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HHaalliitt  KK››vvaannçç’’››nn  ““‹‹TTÜÜ’’ddee  TTVV””  kkii--
ttaabb››nnddaakkii  bbiirr  nnoott,,  ““‹‹TTÜÜ  tteelleevviizzyyoo--
nnuunnuunn  eenn  hhaarreekkeettllii  ddöönneemmiinnii,,  YYüükk--
sseekk  FFrreekkaannss  kküürrssüüssüünnüünn  bbiirr  aassiissttaa--
nn››  oollaarraakk  mmuuttffaakkttaann  iizzlleemmiiflfl  oolldduu--
¤¤uunnuuzzuu””  yyaazz››yyoorr..  BBuu  hhaarreekkeettllii  ddöö--
nneemmii  bbiirraazz  ddeeflfleelliimm  mmii??

DDuurraann  LLeebblleebbiiccii:: Do¤ru, ama
ben biraz daha öncesine gide-
yim... ‹TÜ Radyosuyla iliflkim, ö¤-
rencili¤im s›ras›nda program su-
nucusu olarak bafllad›. 1953’de
üniversiteye girdim. 1954 sonla-
r›nda bir elemeden geçerek spi-
kerler aras›na kat›ld›m. Bu görevi

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 ay-
r›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 bafllar-
d›. O anonsu bafllat›rken önümü
ilikleme ihtiyac› duydu¤umu hat›r-
lar›m. 

MMeezzuunniiyyeettiinniizzee  kkaaddaarr  ggöörreevviinniizz
ssüürrddüü  mmüü??

Evet. Son s›n›fta, 1957’de dip-
loma travay›n› almak için kürsüye
baflvurdu¤umda, Mustafa Santur
hoca, bana ‹TÜ radyosunun plan-
lanm›fl olan yeni donan›m›n›n bir
bölümünü konu olarak verdi: 42
metre k›sa dalga vericilerinin mo-
nitör al›c›lar› ve monitör osilosko-
bunun tasar›m›, yani yay›n›n kali-
tesini gözlemek için bir cihaz... Bu
travay› al›nca Yüksek Frekans Tek-
ni¤i kürsüsünün neredeyse bir
mensubu oldum. Mustafa Santur
kürsü baflkan›yd›, Adnan Ataman
benim ö¤rencili¤imde doçentti,
sonra profesör oldu. O zaman do-
çent olup sonra profesör olan Tah-
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Duran Leblebici’den tanıklıklar

Ciddiyet, fedakârlık, mutluluk
“‹TÜ Radyosu’nda spikerlik yapmak hakikaten bir ayr›cal›kt›. Ciddi bir ifle katk›da bulunuyor-
dunuz... 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...



sin Saya da vard›. 12 kiflilik ö¤renci
grubuyla hocalar laboratuarda bir
bütünleflme içindeydi. Geç saatlere
kadar, hatta haftasonlar› da çal›fl›rd›k. 

TTeekknnii¤¤iinn  yyaann››ss››rraa,,  mmüüzzii¤¤ee  ddee  iillggii--
nniizz  vvaarr  mm››yydd››??

Çorum Lisesinde, müzik ö¤ret-
menimizle iflbirli¤i yaparak ‹stan-
bul’dan çok güzel plaklar getirtmifl-
tik ve ö¤le saatlerinde bahçeye ho-
parlörle o plaklar yay›nlan›rd›. O ya-
y›n iflini de nedense ben yapard›m.
Müzikle yak›nlaflmam o sayede ol-
mufltur... ‹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 viyolo-
nistin çald›¤› Sibelius keman kon-
çertosudur. Bu plaklar radyomuzun
diskote¤inde hâlâ vard›r... 

KKllaassiikk  llaabboorraattuuaarrllaarr  vveeyyaa  ddeerrssllee--
rriinn  öötteessiinnddee,,  ggeerrççeekktteenn  iiflfllleeyyeenn  bbiirr
mmeekkaanniizzmmaann››nn  ppaarrççaass››  oollmmaakk,,  öö¤¤--
rreenncciilleerr  iiççiinn  bbüüyyüükk  bbiirr  iimmkkâânn  oollmmaall››..

Benim diploma travay›m baflla-
madan evvel, radyo çerçevesinde
önemli bir olay daha gerçekleflti:

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 verici-
lerdi. Ama FM vericisi, 54’de mezun
olan Pertev Apayd›n’›n diploma tra-
vay› olarak gerçeklefltirildi. 99.1
MHz’den yay›n yap›yordu ve Türki-
ye’de frekans modülasyonuyla (FM)
yay›n yapan ilk vericiydi. Bu tamam-
land›ktan sonra, k›sa dalga vericile-
rine 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 sayesin-
de Türkiye’nin FM al›c› say›s›n› art-

t›rd›lar. Stüdyo teçhizat›n›n ve veri-
cilerin kürsüde diploma travaylar›
olarak yap›lmas› gelene¤i uzun süre
devam etti. ‹lk stereo FM yay›n› ge-
ne ‹TÜ Radyosu taraf›ndan, Osman
Palamutçuo¤ullar›’n›n diploma ça-
l›flmas› olarak gerçeklefltirildi. Rad-
yo kapat›lma durumunda kal›nana
kadar bu üretkenlik devam etti: Dip-
loma çal›flmas› olarak, sadece ka¤›t
üstünde tasar›m yapm›yordunuz,
önemli sorumlulu¤u olan bir alanda
kullan›lacak bir cihaz› gerçeklefltiri-
yordunuz... Radyonun teknik altya-
p›s›n›n de¤ifltirilmesi ve gerçekleflti-
rilmesi kürsünün ö¤retim üyelerinin
sorumlulu¤undayd›. Müzik yay›nla-
r›n›n yönetimi ise Adnan beydeydi.
Kadroya yeni al›nacak ö¤rencilerin
seçimini kendileri yapard›, ama ö¤-
renciye güvene dayal› bir okuldu
‹TÜ Radyosu. 

SSiizz  ppllaakk  öönneerreebbiilliirr  mmiiyyddiinniizz??
Hay›r. Program haz›rlan›rd›, ba-

s›l›rd›, gazetelere –zannederim sa-
dece Cumhuriyet verirdi– ve abone-
lerine postayla gönderilirdi. O prog-
ramlara harfiyen uyulurdu. Ama ya-
y›n d›fl› saatlerde istedi¤imiz plakla-
r› dinleyebilme imkân› vard›, bu da
bir ödül gibiydi bize. Çok ciddiyetle
yap›l›rd› yay›nlar. Programlar› haz›r-
lama iflinde mesela ‹dil Biret’in
emprezaryosu Ömer Umar veya Fa-
tih Pasiner yard›mc› olurlard›. Daha
sonra, Vural Tekeli’nin katk›lar› da
unutulmaz.

TTeelleevviizzyyoonn  yyaayy››nnllaarr››nnddaann  bbaahhssee--
ddeelliimm  bbiirraazz  ddaa..

‹stanbul’da al›c› say›s› çok azd›,
bunlardan ikisi üniversitedeydi. Gü-
müflsuyu’ndaki A 501 anfisine bir
al›c› kurulurdu ve yay›nlar oradan
seyredilirdi, hem ö¤renciler, hem
d›flar›dan insanlar gelirdi. Bugünkü-
lerle k›yaslanmayacak kadar küçük
ekranl› cihazlarda, kötü kaliteli, si-
yah beyaz bir yay›nd› bu, ama keyif-
le izlenirdi. Beyo¤lu’nda birkaç ma-
¤azan›n vitrinine de televizyon koy-
mufllard›, yay›n saati geldi¤inde,
dükkanlar›n önü çok kalabal›k olur-
du... Bu yay›nlar Santur hocan›n gi-
riflimiyle bafllat›lm›fl ve yay›n teçhi-
zat› Philips taraf›ndan k›smen hibe
olarak, k›smen de paras› ödenerek
temin edilmifltir. Teçhizat›n Hollan-
da’da imalat› s›ras›nda Adnan hoca
orada bulunmufltur ve teçhizatla be-
raber Türkiye’ye gelerek kurulma-
s›nda önderlik etmifltir. Sonuna ka-
dar da televizyonun yöneticili¤ini

SSttüüddyyoo  tteeççhhiizzaatt››nn››nn  vvee  
vveerriicciilleerriinn  kküürrssüüddee  ddiipplloommaa

ttrraavvaayyllaarr››  oollaarraakk  yyaapp››llmmaass››
ggeelleennee¤¤ii  uuzzuunn  ssüürree  ddeevvaamm

eettttii..  DDiipplloommaa  ççaall››flflmmaass››  oollaarraakk,,
ssaaddeeccee  kkaa¤¤››tt  üüssttüünnddee  ttaassaarr››mm

yyaappmm››yyoorrdduunnuuzz,,  öönneemmllii
ssoorruummlluulluu¤¤uu  oollaann  bbiirr  aallaannddaa

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

Y.Müh. Yücel Durusoy. ‹TÜ Radyo-
su’nun çok de¤erli tafl plak koleksiyonu-
nun korunmas› ve günümüze aktar›lma-
s›n›  onun titiz çal›flmalar›na borçluyuz.



yürütmüfltür Adnan bey. Radyo için
söylediklerim televizyon için de ge-
çerli: Mühendislik ö¤retimi aç›s›n-
dan çok güzel katk›lar sa¤land›. Ya-
y›nlar›n sona erdi¤i tarihte, kamera-
lar hariç her fley ‹TÜ’de ö¤rencilerin
diploma çal›flmas› olarak gerçeklefl-
tirdi¤i cihazlardan olufluyordu: Bü-
tün stüdyo teçhizat›, vericiler, anten-
ler... 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 ba-
fl›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 bafl-
ta olmak üzere Fecri Ebcio¤lu, Fatih
Pasiner gibi isimler ilk programlar›-
n› ‹TÜ’de yapt›lar. Sanatç›lar say-
makla bitmez: Mesela Özdemir Er-
do¤an, Alpay, Emel Say›n, Ajda

Pekkan... Türkiye’nin müzik
gündeminde olan hemen
hemen herkes, ‹TÜ’de ilk de-
fa kameran›n gözüne bakma
flans›n› elde etmifltir. 
‹‹TTÜÜ  TTeelleevviizzyyoonnuu  ppeekk  ççookk
““iillkk””ee  iimmzzaa  aattmm››flfl..
‹lk maç naklen yay›n› da ‹TÜ

Televizyonunda yap›lm›flt›r. 1961 y›-
l›nda, bir Türkiye-Sovyetler Birli¤i
maç› yay›nlanm›flt›, Taflk›flla’n›n ça-
t›s›na konan teleobjektifli bir kame-
rayla. Tabii o zaman bant yoktu,
kaydedilemiyordu bunlar. Daha
sonraki y›llar bir radyolink al›nd›,
staddan link arac›l›¤›yla naklen ya-
y›n yap›lmas› imkân› ortaya ç›kt›.
Bir-iki maç›n yan›s›ra, 19 May›s tö-
renleri de naklen verilirdi. Onlardan
birinde ben de bulunmufltum. Ku-
laklar› ç›nlas›n, Halit K›vanç’›n ilk kez
bir telsiz mikrofonu kulland›¤›n› ha-
t›rl›yorum saha içinde. Telsiz kullan-
mak o dönemde yasakt›, cihaz›n bir
telsiz oldu¤unu gizleyerek, biraz ka-
mufle ederek yay›n yapm›flt›k. 

OO  ddöönneemmddee  tteelleevviizzyyoonn  yyaayy››nnllaarr››--
nnaa  eemmeekk  vveerreenn  öönneemmllii  iissiimmlleerrii  ssiizz--
ddeenn  ddiinnlleemmeekk  iisstteerriizz

‹smi en baflta zikredilmesi gere-
ken iki insan vard›r. Biri Adnan Ata-
man, di¤eri Aldo Dorfani. Aldo Dor-
fani’yle asistanl›k dönemimizde ay-
n› oday› paylaflt›k. ‹sminden de an-
layaca¤›n›z gibi ‹talyand›r, birkaç ku-
flak Türkiye’de yaflam›fl levanten bir
aileden gelir. Türk okullar›nda oku-
mufltur. Aslen Edirnelidir, dedesi
konsolosmufl. Son derece iyi bir in-
san ve iyi bir mühendisti. Televiz-
yonla ilgili diploma çal›flmalar›n›
yönlendirdi¤i gibi, yay›nlar›n da tek-
nik sorumlusuydu. Ola¤anüstü bir
yetkinlikle ve fedakârl›kla görevini
yerine getirirdi. Genç yaflta bir kaza
sonucu aram›zdan ayr›ld›. Onu kay-
bediflimiz, yine mesle¤ine olan sev-
das›n›n bir sonucudur. Bir arkadafl›-
m›z›n evinde yay›nlar iyi al›nm›yor-
mufl. Anteni düzeltmek için çat›ya
ç›karken, binadaki kullan›lmayan ve
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OO  ddöönneemmddee  tteelleevviizzyyoonn
tteeççhhiizzaatt››  kküüllttüürrüünnüü  ttaann››mmaa
flflaannss››nnaa  ssaahhiipp  oollaann  ggeennçç

mmüühheennddiiss  aaddaayyllaarr››,,  tteelleevviizzyyoonn
yyaayy››nnllaarr››  TTRRTT  ttaarraaff››nnddaann

bbaaflflllaatt››lldd››¤¤››nnddaa,,  kkuurruuccuullaarr››nn
bbaaflfl››nnddaa  oollmmuuflflllaarrdd››rr..

YYaayy››nncc››ll››kk  aaçç››ss››nnddaann  ddaa  bbiirr
ookkuull  oollmmuuflflttuurr  ‹‹TTÜÜ  TTVV..  

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

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



a¤z› aç›k duran bir asansör bofllu¤u-
na düflerek hayat›n› kaybetti... 

SSiizzccee  yyaaflflaassaayydd››  iilleerrlleeyyeenn  yy››llllaarrddaa
‹‹TTÜÜ  bbüünnyyeessiinnddee  mmii  kkaall››rrdd››,,  yyookkssaa  ttee--
lleevviizzyyoonnccuulluu¤¤uunn  ggeelliiflflmmeessiinnee  ppaarraa--
lleell  oollaarraakk,,  öörrnnee¤¤iinn  TTRRTT’’ddee  mmii  ggöörreevv
aallmmaakk  iisstteerrddii??

Aldo’nun hayatta oldu¤u y›llar-
da bizim kürsüde o kadar güzel bir
hava vard› ki, aram›zdan herhangi
bir kimse kap›y› kapat›p ç›kmak iste-
mezdi. ‹TÜ gibi bir ö¤retim yuvas›n-
da kendini eminim daha iyi hisse-
derdi. Ö¤rencilerle iliflkisi son dere-
ce iyiydi... Tabii isimleri sayarken,
Telekomünikasyon kürsüsü ö¤retim
görevlisi Yücel Durusoy’u da anmak
gerekir... Radyo  ve televizyonun ya-
y›n eleman› olarak çok fedakâr hiz-
metler yapm›flt›r. Çok önemli bir
hizmeti de flu oldu: ‹TÜ radyosunun
yay›n› durdurulduktan sonra, disko-
tek varl›¤›n›n korunmas› misyonunu
üstlendi. O plaklar›, bantlar› titizlikle
kollad›, da¤›lmamas›n›, sahipsiz kal-
mamas›n› sa¤lad›. Kampüste yeni-
den yay›na geçtikten sonra, güvenli
bir ortam›n varl›¤›ndan emin olduk-
tan sonra bu görevi devretti. fiimdi
radyonun sorumlusu Süha Çalk›-
vik’dir. 

YYaa  AAddnnaann  AAttaammaann??  OOnnuu  nnaass››ll
hhaatt››rrll››yyoorrssuunnuuzz??

Aldo’nun ölümünden sonra ta-
fl›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 da-
ha vard›r: ‹TÜ Kütüphanesinin ku-
rulmas›na ve periyodik yay›nlarla
zenginlefltirilmesine çok katk›lar› ol-
du. 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 etme-
sini sa¤lam›flt›r. Ayr›ca fakültede of-
set yöneticili¤i yapmas› sayesinde,
pekçok ders notu ve kitab› h›zl› flekil-
de üretilmifltir. 

HHaalliitt  KK››vvaannçç’’llaa  ggöörrüüflflmmeemmiizzddee,,
AAddnnaann  bbeeyyiinn  bbaazz››  pprrooggrraamm  öönneerriillee--
rriinnee  ççeekkiinneerreekk  bbaakktt››¤¤››nn››,,  ss››kk  ss››kk  tteellee--
vviizzyyoonnuunn  ssaaddeeccee  bbiirr  ookkuull  oolldduu¤¤uunnuu

vvuurrgguullaadd››¤¤››nn››  öö¤¤rreennddiikk......
Zannediyorum bir denge kur-

mak isterdi Adnan bey. Programla-
r›n bugün görüyor oldu¤umuz yoz-
laflmaya do¤ru gitmesine o günden
engel olmak istiyordu. Pekçok renk-
li program›n yap›lmas›na destek ol-
mufltur buna ra¤men... 

TTeelleevviizzyyoonnccuulluukk  aallaann››nnddaa  cciiddddii
bbiirr  öönnccüüllüükk  vvee  bbaaflflaarr››  ssöözz  kkoonnuussuu..
BBuunnuunn  gguurruurruu  nnaass››ll,,  nnee  flfleekkiillddee  yyaa--
flflaann››yyoorrdduu  ffaakküüllttee  iiççiinnddee??

Öylesine, hayat›n ak›fl› içinde ya-
flanan bir fleydi. Özellikle bu bafla-
r›yla ilgilenilmezdi, övünülmezdi,
yüceltilmezdi. Bir fark›ndal›k vard›
elbette. Ve en önemlisi, o ifl yap›l›r-
ken duyulan mutluluk vard›. Bunla-
r›n hepsinin gerisinde Santur hoca
bulunuyordu. Çat›ya anten tak›laca-
¤› zaman, herkesten önce dire¤e t›r-
manacak kadar gözükara bir insan-
d›r. Santur hocayla gözükaral›k teri-
mini yan yana getirmek zordur, çün-
kü çok halim selim biriydi. Ama ça-
t›da minicik bir dire¤in üstüne ç›k›p
yap›lmas› gerekeni yapan odur. 

OO  oorrttaammddaa  yyeettiiflflttii¤¤iinniizz  iiççiinn  kkeennddii--
nniizzii  flflaannssll››  ggöörrüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Evet, o y›llarda o insanlarla bir-
likte olmufl olmaktan dolay› kendimi
flansl› görüyorum. Herkese nasip ol-
maz.

TTRRTT’’nniinn  bbiirraazz  bbuu  mmiirraassaa  kkoonndduu--
¤¤uunnuu  vvee  ssoonnrraaddaann  ‹‹TTÜÜ’’nnüünn  öönnccüüllüü--
¤¤üünnüü  ppeekk  öönn  ppllaannaa  çç››kkaarrmmaadd››¤¤››nn››
ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Evet, böyle düflünüyorum. ‹TÜ
Televizyonu yay›nlar› durdurulduk-
tan sonra, TRT’nin ‹stanbul’daki ya-
y›nlar›na ‹TÜ’nün alt yap›s›n› kulla-
narak bafllamas› konusunda bir pro-
tokol yap›ld›. Ve bir süre bu yay›nlar
‹TÜ stüdyosundan ‹TÜ vericileriyle
gerçeklefltirildi. O protokol görüfl-
meleri s›ras›nda, o zamanki TRT ge-
nel müdürü, Adnan Ataman, Aldo
ve ben oturup konufltuk. Ben bir fley
talep ettim. Hiç de¤ilse yay›nlar bafl-
larken, “bu yay›nlar ‹TÜ Maçka tele-
vizyon tesislerinden yap›lmaktad›r”
diye bir not koyulmas›n› istedim. Ve
bu kabul edilmesine ra¤men ger-
çekleflmedi. Teknik Üniversite’nin
televizyon konusunda bir tevazuu
vard› ve buna TRT’nin gerekli sayg›-

y› göstermedi¤ini düflünüyorum.
Fakülte içinde kimsenin bunu bekle-
medi¤ini de biliyorum, bundan do-
lay› 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
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AAllddoo  DDoorrffaannii’’yyee  ssaayygg››::
YYüükksseekk  FFrreekkaannss  TTeekknnii¤¤ii  KKüürrssüü--
ssüü’’nnddee  1122  yy››ll  ssüürreeyyllee  ddee¤¤eerrllii  bbiirr
öö¤¤rreettiimm  vvee  aarraaflfltt››rrmmaa  eelleemmaann››
oollaarraakk  ggöörreevv  yyaapptt››..  YYeetteenneekklleerrii--
nniinn  ddoorruu¤¤uunnaa  uullaaflfltt››¤¤››  vvee  eenn  ddee--
¤¤eerrllii  ççaall››flflmmaallaarr››nn››  vveerrddii¤¤ii  bbiirr  ss››--
rraaddaa,,  ççookk  ggeennçç  yyaaflfl››nnddaa  uu¤¤rraadd››--
¤¤››  eelliimm  bbiirr  kkaazzaa  iillee,,  ddoolldduurruullmmaa--
ss››  ggüüçç  bbiirr  bbooflfllluukk  bb››rraakkaarraakk  aarraa--
mm››zzddaann  aayyrr››lldd››..  OOnnuu  ttaann››mm››flfl
oollaannllaarr,,  ggeenniiflfl  vvee  ssaa¤¤llaamm  bbiillggii--
ssiinnii  ppaayyllaaflflmmaaddaakkii  ccöömmeerrttllii¤¤iinnii,,
hheerr  ff››rrssaattttaa  iiççtteennlliikkllee  uuzzaatttt››¤¤››
yyaarrdd››mm  eelliinnii,,  bbüüttüünn  eettrraaff››  iillee
ddoosstt  oollmmaass››nn››  bbiilleenn,,  nnaazziikk,,  ssee--
vviimmllii  vvee  oollgguunn  kkiiflfliillii¤¤iinnii  vvee  öözzeell--
lliikkllee  eellee  aalldd››¤¤››  hheerr  iiflflttee  eenn  mmüü--
kkeemmmmeellii  aarraammaakk  iiççiinn  ggöösstteerrddii¤¤ii
vvuukkuufflluu  vvee  ttüükkeennmmeezz  ttiittiizzllii¤¤iinnii
ddaaiimmaa  sseevvggii  vvee  ssaayygg››  iillee  aannaa--
ccaakkllaarrdd››rr..
(‹TÜ TV”nin ilk flehidi Aldo Dor-
fani’nin an›s›, ‹TÜ Elektrik-Elekt-
ronik Fakültesi’nde ad›na aç›lan
köflede yaflat›l›yor.)


