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‹‹TTÜÜ  RRaaddyyoossuuyyllaa  iilliiflflkkiinniizz  nnaass››ll
bbaaflflllaadd››,,  nnaass››ll  bbiirr  sseeyyiirr  iizzlleeddii??

HHaakkaann  KKuunnttmmaann::  1973 y›l›nda,
Elektrik Fakültesi’nden mezuniyeti-
miz 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-

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 res-
men, memur olarak göreve baflla-
d›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 rad-
yoda fiilen yay›n yapt›m. 

SSiizzii  rraaddyyooccuulluu¤¤aa  iitteenn  ggüüçç,,  iiflfliinn
tteekknniikk  yyaann››  mm››yydd››,,  yyookkssaa  mmüüzzii¤¤ee  ddee
öözzeell  mmeerraakk››nn››zz  vvaarr  mm››yydd››??

Müzik, aileden gelen bir merak.
Babam müzi¤e çok merakl›yd›. Ha-
lam iyi piyano çalard›, ben de piya-
no 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 ku-
rulan 47 metre vericisini hep dinler-
dim, evdeki Siemens radyomuz-
dan. Ben 1949 do¤umluyum, ilko-
kula gitmezden önce bile dinledi¤i-
mi hat›rl›yorum... Küçüklü¤ümden,
ilk hat›rlad›¤›m fley, Atatürk’ün Et-
nografya’dan An›tkabir’e naklidir.
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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 al-
dığı 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 araştır-
malar, 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...



Sonra da ‹TÜ Radyosunun yay›nla-
r›... Cumartesi hariç, her gün akflam
saatlerinde iki saatlik bir yay›nd›.
Orada çocukken duydu¤um ses Vu-
ral Tekeli’ymifl. Onunla daha sonra
tan›flt›m, radyomuza çok fazla hiz-
met 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... 

YYaayy››nnllaarr  bbüüttüünn  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa  ddiinn--
lleenneebbiilliiyyoorr  mmuuyydduu??  

1963 y›l›nda, Beyo¤lu’ndan Ata-
köy’e tafl›nd›¤›m›z için dinleyemez
oldum. Evimizde FM radyo da yok-
tu. Sonra day›m›n yurtd›fl›ndan ge-
tirdi¤i FM’li büyük konsolu ald›k.
Dolay›s›yla 69’dan kapanana kadar
eksiksiz dinledi¤imi söyleyebilirim. 

‹‹ddaarreecciilliikk,,  ssuunnuuccuulluukk,,  tteekknniikk  bbiillggii
vvee  pprrooggrraammcc››ll››kk::  AAnnllaaflfl››llaann  oo  ddöö--
nneemm,,  rraaddyyoonnuunn  hheerr  flfleeyyiiyyddiinniizz..  

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, bili-
yorsunuz. Orada ‹stanbul Devlet
Senfoni Orkestras›n›n konserleri
oluyordu. AKM (Kültür Saray›) ya-
n›nca, konserler G Anfisine al›nm›fl-
t›. Önce bir izleyiciydim, sonra sis-
temin içinde buldum kendimi. Rad-
yomuz da bizim girdi¤imiz y›l, 73’te
stereo yay›nlara bafllam›flt›. O kon-
serleri naklen yay›nl›yorduk. Me-
flakkatli bir iflti. Bütün konsolu yuka-
r›dan afla¤› tafl›yorduk, ayn› stüdyo-
yu afla¤›ya kuruyorduk. Nota bildi-
¤im için kula¤›m da iyidir. Bir eseri
kaydederken hangi enstrümanlar›n

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 bünyesi-
ne önce Emin Dinç, sonra da flu an-
da Amerika’da profesör olan O¤uz
Soysal geldi. 

YYaapptt››¤¤››nn››zz  yyaayy››nnllaarr  mmüüzziikk  zzeevvkkii--
nniizzii  eettkkiilleeddii  mmii??

Çok gelifltirdi. Bildi¤imiz stan-
dart bestecilerin d›fl›nda, daha az
dinlenen bestecilere de aflina ol-
dum. Mesela Bruckner’i, Mahler’i
bilmiyordum. Ama bunlar, ‹TÜ sa-
yesinde flimdi çok sevdi¤im beste-
ciler. ‹TÜ Radyosu müzik e¤itimim
için ikinci bir kademe oldu. 

PPrrooggrraammllaarr››  kkiimmlleerr  ttaakkiipp  eeddeerrddii??
SSaadd››kk  bbiirr  ddiinnlleeyyiiccii  kkiittlleenniizz  vvaarr  mm››yy--
dd››??

Çok fazla kifli oldu¤unu düflün-
müyorum dinleyicilerin. Haftal›k
olarak bast›rd›¤›m›z program dergi-
si, 300 kifliye giderdi bildi¤im kada-
r›yla... Radyo, klasik müzik dinleyen
insanlara hitap ederdi tabii. Bu du-
rum hocalar›m›z›n zevklerinden
kaynaklanm›fl. Baflka fley çal›nmas›-

n› da pek istemezlerdi. Biz bazen bi-
raz afl›r›ya kaçard›k. Mesela caz ça-
lard›k, Hoca “niye caz çald›n” diye
bize çatard›. Radyonun aç›l›fl ve ka-
pan›fl müzi¤i Mozart’›n “Türk Mar-
fl›”d›r. Benden sonra gelen arka-
dafllardan biri bu eserin elektronik
yorumunu çalm›fl, o yüzden az laf
iflitmedi. (gülüyor)

CCaazz  ddaa  sseevveerr  mmiiyyddiinniizz??
Evet, dinlerdik, hafif müzik de

dinlerdik. Ama rock de¤il... Gürültü-
lü müzikler dinlemezdik. Klasik mü-
zik dinleyenlerin de zevkine hitap
edebilecek baz› hafif müzik prog-
ramlar›na itiraz etmedi Adnan bey.
O zaman Paul Mauriat, Raymond
Lefevre, Werner Müller gibi orkest-
ralar meflhurdu... Radyonun çok
güzel bir plak arflivi vard›. Bütün
teçhizat, hatta pikaplar›n da bir k›s-
m›, orada yap›lm›flt›, fakülte içinde
çeflitli çal›flmalar›n sonuçlar›yd›. Ör-
ne¤in, konuflmada bir “otomatik
kazanç kontrolü” vard›r: Konufltu-
¤unuzda sesi düflürür ki, çatlama
olmas›n; ama sustu¤unuzda bir ne-
fes sesi duyars›n›z, ben bunu önle-
yecek 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 mü-
zisyenmifl... Stereo kodlay›c›y› ya-
pan kifli de flu anda bizde profesör
olan Osman Palamutçuo¤ullar›. 

‹‹TTÜÜ  RRaaddyyoossuunnuunn  oorrttaamm››nn››  vvee  yyaa--
yy››nn  tteekknnii¤¤iinnii  TTRRTT  rraaddyyoollaarr››yyllaa  kkaarrflfl››--
llaaflfltt››rr››rrssaann››zz??

O zaman TRT’de stereo yay›n
yoktu, belki stereo ald›klar›n› mono-

KKllaassiikk  mmüüzzii¤¤ii  bbuu  flfleekkiillddee
ççaallaann  bbiirr  iissttaassyyoonn  oo  zzaammaann  ddaa

yyookkttuu,,  flfluu  aannddaa  ddaa  yyookk..
KKeennddiimmii  bbiillddiimm  bbiilleellii  eevvddee

‹‹TTÜÜ  rraaddyyoossuu  ddiinnlleenniirrddii..  
7744--7755  yy››llllaarr››nnddaa  ffiiiilleenn  yyaayy››nn

ddaa  yyaapptt››mm..  PPrrooggrraammllaarr››mm››
bbaabbaamm  ddaa  ddiinnlleerrddii  vvee  bbüüttüünn  

aannoonnssllaarr››mm››  kkaayyddeeddeerrddii..  
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‹TÜ Radyosu stüdyosundan bir görünüfl, 1977.



ya çeviriyorlard›. Bizim stüdyomuz
daha iyiydi. TRT de bizim yapt›¤›-
m›z konser yay›n›n› kopyalay›p ken-
di programlar›nda yay›nl›yordu. 

‹‹TTÜÜ  RRaaddyyoossuunnddaa  oolldduukkççaa  eerrkkeenn
bbiirr  ddöönneemmddee,,  11995544’’ttee  FFMM  yyaayy››nnllaarr››
bbaaflflllaamm››flfl..  NNeeddeenn  bbööyyllee  kkaarraarr  aall››nndd››??

FM’le kaliteli yay›n yapabiliyor-
sunuz. Genlik modülasyonu dedi¤i-
miz 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. 

TTRRTT  nneeddeenn  FFMM’’ii  sseeççmmeemmiiflfl??
Bir devlet politikas›. Asl›nda on-

lar›n bir FM vericisi vard›, ama bafl-
ka amaçla, Elmada¤’dan Çaml›ca
vericisine haberleflmek için link ola-
rak kullan›yorlard›. Orta dalgadaki
yay›n FM’den de verilebiliyordu ya-
ni... 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›yor-
du, bizim radyomuzu zaman zaman

taciz etmifllerdir...
FFMM  bbaanndd››,,  ddüünnyyaa  rraaddyyooccuulluukk  ttaa--

rriihhiinnddee  bbiirr  iilleerrlleemmeeyyii  mmii  ggöösstteerrii--
yyoorr??

Tabii. 2. Dünya Savafl›na kadar
radyolarda k›sa, orta ve uzun dalga-
lar kullan›l›rd›. Bizim devletin politi-
kas› fluydu: Ankara’da bir tane veri-
cileri vard›, –memleket postas› der-
lerdi– bütün Türkiye’ye yay›n ya-
pard›. 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, Mer-
sin gibi il radyolar› kurulmaya bafl-
land› 60’l› y›llarda, ama hiçbiri FM
de¤ildi. 

EEsskkii  rraaddyyoollaarrddaa  ddüünnyyaann››nn  ddöörrtt
bbiirr  yyaann››nnddaann  flfleehhiirr  iissiimmlleerrii  yyaazzaarrdd››..
‹‹bbrreeyyii  oo  flfleehhrriinn  üüssttüünnee  ggeettiirriiccee  oo  iiss--
ttaassyyoonnuu  ddiinnlleeyyeebbiilliirrddiinniizz..  

Kan›mca arabesk müzi¤in Türki-
ye’de yay›lmas›n›n sebebi de odur.
Devlet, Ankara’dan tek bir vericiyle
yay›n yap›yordu, tekeldi. Güney yö-
relerinde, insanlar, kendilerine da-
ha zevkli gelen Arap radyolar›n›
dinliyorlard›. O müzi¤e Türkçe söz
yaz›lmaya bafllan›nca, bugünkü du-
ruma geldik...

FFMM  bbaanndd››nn››nn  ddüünnyyaaddaakkii  ggeelliiflfliimmii
nnaass››ll??

50’li y›llarda Almanya’da orta
dalga istasyon kurulmas› müttefik-
lerce yasaklanm›fl. Almanlar da bu-
nu 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 ya-
pabilir... Uzun dalgada dalga boyu
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KKaaççaakk  ddookkttoorr  RRiicchhaarrdd  KKiimmbbllee’’››
hhaatt››rrllaarrss››nn››zz..  BBiirr  aakkflflaamm,,

bbeenniimm  nnööbbeettiimmee,,  ddiizziinniinn  ffiinnaallii
ddeennkk  ggeellddii..  ÖÖnncceeddeenn  bbüüttüünn
aannoonnssllaarr››mm››  bbaannddaa  aalldd››mm..

SSttüüddyyooddaakkii  eesskkii  
tteelleevviizzyyoonnddaann  ggöözzüümmüü
aayy››rrmmaaddaann  ““KKaaççaakk””››nn  

ffiinnaalliinnii  iizzlleeddiimm..  

Hakan Kuntman, 1976.



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.

RRaaddyyoo  kkaappaatt››lldd››¤¤››nnddaa  nneelleerr  hhiiss--
sseettttiinniizz??

TRT’nin avukat› kendine ifl ara-
m›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.

AAffeeddeerrssiinniizz,,  ““ssöözzllüü  yyaayy››nn””  ddee--
ddiikklleerrii  nneeddiirr??

“Say›n dinleyiciler, flimdi De
Falla’n›n ‘Büyülü Aflk’ balesinden
süiti dinliyorsunuz. Falanca orkest-

ra çal›yor...” Sözlü yay›n dedi¤i bu,
baflka hiçbir fley de¤il... Hoca da ar-
t›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 za-
man Reflat Baykal rektördü. Bu
amaçla bir stüdyo kuruldu. Buraya

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 ya-
y›n fleklinde sürdürmeyi arzu etti.
Böylece pazarl›kla ‹talyanlardan bir
verici daha ald›k. Ama o dönem
Rektörümüzü uyard›m, “bunlar bi-
ze 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, so-
rumlu 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.

BBuuggüünn  mmüüzziikkllee  iilliiflflkkiinniizz  nnee  sseevvii--
yyeeddee??

Akademik hayat stresli. Eve git-
ti¤imde, yeni bir nota aç›yorum, bü-
tün dikkatimi ona yo¤unlaflt›r›p çal-
maya bafllad›¤›mda stres at›yorum.
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TTRRTT’’nniinn  aavvuukkaatt››  kkeennddiinnee  iiflfl
aarraamm››flfl..  ““BBuurraass››  TTRRTT  dd››flfl››nnddaa
yyaayy››nn  yyaappaann  bbiirr  yyeerr,,  üüsstteelliikk

ssöözzllüü  yyaayy››nn  yyaapp››yyoorr””  flfleekklliinnddee
bbiirr  kkaarraarr  ggeellmmiiflfl  rraaddyyooyyaa..  
BBiirr  üünniivveerrssiittee  rraaddyyoossuunnuu  

kkaappaatttt››rraann  aavvuukkaatt››  kkuuttllaammaakk
llaazz››mm!!  BBiirr  yyeerree  ddee  hheeyykkeelliinnii

ddiikkiipp  üüssttüünnee  kkuuflflllaarr››  
kkoonndduurrmmaakk  llaazz››mm!!....  DDüünnyyaann››nn

hheerr  yyeerriinnddee  üünniivveerrssiittee
rraaddyyoossuu  vvaarr..

Prof. Dr. S›dd›k Yarman (Ifl›k Ün.Rektörü), Osman El Suuti (Eski Bakan,Ürdün), Mahir Çelikkanat, Hakan Kuntman, 1974.



Halam rahmetli oldu, flu anda piya-
nosu bende. Tarihi de¤eri de var:
Osmanl› saray›ndan Ulviye Sul-
tan’›n piyanosuymufl. Osmanl› ha-
nedan›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. 

SSiizziinn  hhiiçç  ddiinnlleemmeeddii¤¤iinniizz  ttaarrzzddaa
mmüüzziikklleerr  ddee  ddiinnlliiyyoorrllaarr  mm››??

Dinliyorlar, müdahale etmiyo-
rum. Fazla gürültülü geliyor bana.
Ama dinledikleri aras›nda be¤en-
diklerim de ç›k›yor... Sade klasik
müzi¤e saplanm›fl bir insan de¤i-

lim. Bugün evde radyo dinlemiyo-
rum, ama arabamda özellikle ala-
turka radyolar› dinliyorum. Müzik
spektrumum genifl. Hatta, ‹brahim
Tatl›ses veya Müslüm Gürses’i de
dinlerim. Mesela “Paramparça”
flark›s›n› Teoman’dan da dinliyor-
dum, Müslüm Gürses’ten de...
“Aman, kula¤›m› bozar” gibi laflara
kat›lm›yorum, bu insanlara tepeden
bakmak demektir. Bu insanlar›n kö-
tü taraflar› oldu¤u gibi güzel tarafla-
r› da var... Klasik müzisyenlerin de
çok f›rt›nal› hayatlar› olmufl, bizim
bestecilemizin de sarayla iliflkilerin-
de bir sürü tats›z hikaye var... 

KKllaassiikk  bbeesstteecciilleerriinn  bbiiyyooggrraaffiilleerrii--
nnii  ookkuummaakkttaann  zzeevvkk  aall››rr  mm››ss››nn››zz??

Mesela Beethoven’›n hayat› çok
ilginç. Duyma özürlü bir hale geli-
yor, “9. Senfoni”sini hiç dinleyeme-
mifl. Ama bütün notalar›n kafas›n›n
içinde olmas› çok etkileyici... Mo-
zart’›n 35 senelik h›zl› hayat›nda çok
yüksek bir verim var. Salzburg’daki
iki evine de gittim, biri do¤du¤u, bi-
ri yaflad›¤› ev... Sergilenen sazlar›n
resmini bile çektim gizlice. 

KKiimmddiirr  eenn  sseevvddii¤¤iinniizz  bbeesstteecciilleerr??
Zaman içinde Mozart, Beetho-

ven, Haydn, sonra Çaykovski,
Brahms, derken Debussy, Mahler,
Bruckner... Bak›n flimdi odamda
Liszt’in piyano sonat›n› dinliyo-
rum... 

BBaabbaann››zz  pprrooggrraammllaarr››nn››zz››  ddiinnlleerr

mmiiyyddii??
Dinlerdi ve bütün anonslar›m›

da kaydederdi. Çok gurur duyard›. 
UUnnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  aann››nn››zz  vvaarr

mm››  pprrooggrraammcc››ll››kk  yy››llllaarr››nn››zzddaann??
Çok eski, tarihi bir televizyonu-

muz vard› stüdyoda. O zaman›n ün-
lü dizi filmini hat›rlars›n›z: “Kaçak”
dizisi, kaçak doktor Richard Kimb-
le... Bir akflam, benim nöbetime, di-
zinin finali denk geldi. Önceden bü-
tün anonslar›m› banda ald›m, yay›-
n›n sesini çok hafif açt›m, plak bitti-
¤inde anonsa bas›p banttan giriyor-
dum. Böylece televizyondan gözü-
mü ay›rmadan “Kaçak”›n finalini iz-
lemifltim. (gülüyor)

HHeepp  rraaddyyooddaann  bbaahhsseettttiikk,,  ‹‹TTÜÜ  TTee--
lleevviizzyyoonnuunnuu  ››sskkaallaadd››kk  ggaalliibbaa......  EEvvddee
tteelleevviizzyyoonnuunnuuzz  vvaarr  mm››yydd››,,  ‹‹TTÜÜ  yyaa--
yy››nnllaarr››nn››  hhiiçç  iizzlleeyyeebbiillddiinniizz  mmii??

Evet, vard›. Day›m yurtd›fl›ndan
gelmiflti, ama Türkiye’ye yerleflme-
den dönünce televizyonunu ve FM
konsolunu ondan alm›flt›k... Kom-
flular ve akrabalar bize seyretmeye
gelirdi, haftada bir akflam. Hatta Ha-
lit K›vanç öylelerine “telesafir” ad›-
n› takm›flt›. Tam bir sosyal faaliyet
oluyordu. Fecri Ebcio¤lu’nun bir
program› vard›, 15 günde bir yay›n-
lan›rd›. Fatih Pasiner’in program›y-
la dönüflümlüydü. ‹kisi de çok güzel
e¤lence programlar›yd›. 

SÖYLEfi‹: Derya Bengi

‹stanbul Teknik Üniversitesi Rad-
yosu program› her hafta yay›nlan›r
ve yüzlerce aboneye postayla gön-
derilirdi. ‹flte, 1975’ten bir pazar
gününün yay›n ak›fl›:
11119999....33330000 Aç›l›fl ve Program
11119999....33331111 Türk Müzi€i Program›
22220000....22220000 Hafif Müzik
22220000....44440000 Zenci fiark›lar›... Roger
Wagner Korosu
22221111....00001111 Berlin Operetlerinden
Seçmeler... Çeflitli Solist ve
Orkestralar;
22221111....22222222 BRAHMS: Üç fiark›...
Solistler ve Robert Shaw yöneti-
minde Robert Shaw Korosu.
22221111....33332222 CHABRIER: “‹spanya”
Orkestra Rapsodisi... Herbert von
Karajan yönetiminde Filarmonia Ork.
22221111....33338888 FALL: ‹stanbul Gülü
Operetinden Bölümler... Solistler
ve Franz Marszelek yönetiminde
Büyük Operet Ork.
22222222....00000000 Hava Raporu, Ertesi Günün
Program› ve Kapan›fl.
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O€uz Soysal (Prof.Dr., Frostburg University, USA), Y.Müh. Emin Dinç, Müh.Mahir
Çelikkanat, 1976.


