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GGüülleerrggüünn  GGüürrssuu:: Benim ‹TÜ
Makina’da ö¤rencili¤im 48-54 ara-
s›... 52 veya 53’de, ‹TÜ Radyosu
için spikerlik imtihan› yap›ld›, or-
ganizasyonu da bizim içinde bu-
lundu¤umuz Talebe Birli¤i yapt›.

Gümüflsuyu’nda, konferans salo-
nundaki bu imtihana 20’den fazla
ö¤renci girdi. Jüride Adnan Ata-
man, Salih Murat hoca (Uzdilek),
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat’tan
Baki Süha Edibo¤lu gibi isimler
vard›. Fakat imtihana girenlerin
hiçbirisi kazanamad›. Sonra içer-
den bize haber geldi. Biz iki arka-
dafl anonslar› yap›yorduk, “4 nu-
maral› aday Hasan O¤lu Hüseyin
geliyor” fleklinde. Jüri heyeti “o
anons yapanlar gelsin, onlarla da
konuflal›m” demifl. Talebe Birli¤i-
nin genel sekreter yard›mc›s› Tur-
han Tokça, bir de bas›n kolu bafl-
kan› olan ben: ‹kimiz içeri girdik ve
kazand›k spikerlik imtihan›n›. 

NNaass››ll  bbiirr  iimmttiihhaann??  NNee  ssoorrdduu--
llaarr??

Gazetede makalemsi bir fleyler
okutuyorlard›. Bir de, içinde
Frenkçe laflar›n oldu¤u bir tiyatro
teksti okudu¤umuzu hat›rl›yorum.

SSiizz  nneeddeenn  bbaaflflttaann  bbaaflflvvuurrmmaa--
mm››flfltt››nn››zz  ssppiikkeerrlliikk  iiççiinn??

Zaten Elektrik’ten birini istiyor-
lard›. Biz ikimiz de Makina’dand›k.
Sonuçta, Elektrik’ten imtihana gi-
renler aras›nda en iyi notu alan
Altan Türel’i de seçtiler. Üç kifli
spiker olarak girdik radyoya...
Esas, Fikret Öncel diye bir abimiz
vard›, 51 mezunudur, radyonun
bütün kahr›n› çekmifl, senelerce
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İTÜ’de bir “baron”: Gülergün Gürsu

Dilsiz Bedri sunar: 
Beethoven’ın 9. Senfonisi
“Uzun kulaklıları dahi ağlatacak kadar acıklı ve ilâhi bir sesi
olmasına rağmen girdiği İTÜ Radyosu spikerlik imtihanını 
kazanmasına şaşarsa da, bu husus kendisi için iftihar vesilesidir...”
1954 Arı’sından aldığımız bu satırlar ve yandaki karikatür makina mühendisi
Gülergün Gürsu’yu, nam-ı diğer Baron’u tarif ediyor... 
Gürsu’yla buluştuk, renkli hayatından birkaç anekdot anlatmaya razı ettik...



spikerlik yapm›flt›r. Elektrik mühen-
disidir. Hatta mezun olduktan sonra
‹stanbul Radyosunda da çal›flt›... 

NNaass››ll  aann››llaarr  kkaalldd››  ssiizzee  oo  rraaddyyoo
ggüünnlleerriinnddeenn??  NNeelleerr  ççaallaarrdd››nn››zz??

Bize birçok fleyi Ziya bey (Akça-
su) gösterdi... Programda çal›nacak
plaklar›, gitti¤imizde pikab›n önün-
de haz›r bulurduk zaten. Adnan bey
ve Ziya bey haz›rlard› programlar›...
Haftada bir, perflembeleri Türk mu-
sikisi çal›n›rd›: Ekseriya, Münir Nu-
rettin Selçuk’un Taksim Belediye
Gazinosu konser kay›tlar›... Her ge-
ce, yay›n esnas›nda en az befl tane
telefon gelirdi, teflekkür edenler ve-
ya ikaz edenler olurdu. Anlard›m ki,
epey dinleyenimiz var... Bazen de
dinleyici istekleri türünden telefon-
lar gelirdi, “Dvorak çalsan›za”,
“Mozart çalsan›za” gibi... Biz de not
eder, Adnan beye bildirirdik... Ho-
calar›n yazd›¤› “plak yard›mlar›n›z›
bekliyoruz” gibi anonslar yapard›k
bazen. ‹stanbul’da bu ifle kendini
adam›fl insanlar vard›, onlar takip
ederlerdi, hakikaten plak gönderir-
lerdi... O kürsü okulda hep parmak-
la gösterildi: Doçenti Adnan Ata-
man, profesörü Mustafa Santur, or-
dinaryüs profesörü Bedri Karafak›-
o¤lu; üçü de gayet beyefendi
adamlard›... Radyoculuk ö¤renciler
için çok yararl› bir meflgale. Biliyor-
sunuz, bizim Elektrik Mühendisli-
¤inden arkadafllar›m›z›n baz›lar› si-
gortaya tel ba¤lamaktan acizdir.
Orada hiç olmazsa bu iflin prati¤ini
yapabiliyorlard›... 

UUnnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  aann››nn››zz  vvaarr
mm››??  

Dilsiz Bedri’yi unutamam: Zay›f
ak›m laboratuar›n›n has adam›,
Bedri isminde sa¤›r-dilsiz bir müs-
tahdemdi. Onu Bedri Karafak›o¤lu
alm›flt› ifle, çok severdi. Çinliye ben-
zer, Konfüçyus tipli bir adam. Elekt-
rik bilgisi yoktu belki ama, sa¤›r-dil-
siz olman›n verdi¤i kuvvetle 220
volt cereyan› iki parma¤›n›n ucunu
›slat›p trak diye sigortay› çözmeden
ba¤lard›... Telefonun çald›¤›n› bile
hisleriyle anlar, “huohuohuoou” di-
ye acayip seslerle açar, cevap verir-
di. 54 senesinin Ar›’s›nda Dilsiz
Bedri’nin de bir karikatürü vard›r...

Bir gün stüdyoday›m, tam anonsa
girece¤im, kap› aç›ld›, Bedri elinde
bir kahveyle –bana okulda Baron is-
mini takm›fllard›– “baa¤¤onnnhu-
oou” diye dald› içeri. Ve mikrofon
aç›k! O ses radyoda aynen duyul-
du! Benim elim aya¤›m kesildi. 20-
30 saniye durdum, yay›n› kapatt›m,
aç›nca “yay›n›m›za teknik sebepler-
le k›sa bir ara vermek zorunda kal-
d›k” dedim. Yay›na girdi¤im anda,
karfl›dan telefonun lambas› yand›,
gidip açt›m, Mustafa Santur hoca:
“Ulan, bir dilsiz Bedri kalm›flt› rad-
yoda konuflmad›k!” Bunu söyledi
ve kapatt› surat›ma telefonu... Kap›-
ya, yay›ndayken k›rm›z› lambas› ya-
nan “girilmez” tabelas› as›ld›, o ha-
diseden sonra. (gülüyor) Tam o an-
da, hiç unutmuyorum, “fiimdi, Eu-
gen Jochum yönetimindeki Londra
Filarmoni Orkestras›ndan Beetho-
ven’›n 9. Senfonisini dinleyeceksi-
niz” diyecektim. Diyemedim. (gülü-
yor)

RRaaddyyooccuulluukk  mmüüzziikkaall  aaçç››ddaann  hhoo--
flfluunnuuzzaa  ggiiddiiyyoorr  mmuuyydduu??

Tabii, ama bazen kafa ütüleyen
plaklar da oluyordu yani... Teknik
Üniversite müzik aç›s›ndan her za-
man faal olmufltur. Konferans Salo-
nunda Yehudi Menuhin bile konser
vermiflti. Asistan Ziya abi onlar›
kaydederdi... Hiç unutmuyorum, bir
kere Münir Nurettin’e konser ver-
dirmifltik. Asl›nda Münir Nurettin
bizim salona gelmezmifl. Çünkü bir
kere geldi¤inde ç›ngar ç›km›fl sa-
londa. Birisi öksürmüfl, birisi t›ks›r-
m›fl; böyle fleylere hiç gelemezdi...
Ama sonunda konser oldu. Çok bü-
yük kalabal›kt›, ‹stanbul aya¤a kalk-
t›. Biz yandaki salona bir televizyon
kurduk. Münir Nurettin konser veri-
yor, içerde yer bulamayanlar için
yandaki salona masalar, s›ralar koy-
duk, ahali ekrandan seyrediyor...
fiimdi konserlerde de dev ekranlar
oluyor ya, ayn› onun gibi... Genç or-
kestra fleflerinden Pertev Apayd›n
da bizim dönemdendi, Elektrik’tey-
di. O dönem kimse taraf›ndan sevil-
meyen bir matematik hocam›z var-
d›, hakikaten ac›mas›z, ö¤renciyi
çok afla¤›layan biriydi. Dört fakülte,
matematik dersini beraber al›rd›k.
Bir gün s›n›fta Pertev’i kald›rd›,
“ben seni bir yerden tan›yorum”
dedi. “Tan›man›z laz›m” dedi Per-
tev. Hoca biraz bozuldu, “niçin tan›-
yacakm›fl›m?” diye sordu. “Ben fle-
fim, siz ikinci keman olarak çal›fl›-
yorsunuz orkestrada.” Böyle dan
dan her fleyi söyleyen bir çocuktu
Pertev. Hoca kireç gibi olmufltu s›-
n›fta... Pertev Apayd›n’la ilk röpor-
taj› yapan gazeteciyim ben. Avru-
pa’dan birinci olarak gelmiflti Akde-
niz’de ring seferi yapan Tarsus ge-
misiyle. Gökflin (Sipahio¤lu) beni
görevlendirmiflti. ‹kimiz de Kad›-
köylü oldu¤umuz için zaten arka-
daflt›k. Pertev Saint Joseph’lidir.

SSiizz  nneerreeddeennssiinniizz??
Ankara Gazi Lisesinden mezu-

num. Hergele meydan›ndad›r... Ba-
bam›n görevi dolay›s›yla Anka-
ra’dayd›k.

GGaazzeetteecciilliikk  nneerreeddeenn  iiccaapp  eettttii??
Gökflin Sipahio¤lu Kad›köy’den

arkadafl›md›. Onun zoruyla baflla-
d›m. Kad›köyspor’da basket oynar-
d›, hem kulübün kurucusu, hem de

OO  kküürrssüü  ppaarrmmaakkllaa  
ggöösstteerriilliirrddii::  AAddnnaann  AAttaammaann,,

MMuussttaaffaa  SSaannttuurr,,  BBeeddrrii
KKaarraaffaakk››oo¤¤lluu......  ÜÜççüü  ddee  ggaayyeett

bbeeyyeeffeennddii  aaddaammllaarrdd››......
EElleekkttrriikk  MMüühheennddiissllii¤¤iinnddeekkii
aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz››nn  bbaazz››llaarr››  

ssiiggoorrttaayyaa  tteell  bbaa¤¤llaammaakkttaann
aacciizzddiirr..  RRaaddyyooddaa  hhiiçç  oollmmaazzssaa

iiflfliinn  pprraattii¤¤iinnii  yyaapp››yyoorrllaarrdd››..  
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kaptan›yd›. 
SSiizz  ssppoorrllaa  uu¤¤rraaflfltt››nn››zz
mm››??

Boks hariç her oyunu
oynad›m, daha uzun za-

man basketbol hakemli¤i yapt›m.
Gözlüklü oldu¤um için masa hake-
miydim, sahaya ç›karmazlard› bizi...
Biliyor musunuz, Türkiye’de ilk defa
basketbol maç› ‹TÜ Radyosundan
anlat›lm›flt›r. Galatasaray-Fener-
bahçe maç›n› Turhan Tokça anlat-
m›flt›. Teknik Üniversite Spor Salo-
nunda, flampiyonluk maç›yd›. O za-
man baflka salon yoktu, Gümüflsu-
yu’ndaki salonda oynan›rd› maçlar.
Galatasaray kazand›, Ali Uras tak›m
kaptan›yd›, Yalç›n Granit vard› ta-
k›mda... Ama tabii çok hareketli bir
oyun, radyoda anlatmak çok zor.
“Hasan topu Ali’ye verdi” diyene
kadar adam basketi at›yor. (gülü-
yor)

MMüühheennddiisslliikk  hhaayyaatt››nn››zz  nnaass››ll  bbiirr
sseeyyiirr  iizzlleeddii??

Uzun y›llar limanlarda çal›flt›m,
devlet memuru olarak. ‹stanbul’a
epey liman hediye ettik, Haydarpa-
fla, Sal›pazar›, Harem...

GGaazzeetteecciilliikk  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr  mmuuyy--
dduu  oo  aarraaddaa??

Evet, geceleri... Bazen akflamüs-
tünden ifli k›rard›m, gazeteye, Eksp-
res’e giderdim. Spor odakl› bir ga-
zeteciydim, Ekspres’te spor d›fl›nda
baz› röportajlar da yapt›m. 59 sene-
sinde, ‹talya’dan limanc›l›k alan›nda
burs alm›flt›m, o dönem Milliyet ga-
zetesinin Roma muhabirli¤ini yap-
t›m... 

66--77  EEyyllüüll  11995555  oollaayyllaarr››nnddaa  EEkksspp--
rreess’’ttee  mmiiyyddiinniizz  yyookkssaa??  EEkksspprreess  ggaa--
zzeetteessii,,  yyaapptt››¤¤››  yyaayy››nnllaa,,  oollaayyllaarraa  ssee--
bbeebbiiyyeett  vveerrmmeekkllee  ssuuççllaannmm››flfltt››......

Evet, o dönem Ekspres’te gaze-
teciydim. O günkü gazetede Beyo¤-
lu muhabiri olarak ad›m da vard›r.
6-7 Eylül’ü yaflad›m, 48 saat uyu-
mad›m o günlerde. Gökflin yaz› iflle-
ri müdürü olarak, yay›n yoluyla k›fl-
k›rt›c›l›kla suçland›,  yarg›land› ve

beraat etti. 
GGaazzeetteenniinn  bbiirr  kkaabbaahhaattii  oolldduu¤¤uu--

nnuu  ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Hay›r, gazete kabahatli de¤il, ka-

bahatli olan o zamanki iktidard›. Ga-
zete, iktidar›n oyununa geldi. “Ata-
türk’ün evi bombaland›” diye flim-
flirden manflet yapm›flt›k. Ö¤lenci
gazetesiydik. O günkü nüsha ö¤len
ikiye çeyrek kala Tünel’deydi ve o
gün gazete 74 bin satt›. Taksim’de
k›flk›rtmalar oldu, flimdiki ülkücüler
tipli bir çocuk nutuklar at›p halk› az-
d›rm›flt› gözümün önünde. Sonra o
çocu¤u Hariciye Vekaletine ald›lar,
k›flk›rtmac› olarak kullan›yorlard›...
Saat akflam 7 civar›nda ilk büyük
pat›rt›lar bafllad›. Tokatl›yan oteli-
nin kap›s›nda adam topluyordu o
çocuk... Tünelden köprüyle Eminö-
nü ve Bayaz›t’a kadar gitti ahali.
Sonra örfi idare ilan edildi, Galata
Köprüsü aç›ld›, sandallarla geçtik
Ca¤alo¤lu’ndan Karaköy’e... 

OO  ggüünn  TTaakkssiimm’’ddee  bbiirr  KK››bbrr››ss  mmii--
ttiinnggii  yyookk  mmuuyydduu??

Tabii, K›br›s mitinginin arkas›n-
dan ç›kt› bu olaylar. Asl›nda üç dal-
gad›r. ‹lkinde, sadece ba¤›r›p ça¤›-
ranlar vard›, “K›br›s Türktür Türk
kalacakt›r” falan diye... ‹kinci olarak,
gecekondulardan bir grup geldi ve
camekanlar› indirmeye, yak›p y›k-
maya bafllad›. Birinci grupta yak›p
y›kma yoktu. Üçüncü grup direkt ta-
lana geldi. Buzdolab›n› s›rt›na yük-
leyip götürenleri gördüm, düflüne-
biliyor musunuz? 

GGaazzeetteecciilliikk,,  ‹‹TTÜÜ  zzaammaannllaarr››nnddaann
bbiirr  hheevveess  mmiiyyddii??  

Zaten 54 senesinin Ar›’s›n› haz›r-
lam›fl olman›n bereketiyle uzun y›l-
lar gazetecilik yapt›m... Mektepte
bir havam›z vard› o zaman. Bizim
dönemde beni tan›mayan adam
yoktur. ‹smimi bilmezler, lakab›m›
bilirler.

BBaarroonn  mmuu  ddeemmiiflflttiinniizz??
Evet. Üniversitede konmufltu bu

lakap. Bir gün Tokatl›yan’da tan›fl-
ma çay› olacakt›. Sakall› Perez diye
bir piyanist vard› o zamanlar, o çal›-
yordu. Lacivert elbiselerimizi giymi-
fliz, Teknik Resim dersini k›r›p çaya
gidece¤iz. O günlerde herkese bir
isim tak›l›yor. Cavit Ç›tak ile Sadun

Özdede –ikisi de Kad›köylüdür– ben
kap›dan geçerken, Baron diye ses-
lendiler. Elimde boru gibi resim
ödevi, üstümde lacivert tak›m elbi-
se kürsüye yürüyordum. “Allah al-
lah, acaba kime baron ismi tak›ld›”
diye dönüp bakt›m. Bunlar “hah ifl-
te bak›yor” deyip benim ismimi Ba-
ron takt›lar. ‹sim ordan kald›. Hoca-
lar bile beni Baron diye bilir. Mese-
la Hasan Özoklav, Rat›p Berker’in
asistan›yd› bizim zaman›m›zda.
Sonra profesör oldu ve emekli ol-
du. Beni hâlâ Baron diye ça¤›r›r, ge-
çen gün briç oynamaya davet etti.
“Hoca sen briç bilmezsin ki, senle
ne oynayaca¤›m” diye cevap ver-
dim... (gülüyor) Hasan hocayla çok
dalga geçerdik. Bize öyle bir düfl-
man oldu ki, her imtihanda tepemi-
ze dikilmeye bafllad›. fiikayet ettik
Mustafa ‹nan’a. O¤uz Atay’›n kita-
b›nda da (“Bir Bilim Adam›n›n Ro-
man›”) vard›r bu hikaye. 

SSiizziinn  ddöönneemmiinn  eeppeeyy  nnââmm››  yyüürrüü--
mmüüflfl  aannllaaflfl››llaann..

“Sizin s›n›f gibisi bir daha gel-
medi” der hep Hasan hoca. Haba-
bam s›n›f›n›n baflka türlüsüydük. Bi-
z 54 Makinac›lar birbirimize ba¤l›-
y›zd›r. Ortak otelimiz bile var. 74
odal›, 150 yatakl›, Bodrum, Turgut
Reis’te... fiirketimizin ismi bile 54
Makine Ticaret Afi. 

OOtteelliinn  iissmmii  nnee??  
Medis. Yunancaya benzesin di-

ye Medis koyduk, halbuki manas›
baflka: Makina Elli Dört ‹stanbul. 

SÖYLEfi‹: Derya Bengi
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KKoonnffeerraannss  SSaalloonnuunnddaa  
MMüünniirr  NNuurreettttiinn’’ee  kkoonnsseerr
vveerrddiirrmmiiflflttiikk..  ÇÇookk  bbüüyyüükk  

kkaallaabbaall››kktt››,,  ‹‹ssttaannbbuull  aayyaa¤¤aa
kkaallkktt››..  YYaannddaakkii  ssaalloonnaa  bbiirr
tteelleevviizzyyoonn  kkuurrdduukk..  MMüünniirr
NNuurreettttiinn  kkoonnsseerr  vveerriiyyoorr,,

iiççeerrddee  yyeerr  bbuullaammaayyaann  aahhaallii
eekkrraannddaann  sseeyyrreeddiiyyoorr......  

fifiiimmddiikkii  kkoonnsseerrlleerrddee  ddeevv
eekkrraann  oolluuyyoorr  yyaa,,  oonnuunn  ggiibbii......  

Ar› karikatüristi
‹bobob’un 

kaleminden 
Dilsiz Bedri


