
Afif Yesari: Bir varmış, bir yokmuş...

İstanbul’da birkaç
evde televizyon varmış

İTÜ Televizyonuna büyük emeği geçenlerden biri de, öyküleri, senaryo-
ları ve piyesleriyle tanınan yazar Afif Yesari (1922-1989). Televizyonculukta

pek çok ilklerin yaşandığı o dönemde gönüllü olarak hazırladığı birbirinden renkli prog-
ramları İTÜ’nün siyah-beyaz ekranına yansıtan Yesari, yıllar sonra anılarını kaleme almayı da
ihmal etmemiş. 14-16 Şubat 1987 tarihlerinde Milliyet gazetesinde yayınlanan üç bölümlük
yazı dizisini, İTÜ Vakıf Dergisi sayfalarına zevkle aktarıyoruz...
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HHiiçç  TTVV  ggöörrddüünnüüzz  mmüü??
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde televizyon çal›fl-

malar›n›n ilk kez bafllat›ld›¤› ve ilk yay›nlar›n yap›ld›-
¤› y›llardan, onu izleyen y›llardaki çal›flmalar›na ka-
r›nca karar›nca katk›da bulundu¤um 1952-1962 dö-
nemiyle ilgili an›lar› ve ilginç olaylar› öykülemek is-
tedim... 1952’nin flimdi an›msamad›¤›m bir ay›nda,
bir arkadafl›m, “Televizyonda da bir program yapsa-
na!” diye önerdi.

“Ne televizyonu?” dedim.
“‹TÜ Televizyonu... On befl günde bir, perflembe

günleri, 17 ile 18 aras›nda deneme yay›nlar› falan
yap›l›yormufl!...”

Arkadafl›m, kafamdan geçen “Acaba televizyon
ülkemize ne zaman gelir?” sorusunu sezinlemifl gibi
devam etti:

“‹stanbul’da, birkaç evde televizyon varm›fl... De-
mek televizyonun seyircisi de var!”

Seyircisi olsun olmas›n, TV olay›n› ilginç buldu-
¤um için, yine o y›l, bir perflembe günü çal›flmalar›n
yap›ld›¤› Taflk›flla’daki ‹TÜ binas›na gittim...

Televizyon stüdyosu ya da istasyonu, küçük bir
odayd›...

Stüdyoya ilk geliflimde karfl›laflt›¤›m ilk görevli
‹TÜ TV’si Program Müdürü Fatih Pasiner’di... Kendi-
sine TV’ye ilgi duydu¤umu, “Mümkünse çal›flmala-
r› izlemek istedi¤imi” söyleyince, “Elbette müm-
kün!” diye yan›tlad›. “Hatta dilerseniz, programlar-
da bize yard›mc› bile olabilirsiniz!..”

Stüdyoya girdim ve istasyonun geri kalan›n› da
gördüm. Tekerlekli üç ayak üzerinde hareket eden,
tek objektifli bir kamera, bir vantilatörün dalgalan-
d›rd›¤›, üzerinde “‹stanbul Teknik Üniversitesi Tele-
vizyon Deneme Yay›nlar›” yaz›l› bir flama...

Bu flaman›n, TV istasyonlar›n›n tan›t›m yaz›s›
olan “test patters”in yerini tuttu¤unu, daha sonra
ö¤renecektim...

Fatih Pasiner’le birlikte yandaki ana kumanda
odas›na geçtik. Pasiner, burada beni gözlüklü, zay›f
bir gençle tan›flt›rd›.

“Doçent Adnan Ataman...”
Doçent Adnan Ataman, ülkemizin ilk TV verici is-

tasyonu haz›rl›klar› yap›lan ‹TÜ Elektronik Fakültesi,
Yüksek Frekans Kürsüsü Profesörü Mustafa San-
tur’un yard›mc›s›yd›. ‹lk TV yay›nlar›n› gerçekleflti-
renlerden de biriydi.

Stüdyodaki bütün donan›m, 60 bin liraya malol-
mufltu. O zaman›n paras›yla!

SSeeyyiirrccii  tteeppkkiissii
Stüdyodaki tek kameray›, ayn› zamanda prog-

ram müdürlü¤ü de yapan Fatih Pasiner kullan›rd›,
ama bizden baflka yay›na kat›lan olmad›¤› zamanlar,
kamera karfl›s›na geçip, biz de deneme yay›nlar›na
görüntü sa¤l›yorduk. Gerekti¤inde benim de kame-
ray› kulland›¤›m oluyordu. 

Bu arada kollar› s›vam›fl, deneme yay›nlar›na ka-
t›lacak sanatç› ar›yordum. Ve bulam›yordum... Çün-
kü televizyon, henüz toplumlar› bir kas›rga gibi önü-
ne kat›p sürükleyecek duruma gelmemiflti henüz...

Bu durum yay›nlar›n biraz hareket ve canl›l›k ka-
zand›¤› 1953’e kadar sürdü.

Art›k “Televizyon seyrediyor musunuz?” ya da
“Hiç televizyon gördünüz mü?” gibi sorular etrafta
dolaflmaya bafllam›flt›...

Bu aflamada al›c› say›s› 10, evlerdeki izleyici sa-
y›s› da 100 olarak tahmin ediliyordu. 

Bir gün Fatih Pasiner’le iflleri sisteme ba¤lama
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karar› ald›k. Belirli programlar ya-
pacak, belirli saatlerde yay›nlaya-
cakt›k.

‹lk olarak da bir fliir program›
saptad›k: “Seçme fiiirler”i.

Ayn› zamanda müzisyen ve
besteci olan Pasiner, dizelere
uyumlu bir müzikle efllik ederken,
ben fliir okuyordum. Bu program-
da ilk olarak Edgar Allan Poe’nun
“The Raven-Kuzgun” adl› fliirini
okumufltum.

Yay›nlar› evlerden izleyenler,
stüdyoya telefon ederek be¤eni ve
dileklerini, elefltirilerini iletirler.
Telefon, do¤rudan stüdyoya ba¤-
l›yd›. Bu telefonda sert elefltirilere
de hedef olduk. Örne¤in bir Tem-
muz günü, s›cakl›¤›n 30-35 derece-
ye yükseldi¤i spot lambalar›n›n
›fl›¤›ndan bunalan Fatih Pasiner,
bir anons s›ras›nda ceketini ç›kar-
m›fl, ceketsiz anons yapm›fl ve
yapt›¤›na yapaca¤›na da piflman

olmufltu! Çünkü biraz sonra tele-
fonlar ya¤maya bafllad›:

“Bu ne sayg›s›zl›k? Seyirci kar-
fl›s›na gömlekle ç›k›l›r m›?” diye
veryans›n ediyorlard›.

Bugün TRT’nin TV yay›nlar›nda
baz› Hafif Bat› Müzi¤i flark›c›lar›-
n›n, elde kadeh ve sigara, ya da el-
leri pantolonlar›n›n cebinde, o gü-
nü ve telefonlar› an›msar›m hep...

EEkkrraann››nn  
ddaavveettssiizz  kkoonnuukkllaarr››

Stüdyoya ba¤l› telefondan
izleyiciler, okunmas›n› istedikleri
fliirlerin adlar›n› da bildirir, biz de
bu istekleri yerine getirirdik.

Sistemli bir flekilde sunmay›
kararlaflt›rd›¤›m›z programlar da
flunlard›: “Renkler Âleminden
Portreler”de röprodüksiyonlu sa-
nat konuflmalar› yer al›yordu. Ün-
lü ressamlar›n yap›tlar› üzerine
aç›klamalar yap›l›yor, fonda da
klasik Bat› müzi¤i veriliyordu. Be-
¤eni kazanm›flt›...

“Beyazperdede bu hafta”da
Türk filmleri gösterildi¤inde, film-
de rol alan sanatç›larla sohbetler
yap›yordum. Elbette kendilerini
bulup ekrana ç›kmaya raz› edebil-
di¤im ölçüde... Gönül Yazar, Ay-
ten Güvenç, Mücap Ofluo¤lu, Ay-
ten Alpman gibi sanatç›lar ilk kez
bu programda TV ekran›na ç›km›fl-
lard›.

“Karikatürcülerle” program›
benim ilk kez ‹TÜ TV’sinde uygula-
d›¤›m programlardand›. Stüdyoya
davet edilen sanatç›larla sohbetler
yap›l›yor, karatahtaya bir karikatür
çiziyorlard›. M›st›k, Tekin Aral, Yal-
ç›n Çetin, Niyazi Yoltafl programa
kat›lan çizerlerdendi.

Ayr›ca “Harika Çocuklar”, “Te-
levizyonlu Sanat Matinesi”, “Aç›-
koturum”lar da vard› programlar›-
m›z aras›nda.

O y›llarda uçan daireler, henüz

yeni say›labilecek, büyük ilgi
uyand›ran bir  konuydu. ‹zleyicile-
re uçan dairelerin tan›t›m› için bir
program yapmay› düflündüm.  Ko-
nu ile ilgili belge ve resimler top-
land›ktan sonra, program yay›n-
land›. Yay›na bafllad›ktan k›sa bir
süre sonra da telefonlar çalmaya
bafllad›. elbette ilgi ve tepki Orson
Welles’in 1938’de radyoda yay›n-
lad›¤› “Merihliler Dünyay› ‹stila
Ediyor” program› kadar etkili ol-
mad›, ama yine de umulandan bü-
yük ilgi gördü.

‹TÜ TV’sinin tüm görevlileri,
yapt›¤›m›z çal›flmalar için para al-
m›yorduk. Hepimiz “amatör”dük,
ama aram›za aç›kgöz bir “profes-
yonel”in kar›flmas›yla bu kural,
hepsi hepsi bir kez olmak üzere
bozulmufltu!

Bir Türk Halk Müzi¤i toplulu¤u-
nun genç ve uyan›k darbukac›s› bi-
ze baflvurarak, kurdu¤u amatör
toplulukla TV’de konser vermek is-
tedi¤ini söyledi. Elbet bunu mem-
nuniyetle karfl›lad›k. 

Konser günü geldiler. Toplu
olarak çald›lar, söylediler. Birkaç›
da solo yapt›. Konserden sonra
bakt›m, korodakilerden baz›lar›n-
da belirgin bir hoflnutsuzluk var.
Adeta isyan halindeler...
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Televizyonda ilk tiyatro: Afif Yesari
ve Nisa Ersan (Serezli) “Mektup”ta 



Birini kenara çekip sebebini
sordum. 

“Abi”, dedi, darbukac›n›n ad›n›
vererek, “Size solo yapt›raca¤›m,
gazetelerde ad›n›z ç›kacak diye
bizden para ald›... Ne solo yapt›r-
d›, ne de gazetelerde ad›m›z, fo-
to¤raf›m›z ç›kt›! Bizi ketenpereye
getirdi, ona bozuluyorum!”

Darbukac›ya bir fley söyleme-
dik, ama bir daha da stüdyoya
sokmad›k.

Bir gün “fiiir ve Müzik” progra-
m›n›n yay›n› s›ras›nda stüdyonun
kap›s›nda bir gürültü koptu. “Ne
oluyor?” demeye  kalmadan, kafa-
s›nda garip bir melon flapka, ayak-
kab›lar› ba¤lar›ndan omuzuna as›-
l›, elinde sepet, garip görünüfllü,
palab›y›k bir adam, yan›nda garip-
likte kendinden hiç afla¤› kalma-
yan bir kad›nla birlikte içeri dald›.

Program› kesmeyi düflündü¤ü-
müz s›rada, adam kameran›n kar-
fl›s›na geçti. Do¤ulu flivesiyle ve
büyük bir rahatl›kla bafllad› konufl-
maya:

“Tilifisyona geldih gardafl›m!
Biz niye görünmeyek lo?”

Kad›n da kendisini çekifltirip
duruyordu:

“Len gel Hasso! Ben gorkiyim!
Di gel, gideh b›rdan!”

Curcunan›n sebebini biraz son-
ra anlad›k. Eski bir aktör arkadafl,
merhum ‹hsan Onan, bir gün
TV’de bir program yapaca¤› konu-
sunda sözünde durmufl. Ne var ki
bu sözü, bir tuluat oyuncusuna ya-
rafl›r flekilde yerine getirmiflti:

Bu “sürpriz program” o kadar
be¤enildi ki, birkaç kez yinelendi. 

Yine o y›llarda bir gün, radyo
ve gazinoda oldukça ün yapm›fl

bir sanatç›, kendisine efllik eden
udi arkadafl›yla bir yay›n s›ras›nda
stüdyoya geldi. Fakat biz yay›n-
dayd›k. fiark›c›  bayan stüdyoya
girer girmez açt› a¤z›n›: “Haydi,
bir an önce beni ç›kart›n. Acele
iflim var, fazla bekleyemem... Za-
ten karavana (bedava) iflmifl bu.
Yard›m olsun diye merhamete
geldik...” tarz›nda bir tak›m laflar
etti...

Eyvah! Kamera kendisini gör-
müyor, ama mikrofon aç›k. Seyir-
ci, konuflmalar› aynen iflitiyor...

Ben kontrol odas›na koflarken,
Fatih, han›m flark›c›ya yanaflt›.

“Buyrun efendim, bir arzunuz
mu var?” gibisinden bir fleyler ge-
veledi. durumu izleyen Doç. Ata-
man, görüntüyü kesti. Ar›za s›ra-
s›nda uygulanan yönteme baflvu-
ruldu. Vantilatör çal›flt›r›ld› ve ‹TÜ
TV’si flamas›, savafl kazanan bir
ordunun bayra¤› gibi dalgalanma-
ya bafllad›.

Çaresiz flamay› kulland›k, çün-
kü o dönemde elimizde “ibrik” ya
da “manzara” resmi yoktu.

Bu arada ünlü ses sanatç›s›  ba-
yan, lütfen ve “merhametten” üç
flark› okudu ve gitti...

O dönemde “televizyona ç›k-
mak” yani ekranda görünmek, hiç
önemli de¤ildi. Ad› laz›m de¤il, bu
kaprisli ses sanatç›s› bayan›n aksi-
ne Gönül Yazar, büyük özveriyle,
gönülden yay›nlara geldi, flark›
söyledi, röportajlara, aç›k oturum-
lara kat›ld›. Üstelik çok so¤ukkan-
l›yd›. Bu nedenle izleyicilerin sem-
patisini kazand›.

Gönül Yazar’›n aksine, sonrala-
r› “Kalipso Kral›” diye ün yapan
Metin Ersoy ise, stüdyoya girince
pani¤e kap›l›p adeta bembeyaz ol-
mufltu. 

YYaayy››nn  ssoonnuunnddaa  ““bbaaflflll››yyoorruuzz””
Radyolar›m›z›n usta bayan spi-

kerlerinden Dürnev Tunaseli de
bir gün ‹TÜ TV’sine u¤ram›flt›. O
gün programda bale gösterileri
vard›. Dürnev, “TV nas›l bir fley?
diye merak edip gelmiflti. “Ma-
dem geldin, anonsu sen yap!” de-
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Gönül Yazar, Alpay, Fecri Ebcio¤lu, Öztürk Serengil, Gönül Turgut ve Darvafl
‹TÜ TV’de Ebcio¤lu’nun flov program›nda



dik. “Olur!” dedi ve mikrofonlu
masaya oturur oturmaz, radyo
al›flkanl›¤› ile masa üstündeki ka-
¤›d› al›p, okumaya bafllad›:

“Buras› deneme yay›nlar› ya-
pan  ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Televizyonu... Say›n seyirciler ve
dinleyiciler, bu akflamki yay›n›m›-
za bafll›yoruz...”

Oysa, biz yay›n›n sonuna gel-
mifltik! Pek bir fley olmad›. Çünkü
ad› üstünde, biz deneme yay›n›
yapan bir istasyonduk!

VVee  eekkrraannddaa  YYmmaa  SSuummaacc!!””
Televizyonun emekleme döne-

minde, K›z›lderili oldu¤u söylenen
bir kad›n flark›c›, Yma Sumac,
dünyada büyük bir ün yapm›flt›.

Sekiz oktavl›k m›, on sekiz ok-
tavl›k m› (do¤rusu ben bu ifllerden
pek anlamam), acayip bir sesi var-
d› bu Yma Sumac’›n. En tiz sopra-
no sesinden, bas erkek sesine ka-
dar, ayr›ca çeflitli hayvan ve kufl
sesleri ç›kararak, K›z›lderili flark›la-
r› söyler, dinleyenleri flaflk›na çevi-
rirdi...

Bir gün stüdyoda, “Haberiniz
var m›, Yma Sumac gelmifl, flark›
söyleyecekmifl...” gibi laflar dolafl-
t›. Arkadafllara,“Ne zaman gel-
mifl? Benim haberim olmad›!” de-
dim. “Bizim de olmad›. Aniden
gelmifl. Yan odalardan birinde k›-
l›k de¤ifltiriyor!” dediler. 

Yma Sumac’›n gelifli, elbette il-
ginç bir olayd›. Plaklar›n› radyo-

dan dinlemiflli¤im vard›...
Derken kap›dan bir bayan girdi

içeri. K›sa boylu, zay›f, akça-pakça
biri... Pek K›z›lderiliye benzer yan›
da yoktu ya...

O dönemde spiker, Taflhan Hi-
tay... Ben kendi kendime, “Yma
Sumac bu mu, de¤il mi, olabilir
mi, olamaz m›?” derken uzun, si-
yah saçl› kad›n, kameran›n karfl›s›-
na geçti.  Taflhan Han›m da sanat-
ç›n›n ad›n› anons etti ve ekledi:

“Fenomen vokal!”... Yani “ses
garibesi” anlam›nda bir deyim...

Ve akça-pakça han›m gösterisi-
ne bafllad›. en tiz seslerden en ka-
l›n seslere kadar Yma Sumac’›n
flark›lar›n› aynen söyledi.

fiafl›r›p kald›k! Ama gösterisi-
nin sonunda bafl›ndaki peru¤unu
da ç›kar›nca, flaflk›nl›¤›m›z doru¤u-
na erdi. Çünkü bu bayan, bir “er-
kek”ti!

TTeelleevviizzyyoonnddaa  ttiiyyaattrroo!!
Televizyonun emekleme döne-

minde bir çok program haz›rlam›fl,
fakat “Televizyon Tiyatrosu” ko-
nusunda bir giriflimde bulunma-
m›flt›m. Bu konuda da bir fleyler
yapmak gerekiyordu. Ancak, bu
farkl› bir iflti ve en önemli yönü de,
önce TV’ye elveriflli bir oyun, son-
ra da oyuncu bulabilmekti.

‹ki y›la yak›n bir süre gerçeklefl-
tiremedi¤im giriflim, en sonunda
1954 Aral›k ay›nda karara ba¤lan-
d›. Bu, ülkemizde “televizyonda

yay›nlanan ilk oyun” olacakt›.
Yine de oyun, giyim aç›s›ndan

da sorun yaratmamal›yd›. Ça¤›-
m›zda geçerli bir konusu olmal›,
çaprafl›k olmamal›, dekor ve akse-
suar› büyük masrafa yol açmama-
l›yd›. Çünkü bunlar› da kendi ola-
naklar›mla gerçeklefltirecektim.

Yine de “Ya bir terslik olursa?”
korkusuyla ve elalemin oyununu
rezil etmemek düflüncesiyle, so-
nunda 1950’de yazd›¤›m “Mek-
tup” adl› bir oyunda karar k›ld›m.
Oyunu yeniden gözden geçirdim. 

Oyunun bafll›ca üç kiflisi vard›.
Geri kalan›, befler-onar kelimelik
rollerdi.

Bir arkadafl arac›l›¤›yla tan›d›-
¤›m “Gençlik Tiyatrosu” oyuncu-
lar›ndan Nisa Ersan’a (Serezli) du-
rumu analatt›m. Yard›mc› olmay›
kabul etti. Hatta di¤er roller için
oyuncu da buldu: ‹lhan Damac› ve
Ali Keskiner... Hepsi amatör, genç
arkadafllard›...

Ve gün saptay›p, provalara
bafllad›k. Bir süre sonra, yay›nda
kameray› kullanacak olan Fatih Pa-
siner’in de kat›ld›¤› bir çal›flmada,
genel bir prova yapt›k.

Derken oyunun yay›nlanaca¤›
23 Aral›k 1954 Perflembe günü
geldi, çatt›... Ayn› gün dekorlar› da
(!) haz›rlad›k: ‹ki ayr› yerde geçen
oyunun iç sahnesi için, küçük bir
masa, evden getirdi¤im masa ör-
tüsü, duvara as›lacak bir tablo, ki-
taplar falan...

Ülkemizde ilk kez televizyonda
bir oyun yay›nlanaca¤› haberi, ga-
zete ve dergilerle kamuoyuna du-
yuruldu¤u için, o perflembe günü
stüdyoda, bir hayli kalabal›k top-
lanm›flt›. Oyundan sonraki prog-
ramlar›n s›ralar›n› bekleyen sanat-
ç›lar›, foto muhabirleri ve izleyici-
ler de bizim kadar heyecanl›yd›-
lar...

Oyun bafllad› ve baz› önemsiz
aksakl›klar d›fl›nda, “baflar›l›” de-
necek bir biçimde sona erdi. 
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Feriha Tunceli ve saz arkadafllar› ‹TÜ televizyonunda


