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‹TÜ TV ve Radyosu

Duran Leblebici’den tanıklıklar

Ciddiyet, fedakârlık, mutluluk
“‹TÜ Radyosu’nda spikerlik yapmak hakikaten bir ayr›cal›kt›. Ciddi bir iﬂe katk›da bulunuyordunuz... Anonsu baﬂlat›rken önümü ilikleme ihtiyac› duydu¤umu hat›rlar›m...” ‹TÜ Elektrik-Elektronik
Fakültesi’nden Prof. Dr. Duran Leblebici, ‹TÜ Radyosu’nda
spikerlik yapmakla kalmam›ﬂ, diploma çal›ﬂmas›n› da radyo konusunda alm›ﬂ. Gerek radyonun
gerekse televizyonun her aﬂamas›na yak›ndan tan›k olan Leblebici, o günleri ve o günlere emek
vermiﬂ önemli isimleri anlat›yor... Doç. Dr. M. Sait Türköz’ün arﬂivinden edindi¤imiz eski foto¤raflar
eﬂli¤inde sunuyoruz...

Halit K›vanç’›n “‹TÜ’de TV” kitab›ndaki bir not, “‹TÜ televizyonunun en hareketli dönemini, Yüksek Frekans kürsüsünün bir asistan› olarak mutfaktan izlemiﬂ oldu¤unuzu” yaz›yor. Bu hareketli dönemi biraz deﬂelim mi?
Duran Leblebici: Do¤ru, ama
ben biraz daha öncesine gideyim... ‹TÜ Radyosuyla iliﬂkim, ö¤rencili¤im s›ras›nda program sunucusu olarak baﬂlad›. 1953’de
üniversiteye girdim. 1954 sonlar›nda bir elemeden geçerek spikerler aras›na kat›ld›m. Bu görevi
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alan ö¤renciler, akﬂam 8’den 10’a
kadar radyonun hem teknisyenli¤ini hem sunuculu¤unu yapard›.
Haftada üç gün yar›m saatlik bir
klasik Türk müzi¤i yay›n› olurdu.
Geri kalan zamanlarda klasik Bat›
müzi¤i çal›n›rd›. ‹TÜ Radyosunda
spikerlik yapmak hakikaten bir ayr›cal›kt›: Sürekli olarak iyi müzik
dinleme imkân›n›z vard›. Ve ciddi
bir iﬂe katk›da bulunuyordunuz...
Hep Mozart’la, “Türk Marﬂ›”yla
baﬂlard›k. Pikaba “Türk Marﬂ›”n›n
taﬂ pla¤› konurdu, pla¤›n belli bir
yerinde ses k›s›l›r ve anons baﬂlard›. O anonsu baﬂlat›rken önümü
ilikleme ihtiyac› duydu¤umu hat›rlar›m.
Mezuniyetinize kadar göreviniz
sürdü mü?
Evet. Son s›n›fta, 1957’de diploma travay›n› almak için kürsüye
baﬂvurdu¤umda, Mustafa Santur
hoca, bana ‹TÜ radyosunun planlanm›ﬂ olan yeni donan›m›n›n bir
bölümünü konu olarak verdi: 42
metre k›sa dalga vericilerinin monitör al›c›lar› ve monitör osiloskobunun tasar›m›, yani yay›n›n kalitesini gözlemek için bir cihaz... Bu
travay› al›nca Yüksek Frekans Tekni¤i kürsüsünün neredeyse bir
mensubu oldum. Mustafa Santur
kürsü baﬂkan›yd›, Adnan Ataman
benim ö¤rencili¤imde doçentti,
sonra profesör oldu. O zaman doçent olup sonra profesör olan Tah-
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Duran Leblebici

Türkiye’nin ilk FM radyo vericisinin
yap›lmas›. O zamana kadar yay›nlar
42 ve 47 metre k›sa dalga üzerinden
yap›l›yordu. Biri 500 watt, di¤eri 1
kwatt’l›kt›. Bunlar daha çok hocalar
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ vericilerdi. Ama FM vericisi, 54’de mezun
olan Pertev Apayd›n’›n diploma travay› olarak gerçekleﬂtirildi. 99.1
MHz’den yay›n yap›yordu ve Türkiye’de frekans modülasyonuyla (FM)
yay›n yapan ilk vericiydi. Bu tamamland›ktan sonra, k›sa dalga vericilerine ilave olarak, FM vericisinden de
yay›n baﬂlad›. O dönem ülkemizde
FM al›c›lar› son derece s›n›rl›yd›.
Tahmin ediyorum, ‹TÜ radyosunun
tiryakileri bu ilk FM vericisi sayesinde Türkiye’nin FM al›c› say›s›n› art-

‹TÜ TV deyince ilk akla gelen isim
Prof. Dr. Adnan Ataman, 1975
y›l›na ait bir foto¤rafta...

sin Saya da vard›. 12 kiﬂilik ö¤renci
grubuyla hocalar laboratuarda bir
bütünleﬂme içindeydi. Geç saatlere
kadar, hatta haftasonlar› da çal›ﬂ›rd›k.
Tekni¤in yan›s›ra, müzi¤e de ilginiz var m›yd›?
Çorum Lisesinde, müzik ö¤retmenimizle iﬂbirli¤i yaparak ‹stanbul’dan çok güzel plaklar getirtmiﬂtik ve ö¤le saatlerinde bahçeye hoparlörle o plaklar yay›nlan›rd›. O yay›n iﬂini de nedense ben yapard›m.
Müzikle yak›nlaﬂmam o sayede olmuﬂtur... ‹TÜ Radyosunun geniﬂ bir
arﬂivi vard›, tan›mad›¤›m bestecileri
ve icrac›lar› dinleme ﬂans›na orada
sahip oldum. Unutamad›klar›mdan
bir tanesi Igor Oistrakh’›n çald›¤›
Brahms keman konçertosu, di¤eri
de Ginette Neveu ad›nda bir viyolonistin çald›¤› Sibelius keman konçertosudur. Bu plaklar radyomuzun
diskote¤inde hâlâ vard›r...
Klasik laboratuarlar veya derslerin ötesinde, gerçekten iﬂleyen bir
mekanizman›n parças› olmak, ö¤renciler için büyük bir imkân olmal›.
Benim diploma travay›m baﬂlamadan evvel, radyo çerçevesinde
önemli bir olay daha gerçekleﬂti:

Stüdyo teçhizat›n›n ve
vericilerin kürsüde diploma
travaylar› olarak yap›lmas›
gelene¤i uzun süre devam
etti. Diploma çal›ﬂmas› olarak,
sadece ka¤›t üstünde tasar›m
yapm›yordunuz, önemli
sorumlulu¤u olan bir alanda
kullan›lacak bir cihaz›
gerçekleﬂtiriyordunuz...

t›rd›lar. Stüdyo teçhizat›n›n ve vericilerin kürsüde diploma travaylar›
olarak yap›lmas› gelene¤i uzun süre
devam etti. ‹lk stereo FM yay›n› gene ‹TÜ Radyosu taraf›ndan, Osman
Palamutçuo¤ullar›’n›n diploma çal›ﬂmas› olarak gerçekleﬂtirildi. Radyo kapat›lma durumunda kal›nana
kadar bu üretkenlik devam etti: Diploma çal›ﬂmas› olarak, sadece ka¤›t
üstünde tasar›m yapm›yordunuz,
önemli sorumlulu¤u olan bir alanda
kullan›lacak bir cihaz› gerçekleﬂtiriyordunuz... Radyonun teknik altyap›s›n›n de¤iﬂtirilmesi ve gerçekleﬂtirilmesi kürsünün ö¤retim üyelerinin
sorumlulu¤undayd›. Müzik yay›nlar›n›n yönetimi ise Adnan beydeydi.
Kadroya yeni al›nacak ö¤rencilerin
seçimini kendileri yapard›, ama ö¤renciye güvene dayal› bir okuldu
‹TÜ Radyosu.
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Y.Müh. Yücel Durusoy. ‹TÜ Radyosu’nun çok de¤erli taﬂ plak koleksiyonunun korunmas› ve günümüze aktar›lmas›n› onun titiz çal›ﬂmalar›na borçluyuz.

Siz plak önerebilir miydiniz?
Hay›r. Program haz›rlan›rd›, bas›l›rd›, gazetelere –zannederim sadece Cumhuriyet verirdi– ve abonelerine postayla gönderilirdi. O programlara harfiyen uyulurdu. Ama yay›n d›ﬂ› saatlerde istedi¤imiz plaklar› dinleyebilme imkân› vard›, bu da
bir ödül gibiydi bize. Çok ciddiyetle
yap›l›rd› yay›nlar. Programlar› haz›rlama iﬂinde mesela ‹dil Biret’in
emprezaryosu Ömer Umar veya Fatih Pasiner yard›mc› olurlard›. Daha
sonra, Vural Tekeli’nin katk›lar› da
unutulmaz.
Televizyon yay›nlar›ndan bahsedelim biraz da.
‹stanbul’da al›c› say›s› çok azd›,
bunlardan ikisi üniversitedeydi. Gümüﬂsuyu’ndaki A 501 anfisine bir
al›c› kurulurdu ve yay›nlar oradan
seyredilirdi, hem ö¤renciler, hem
d›ﬂar›dan insanlar gelirdi. Bugünkülerle k›yaslanmayacak kadar küçük
ekranl› cihazlarda, kötü kaliteli, siyah beyaz bir yay›nd› bu, ama keyifle izlenirdi. Beyo¤lu’nda birkaç ma¤azan›n vitrinine de televizyon koymuﬂlard›, yay›n saati geldi¤inde,
dükkanlar›n önü çok kalabal›k olurdu... Bu yay›nlar Santur hocan›n giriﬂimiyle baﬂlat›lm›ﬂ ve yay›n teçhizat› Philips taraf›ndan k›smen hibe
olarak, k›smen de paras› ödenerek
temin edilmiﬂtir. Teçhizat›n Hollanda’da imalat› s›ras›nda Adnan hoca
orada bulunmuﬂtur ve teçhizatla beraber Türkiye’ye gelerek kurulmas›nda önderlik etmiﬂtir. Sonuna kadar da televizyonun yöneticili¤ini
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Duran Leblebici

O dönemde televizyon
teçhizat› kültürünü tan›ma
ﬂans›na sahip olan genç
mühendis adaylar›, televizyon
yay›nlar› TRT taraf›ndan
baﬂlat›ld›¤›nda, kurucular›n
baﬂ›nda olmuﬂlard›r.
Yay›nc›l›k aç›s›ndan da bir
okul olmuﬂtur ‹TÜ TV.

Soldan sa¤a: Sabri Erserin, Lütfi Yenel, Vural Tekeli, M.Sait Türköz, Tanju,
Emin Usluer, Aldo Dorfani. 1973 ‹TÜ Televizyon Stüdyosu.

yürütmüﬂtür Adnan bey. Radyo için
söylediklerim televizyon için de geçerli: Mühendislik ö¤retimi aç›s›ndan çok güzel katk›lar sa¤land›. Yay›nlar›n sona erdi¤i tarihte, kameralar hariç her ﬂey ‹TÜ’de ö¤rencilerin
diploma çal›ﬂmas› olarak gerçekleﬂtirdi¤i cihazlardan oluﬂuyordu: Bütün stüdyo teçhizat›, vericiler, antenler... O dönemde televizyon
teçhizat› kültürünü tan›ma
ﬂans›na sahip olan genç
mühendis adaylar›, sonraki
y›llarda televizyon yay›nlar›
TRT taraf›ndan baﬂlat›ld›¤›nda, kurucu ekiplerin baﬂ›nda olmuﬂlard›r... Yay›nc›-

l›k aç›s›ndan da bir okul olmuﬂtur
‹TÜ TV. Ben ekibe dahil olmad›m,
ama mutfaktayd›m. Televizyonun
tart›ﬂ›lmaz duayeni Halit K›vanç baﬂta olmak üzere Fecri Ebcio¤lu, Fatih
Pasiner gibi isimler ilk programlar›n› ‹TÜ’de yapt›lar. Sanatç›lar saymakla bitmez: Mesela Özdemir Erdo¤an, Alpay, Emel Say›n, Ajda
Pekkan... Türkiye’nin müzik
gündeminde olan hemen
hemen herkes, ‹TÜ’de ilk defa kameran›n gözüne bakma
ﬂans›n› elde etmiﬂtir.
‹TÜ Televizyonu pek çok
“ilk”e imza atm›ﬂ.
‹lk maç naklen yay›n› da ‹TÜ

‹TÜ TV’nin fikir babas› Prof. Dr. Mustafa Santur, Belgrad ormanlar›nda bir
piknikte ö¤rencileriyle.

12

Televizyonunda yap›lm›ﬂt›r. 1961 y›l›nda, bir Türkiye-Sovyetler Birli¤i
maç› yay›nlanm›ﬂt›, Taﬂk›ﬂla’n›n çat›s›na konan teleobjektifli bir kamerayla. Tabii o zaman bant yoktu,
kaydedilemiyordu bunlar. Daha
sonraki y›llar bir radyolink al›nd›,
staddan link arac›l›¤›yla naklen yay›n yap›lmas› imkân› ortaya ç›kt›.
Bir-iki maç›n yan›s›ra, 19 May›s törenleri de naklen verilirdi. Onlardan
birinde ben de bulunmuﬂtum. Kulaklar› ç›nlas›n, Halit K›vanç’›n ilk kez
bir telsiz mikrofonu kulland›¤›n› hat›rl›yorum saha içinde. Telsiz kullanmak o dönemde yasakt›, cihaz›n bir
telsiz oldu¤unu gizleyerek, biraz kamufle ederek yay›n yapm›ﬂt›k.
O dönemde televizyon yay›nlar›na emek veren önemli isimleri sizden dinlemek isteriz
‹smi en baﬂta zikredilmesi gereken iki insan vard›r. Biri Adnan Ataman, di¤eri Aldo Dorfani. Aldo Dorfani’yle asistanl›k dönemimizde ayn› oday› paylaﬂt›k. ‹sminden de anlayaca¤›n›z gibi ‹talyand›r, birkaç kuﬂak Türkiye’de yaﬂam›ﬂ levanten bir
aileden gelir. Türk okullar›nda okumuﬂtur. Aslen Edirnelidir, dedesi
konsolosmuﬂ. Son derece iyi bir insan ve iyi bir mühendisti. Televizyonla ilgili diploma çal›ﬂmalar›n›
yönlendirdi¤i gibi, yay›nlar›n da teknik sorumlusuydu. Ola¤anüstü bir
yetkinlikle ve fedakârl›kla görevini
yerine getirirdi. Genç yaﬂta bir kaza
sonucu aram›zdan ayr›ld›. Onu kaybediﬂimiz, yine mesle¤ine olan sevdas›n›n bir sonucudur. Bir arkadaﬂ›m›z›n evinde yay›nlar iyi al›nm›yormuﬂ. Anteni düzeltmek için çat›ya
ç›karken, binadaki kullan›lmayan ve
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a¤z› aç›k duran bir asansör boﬂlu¤una düﬂerek hayat›n› kaybetti...
Sizce yaﬂasayd› ilerleyen y›llarda
‹TÜ bünyesinde mi kal›rd›, yoksa televizyonculu¤un geliﬂmesine paralel olarak, örne¤in TRT’de mi görev
almak isterdi?
Aldo’nun hayatta oldu¤u y›llarda bizim kürsüde o kadar güzel bir
hava vard› ki, aram›zdan herhangi
bir kimse kap›y› kapat›p ç›kmak istemezdi. ‹TÜ gibi bir ö¤retim yuvas›nda kendini eminim daha iyi hissederdi. Ö¤rencilerle iliﬂkisi son derece iyiydi... Tabii isimleri sayarken,
Telekomünikasyon kürsüsü ö¤retim
görevlisi Yücel Durusoy’u da anmak
gerekir... Radyo ve televizyonun yay›n eleman› olarak çok fedakâr hizmetler yapm›ﬂt›r. Çok önemli bir
hizmeti de ﬂu oldu: ‹TÜ radyosunun
yay›n› durdurulduktan sonra, diskotek varl›¤›n›n korunmas› misyonunu
üstlendi. O plaklar›, bantlar› titizlikle
kollad›, da¤›lmamas›n›, sahipsiz kalmamas›n› sa¤lad›. Kampüste yeniden yay›na geçtikten sonra, güvenli
bir ortam›n varl›¤›ndan emin olduktan sonra bu görevi devretti. ﬁimdi
radyonun sorumlusu Süha Çalk›vik’dir.
Ya Adnan Ataman? Onu nas›l
hat›rl›yorsunuz?
Aldo’nun ölümünden sonra taﬂ›nd›¤›m baﬂka bir oday› da, Adnan
beyle uzun y›llar paylaﬂt›k. Tam bir
misyonerdi. Radyo ve televizyon d›ﬂ›nda pek bilinmeyen bir hizmeti daha vard›r: ‹TÜ Kütüphanesinin kurulmas›na ve periyodik yay›nlarla
zenginleﬂtirilmesine çok katk›lar› oldu. Amerika’dan doktora sonras›
buraya gelirken, sahaflardan ald›¤›
koleksiyonlar› bavulunda getirerek
kütüphanenin radyo mühendisli¤i
bölümünün çekirde¤ini oluﬂturmuﬂ
ve uzun y›llar kütüphane yöneticisi
olarak koleksiyonlar›n devam etmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca fakültede ofset yöneticili¤i yapmas› sayesinde,
pekçok ders notu ve kitab› h›zl› ﬂekilde üretilmiﬂtir.
Halit K›vanç’la görüﬂmemizde,
Adnan beyin baz› program önerilerine çekinerek bakt›¤›n›, s›k s›k televizyonun sadece bir okul oldu¤unu

vurgulad›¤›n› ö¤rendik...
Zannediyorum bir denge kurmak isterdi Adnan bey. Programlar›n bugün görüyor oldu¤umuz yozlaﬂmaya do¤ru gitmesine o günden
engel olmak istiyordu. Pekçok renkli program›n yap›lmas›na destek olmuﬂtur buna ra¤men...
Televizyonculuk alan›nda ciddi
bir öncülük ve baﬂar› söz konusu.
Bunun gururu nas›l, ne ﬂekilde yaﬂan›yordu fakülte içinde?
Öylesine, hayat›n ak›ﬂ› içinde yaﬂanan bir ﬂeydi. Özellikle bu baﬂar›yla ilgilenilmezdi, övünülmezdi,
yüceltilmezdi. Bir fark›ndal›k vard›
elbette. Ve en önemlisi, o iﬂ yap›l›rken duyulan mutluluk vard›. Bunlar›n hepsinin gerisinde Santur hoca
bulunuyordu. Çat›ya anten tak›laca¤› zaman, herkesten önce dire¤e t›rmanacak kadar gözükara bir insand›r. Santur hocayla gözükaral›k terimini yan yana getirmek zordur, çünkü çok halim selim biriydi. Ama çat›da minicik bir dire¤in üstüne ç›k›p
yap›lmas› gerekeni yapan odur.
O ortamda yetiﬂti¤iniz için kendinizi ﬂansl› görüyor musunuz?
Evet, o y›llarda o insanlarla birlikte olmuﬂ olmaktan dolay› kendimi
ﬂansl› görüyorum. Herkese nasip olmaz.
TRT’nin biraz bu mirasa kondu¤unu ve sonradan ‹TÜ’nün öncülü¤ünü pek ön plana ç›karmad›¤›n›
düﬂünüyor musunuz?
Evet, böyle düﬂünüyorum. ‹TÜ
Televizyonu yay›nlar› durdurulduktan sonra, TRT’nin ‹stanbul’daki yay›nlar›na ‹TÜ’nün alt yap›s›n› kullanarak baﬂlamas› konusunda bir protokol yap›ld›. Ve bir süre bu yay›nlar
‹TÜ stüdyosundan ‹TÜ vericileriyle
gerçekleﬂtirildi. O protokol görüﬂmeleri s›ras›nda, o zamanki TRT genel müdürü, Adnan Ataman, Aldo
ve ben oturup konuﬂtuk. Ben bir ﬂey
talep ettim. Hiç de¤ilse yay›nlar baﬂlarken, “bu yay›nlar ‹TÜ Maçka televizyon tesislerinden yap›lmaktad›r”
diye bir not koyulmas›n› istedim. Ve
bu kabul edilmesine ra¤men gerçekleﬂmedi. Teknik Üniversite’nin
televizyon konusunda bir tevazuu
vard› ve buna TRT’nin gerekli sayg›-
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Aldo Dorfani’ye sayg›:
Yüksek Frekans Tekni¤i Kürsüsü’nde 12 y›l süreyle de¤erli bir
ö¤retim ve araﬂt›rma eleman›
olarak görev yapt›. Yeteneklerinin doru¤una ulaﬂt›¤› ve en de¤erli çal›ﬂmalar›n› verdi¤i bir s›rada, çok genç yaﬂ›nda u¤rad›¤› elim bir kaza ile, doldurulmas› güç bir boﬂluk b›rakarak aram›zdan ayr›ld›. Onu tan›m›ﬂ
olanlar, geniﬂ ve sa¤lam bilgisini paylaﬂmadaki cömertli¤ini,
her f›rsatta içtenlikle uzatt›¤›
yard›m elini, bütün etraf› ile
dost olmas›n› bilen, nazik, sevimli ve olgun kiﬂili¤ini ve özellikle ele ald›¤› her iﬂte en mükemmeli aramak için gösterdi¤i
vukuflu ve tükenmez titizli¤ini
daima sevgi ve sayg› ile anacaklard›r.
(‹TÜ TV”nin ilk ﬂehidi Aldo Dorfani’nin an›s›, ‹TÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde ad›na aç›lan
köﬂede yaﬂat›l›yor.)

y› göstermedi¤ini düﬂünüyorum.
Fakülte içinde kimsenin bunu beklemedi¤ini de biliyorum, bundan dolay› kimsenin ﬂikayetçi oldu¤unu da
duymad›m. Ama bu sayg›, bizim
kültürümüzde olmas› gereken bir
ﬂeydir. Televizyonun Türkiye’de
baﬂlamas›yla ilgili baz› belgesel
programlarda, y›ldönümlerinde ‹TÜ
Televizyonu ad› ﬂöyle bir geçer, o
kadar.
SÖYLEﬁ‹: Derya Bengi

