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İTÜ TV ve Radyosu

Hakan Kuntman’dan radyoculuk hatıraları

Radyo kapatanların
heykeli dikilmeli!
İTÜ Radyosu 1946’da Gümüşsuyu’ndan yola koyuldu, ardından Taşkışla’ya taşındı, sonra da
yayınına Maçka’da devam etti. Bugün Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun ve MİAM’ın yer aldığı eski Silâhhane binasının arkasındaki iki küçük kulenin arası 70’li yılların ortalarında
radyoculara ev sahipliği yapıyordu... O ortamda yetişenlerden biri de bugün İTÜ Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği bölüm başkanı olan Prof. Dr. Hakan Kuntman. Bilimsel araştırmalar, akademik hayat, yazdığı onca makale, yetiştirdiği onca öğrenci, kısacası dünya bir
yana, radyoculuk bir yana... Kuntman, o günden bugüne ilgisini ve bağını hiç koparmadığı
İTÜ Radyosu tecrübesini bir çırpıda dergimize anlattı...

‹TÜ Radyosuyla iliﬂkiniz nas›l
baﬂlad›, nas›l bir seyir izledi?
Hakan Kuntman: 1973 y›l›nda,
Elektrik Fakültesi’nden mezuniyetimiz için çok az ders kalm›ﬂt›. ﬁu an
Iﬂ›k Üniversitesi rektörü olan S›dd›k
Yarman, o zaman kendi hocas› olan
Adnan Ataman’a götürdü beni.
Prof. Dr Ataman o zaman Yüksek
Frekans Tekni¤i kürsüsünün baﬂka-
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n›yd›. Türkiye’de bu iﬂin öncüsü
olan kiﬂidir... Ö¤renci olarak S›dd›k
beyle beraber radyoya girdik. 74
ﬁubat’ta mezun olunca, ikimiz resmen, memur olarak göreve baﬂlad›k. S›dd›k Yarman bir y›l sonra
doktora için Amerika’ya gitti, ben
burada yüksek lisans ve doktoram›
tamamlad›m. 75 sonuna kadar radyoda fiilen yay›n yapt›m.
Sizi radyoculu¤a iten güç, iﬂin
teknik yan› m›yd›, yoksa müzi¤e de
özel merak›n›z var m›yd›?
Müzik, aileden gelen bir merak.
Babam müzi¤e çok merakl›yd›. Halam iyi piyano çalard›, ben de piyano çalar›m. ‹TÜ radyosu benim
kendimi bildi¤imden beri dinledi¤im bir radyodur. Klasik müzi¤i bu
ﬂekilde çalan bir istasyon o zaman
da yoktu, ﬂu anda da yok. 1946 y›l›nda kurulmuﬂtur, önceleri k›sa
dalga yay›n› vard›. Radyonun 42
metre vericisini ve daha sonra kurulan 47 metre vericisini hep dinlerdim, evdeki Siemens radyomuzdan. Ben 1949 do¤umluyum, ilkokula gitmezden önce bile dinledi¤imi hat›rl›yorum... Küçüklü¤ümden,
ilk hat›rlad›¤›m ﬂey, Atatürk’ün Etnografya’dan An›tkabir’e naklidir.

itü vakfı dergisi

{

Hakan Kuntman

‹TÜ Radyosu stüdyosundan bir görünüﬂ, 1977.
Sonra da ‹TÜ Radyosunun yay›nlar›... Cumartesi hariç, her gün akﬂam
saatlerinde iki saatlik bir yay›nd›.
Orada çocukken duydu¤um ses Vural Tekeli’ymiﬂ. Onunla daha sonra
tan›ﬂt›m, radyomuza çok fazla hizmet vermiﬂ biridir. Vural bey ben
girdi¤im s›ralarda ayr›ld›, sonra
TRT genel müdür yard›mc›l›¤› da
yapt›, ‹stanbul Televizyonu teknik
müdürü oldu...
Yay›nlar bütün ‹stanbul’da dinlenebiliyor muydu?
1963 y›l›nda, Beyo¤lu’ndan Ataköy’e taﬂ›nd›¤›m›z için dinleyemez
oldum. Evimizde FM radyo da yoktu. Sonra day›m›n yurtd›ﬂ›ndan getirdi¤i FM’li büyük konsolu ald›k.
Dolay›s›yla 69’dan kapanana kadar
eksiksiz dinledi¤imi söyleyebilirim.
‹darecilik, sunuculuk, teknik bilgi
ve programc›l›k: Anlaﬂ›lan o dönem, radyonun her ﬂeyiydiniz.
Tabii. Radyo programlar›n› da
arkadaﬂlarla birlikte yapard›k. Ço¤unu da ben yapt›m. Mesela ilk
konser nakillerini biz yapt›k. Maçka
G Anfisi bir konser salonudur, biliyorsunuz. Orada ‹stanbul Devlet
Senfoni Orkestras›n›n konserleri
oluyordu. AKM (Kültür Saray›) yan›nca, konserler G Anfisine al›nm›ﬂt›. Önce bir izleyiciydim, sonra sistemin içinde buldum kendimi. Radyomuz da bizim girdi¤imiz y›l, 73’te
stereo yay›nlara baﬂlam›ﬂt›. O konserleri naklen yay›nl›yorduk. Meﬂakkatli bir iﬂti. Bütün konsolu yukar›dan aﬂa¤› taﬂ›yorduk, ayn› stüdyoyu aﬂa¤›ya kuruyorduk. Nota bildi¤im için kula¤›m da iyidir. Bir eseri
kaydederken hangi enstrümanlar›n

Klasik müzi¤i bu ﬂekilde
çalan bir istasyon o zaman da
yoktu, ﬂu anda da yok.
Kendimi bildim bileli evde
‹TÜ radyosu dinlenirdi.
74-75 y›llar›nda fiilen yay›n
da yapt›m. Programlar›m›
babam da dinlerdi ve bütün
anonslar›m› kaydederdi.

ba¤l› oldu¤u mikrofonlar› açaca¤›m›, hangisini k›saca¤›m› bilirim.
Çok iyi kay›tlar yapt›m, bunlar
evimde hâlâ durur... Daha sonra
üniversitede akademik göreve,
asistanl›¤a geçtim. Radyo bünyesine önce Emin Dinç, sonra da ﬂu anda Amerika’da profesör olan O¤uz
Soysal geldi.
Yapt›¤›n›z yay›nlar müzik zevkinizi etkiledi mi?
Çok geliﬂtirdi. Bildi¤imiz standart bestecilerin d›ﬂ›nda, daha az
dinlenen bestecilere de aﬂina oldum. Mesela Bruckner’i, Mahler’i
bilmiyordum. Ama bunlar, ‹TÜ sayesinde ﬂimdi çok sevdi¤im besteciler. ‹TÜ Radyosu müzik e¤itimim
için ikinci bir kademe oldu.
Programlar› kimler takip ederdi?
Sad›k bir dinleyici kitleniz var m›yd›?
Çok fazla kiﬂi oldu¤unu düﬂünmüyorum dinleyicilerin. Haftal›k
olarak bast›rd›¤›m›z program dergisi, 300 kiﬂiye giderdi bildi¤im kadar›yla... Radyo, klasik müzik dinleyen
insanlara hitap ederdi tabii. Bu durum hocalar›m›z›n zevklerinden
kaynaklanm›ﬂ. Baﬂka ﬂey çal›nmas›-
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n› da pek istemezlerdi. Biz bazen biraz aﬂ›r›ya kaçard›k. Mesela caz çalard›k, Hoca “niye caz çald›n” diye
bize çatard›. Radyonun aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ müzi¤i Mozart’›n “Türk Marﬂ›”d›r. Benden sonra gelen arkadaﬂlardan biri bu eserin elektronik
yorumunu çalm›ﬂ, o yüzden az laf
iﬂitmedi. (gülüyor)
Caz da sever miydiniz?
Evet, dinlerdik, hafif müzik de
dinlerdik. Ama rock de¤il... Gürültülü müzikler dinlemezdik. Klasik müzik dinleyenlerin de zevkine hitap
edebilecek baz› hafif müzik programlar›na itiraz etmedi Adnan bey.
O zaman Paul Mauriat, Raymond
Lefevre, Werner Müller gibi orkestralar meﬂhurdu... Radyonun çok
güzel bir plak arﬂivi vard›. Bütün
teçhizat, hatta pikaplar›n da bir k›sm›, orada yap›lm›ﬂt›, fakülte içinde
çeﬂitli çal›ﬂmalar›n sonuçlar›yd›. Örne¤in, konuﬂmada bir “otomatik
kazanç kontrolü” vard›r: Konuﬂtu¤unuzda sesi düﬂürür ki, çatlama
olmas›n; ama sustu¤unuzda bir nefes sesi duyars›n›z, ben bunu önleyecek bir çal›ﬂma yapm›ﬂt›m ve
radyo yay›n›na sokmuﬂtum bunu...
Radyomuzda FM vericisini yapan
kiﬂi, ayn› zamanda bir orkestra ﬂefi
olan Pertev Apayd›n’d›r. Hem bizde
asistanl›k yap›yormuﬂ, hem de müzisyenmiﬂ... Stereo kodlay›c›y› yapan kiﬂi de ﬂu anda bizde profesör
olan Osman Palamutçuo¤ullar›.
‹TÜ Radyosunun ortam›n› ve yay›n tekni¤ini TRT radyolar›yla karﬂ›laﬂt›r›rsan›z?
O zaman TRT’de stereo yay›n
yoktu, belki stereo ald›klar›n› mono-
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Kaçak doktor Richard Kimble’›
hat›rlars›n›z. Bir akﬂam,
benim nöbetime, dizinin finali
denk geldi. Önceden bütün
anonslar›m› banda ald›m.
Stüdyodaki eski
televizyondan gözümü
ay›rmadan “Kaçak”›n
finalini izledim.

Hakan Kuntman, 1976.
ya çeviriyorlard›. Bizim stüdyomuz
daha iyiydi. TRT de bizim yapt›¤›m›z konser yay›n›n› kopyalay›p kendi programlar›nda yay›nl›yordu.
‹TÜ Radyosunda oldukça erken
bir dönemde, 1954’te FM yay›nlar›
baﬂlam›ﬂ. Neden böyle karar al›nd›?
FM’le kaliteli yay›n yapabiliyorsunuz. Genlik modülasyonu dedi¤imiz orta dalga ve k›sa dalga çok dar
bantl›d›r. Tiz sesleri duyamazs›n›z.
Halbuki sesleri asl›na uygun ﬂekilde
FM’de verebiliyorsunuz. FM yay›n›,
di¤erlerine göre daha az masrafl›
yap›labiliyor. Daha kolay kurulabili-

yor. ﬁu anda dikkat ederseniz, orta
dalga verici kimse kurmuyor. Özel
radyolar›n hepsi FM’de.
TRT neden FM’i seçmemiﬂ?
Bir devlet politikas›. Asl›nda onlar›n bir FM vericisi vard›, ama baﬂka amaçla, Elmada¤’dan Çaml›ca
vericisine haberleﬂmek için link olarak kullan›yorlard›. Orta dalgadaki
yay›n FM’den de verilebiliyordu yani... Biz 99.6 MHz üzerinden yay›n
yap›yorduk. FM band›n› o dönem
pek bilen yoktu, hatta baz› askeri
linkler de onun üzerinde çal›ﬂ›yordu, bizim radyomuzu zaman zaman
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taciz etmiﬂlerdir...
FM band›, dünya radyoculuk tarihinde bir ilerlemeyi mi gösteriyor?
Tabii. 2. Dünya Savaﬂ›na kadar
radyolarda k›sa, orta ve uzun dalgalar kullan›l›rd›. Bizim devletin politikas› ﬂuydu: Ankara’da bir tane vericileri vard›, –memleket postas› derlerdi– bütün Türkiye’ye yay›n yapard›. Bir de yerel yay›n yapan orta
dalga ‹stanbul Radyosu vard›...
Uzun dalga gece-gündüz her yere
gider, orta dalga sadece gece gider.
Bir de k›sa dalgada ‹zmir Radyosu
bulunuyordu. Sonra Antalya, Mersin gibi il radyolar› kurulmaya baﬂland› 60’l› y›llarda, ama hiçbiri FM
de¤ildi.
Eski radyolarda dünyan›n dört
bir yan›ndan ﬂehir isimleri yazard›.
‹breyi o ﬂehrin üstüne getirice o istasyonu dinleyebilirdiniz.
Kan›mca arabesk müzi¤in Türkiye’de yay›lmas›n›n sebebi de odur.
Devlet, Ankara’dan tek bir vericiyle
yay›n yap›yordu, tekeldi. Güney yörelerinde, insanlar, kendilerine daha zevkli gelen Arap radyolar›n›
dinliyorlard›. O müzi¤e Türkçe söz
yaz›lmaya baﬂlan›nca, bugünkü duruma geldik...
FM band›n›n dünyadaki geliﬂimi
nas›l?
50’li y›llarda Almanya’da orta
dalga istasyon kurulmas› müttefiklerce yasaklanm›ﬂ. Almanlar da bunu geliﬂtirmiﬂler, sonra da dünya
çap›nda yayg›nlaﬂt›. Orta dalgalar
birbirini etkiler. FM ise çok uza¤a
gitmedi¤i için bir yerde biter, bitti¤i
yerde baﬂka bir istasyon yay›n yapabilir... Uzun dalgada dalga boyu
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Prof. Dr. S›dd›k Yarman (Iﬂ›k Ün.Rektörü), Osman El Suuti (Eski Bakan,Ürdün), Mahir Çelikkanat, Hakan Kuntman, 1974.
büyüktür. Dalgan›n iki ucu aras›
1648 metredir. FM ise kabaca 3
metre gibidir. Zaten çok k›sa dalga
da (Almanca ismiyle, UKW - Ultra
Kurz Welle) denirdi FM’e.
Radyo kapat›ld›¤›nda neler hissettiniz?
TRT’nin avukat› kendine iﬂ aram›ﬂ herhalde. “Buras› TRT d›ﬂ›nda
yay›n yapan bir yer, üstelik sözlü
yay›n yap›yor” ﬂeklinde bir karar
gelmiﬂ. Bu karar› Adnan bey tebli¤
etti arkadaﬂlara ve “kapat›n” dedi
1983 y›l›nda. TRT avukat› çok güzel
bir ﬂey yapt›, ona madalya vermek
gerekir! Bir üniversite radyosunu
kapatan avukat› kutlamak laz›m! Bir
yere de heykelini dikip üstüne de
kuﬂlar› kondurmak laz›m! Oysa
dünyan›n her yerinde üniversite
radyosu var.
Afedersiniz, “sözlü yay›n” dedikleri nedir?
“Say›n dinleyiciler, ﬂimdi De
Falla’n›n ‘Büyülü Aﬂk’ balesinden
süiti dinliyorsunuz. Falanca orkest-

TRT’nin avukat› kendine iﬂ
aram›ﬂ. “Buras› TRT d›ﬂ›nda
yay›n yapan bir yer, üstelik
sözlü yay›n yap›yor” ﬂeklinde
bir karar gelmiﬂ radyoya.
Bir üniversite radyosunu
kapatt›ran avukat› kutlamak
laz›m! Bir yere de heykelini
dikip üstüne kuﬂlar›
kondurmak laz›m!.. Dünyan›n
her yerinde üniversite
radyosu var.

ra çal›yor...” Sözlü yay›n dedi¤i bu,
baﬂka hiçbir ﬂey de¤il... Hoca da art›k y›lm›ﬂt›, b›rakt›. Zaten bir sene
sonra stüdyo söküldü, bir yerlere
at›ld›. Daha sonra Gülsün Sa¤lamer
rektör yard›mc›s›yken, 1995’te bu
yay›nlar› canland›rmak istedi. O zaman Reﬂat Baykal rektördü. Bu
amaçla bir stüdyo kuruldu. Buraya
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fuara gelen ‹talyanlardan bir verici
bulundu, yay›n yapmaya baﬂlad›k.
95’le 98 aras› kampüs içinde yay›n
yapt›k. Gülsün han›m rektörlü¤ü s›ras›nda, bunu ﬂehir içinde, aç›k yay›n ﬂeklinde sürdürmeyi arzu etti.
Böylece pazarl›kla ‹talyanlardan bir
verici daha ald›k. Ama o dönem
Rektörümüzü uyard›m, “bunlar bize ﬂehir içinde yay›n yapt›rmazlar”
dedim. “Baﬂlar›z, kapat›rlarsa biter”
dedi kendisi. Radyo bu ﬂekilde pek
hayata geçemedi, çünkü yay›ndaki
istasyonlardan biri bizi ﬂikayet etti,
“yay›n›m›z› engelliyor” diye. RTÜK
“mühürlemeye gelece¤iz” dedi, sorumlu arkadaﬂ da “gelmenize gerek
yok, ben kapat›yorum” dedi. O gün
bugündür aç›k yay›n›m›z yok. Ama
internette yay›n devam ediyor.
Bugün müzikle iliﬂkiniz ne seviyede?
Akademik hayat stresli. Eve gitti¤imde, yeni bir nota aç›yorum, bütün dikkatimi ona yo¤unlaﬂt›r›p çalmaya baﬂlad›¤›mda stres at›yorum.
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‹stanbul Teknik Üniversitesi Radyosu program› her hafta yay›nlan›r
ve yüzlerce aboneye postayla gönderilirdi. ‹ﬂte, 1975’ten bir pazar
gününün yay›n ak›ﬂ›:
19.30 Aç›l›ﬂ ve Program
19.31 Türk Müzi€i Program›
20.20 Hafif Müzik
20.40 Zenci ﬁark›lar›... Roger
Wagner Korosu
21.01 Berlin Operetlerinden
Seçmeler... Çeﬂitli Solist ve
Orkestralar;
21.22 BRAHMS: Üç ﬁark›...
Solistler ve Robert Shaw yönetiminde Robert Shaw Korosu.
21.32 CHABRIER: “‹spanya”
Orkestra Rapsodisi... Herbert von
Karajan yönetiminde Filarmonia Ork.
21.38 FALL: ‹stanbul Gülü
Operetinden Bölümler... Solistler
ve Franz Marszelek yönetiminde
Büyük Operet Ork.
22.00 Hava Raporu, Ertesi Günün
Program› ve Kapan›ﬂ.
Halam rahmetli oldu, ﬂu anda piyanosu bende. Tarihi de¤eri de var:
Osmanl› saray›ndan Ulviye Sultan’›n piyanosuymuﬂ. Osmanl› hanedan›n›n armas› olan notalar var
elimde... Sonat düzeyinde ﬂeyler
çalabiliyorum. Çocuklar›ma da o
e¤itimi veriyorum, Biri 15, biri 11
yaﬂ›nda, onlar da gitar, piyano çal›yor.
Sizin hiç dinlemedi¤iniz tarzda
müzikler de dinliyorlar m›?
Dinliyorlar, müdahale etmiyorum. Fazla gürültülü geliyor bana.
Ama dinledikleri aras›nda be¤endiklerim de ç›k›yor... Sade klasik
müzi¤e saplanm›ﬂ bir insan de¤i-

O€uz Soysal (Prof.Dr., Frostburg University, USA), Y.Müh. Emin Dinç, Müh.Mahir
Çelikkanat, 1976.
lim. Bugün evde radyo dinlemiyorum, ama arabamda özellikle alaturka radyolar› dinliyorum. Müzik
spektrumum geniﬂ. Hatta, ‹brahim
Tatl›ses veya Müslüm Gürses’i de
dinlerim. Mesela “Paramparça”
ﬂark›s›n› Teoman’dan da dinliyordum, Müslüm Gürses’ten de...
“Aman, kula¤›m› bozar” gibi laflara
kat›lm›yorum, bu insanlara tepeden
bakmak demektir. Bu insanlar›n kötü taraflar› oldu¤u gibi güzel taraflar› da var... Klasik müzisyenlerin de
çok f›rt›nal› hayatlar› olmuﬂ, bizim
bestecilemizin de sarayla iliﬂkilerinde bir sürü tats›z hikaye var...
Klasik bestecilerin biyografilerini okumaktan zevk al›r m›s›n›z?
Mesela Beethoven’›n hayat› çok
ilginç. Duyma özürlü bir hale geliyor, “9. Senfoni”sini hiç dinleyememiﬂ. Ama bütün notalar›n kafas›n›n
içinde olmas› çok etkileyici... Mozart’›n 35 senelik h›zl› hayat›nda çok
yüksek bir verim var. Salzburg’daki
iki evine de gittim, biri do¤du¤u, biri yaﬂad›¤› ev... Sergilenen sazlar›n
resmini bile çektim gizlice.
Kimdir en sevdi¤iniz besteciler?
Zaman içinde Mozart, Beethoven, Haydn, sonra Çaykovski,
Brahms, derken Debussy, Mahler,
Bruckner... Bak›n ﬂimdi odamda
Liszt’in piyano sonat›n› dinliyorum...
Baban›z programlar›n›z› dinler
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miydi?
Dinlerdi ve bütün anonslar›m›
da kaydederdi. Çok gurur duyard›.
Unutamad›¤›n›z bir an›n›z var
m› programc›l›k y›llar›n›zdan?
Çok eski, tarihi bir televizyonumuz vard› stüdyoda. O zaman›n ünlü dizi filmini hat›rlars›n›z: “Kaçak”
dizisi, kaçak doktor Richard Kimble... Bir akﬂam, benim nöbetime, dizinin finali denk geldi. Önceden bütün anonslar›m› banda ald›m, yay›n›n sesini çok hafif açt›m, plak bitti¤inde anonsa bas›p banttan giriyordum. Böylece televizyondan gözümü ay›rmadan “Kaçak”›n finalini izlemiﬂtim. (gülüyor)
Hep radyodan bahsettik, ‹TÜ Televizyonunu ›skalad›k galiba... Evde
televizyonunuz var m›yd›, ‹TÜ yay›nlar›n› hiç izleyebildiniz mi?
Evet, vard›. Day›m yurtd›ﬂ›ndan
gelmiﬂti, ama Türkiye’ye yerleﬂmeden dönünce televizyonunu ve FM
konsolunu ondan alm›ﬂt›k... Komﬂular ve akrabalar bize seyretmeye
gelirdi, haftada bir akﬂam. Hatta Halit K›vanç öylelerine “telesafir” ad›n› takm›ﬂt›. Tam bir sosyal faaliyet
oluyordu. Fecri Ebcio¤lu’nun bir
program› vard›, 15 günde bir yay›nlan›rd›. Fatih Pasiner’in program›yla dönüﬂümlüydü. ‹kisi de çok güzel
e¤lence programlar›yd›.
SÖYLEﬁ‹: Derya Bengi

