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AMATÖRLERİ TANIYALIM
       
       
Eğer TRAC' ın 21-22 sayılarında amatörleri tanıyalım sayfasını okudunuzsa, beni az çok tanıdınız. Zira
amatör arkadaşımız Eşref ADALI kendisini tanıtırken benden biraz bahsetmişti. Kendisiyle oldukça uzun
arkadaşlığımız vardır. Birçok montajlarımızı, denemelerimizi beraber yapardık. Bu bakımdan amatörlük
hayatımız hemen hemen aynıdır.
       
Çok küçük yaştan radyoya karşı ilgim vardır. radyonun nasıl çalıştığını merak eder, zaman zaman arka
kapağından radyonun içini seyrederdim. Radyo amatörlüğüne yönelişim ilk okul son sınıfta başlar. O tarihlerde
bir kitapta << basit bir alıcı nasıl yapılır ?>> diye bir yazı okudum. Bu bir galenli alıcı idi. Doğrusunu söylemek
gerekirse ilk yaptığımda radyoyu çaldıramamış, günlerce uğraşmıştım. Bu uğraşmalar bana bıkkınlıktan ziyade
zevk veriyordu. zamanla transistorlu radyo- larla uğraştım. Yaptım . Bozdum... Bu arada evdeki sağlam radyoları
da bozdum. Ama hepsi bir merakın sonucu ve öğrenmek için. bilgim yetersizdi, öğrenecek kitap yok, soracak
kimse yok v.s.
       
Bugün, TRAC sayesinde radyoyu ve radyo amatörlüğünü az çok öğrendim. Anlamadığım veya merak ettiğim
bir şey olursa cemiyette bilenlere soruyoruz. Mecmuadaki birçok transistorlu radyo- ları denedim. Bunlar içinde
3. sayıdaki 4 transistorlu alıcı ile Arman ŞAPCI' nın refleks alıcıları gayet iyi netice verdi. Son olarak 11-12.
sayıdaki tek transistorlu FM radyoyu yaptım. Denemek için Maçka'ya İTÜ ' nün FM radyosunu dinlemeye
gittim. Çok az ses geliyordu. Bu sene lambalı radyo- lara karşı ilgim arttı. Yaz tatilinde lambalı bir kısa dalga
alıcısı yapmayı düşünüyorum.
       
Mecmuadaki seri yazılardan Amatör Radyoculuk ve SWL' yi ilgi ile takip ediyorum. Yakında morsu da
öğreneceğim. Öğrenmeye çok hevesliyimdir. Fakat tatbik edemeyeceğimden üzülüyorum. Ne yazık ki telsiz
kanunu bizi QSO yapmaktan mahrum etmiştir.
       
Radyo alıcısı yapmak, monte etmek neticede insana bir zevk verir. Fakat bir kimse durmadan da radyo
yapmaz ki, sonunda bıkar. hepimizin bıkmayacağı bir şeye hevesi var : Bütün dünya amatör- leri ile temasa
geçmek, onlarla selamlaşmak, haberleşmek...
       
Biz şimdilik bunu ancak hayal edebiliyoruz. Fakat hayallerin hakikat olacağı günler uzak değil. hepimiz
inanıyoruz, bir gün bu kanun değişecek, bizde de bütün memleketlerde olduğu gibi radyo amatörlerinin
haberleşmesi serbest olacak.
                                                                                       
Oruç BİLGİÇ

Sayın Oruç BİLGİÇ radyo amatörlüğüne gönül vermiş bir kişi olduğundan dolayı artık senide aramızda
görmek istiyoruz.
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