da hatırlatıyor ve zamanında 
bunları da çok anlattığını söyleye-
rek şunları ekliyor. “Düşünün F-35 
ilk ortaya çıktığı vakit üzerinde radar 
bile yoktu. Radar olmayan uçak olur 
mu? Uydulardan ve F-22 den talimat 
alacak diye tasarlandı. Daha sonra 
bu olmaz diye düşünüldü ve başla-
dılar onu geliştirmeye. Öte yandan 
askeri tabirle F-35 ikinci gün uçağı, 
F-22 ise ilk gün uçağıdır. Yani F-22 
düşmanın çok sağlam olduğu, yani 
daha hiç darbe yemediği sırada, o 
sert düşmanı darmadağın edebile-
cek bir uçaktır. F-35 ise F-22 temizlik 
yaptıktan sonra, belirli görevleri icra 
etmek üzere tasarlanmıştır. Yani bir 
sürü ayrıntısı var elbette ve tüm bu 
nedenlerle bu anlaşmaya şiddetle 
karşı çıktım. Ama dinlemediler tabi 
ve geldiğimiz durum malum. Artık 
takip bile etmiyorum. Son günler-
de birçok açıdan yine tartışılıyor 
bu konu, farkındayım. Dünya kadar 
para harcandığını da biliyorum. Ama 
kaç uçak geldi, kaçı envantere girdi? 
Açıkçası işin bu tarafı beni ilgilendir-
miyor. Uçak uçaktır, inşallah istifade 
edip kullanırız. Ama Amerikalılar 100 
tane uçak alın dediler, 11 milyar do-
lar oraya verdik. Bu paranın onda bi-
riyle, mesela insansız muharip hava 
aracında Türkiye’de muhteşem işler 
yapabiliriz bence.”

“İMHA’lara yönelmeliyiz”

Muhteşem olabilecek dediği işleri, 
biraz açıklamasını istiyoruz, şöyle 

anlatıyor Çıray: “Aslında F-16 işinde 
bir yandan da uçak yapmayı öğren-
mek ve onun arkasından da uçak di-
zayn ederek, kendi dizayn ettiğimiz 
uçakları uçurma gayemiz vardı. Tabi 
Amerikalılar özellikle uçak yapma-
yı öğrenme meselesinde, o dönem 
bize zorluk çıkarmak istediler ama 
başaramadılar. Çok sıkıntılar çekildi, 
sonuçta biz öğrendik. Yani F-16 işi 
bize uçak yapmasını da çok güzel 
öğretti. O derecede öğrendik ki, o 
dönem dünyada pilot kokpitini de 
içine alan  uçağın ön gövdesinin ya-
pılması yetkisini, bir tek TAI’ye verdi-
ler. F-16’nın en hassas kısmıdır bu ve 
sadece Amerika ile biz yapıyorduk. 
1990’lardan başlayarak, İHA yapma-
nın temel teknolojisini de kotardık. 
Artık bunları tasarlamasını, imal et-
mesini, uçurmasını, kontrol etmesi-
ni, görüntü ve enformasyon alıp ver-
mesini, mesela fotoğraf çekip yere 
göndermesini çok iyi öğrendik ve 
yapabiliyoruz. Bence bundan son-
ra, operasyonel ihtiyaçlara dönük 
olarak İHA’lar üretmek çok avantajlı 
olacaktır. Bu yüzden insansız muha-
rip hava aracı dediğimiz İMHA’lara 
geçmeliyiz bence. Yani artık “dog-
fight” yapacak manevra kabiliyeti 
olanlara dönülmeli. Onlar üzerine 
biz bugünden çalışmaya başlarsak, 
10-15 seneye varmaz o konuda en 
az dünya ile aynı seviyeye gelmiş 
oluruz. Kendimize mahsus bir hava 
kuvvetleri unsuru temin etmiş, her 
şeyini bildiğimiz ve dünya ile reka-
bet edebilecek bir şeyimiz olur. Bun-
ları da zamanında çok anlattım ama 
ikna edemedim. Bana en son ‘hocam 
haklısınız ama bu kadar pilotu ne ya-
pacağız?’ demişti bir yetkili. Bu beni 
şaşkına çeviren, tabiri caizse öldürü-
cü bir cümledir. Ne yazık ki benzer 

cümlelerle hayatımın belli dönemle-
rinde birkaç kez karşılaştım.”

“Mühendisin attığı imza 
şerefidir”

Çıray’a son olarak akademi ve meslek 
hayatındaki bunca yıllık deneyimleri 
ışığında, üyelerimize ve gençlere 
yönelik tavsiyelerini soruyoruz. İki 
konunun önemine vurgu yaparak 
şunları söylüyor: “Mühendislik bi-
limle toplumu yaklaştıran, bilimden 
gelenleri toplumun hizmetine su-
nan, ürünler ve hizmetler ortaya çı-
kartan bir meslek dalıdır. Mühendis, 
yaptığı her işin altına imza atar ve 
atılan her imza mühendisin şerefi-
dir. Atılan her imzada, mühendisin 
kendi isminin yanında, ailesinin ismi 
de vardır, bunu asla unutmamak ge-
rekir. Mühendisler yanlış olduğunu 
bildikleri hiçbir şeyin altına asla im-
zasını atmamalıdır.  Bu benim çok 
kritik olarak gördüğüm bir konudur 
ve derslerimde her zaman bunun 
altını çizerim. İkinci önemli konu da, 
gençlerimiz olabildiğince sevdikle-
ri alanda çalışmaya gayret etmeli-
ler bence. Çünkü insan sevdiği işte, 
daha başarılı ve daha mutlu olabilir. 
Tabi o alanı da hakkıyla tanıyıp bil-
mek, öğrenmek ve en iyi şekilde icra 
etmek, mesleğinde dünyanın her 
yerinde geçer akçe bir insan olmaya 
çalışmak da asli gayesi olmalıdır. 

Son söz olarak da şunları söylemek 
isterim. Büyük Atatürk’ün veciz sözü 
“İstikbal Göklerdedir” bugün de 
her zamankinden daha çok doğru 
ve geçerlidir. Buradaki  “Gök” deniz 
seviyesinden başlar uzayın derilik-
lerine kadar gider. Havacılığımıza 
hizmet edenlere başarı dileklerimi 
sunarım.”


