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HHaalliitt  KK››vvaannçç:: Ben daha ilkokul
beflinci s›n›ftayken, ö¤retmenin
verdi¤i tahrir ödevine yan›t›m
çok ilginç bulunmufl. Çünkü ben
hariciyeci, sefir olmak istedi¤imi
yazm›fl›m. Lise ça¤lar›nda da ö¤-
retmenler sordu¤unda, “diplo-
mat olmak istiyorum” dermiflim.
Lise ça¤›ndan sonra, Siyasal’a
giremedim, ama büyüklerim
“Hukuk’a girip bitirirsen, iki s›-
nav verip Siyasal mezunu gibi
hariciyeci olabilirsin” dediler.
Girdim, girdikten sonra “art›k
yarg›ç falan olurum” dedim ken-
di kendime. Gerçekten de fakül-
teyi bitirdikten sonra iki buçuk
seneye yak›n yarg›çl›k mesle¤in-
de bulundum. Do¤uda, 13 saat

kat›r s›rt›nda gidilen, yolu olma-
yan yeni ilçe olmufl bir yere,
Kozluk’a atand›m. Bu arada, ben
üniversitede okurken, Hukuk Fa-
kültesinin ç›kard›¤› geleneksel
Guguk dergisine fantezi yaz› ver-
dimdi. Yine o aralarda spor der-
gilerine ve ayl›k kültür sanat
edebiyat dergilerine yazmaya
bafllad›m. Bunu gazeteler takip
etti. Yarg›çl›¤a girerken gazetede
maafl alabilecek durumda bir ga-
zeteciydim. Mahrumiyet bölge-
sine atand›ktan sonra yapt›¤›m
bir espri vard›: Gazeteciler s›k s›k
hapse at›ld›¤› için, “Do¤uda ha-
kim olmaktansa, ‹stanbul’da
mahkum olmak daha iyi galiba”
derdim. Hakikaten de ‹stanbul’a

döndüm ve gazetecili¤e devam
ettim... Bir süre sonra konuflma
yan›m keflfedildi. ‹stanbul radyo-
suna yazar olarak girdim: Radyo
müdürü Faruk Yener, Milliyet
gazetesine Pazar günleri yazd›-
¤›m fantezi yaz›lar›n› kastederek,
“bunlar› niye bize skeç yazm›-
yorsun” dedi. O zaman Selçuk
Kaskan, Adnan Veli yaz›yordu
skeçleri. Ben de yazd›m, götür-
düm. Radyo skeçlerinde iç spiker
k›sm› oluyordu: Mesela, “Ali yol-
da yürümektedir, PTT’de çal›flan
Neriman’la bir iliflkisi vard›r, fa-
kat Neriman’›n emekli memur
babas› buna karfl›d›r. fiimdi ba-
ba-k›z güzel bir bahar günü Bo-
¤az’da bir kahvede denize baka-
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Halit Kıvanç’ın anılarında İTÜ-TV

Perşembe
çabuk gel!
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan uzun söyleşi
kitabının adı onu o kadar iyi tarif ediyor ki: 
"Bir Koltukta Kaç Karpuz". 
İTÜ Televizyonu’nunda Halit Kıvanç’ın
koltuğundaki karpuzlar arasında ayrı bir yeri
var. Pek çok ilke sahne olmuş İTÜ Televizyonu,
Halit Kıvanç’ın maharetlerini ilk sergilediği yer-
lerden biri olma vasfını taşıyor... Kıvanç, 2002
yılında, Teknik Üniversite stüdyolarında yaşadığı
güzel hatıraları kaleme aldı, "50. Yıl Anısına -
İTÜ’de TV" kitabına aktardı. Ama biz okuduk-
larımızla yetinmedik, bu deneyimin yaşandığı 
eski günleri onun tatlı dilinden 
bir kez daha dinlemek istedik.



rak konuflmaktad›r...” Faruk Yener
“Halit, bunu niye kendin okumu-
yorsun?” dedi, “daha içten olur.”
Daha evvel, Milliyet’in baz› top-
lant›lar›nda konuflmufllu¤um var-
d›. Hatta Abdi ‹pekçi çok az konu-
flan bir insand› ve “hadi Halit, be-
nim yerime de sen konufl” diye
espri yapard›. Böyle böyle ben
kendimi buldum. 55’te radyoda ilk
defa iç spiker olarak konufltum,
56’da da maç spikerli¤i bafllad›. 

‹‹ssttaannbbuull  TTeekknniikk  ÜÜnniivveerrssiitteessii
ggeennççllii¤¤iinniizzddee  nnee  iiffaaddee  eeddiiyyoorrdduu
ssiizziinn  iiççiinn??

Teknik Üniversite’yle iliflkim
flöyle: Ben Pertevniyal Lisesinde
s›n›f birincisiydim. Matematik ho-
cam “o¤lum çok çal›flkans›n, Fen
derslerinin hepsi 10, niye Teknik
Üniversite’ye girmiyorsun” de-
miflti. Ben de “efendim, teknikten,
fenden, fizik-kimyadan, matema-
tikten hiç hofllanm›yorum, ders
diye bunlar› çal›fl›p geçiyorum”
diye cevap vermifltim... Zaten ai-
lemizde hiçbir mühendis, teknik
adam yoktu... Okulda kader beni
spor yöneticisi yapt›. Hukuk’ta
spor yöneticisiydim. O zaman üni-
versiteleraras› basketbol ve voley-
bol maçlar› çok revaçtayd›. Bas-
ketbolda Teknik Üniversite, voley-
bolda da ‹stanbul Hukuk flampi-
yondu. Bu sayede Teknik Üniver-
sitelilerle çok iyi dost oldum. Gü-
müflsuyu’ndaki Teknik Üniversite
binas›na maç seyretmeye gelir-
dik.

SSiizz  ooyynnaarr  mm››yydd››nn››zz??
Mahallede futbol oynuyor-

dum, ama 11 kiflilik tak›m›n 12.
oyuncusuydum. “Biri geç kalsa da
beni oynatsalar” diye çok dua et-
miflimdir... Basketbolü ‹stan-
bul’da ilk oynayanlardan, ama as-
l›nda ilk oynayamayanlardan bi-

riydim. (gülüyor) Spor yetenekle-
rim çok iyi de¤ildi k›sacas›. Ben
son s›n›ftayken Hukuk, dördüncü
oldu basketbolde, Teknik Üniver-
site ise birinciydi. Milli basketbol-
cu meflhur Yakovos Bilek de bizim
tak›mdayd›. O sene finallerde bi-
zim tak›mda Galatasaray voleybol
tak›m›ndan üç kifliyi basketbol oy-
nat›yorduk. Kad›köy Halkevinde
sabah 9’da bafll›yordu maçlar. ‹TÜ
ile oynayaca¤›z, fakat kötü bir ha-
va var, bizim tak›mdan bir kifli ge-
lemedi, neredeyse hükmen yenik
duruma düflece¤iz. Sonunda be-
flinci olarak ben ç›kt›m sahaya.
Ama sadece iki kere elime top
de¤di. Benim bütün basketbol ha-
yat›m o iki toptur. (gülüyor) Bu
maçta Teknik Üniversite birçok
as›n› oynatmad›, nas›lsa flampi-
yonlu¤u garantilemifllerdi... So-
nunda 21-20 yendik, gülüflerek...
Maç bitti, onlar flampiyon oldu.
Bizden sonraki ikincilik maç›nda
kavga ç›k›nca iki tak›m da diskali-
fiye edildi. Biz de otomatikman
ikinci olduk. ‹TÜ ile ilk iliflkim buy-
du iflte. 

‹‹TTÜÜ  TTeelleevviizzyyoonnuuyyllaa  iilliiflflkkiinniizz  nnaa--
ss››ll  bbaaflflllaadd››??

1963 y›l›nda BBC’ye gittim
ben. BBC’ye gitmeden önce, Tür-
kiye’de ‹TÜ Televizyonunun oldu-
¤unu biliyordum. Televizyon çok
az kiflide vard›, hiç seyredeme-
mifltim, ama varl›¤›n› biliyordum.
Londra’da, BBC radyosunda, Türk
seksiyonunda çal›flt›m. Beni oraya
s›navs›z olarak alt› ay için davet
etmifllerdi. Dönemin ünlüleriyle
Maurice Chevalier’yle, Vittorio
Gassmann’la röportajlar yapt›m,
‹ngiltere’de okuyan Türk ö¤renci-
lerle yuvarlak masa toplant›lar›
yap›p yay›nlad›m... Radyoda bun-
lar› yaparken, televizyonda da ih-
tisas yapmak istedim. Oradakilere
“art›k Türkiye’ye de televizyon ge-
liyor” deyince bana televizyon
programlar›na gitme hakk› verdi-
ler. Mesela büyük bir haftasonu
program›na, seyirci olarak kat›l›-
yordum. Beni öncesinde ve son-
ras›nda içeri al›yorlard›, program
toplant›lar›na kat›lmama müsa-

BBiizz  tteelleevviizzyyoonnddaa  ‹‹TTÜÜ’’nnüünn
ssaayygg››nnll››¤¤››nn››  bboozzaaccaakk  hhiiççbbiirr
flfleeyy  yyaappmmaadd››kk..  EEnn  llaauubbaallii

ssaannaattçç››yy››  ggeettiirriirrddiikk,,  oorrddaa  çç››tt››
çç››kkmmaazzdd››,,  ddeerrssee  ggiirrmmiiflfl  ggiibbii..
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70’li y›llar: Demet Akba¤’›n ailesi, topluca ekran karfl›s›nda



ade ediyorlard›. BBC’nin kafeter-
yas›na veya çal›flanlar›n devam
etti¤i pub’lara gidip televizyon ün-
lüleriyle sohbet ediyordum. Bir
keresinde haftal›k flov programla-
r›yla ünlü birine bir viski ›smarla-
d›m ve sorular sormaya bafllad›m.
“Normalde bu kadar ders verir-
sem, viski fabrikas›n›n yar› paras›-
n› al›r›m, ama sen iki parmak vis-
kiyle iflini hallediyorsun...” diye
espriyle kar›fl›k  cevap verdi soru-
lar›ma. “Ben Türkiye’de flovlar
yapmak istiyorum, ne tavsiye
edersiniz” diye sordum. “Ya her
sefer ayn› k›yafeti giy, gö¤süne
bir çiçek takacaksan ayn› çiçek ol-
sun, mendil mi takacaks›n, kravat

m› takacaks›n, ayn›s› olsun” dedi,
“yahut da her seferinde de¤iflik
giyin, modaya tam uy.” Orada ol-
du¤um müddetçe bir dolu tavsiye
ald›m, bir sürü televizyon hilesi
ö¤rendim...

TTüürrkkiiyyee’’yyee  ddöönnüünnccee??
Döndü¤ümde beni ‹TÜ Tele-

vizyonuna ça¤›rd›lar. Adnan Ata-
man’la tan›flt›m. Çok mesafeli, çok
sayg›n bir insand›. Çok sevmiflim-
dir, hep rahmetle anar›m. Biz ona
ilk spor yar›flmalar›n›, ilk e¤lence
programlar›n› yapt›rana kadar ak-
la karay› seçtik. Gösteriflten kaç›-
nan, röportaj vermeyen, “n’olur
buraya gazeteci gelmesin” diyen
bir insand›. Baflkas› olsa, bir yap›p

yüz yapt›m der. Bu adam yüz ya-
pard›, ama “bu bir ders, buras› bir
laboratuar” derdi, “sadece çocuk-
lar ö¤rensin diye yap›yoruz”...
Halbuki birçok ilkler burada ger-
çekleflti. Büyük ayakkab› fabrika-
s›nda bir ayakkab›n›n yap›m› befl
dakika sürebilir. Ama bir adam›n
derisini, ipli¤ini, köselesini al›p
evde aya¤›na bir terlik yapmas›
çok daha önemlidir. Teknik Üni-
versite her fleyi kendi olanaklar›y-
la hallederdi. Programda masan›n
üstüne örtmek için evden örtü ge-
tirirdik. Düflünün, herkes vermek
için geliyor, kimse almak için gel-
miyor. Ama gene de oradan çok
fley ald›k... Adnan bey için as›l
önemli olan teknikti. “Buraya sa-
natç› getirmesek de olur, burdaki
çocuklar ç›ks›n, lay lay diye flark›
söylesinler, farketmez” diye düflü-
nüyordu... Biz hocay› yumuflatt›k,
flu fikre yönelttik: Burada yetifle-
cek insanlar, yar›n öbürgün Türki-
ye televizyonlar›nda görev alacak-
lar, sadece teknik elemanlardan
de¤il, sanatç›lardan, sunucular-
dan da yararlan›lmas› laz›m!..
Herkes her fleyi yeni ö¤reniyordu.
Bir keresinde ‹smail Dümbüllü’yü
televizyona ç›karmay› baflard›k,
ama ne yapt› biliyor musunuz, ti-
yatro oyuncusu oldu¤u için kame-
raya de¤il, salonda oturan 10-15
ö¤renciye dönüp anlatmaya bafl-
lad›. (gülüyor) Adnan bey de çok
hakl›yd›. Olay›n aya¤a düflmesini
istemiyordu. Bugünü görseydi,
baz› sunucular›, baz› programlar›
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AAddnnaann  AAttaammaann’’aa  iillkk  ssppoorr
yyaarr››flflmmaallaarr››nn››,,  iillkk  ee¤¤lleennccee
pprrooggrraammllaarr››nn››  yyaapptt››rraannaa
kkaaddaarr  aakkllaa  kkaarraayy››  sseeççttiikk..

GGöösstteerriiflfltteenn  kkaaççaarrdd››..  BBaaflflkkaass››
oollssaa,,  bbiirr  yyaapp››pp  yyüüzz  yyaapptt››mm

ddeerr..  AAddnnaann  bbeeyy  bbaass››nnddaa  hheerr
ggüünn  rreessmmii  çç››kkaaccaakk  aaddaammdd››,,
““aammaann  bbooflflvveerr””  ddeerrddii,,  ““bbeenn
hhooccaayy››mm,,  bbuu  ddaa  bbeenniimm  ddeerrss

mmaallzzeemmeemm””..  



görseydi çok üzülürdü, “bunlar›
ben mi bafllatt›m” diye vicdan
azab› çekerdi. Ama do¤rusu, biz
orada ‹TÜ’nün sayg›nl›¤›n› boza-
cak hiçbir fley yapmad›k. En la-
ubali sanatç›y› getirirdik, orda ç›t›
ç›kmazd›, derse girmifl gibi...

‹‹llkk  oollmmaann››nn,,  öönnccüü  oollmmaann››nn  hhee--
yyeeccaann››  vvaarr  mm››yydd››  iiççiinniizzddee??

Tabii. Teknik Üniversite Tele-
vizyonuna hizmet verenler gönül-
den verdiler bunu. Benzetmek
belki yanl›fl olacak, ama bir tür ta-
rikat, bir inanç gibiydi: Herkes
Türkiye’ye faydal› bir fley geliyor,
biz de destek verelim anlay›fl›n-
dayd›... Adnan Ataman için flunu
söyleyebilirim: Eskilerin bir deyi-
mi vard›r, flimdiki gençlere ilaç is-
mi gibi gelecek: Mahviyetkâr.
Adeta “valla billa ben yapmad›m”
diyen çocuklar gibi. Yapt›¤› fleyi

üstüne alm›yor, ama tevazu gös-
tererek. Bugün bir flov dünyas›n-
da yafl›yoruz, devlet baflkanlar›
dahi flovla gelip gidiyorlar. Oysa
Adnan Ataman bas›nda her gün
resmi ç›kacak adamd›, “aman
boflver” derdi. “Ben hocay›m, bu
da benim ders malzemem” diye
düflünüyordu. Televizyonu labo-
ratuar olarak kullanmak istiyordu,

biz ise halkla beraber yap›l›rsa da-
ha h›zl› geliflece¤ini iddia ediyor-
duk. Sonunda ortas›n› bulduk...
Orada askerler gibiydik sanki. As-
kerlik de demeyeyim, çünkü as-
kerlikte bitsin de kurtulal›m dersi-
niz, biz bitsin demiyorduk. Per-
flembe geçince, aman bir dahaki
Perflembe gelsin diyenlerdik...
Santur hoca ve Adnan hoca Türki-
ye’de televizyonu çabuklaflt›rd›lar,
ama hükümetler ve bir tak›m siya-
sal flartlar bu geliflmeyi geriye at-
t›. Baz› devlet adamlar› korkuyor-
du, televizyon gelirse millet falso-
lar›n› görecek diye... 

SSiizz  ggaazzeetteelleerrddee,,  rraaddyyooddaa  ççaall››flfl››--
yyoorrdduunnuuzz,,  ddoollaayy››ss››yyllaa  ggeenniiflfl  kkiittllee--
lleerree  sseesslleennmmeeyyee  aall››flfl››kktt››nn››zz......  ÇÇookk
ddaahhaa  aazz  kkiiflfliinniinn  ttaakkiipp  eettttii¤¤ii  tteelleevviizz--
yyoonn  yyaayy››nnllaarr››nn››nn  ccaazziibbeessii  nneeyyddii  ssii--
zziinn  iiççiinn??

Halit Kıvanç
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Altan Erbulak’›n kaleminden

‹TÜ-TV’de iki yar›flma: “Mini Gol” ve kanarya hediyeli “Talih Kuflu”



Televizyonu olan evlerde kifli
say›s› 20-30’dan afla¤› düflmezdi,
bunu da unutmay›n. Benim an-
nem, eflim gidip komfluda beni
seyrederlermifl. Televizyon cihaz-
lar› kanunen Türkiye’ye girince,
vitrinlere de kondu. O dükkanlar›n
önü t›kl›m t›kl›m olurdu: Bugün
kahvelerde nas›l seyrediliyorsa,
öyle... Bak›n, bu foto¤raf› bana
Demet Akba¤ verdi, flu gördü¤ü-
nüz Demet Akba¤’d›r, babas› foto
muhabiriydi... O tarihlerde ‹stan-
bul’da birden televizyonlar artma-
ya bafllad›, çünkü Almanya’ya gi-
den iflçiler tatillerde televizyonla
dönmeye bafllad›... Ben 68-69 y›l-
lar›nda TRT’ye ç›kmaya bafllad›-
¤›m zamanlarda dahi evimde tele-
vizyonum yoktu, biliyor musunuz!
Seneler sonra alabildim. Kirada
oturuyor olsan›z, ev sahibi çat›ya
anten takman›za bile müsaade et-
mezdi. Kimse bu konuda bir fley
bilmiyordu. fiimdi bunu anlata-
mazs›n›z, kablolu TV seyredenle-
re. 

SSoonn  yy››llllaarrddaa  aann››  kkiittaappllaarr››nnaa
aa¤¤››rrll››kk  vveerrddiinniizz..  ““‹‹TTÜÜ’’ddee  TTVV””,,  ““TTee--
lleessaaffiirr””  ggiibbii  kkiittaappllaarr  bbuunnuunn  ççookk
ggüüzzeell  öörrnneekklleerrii..  GGeeççmmiiflflee  ddöönnüüpp
aann››llaarr››nn››zz››  kkaalleemmee  aallmmaakk  ssiizzii  ggeennçç--
lleeflflttiirriiyyoorr  mmuu,,  yyookkssaa  aammmmaa  ddaa
yyaaflflllaannmm››flfl››mm  hhiissssii  mmii  vveerriiyyoorr??

‹smet Ay’›n büyükannesinin
bir laf› var: “An›lar ihtiyarlar›n
bastonudur.” Gerçekten de öyle.
Bugünkü gençlere baz› an›lar› an-
latmak, enteresan bile gelmiyor
–çünkü o kadar inan›lmaz fleyler
ki...  Uyduruyor mu, espri mi yap›-
yor diye flüphelenen çok oluyor.

Bir kitab›m›n ad›n› “Telesafir”
koydum, ama keflke koymasay-
d›m, ço¤u gençler “Telesafir” (‘a‘
sesini uzatmadan) diye telaffuz
ediyor. Baz› esprilerimin bile anla-
fl›lamad›¤›n› görüyorum. Yafl›n›
saklayan bir han›mefendi hakk›n-
da konuflurken, “efendim, 33’lük
müdür, 45’lik midir” diye espri ya-
parsam, 33 devirli, 45 devirli plak-
lar› bilmeyen genç, bundan ne an-
lar? (gülüyor)

BBiizzee  kkaall››rrssaa  iihhttiiyyaarrllaamm››yyoorrssuu--
nnuuzz,,  ggeennççlleeflfliiyyoorrssuunnuuzz  ggiittggiiddee..

Aziz Nesin’in ilk hikayelerinden
birinde flöyle bir ifade var: “40 ya-
fl›n› geçmifl yafll› bir adam yolda
giderken...” Seneler sonra, kitab›n
yeni bask›s› yap›laca¤› zaman
flöyle bir gözden geçirirken, “ya-
hu ben 43 yafl›na geldim” diye dü-
flünüyor, hemen düzeltip “50 ya-
fl›n› geçmifl yafll› bir adam” diye
yaz›yor. Gene seneler geçiyor,
“yahu ben 52 oldum” diye düflü-
nüp “flunu 60 yapal›m” diyor.
60’›n› geçince “70 yapal›m” di-
yor... En sonunda flöyle yaz›yor:
“Yafll› hem de çok yafll› bir adam
yolda giderken...” (gülüyor) Bana
bunu Aziz Nesin’in kendisi anlat-
m›flt›... Çok çal›fl›nca, insan ihti-
yarlamay› durdurabiliyor, sadece
yafllan›yor, daha do¤rusu yafl al›-
yor. Bir nüfus ka¤›d›n›n gösterdi¤i
yafl var, bir de hissetti¤iniz yafl.
Ben nüfus ka¤›d›n›n gösterdi¤i
yafl› kabul etmiyorum. 

SÖYLEfi‹: Derya Bengi

FOTO⁄RAF: Erhan Atalar
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‹‹TTÜÜ  TTVV’’ddee  yyeettiiflfleennlleerr,,  yyaarr››nn
TTüürrkkiiyyee  tteelleevviizzyyoonnllaarr››nnddaa
ggöörreevv  aallaaccaakkllaarrdd››,,  ssaaddeeccee
tteekknniikk  eelleemmaannllaarrddaann  ddee¤¤iill,,

ssaannaattçç››llaarrddaann,,  ssuunnuuccuullaarrddaann
ddaa  yyaarraarrllaann››llmmaass››  llaazz››mmdd››..

HHeerrkkeess  hheerr  flfleeyyii  yyeennii  
öö¤¤rreenniiyyoorrdduu..  BBiirr  kkeerreessiinnddee

‹‹ssmmaaiill  DDüümmbbüüllllüü’’yyüü  çç››kkaarrmmaayy››
bbaaflflaarrdd››kk,,  aammaa  ttiiyyaattrrooccuu

oolldduu¤¤uu  iiççiinn  kkaammeerraayyaa  ddee¤¤iill,,
ssaalloonnddaa  oottuurraann  öö¤¤rreenncciilleerree

aannllaattmmaayyaa  bbaaflflllaadd››..  


