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2008’in ilk günü Ersay Gürsoy aradı; yeni yılımızı kutluyor düşüncesiyle gülümsedim. Gülden’e 

“Ersay Bey” dedim. O da sevindi. Hacettepe’den 40 yıllık arkadaşım, Türkiye Bilişim Derneği’nin 3. 

sırada kurucu üyesi, İstanbul’da Anadolu yakasındaki cenaze törenine yetişmek üzere beni yoldan 

arıyordu: 

- Bülent’i yitirdik, dedi. Biraz önce gazetede okudum. Yetişmem zor ama hemen fırladım. Aslan 

gibi çocuk... Acaba sigaradan mı bilmiyorum. 

Yeni yıl mutluluğu yüzümde dondu kaldı. Gülden’e “Bülent Dikman” dedim; sessiz bir çığlık 

attı. 

Eşi Füsun’u aradık, kızı Banu ağlıyordu. Füsun da ağlıyordu:  

- Aslan gibi Bülent altı günde gitti! dedi. Arife günü sapasağlam işe gitti. Öğleyin çok kötüydü, 

kusuyordu. Acil’e yetiştirdik. Safra kesesindeki bir taş pankreas yolunu tıkamıştı, pankreas 

yangısından gitti. Üç ay önce bağırsağında bir kitle görüp almışlardı. Kitle kötü huyluymuş; ama 

“ameliyat çok başarılı geçti, hiçbir tehlike kalmadı” dediler... Sekiz yıl önce de yüreğinden bir 

ameliyat geçirmiş, üç damarı değiştirilmişti. Bütün bunlara karşın sapasağlamdı, altı gün içinde eridi, 

gitti... İnanamıyorum. 

Hiçbirimiz inanamadık. Bülent öyle güçlü, sağlıklı, yaşam doluydu ki... 

Bir gün önce, 31 Aralık’ta, önemli sağlık sorunları olduğunu haber aldığım TBD’nin 5. kurucu 

üyesi Atalay Yunusoğlu’nu evinde yoklamaya gitmiştim. Haberi duyduğumda çok korkmuştum, ama 

çok şükür iyiydi. Derneğimizin 4. kurucu üyesi Bülent’i o gün yitirmiş olabileceğimize inanmak güç. 

Bülent’le askerliğim sırasında Ankara’da tanıştık. Öteki askerlik arkadaşlarım Atalay Yunusoğlu, 

Coşkun Arslan gibi o da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisliği Zayıf Akım’ı 

1964’te bitirmişti. Aynı yıl ben de INSA Lyon’da elektronik mühendisi olmuştum. Ben 40, Atalay 

ile Bülent 41 doğumluyduk. Elektronikçi olarak Türkiye’de hiçbir okul arkadaşı olmayan benim gibi 

biri için, bu birbirinden değerli meslektaşlarımla tanışmak bir şanstı. 

Onlarla daha da yakınlaşmamız, 30 Eylül 1967’de Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’ni 

kurma görevini üstlendikten sonra, bilişim alanında önerdiğim görevleri benimsemelerinden sonra 

oldu. 

HÜ Rektörü Tunçalp Özgen’in sekiz yıllık dönemi sona ererken, “Bizim öğrenciliğimizde ve 

gençlik yıllarımızda Hacettepe’de çok güçlü bir rüzgâr estirmiştiniz; bu rüzgâra bugünkü 

gençlerimizin de ihtiyaçları var; ne olursunuz yazın!” diye beni özendirdiği Hacettepe Yılları, 

Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği başlıklı yapıt, Kasım 2007’de Hacettepe 

Üniversitesi 40. Yıl Armağanı olarak basılınca, özellikle bu üç arkadaşımın, kendileriyle ilgili 

satırları okuyacaklarını düşünerek mutlu olmuştum. Rüzgârı ben değil, “biz” estirmiştik. Bülent’in 

de aralarında olduğu birbirinden değerli, sağlam kişilikli yiğit iş arkadaşlarımdan oluşan bir takım 

çalışması söz konusuydu. Bu imece’nin altında yurtseverlik, görev bilinci, çalışkanlık, zekâ, anlayış, 

teknik beceri, özeleştiri, hoşgörü, işbirliği, arkadaşlık, bitmez tükenmez sabır ve kahramanlıklarla 

dolu uzun süreli bir takım çalışması yatıyordu.  

- Eyvah! Acaba Atalay’a yetiştirebilecek miyim? derken, Atalay sağlığını geri kazandı, 

yazdıklarımı okuyabildi. 
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Ama hiç hesapta olmayan bir biçimde, Bülent’e yetişemedim...  

 

* 

Bülent Dikman’ın görevi İşletim Mühendisliğiydi. 

Türkiye’de işlerin, yavaş bürokrasiyle sürüncemede kaldığı 1960’larda haftalarca, aylarca 

gümrükten çekilmeyi bekleyen bilgisayar sistemlerini biliyorduk. Biz yele bindik yetiştik; 18 Ağustos 

1969’da, makinelerimizi gümrükten bir günde çekmeyi başardık.1 Satır yazıcı, ana işlem birimi birer 

tonun üzerindeydi. Bu büyük birimler kapılardan geçmedi; İşletim Mühendisimiz Bülent Dikman 

yüksek inisyatif sahibi bir arkadaşımızdı; duvarları yıktırmada bir saniye bile duraksama 

göstermeden, bu birimleri, hazırlatıverdiği eğik düzlemler üzerinde kaydırarak birinci kata 

yerleştirdi. Ertesi gün duvarlar yeniden örülmüş, sıvalar yapılmış, boyanmıştı bile.2 

Türkiye’nin o zamanki en büyük bilgisayar sistemi gümrüğe gelişinin altıncı gününde kuruldu, 

on beşinci gününde hizmet üretmeye başladı. 

Prof. Dr. Ali Ertuğrul’un yardımıyla Bülent’le birlikte, “doğuştan yürek hastaları”na tanı 

koyarken hekime yardımcı olmak üzere gerçekleştirdiğimiz bir uygulama, Hürriyet’te yayınlanınca, 

bizim bilgisayar sözümüz de birden halk katına ulaşmıştı. Hastalar bilgisayara görünmeden gitmek 

istemiyorlardı.3 

Bülent öyle bir işletim mühendisiydi ki, Merkez’imizin kurallarına uymak istemeyen çıktığında, 

kim olursa olsun, güler yüzle, tatlı dille, güçlü ve inandırıcı mantığıyla, o da olmazsa gülümsemesini 

eksik etmeden ayağa kalkıp iri ve güçlü gövdesini göstererek,  daha da olmazsa kol gücüyle, kural 

tanımayan uyumsuzu hizaya getirmekte hiçbir güçlüğü olmazdı. Böyle uyumsuz bir fodulu, iki 

yakasından tutup havaya kaldırarak -ve gülümseyerek- bir tüy gibi hafifçe giriş merdivenlerimizden  

iki basamak aşağıya bıraktığını gözümle görmüşümdür. 

Onun yanımızda olması bana hep güven vermiş, kendimi sınırsız bir biçimde güvenlik içinde 

duyumsamışımdır.     

Hele Bülent’in Nisan 1971’de Türkiye Bilişim Derneği’ni kurmamızı izleyen aylarda ve yıllarda, 

derneğimize üye yazmak ve amaçlarımızı tanıtmak üzere gösterdiği özverili çaba hiç unutulmaz. 

Bülent’le, Ersay Bey’le Ankara’da çalmadığımız kapı, hatırını sormadığımız bilgi işlemci 

bırakmadık. 

“Bilişim Sistemlerinde Belgeleme” konusunda yaptığı çalışmaları da burada özellikle anmak 

isterim. İngiltere Bilişim Kurumu’nun vb. yabancı kuruluşların bu konudaki birikimlerini 

inceleyerek oluşturmaya çalıştığımız kalite standartlarını belgeleme amacıyla büyük bir çaba 

harcadığı belleğimdedir. Biz akademik yaşamı örgütlemeye önem verdiğimizde, o bu yöne gitmek 

istemeyince, 1974’te Adana’da Paktaş’ta, sonra Güney Sanayi’de görev alarak, elektronik 

mühendisliğine dönmesinden sonra, onun bu çabası, sonradan bu birikimden yararlanması için 

                                                 
1 “Aydın Köksal ile Özel Söyleşi”, Ağustos 2004, Akdoğan Özkan, Anı ve Fotoğraflarla Bilişim Tarihimiz, Akdoğan 

Özkan, Arkadaş Yayınevi, İstanbul, 2005. 

2 Aydın Köksal, Hacettepe Yılları, Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği, Hacettepe Üniversitesi 40. 

Yıl armağanı, Ankara, Kasım 2007, s, 83. 
3 “Hastalık Tanıma / Eğitim Sistemi”, Aydın Köksal ve Bülent Dikman, Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik 

Hesap Makinalarının Kullanılması, Ulusal Sempozyum, İTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1972, s. 193-

218. 
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kendisine verdiğim Nezih Kuleyin eliyle, TBD yayını olarak ulusal belgeliğimizdeki yerini aldı. 

Orada anılmış olmalı. 

 20 yıl Adana’da çalıştıktan sonra 1993 sonlarında İzmit’te Elimsan yüksek gerilim ayırıcı 

fabrikasını kurmuş, 1999’da Güral Elektronik’te görev alarak İstanbul’a yerleşmişti. 

Bülent Dikman hem çok iyi bir mühendis, hem de çok iyi bir insan, güçlü bir kişilik, iyi bir 

yönetici, tam bir görev adamıydı. O iyi bir eş, sevecen bir baba, her türlü sorunu çözmeye gücü yeten 

olumlu, iyimser bir kişilik, sorumlu bir yurttaş, herkesin kolay kolay sahip olamayacağı sadık bir 

arkadaştı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. 

28 Nisan 2001’de TBD’nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Tarabya Oteli’nde, İstanbul  

Yönetim Kurulu Üyemiz Lütfü Dinç’in yazıp bestelediği TBD 30. Yıl Şarkısı’nı orkestra eşliğinde 

500 kişi hep bir ağızdan kim bilir kaç kez söylerken Bülent’te bir kez daha gözlediğim yaşam 

sevinci, bana özlem ve sevgiyle sarılışı daha dün gibi: Yıl dokuz yüz yetmiş bir / Mevsimlerden 

ilkbahar / Bir Aydın, Bir Aydınlık / Yarınlara hazırlık... Ertesi gün İstanbullu üyelerimizin yurdun 

dört bir yanından gelmiş konukları olarak, eşlerimizle birlikte Boğaziçi’nde bizim için kiraladıkları 

gemiyle yaptığımız keyifli gezi daha dün gibi...  

 

 

 

 TBD’nin 8 kurucusundan 5’i eski Başkanlardan Kaya Kılan’la birlikte 30. Yıl Balosu’nda. Soldan sağa: 

Bülent Dikman, Aydın Köksal, Ersay Gürsoy, Atalay Yunusoğlu, Kaya Kılan ve Coşkun Arslan. 
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 TBD’nin kurucularından 4’ünü, eşi Füsün Dikman’la birlikte Bülent Dikman 30. Yıl Balosu’nun ertesi 

günü Boğaziçi gezisinde görüntülemişti. Soldan sağa: Ersay Gürsoy, Atalay Yunusoğlu, Gülden Köksal, 

Füsun Dikman, Coşkun Arslan. 


