
Devrim Arabaları 

Bu filmdeki ana karakter Gündüz. Gündüz mühendislerin müdürü 

ve araba yapma projesini yönetti. Gündüz bu proje çok güçlü bir 

şekilde inandı. Ayrıca, Gündüz birçok mühendis ile arkadaştı ve 

bu mühendisler onu destekledi. Aralarındaki diğer mühendisler 

Hayati, Uğur, Necip, Latif ve İsmet. Karakter olarak, Necip ve 

Latif en önemli mühendisler. Necip çok genç ve Latif yaşlı ve bu 

yüzden onların zıt kişilikleri ama arkadaşlar oldular. Ayrıca, 

mühendis olmayan önemli karakterler de var. Mesela Gündüz’ün 

eşi Suna ve Necip’in esi Nilüfer. İkisi eşlerini destekledi ama onlar 

merak etti. Hükümetteki karakterler General Cemal, Sami ve 

Rüştü. Cemal araba yapma projesini destekledi ama Sami ve Rüştü 

bu projenin başarılı olmasını istemedi. Benim favori karakterim 

Latif çünkü o projenin gerçekliği ve Türk siyasetinin doğası 

hakkında bilgi sahibiydi. 

  

Bu film 1960 darbeden sonra geçiyor. Bu dönemde siyasetler çok 

hassastı. Mesela filmim zamanı eski hükümetin biraz üyeleri asıldı. Filmde General Cemal’ın gücü 

çok önemli bir şey siyasetler ile ilgili. Ayna zamanda film Türk hükümetteki rekabet gösteriyor. 

Filme göre ekonomi, özellikle Türk ekonomik bağımsızlığı, çok önemli dönemin siyasetlerinde. 

Bu yüzden araba yapma projesi çok hassastı çünkü onun ekonomik faydası net değildi. 

  

Film mühendislerini ilk Türk araba yapması odaklıyor. Bu mühendisler kısa zamanda Türk araba 

dizayn etmek ve yapmak zorunda. General Cemal mühendisleri desteklemesine rağmen diğer 

siyasetçi ve yabancılar bu projenin başarısız olması istedi. Bu yüzden mühendisler siyaset 

aykırılık, para, kısa zaman ve teknik zorluklar ile mücadele etti. Ama mühendisler arabayı 

başarıyla yaptı. Mühendis bu yeni arabayı meydana çıkarırken benzin bitti. Bu yüzden araba 

yapma projesi başarı olmasa rağmen siyasetle ilgili başaramadı. Sonunda mühendisler arabalarıyla 

gurur duydu ama araba seri üretilmedi. 

  

Bence bu film çok ilginç. Özellikle film ‘devrim’ hakkında çok fikir veriyor. Genellikle film bu 

araba, ‘Devrim’, metafor olarak kullanıyor.  Mesela filmdeki bir mesaj devrim iyi bir şey ama 

siyasetçiler bazen devrimin hedeflerini engelliyor. Ayrıca film devrime halkın katılmasının çok 

önemli olduğunu gösteriyor. Araba benzin biterken bir mühendis insanlara “neden Devrim itmedi” 

soru sordu. Yani devrim, hem araba Devrim hem de gerçek bir devrim, başarı için halk bu projeyi 

desteklemek zorunda. 

  


