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Antakya doğumlu tam bir Cumhuriyet çocuğu, tam bir Cumhuriyet eseriydi, Hidayet 
ağabeyim; Cumhuriyet’te mümkün olabileceklerden bazılarını da beraber yapabilmiştik! 

Mekteb-i Sultânî 1967 mezunu olarak İTÜ Makine Fakültesi Uçak Bölümüne başlamıştı… 
…profesör atanmalarının radyoda okunduğu, başarılı mezunların akademisyen 
olmaya özendiği zamanlarda babasının “Akademik kariyer onurlu meslek; hocan 
istiyorsa kürsüde kal!” sözünü izin kabul edip yüksek makine-uçak mühendisi olarak 
akademik kariyere yönelmişti. Bu dönemde, Prof. Dr. Muammer AKSAN1 
yönetiminde Dr. Fahri TERZİOGLU, Dr. Ziya Gökalp ÖZELGİN, Dr. Ahmet Nuri 
YÜKSEL,  Dr. Kudret MAVİTAN, Dr. Zeki ERİM, Dr. Erol KINIK gibi isimlerden oluşan 
kuvvetli bir akademik yapı içinde kariyer şansına sahip olmuştu… 

İTÜ'den sonra Anadolu Üniversitesi SHMYO kuruluşu ve ilk yıllarında kendisi ve bir müddet 
sonra Armağan (İNALHAN) ağabey ile ilginç çalışmalar yapmıştık; bazen üniversitenin 
olanaksız dedikleri olunca keyfimiz tarifsizleşirdi. 

…okul kadro elemanları yetişmeye başlayınca, dışardan destek verenler olarak, 
bizler elimizi ayağımız çekmeye başlayınca ancak bazı özel gün sohbetlerinde bir 
araya gelmeye başlamıştık. 

1 K. Prof. Dr. Muammer AKSAN 1929 yılında yurtdışına tayyare mühendisliği tahsili için gönderilen üçüncü grupta yer alan 9 öğrenciden biridir... 

Dr. AKSAN Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümünde 1939 yılı sonrası oluşturulmaya başlayan, kuruluşu 1941 yılında hükümete önerilen ve 1943 
yılında faaliyete başlatarak, okul özerk bir tüzel kişilik olarak 1944 yılında İTÜ adı alması ile Makina Fakültesinin kolu haline gelen tayyare mühendisliği 
programının, o programdan geçenlerin EFSANE bildiği kurucu akademisyenlerindendir. 
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Sanırım 1990’ı yılların ortalarında, mesleğimizin ilk sistematik örgütlenme denemesini, 
"Havacılık Komisyonu" adı ile TMMOB-MMO Eskişehir Şubesinde beraber gerçekleştirdik; 
"...büyüğümüzsünüz başkan siz olur musunuz?" diye sorduğum da "...madem büyüğüm 
başkan sen ol; Şenay (İDİL) YazMan, Nadir (ŞEN) ile ben de GazMan oluruz..." deyince 
yapıyı ona uygun kurmuştuk... 

…o dönemde karşılaştığımız bazı zorluklarda kendisi ile paylaştığım "Akıllılar 
kendileri, deliler toplum için başarmaya çalışırlar..." sözümü de çok severdi... 

Sonraki on yıllarda da UHUM Kurultaylarına katılışım, Eskişehir ziyaretlerim ve tabi uzun 
telefon dertleşmelerimiz sürdü gitti... 

Anlattıkları ile bazen gözlerim faltaşı kesilirdi; yaz ağabeyim şunları dediğimde, genelde 
cevabı “Ben Muammer Hocanın öğrencisi ve asistanıyım...” olurdu; yeterdi o nişan! 
Paylaştıklarından bir-iki örnek vermek gerekirse… 

Akademisyen olmasına sebep olan Dr. AKSAN onun için tam bir mesleki rol modeldi; 
sürekli olarak onun kendisine bıraktığı, kendisinin de İTÜ’den ayrılırken okulda 
bıraktığı o akademik cüppeyi bir gün görebilmeyi hayal ederdi… 

…bu cüppe konusunu 2014 yılında zamanın İTÜ UUBF dekanına, 
“Fakülte girişinde bir “Hall of Fame” düzenlemesi yapılarak, İTÜ UUBF 
web sitesinde sanal ortamda yer alan bilgilerin basılı belgelere yer 
verilmesi, Dr. Muammer AKSAN beyefendi tarafından Dr. Hidayet 
BUĞDAYCI beyefendiye bırakıldığını bildiğimiz akademik cübbenin de 
sergilenmesi…” 

şeklinde önerdiğimi öğrenince bu cüppenin bulunacağı umudu daha da artmış 
çok sevinmişti; ama başaramadık! 

Bir paylaşımı da doktora çalışmama olmuştu; abi fırçası daha doğru bir tanım 
olabilir… 

…emeklilik dönemimde başladığım doktora çalışmamı duyunca arayıp “…senin 
doktoraya mı ihtiyacın var?” sorusu bana ne yapacağımı hatırlatmıştı! 

Bugün bu acı haberi paylaştığım değerli sınıf arkadaşlarımla, 1980’li yılların başında 
aldığımız uçuş mekaniği dersini bilgisayar destekli ve matrisyel hesap yöntemlerini 
katarak vermesi ve kıt bilinen notunu geliştirmesi beklentimizi de anımsadık…   

İkna edemedim başaramadım ağabeyimi, o güzel ve öğretici anılarını yazmaya; yanarım! 

BUĞDAYCI, İTÜ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi aileleri üyelerinin, Türk 
havacılığının, sevenlerinin ve sevdiklerinin başı sağalsın... 

 Yaşasın Türk Tayyareciliği! 
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