
UÐUR MUMCU KÖÞESÝ
Uður MUMCU anýsýna

BÝR AYDINLANMA SAVAÞÇISI

UÐUR MUMCU’YU KATLEDÝLÝÞÝNÝN
15. YILDÖNÜMÜNDE ÖZLEMLE ANIYORUZ.

Bir dilim ekmeði paylaþmanýn sevincini çoðaltarak
Uður Mumcu olmak, insanýn önce 'kendisi' 
olabilmesiyle baþlar. Aslýnda her 'iyi þeye' giden yol da 
böyle aydýnlanýr, böyle açýlýr. Ayný yolun bin bir 
sýkýntýsý içinde ilerlerken, ayný acýnýn akranlýðýnda 
büyüyen insanlar, ancak birbirlerinin acýsýna merhem 
olabilir. "Dað gibi karayaðýz birer delikanlý" olup, 
"babamýzýn, sýrtýnda yük taþýyarak getirirdi aþýmýz 
ekmeðimiz" gibi hak edilmiþ bir kardeþlik dünyasýdýr 
aradýðýmýz.

"Arabalar þýrýl þýrýl ýþýklarýyla caddelerden 
geçerken" bizlerin bir mumun ýþýðýnda bitirdiði 
kitaplarýn öðretisi, yüzümüzden sokak içlerine, 
oralardan alanlara ve giderek onbinlerin buluþma 
noktasýna gidiyor. "Kendimiz gibi yaþayan binlerce 
yoksulun yüreðini yüreðimizde yaþayarak" 
katýldýðýmýz o büyük kavganýn ayak izleri, "ecelsiz 
öldürülmelerin" üstüne üstüne yürüdü hep.

"Yoksulluðun bükemediði bileklerimize çelik 
kelepçeler takýldý" ki, kardeþçe bir dünyaya iþaret 
olmasýn parmaklarýmýz! "Ýþkence hücrelerinde 
sabahladýk kaç kez. Ýsteseydik, diplomalarýmýzý, 
mor binlikler getiren birer senet gibi kullanýrdýk" 
sözleri, þimdi çoktan unutulmuþ bir insanlýk ülküsünün 
anayurdunda duruyor. 

“Mimardýk, mühendistik, doktorduk, avukattýk", 
yani hep bizi 'yukarýda gören'ler vardý; "yazlýk kýþlýk 
katlarýmýz, arabalarýmýz olurdu. Yüreðimiz, iþçiyle 
birlikte attý"; çünkü dünyaya böyle bakýyorduk sevgi 

 balkonundan. "Yaþamýmýzýn en güzel yýllarýný, birer 
taze çiçek gibi verdik topluma", üstelik 
hiçyakýnmadan, bir dilim ekmeði paylaþmanýn 
sevincini çoðaltarak

"Fidan gibi genç kýzlardýk. Hayat, þakýrdayan bir 
þelale gibi akardý gözbebeklerimizden. Yirmi 
yaþýnda, yirmi bir yaþýnda, yirmi iki yaþýnda, 
iþkencecilerin acýmasýz ellerine terk edildik", çünkü 
yaþam küçük hesaplarýn çýkmaz sokaklarýnda deðildi 
bizim için.
"Direndik" ve "küçücük yüreðimizle" ve 
"direndik genç kýzlýk gururumuzla", utanmak 
henüz bilinmedik bir duyguydu onlarýn suratlarýnda.
 "Kanserdik", adýmýz Harun Karadeniz'di.
 
"Ölüm, her gün bir sinsi yýlan gibi dolaþýyordu 
derilerimizde. Uydurma davalarla kapattýlar 
hücrelere.”

"Hastaydýk. Yurtdýþýna gitseydik kurtulurduk", 
adýmýz Ruhi su'ydu.

Dün, "Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için 
öldük. Ege'deki tütün iþçileri, sizin için öldük. 
Doðu'daki topraksýz köylüler, sizin için öldük. 
Ýstanbul'daki, Ankara'daki iþçiler, sizin için öldük. 
Adana'da, paramparça elleriyle, ak pamuk 
toplayan iþçiler, sizin için öldük" diyorduk, bu gün; 
TEKEL iþçileri, fýndýk üreticileri diyen bir sesin 
sahibiyiz.

Kaynakça: Vurulduk Ey Halkým Unutma Bizi (parantez içindeki yazýlar, Mumcu'nun bu yazýsýndan 
alýnmýþtýr). Cumhuriyet 25.8.1975

Rahmi EMEÇ
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ÖYKÜ
DEVRÝM OTOMOBÝLÝ RAPORU

Ýsmet Özkan
Makina Yüksek Mühendisi 

Devrim, prototip otomobil imalat projesi tarihçesi:
Ulaþtýrma Bakanlýðý'nca 16 Haziran 1961 

tarihinde bir yazý ile TCDD Ýþletmesi Genel 
Müdürlüðü'ne bir binek otomobilin geliþtirilmesi ve 
bir prototip imali görev verilmiþtir,

Bu görev için TCDD Ýþletmesinin seçiminde o 
tarihlerde onarým amacý ile kurulmuþ geniþ ölçüde 
yedek parça imal eden Ankara Adapazarý Eskiþehir ve 
Sivas fabrikalarýnda önemli adette teknik personele 
ilaveten yetiþmiþ iþçiden mühendisine kadar güçlü bir 
imalat kadrosu bulunmasý büyük rol oynamýþtýr.

-TCDD'nin imalat kadrosu:
Projenin tahakkuku için aþaðý listede gösterildiði gibi, 
TCDD bünyesinde;
-Proje Yönetim Grubu
-Çalýþma Gruplarý  
oluþturulmuþtur,

Yönetim Grubu;
Sayýn Emin Bozoðlu, TCDD Genel Müdür Yrd. 
Orhan Alp, Fab. Daire Bþk. 
Hakký Tomsu, Cer Daire Bþk. 
Nurettin Erguvanlý, Cer Daire Bþk. 
Mustafa Ersoy, Esk. Fab. Md. 
Celal Taner, Adap. Fab. Md. 
Mehmet Nöker, Ank. Fab. Md.
Hüseyin Kayýoðlu, TCDD Genel Müd. Müþaviri,
Necati Teköz, TCDD Genel Müd. Müþaviri 

Çalýþma Gruplarý,

Styling Grubu:
Yüksek Mühendis Nurettin Erguvanlý
Yüksek Mühendis Özcan Türer
Yüksek Mimar Kemal Alagöz 

Motor Þanzýman Grubu;
Yüksek Mühendis Mehmet Nöker
Yüksek Mühendis Rýfat Serdaroðlu
Yüksek Mühendis  Güttekin Sabuncuoðlu
Yüksek Mühendis Salih Kayasagun
Yüksek Mühendis Þecaattin Sevgen
Yüksek Mühendis Kemalettin Vardar

Karoseri Grubu: 
Makina Mühendisi Celal Taner
Yüksek Mühendis Faruk Akyol
Yüksek Mühendis Samim Özgür
Yüksek Mühendis  Salih Kaya Saðýn 

Süspansiyon ve Fren Grubu:
Makina Mühendisi Hamit Ýþeri
Yüksek Mühendis Ýsmet Özkan
Yüksek Mühendis Mustafa Seyrek

Elektrik Donaným:
Yüksek Mühendis Hasan Dinçer 

Döküm Ýþleri :
Metalurjist Ýsmail Sýdal 

Satýn Alma ve Maliyet Hesaplama:
Yüksek Mühendis Yavuz Yücel 
Yüksek Mühendis Emin Bozoðlu,

Yönetim Kurulunun Lideri bu listede adý geçen 
mühendis ve personelin olaðanüstü bir tempo ile fakat 
gönül rahatlýðý ile çalýþmasýný saðlamýþtýr. 

STYLING Grubu ( Oto Tipi Geliþtirme);

Prototip otomobilin, ana hatlarýný belirledi; otonun 
boyutlarý, þanzýman motor ve diðer gruplarýn nasýl 
toparlanýp imal edileceði üzerinde çalýþmýþtýr ve 
otonun ana hatlarý aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir. 

 a)Dört ile beþ kiþilik, orta boy tipinde (1000-1100 kg.) 
binek otomobil,

b)Motor dört zamanlý ve dört silindir olarak 0-60 
beygir gücünde olacak,

c)Karoser için hazýrlanan (1/10) ölçekli maketlerden 
seçilen (1/1) ölçekli alçý modeli, karoseri, motor 
kaputu ve benzeri saçlarý, sonra bu modelden alýnan  
kalýðlarla yapýlmýþ beton bloklara çekilmek ve çekiçle 
düzeltmek sureti ile tek tek imal edilmiþtir,
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d)Dört Silindirli motorun gövde ve baþlýðý, Sivas 
Demiryol Fabrikasý'nda dökülüp Ankara Demiryol 
Fabrika'sýnda iþlendikten sonra, Kollarý Eskiþehir 
Demiryol Fabrikasý'nda yapýlmýþ ve son montajý ise 
Ankara Demiryol Fabrikasý'nda tamamlanmýþtýr,

e)Süspansiyon grubu, ön akýmlar için " MC Pherson 
sistemini " ve bu sistem benimsenerek Eskiþehir'de 
imal edilmiþtir; böylece "f" de belirtilen parçalar 
haricinde tüm parçalar, el iþçiliðimizde üretilmiþ ve 
sonuçta dört silindirli, direksiyon vitesli bir aile 
otomobili imal edilmiþtir.

f)Elektrik Donanýmý diferansiyel diþlileri, kardan 
istavrozlarý, motor yataklarý ile cam ve lastik aksam 
dýþýnda tüm parçalar yerli imal edilmiþtir. 

Üç Adet Prototip Ýmal Edildi

Nihayet 1961 Ekim ortalarýnda Devrim otomobil 
prototiplerinden ilki hazýr duruma gelebildi. Bir 
yandan ilk prototipin tecrübesi sürdürülürken bir 
yandan da 2. prototipin son kat boyasý ancak 28 Ekim 
akþam yapýlýp Ankara'ya sevk edilmek üzere 
yüklendiði trende boyasýnýn pasta ve cilasý yapýlmýþ ve 
bu nedenle benzin deposu boþaltýlmýþtýr.  Tren 
SabahaKarþý Ankara'ya vasýl olmuþ ve Devrim 
otomobilleri Ankara Demiryol Fabrikasýna indiril- 
miþtir. (manevra imkâný saðlamak için birkaç litre 
benzin konulmuþtur).

    Asýl benzin ikmali müteakip sabah Sýhhiye'de 
yapýlarak Meclis'e gidilecekti. 29 Ekim Sabahý 
motosikletli, oldukça kalabalýk bir trafik ekibinden 
oluþan eskort eþliðinde Devrim otomobilleri yola çýktý. 

     Eskortu oluþturanlar benzin ikmali konusunda bilgi 
sahibi olmadýklarý için benzin Ýstasyonuna uðramadan 
yola devam ettiler,  ancak Meclis önüne gelindiðinde 
durum fark edildi.  Acilen getirilen benzin arabaya 
konuldu. 2. arabaya konulacaðý sýrada Cemal Paþa 
Meclis'in önüne gelmiþ ve Anýtkabir'e gitmek üzere 2 
Numaralý Devrim otomobiline binmiþtir. 

    Yola çýkýldý, fakat 100 metre sonra motor durdu. 
Cemal Paþa'nýn " Ne oluyor ?" sorusuna direk- 
siyondaki Yüksek Mühendis Rýfat Serdaroðlu " 
Paþam, benzin bitti, " cevabýný verdi. Paþa'dan özür 
dileyerek 1 numaralý Devrim Otomobiline geçmesi 
rica edildi. 

   Büyük bir hoþgörü ile buna uyan Cemal Paþa 

Anýtkabir'e bu otomobille gitti ve inerken ünlü " Batý 

kafasýyla otomobili yaptýnýz ama Doðu kafasýyla 

ikmali unuttunuz" sözlerini söyledi. Ertesi gün bütün 

gazeteler sözbirliði etmiþçesine " 100 metre gidip 

bozulan " baþlýðý attýklarý gözlendi. Ancak 2 nolu 

Devrim Otomobili ayný gün Hipodromda geçit 

törenine katýlýyor ve basýnýmýz ne bunu ne de Cemal 

Paþa'nýn Anýtkabire 1 nolu oto ile gittiðini yazýyordu.

        20. Yüzyýlýn ekonomik ve toplumsal hayatýna yön 

veren en önemli etkenlerden biri olan otomobil sanayi 

yolunu açan bu giriþimi için Cemal Paþa'ya her zaman 

rahmet ve þükranla anýyoruz.

Eskiþehir Demiryol Fabrikalarý ve
Devrim Otomobilleri Müzesi
Eskiþehir Demiryol tesislerinin hem yurt içi hem 
yurtdýþý pazarlara, vagon ve makina üreten dev bir 
devlet þirketine (Tülomsaþ) dönüþtüðünü görüyoruz,

    Tülomsaþ adýný alan bu þirketin hangarlarýnýn 

birinde, tamamen orda çalýþan insanlarýn özverisi ile 2 

nolu Devrim otomobili korumaya alýnmýþ ve bilahare 

Tülomsaþ Genel Müdürü Dilaver Zeki Daloðlu'nun 

emirleri ile tesisin bahçesinde bir "mini müze" 

yapýlmýþ ve Devrim otomobili bu müzede yýpratýcý 

iklim þartlarýndan etkilenmeyeceði camekânlý bir 

bölüme konulmuþtur. 
        Devrim otomobili imalatý, müspet bilimlere önem 

verilerek kýsa zamanda sonuç alýnabileceðinin 

göstergesi olarak hep çok önemli olacaktýr.
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Öbür Gündem
2 Ocak

*  Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý'na 2007 yýlýnda iþkence 
ve kötü muameleye maruz kaldýðý için baþvuran 450 
kiþiye tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuldu. Bu 
kiþilerin 314'ü ayný yýl içinde tekrar iþkence ve kötü 
muamele gördü
* Kenya'da bir kilisenin ateþe verilmesi sonucu 
aralarýnda çok sayýda kadýn ve çocuðun bulunduðu en 
az 50 kiþi hayatýný yitirdi. 

4 Ocak

* TÜFE'de enflasyon Merkez Bankasý'nýn yüzde 4'lük 
hedefini ikiye katlayarak yýlý yüzde 8.39'la tamamladý.
* Diyarbakýr'da bomba yüklü araç : 5 ölü, 67 yaralý 

18 Ocak
* Ýstanbul'dan Ankara'ya 'Herkese saðlýk ve güvenli 
gelecek için yürüyoruz' adý altýnda ortak eylem 
baþlatan DÝSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler 
Birliði, Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý 
Konfederasyonu, Türk Eczacýlar Birliði ve Türk Diþ 
Hekimleri Birliði'nin oluþturduðu platformun 
temsilcileri Eskiþehir'den Ankara'ya ulaþtý.

20 Ocak
* AGOS'un önünde toplanan binlerce kiþi, Hrant 
Dink'i ölüm yýldönümünde andý

* "Ergenekon" operasyonu : Veli Küçük, Kemal 
Kerinçsiz ve Fikri Karadað dahil, gazete bomba- 
lamaktan Danýþtay baskýnýna, ölüm yemini ettir- 
mekten Dink cinayetine kadar birçok olayda adý anýlan 
33 kiþi sorgulanýyor. 

23 Ocak

24 Ocak
* UNICEF rakamlarýna göre çocuk ölümleri ilk kez 
azaldý. Ancak hâlâ 9 milyon 700 bin çocuk, beþ yaþýný 
göremeden hayata veda ediyor 

* Ýstanbul Davutpaþa'da ruhsatsýz bir havai fiþek 
imalathanesinde meydana gelen patlamada 20 kiþi 
hayatýný kaybetti, 8'i aðýr 117 kiþi yaralandý
* Ýngiliz araþtýrma þirketi ORB, Irak'ta Amerikan 
iþgalinden sonra ölenlerin sayýsýnýn 1 milyondan fazla 
olduðunu bildirdi 

1 Þubat

28 Ocak
* Ergenekon soruþturmasýnda 28 kiþi tutuklandý.
*  Pamukkale Ekspresi, Kütahya yakýnlarýnda raydan 
çýktý. Dokuz kiþinin öldüðü kazada 30 da yaralý var 

* Almanya'da Türklerin kaldýðý bir apartmanda yangýn 
: 5'i çocuk 9 Türk öldü

5 Þubat

6 Þubat

* TÝSK) tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, 
Türkiye'de 15-29 yaþ grubundaki kýzlarýn yüzde 60'ý, 
25-29 yaþ grubundaki kýzlarýn da yüzde 66'sý ne 
öðrenim görüyor ne de çalýþýyor.

13 Þubat

* Tuzla'daki tersanede bir iþçi daha öldü; böylece son 7 
ayda ölen iþçi sayýsý 15'e çýktý. 

16 Þubat
* Esas gündem: Ýþsiz ve ümitsiz Türkiye. Ýþsizler 
ordusu 4 milyon 20 bin kiþiye ulaþtý. Ekim-Kasým-
Aralýk dönemi iþsiz sayýsý önemli ölçüde arttý. 
Türkiye'de 630 bin kiþinin artýk herhangi bir iþ bulma 
umudu yok 
* Viyana'da Türklerin yaþadýðý iki binada ayný anda 
yangýn çýktý. Almanya'da kundaklandýðý öne sürülen 
binadan 10 Türk son anda kurtuldu. 

17 Þubat
* Tuzla'daki bir tersanede elektrik akýmýna kapýlan iþçi 
öldü. 

20 Þubat
* Tuzla'da bir tersanede oksijen tüpünün patlamasýyla 
çýkan yangýnda aðýr yaralanan Hasan Köse adlý iþçi 
öldü. 
* Yeni Sosyal Güvenlik Yasasý'ndaki hak gasplarýna 
karþý TMMOB, KESK, DÝSK, TTB, TDB, TEB, 
TÜRMOB, BASK ve Türk-Ýþ önderliðinde emekçiler 
alanlardaydý.
* Küba'nýn efsanevi Devlet Baþkaný Fidel Castro, 
devlet baþkanlýðý görevini býraktý
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