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İTÜ’de Radyo ve TV

İTÜ-TV’den TRT koridorlarına: Haluk Buran

Televizyonun ne olduğunu
İstanbul’a İTÜ öğretti
Haluk Buran, daha öğrencilik yıllarından başlayarak İTÜ Radyo ve Televizyonu’nun havasını
solumuş, orada yetişmiş bir İTÜ’lü. 1975 yılında İTÜ’den TRT’ye geçen Haluk Buran, halen
Genel Müdür Vekili olarak görev yapıyor. Kendisiyle, İTÜ’deki yılları ve TRT sürecini konuştuk.
‹TÜ maceran›z nas›l baﬂlad›?
Haluk Buran: 1961 y›l›nda Elektrik Fakültesine birincilikle girdim.
Baﬂka hiçbir fakültenin imtihan›na
girmemiﬂtim. Çünkü inﬂaattan, mimarl›ktan falan zevk alm›yordum.
Sonra, fakültenin dördüncü ve beﬂinci s›n›flar›nda elektronik, yani
eski tabirle “zay›f ak›m”a geçtim.
Üniversitenin radyosunda ve televizyonunda çal›ﬂmaya ö¤rencilik
y›llar›mda baﬂlad›m.
Ama mezuniyet sonras› kopmad›n›z herhalde.
1966’da mezun oldum, bir y›l
üniversitede kald›m, kald›¤›m süre
içinde de devam ettim çal›ﬂmaya.
‹ki y›l askerli¤in ard›ndan tekrar
üniversiteye döndüm, 1971’e kadar devam ettim. 71’de TRT paket
yay›na baﬂlayacakt› ‹stanbul’da. O
paket yay›nlarda, üniversite temsilcisi olarak bulundum. Stüdyo
k›sm›n› TRT çal›ﬂt›r›yordu, verici
k›sm›n› ise ‹TÜ... Dolay›s›yla ben
verici k›sm›nda çal›ﬂt›m. Zaten diploma çal›ﬂmam, 500 watt’l›k bir televizyon vericisinin yüksek frekans
kat›yd›. Modülatör k›sm›n› bir arkadaﬂ›m yap›yordu, yüksek frekans
kat›n› da ben yapm›ﬂt›m. 75’e kadar üniversitede kald›m, 75’te ‹stanbul Televizyonu baﬂlay›nca oraya geçtim, üniversiteden ayr›ld›m.
K›sacas›, 65’ten beri bu mesle¤in
içinde yo¤ruluyorum.
Sizin döneminiz ‹TÜ-TV’nin son
y›llar›na denk geliyor. Toplumda il-

gi oda¤› olmaya baﬂlam›ﬂ m›yd›
televizyon?
Bu yay›nlar›m›z ilk önce 100
watt’l›k, sonra bizim yapt›¤›m›z
500 watt’l›k vericiyle hemen hemen Uluda¤’a kadar gidebiliyordu.
Haftada bir gün, Perﬂembe günleri
yay›n yap›yorduk. Saat 16.00’da
baﬂlard›. Saat 20.00’ye kadar sürerdi. Canl›yd›, tabii hiçbir ﬂekilde
bant falan kullanam›yorduk.
‹TÜ televizyonunu ilk seyretti¤iniz ân› hat›rl›yor musunuz?
Hay›r, seyretmiyordum ki. Toplumda böyle bir ﬂey bilinmezdi,
haberimiz bile yoktu. Ben ancak
‹TÜ’ye girdikten sonra, laboratuarlara girip ç›karken gördüm televizyonu... Biliyorsunuz, üniversite
radyosunda FM yay›n› yap›yorduk.
O zamana kadar FM band› da Türkiye’de bilinmiyordu. Hiç unutmuyorum, mezun olduktan sonra bir
gün Sirkeci’de dolaﬂ›rken vitrinde
bir radyo gördüm. Bakt›m, FM
band› var. Girdim içeriye, “bu kaç
para?” dedim. “Ne yapacaks›n abi
onu” dedi adam, “bunun bir tek
orta dalgas› var, FM band› çal›ﬂm›yor.” Allah allah, niye çal›ﬂmas›n?
“Bir tek televizyonun sesini al›yor,
baﬂka bir ﬂey yok” dedi. Biz televizyonun sesini ayn› zamanda radyodan FM band›ndan da veriyorduk
milleti televizyona çekmek için.
Adam onu kafas›na koymuﬂ, gerisi
umurunda de¤il. Ama ‹TÜ’nün
radyosu FM band›ndan yay›na
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baﬂlam›ﬂt› çoktan... TRT’de ancak
80’li y›llardan sonra FM yay›n› baﬂlad›. Radyo 3, yani klasik müzik yay›n› yapan radyo FM’e ilk baﬂlayan
oldu. 90’lardan sonra, di¤erleri de
FM band›na geçti. Özel kanallar
baﬂlayana kadar FM band›nda
do¤ru dürüst radyoculuk yoktu...
Biz ‹TÜ’de çal›ﬂt›¤›m›z müddetçe
‹TÜ’nün radyosuna ve televizyonuna çok hizmet ettik ve çok ﬂey de
ö¤rendik. Benim temelim ‹TÜ radyosu ve televizyonudur.
Radyodan televizyondan kiﬂilerle ilk tan›ﬂman›z nas›l oldu?
Benim ö¤rencili¤im s›ras›nda
televizyon ve radyoda çal›ﬂan iki
arkadaﬂ›m›z vard›. Biri Vural Teke-
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li, di¤eri rahmetli Çetin ‹zbul. Onlar
bilfiil orada spikerlik de yap›yorlard›.
Onlarla bir irtibat›m oldu, zaten
derslere beraber girip ç›k›yorduk,
onlar da henüz okuyorlard›. Öylece
baﬂlad›m.
Geçmiﬂe dayanan bir heves miydi sizde?
Çocuklu¤umdan beri her türlü
ﬂeyi yapard›m radyo üstünde. Tamir diyemeyece¤im ama, açar, kurcalard›m hobi olarak. Zaten isteyerek bu iﬂe girdim. Hasbelkader ‹TÜ
Elektrik’e girmiﬂ de¤ilim. Hem elektrik istiyordum, hem de zay›f ak›m,
televizyon ve radyo istiyordum. Vural Tekeli’yle üniversitede baﬂlayan
meslek arkadaﬂl›¤› bugünlere kadar
geldi. Ben özel sektöre geçtim,
ATV’de, Star’da çal›ﬂt›m, gene beraberdik. Buraya TRT’ye döndüm, gene beraberdik. ﬁimdi Vural bey
emekli oldu, onun görevine ben geldim.
Televizyon yay›na geçti¤inde,
TRT’nin ilk kadrolar› deneyimsiz
miydi sizlere oranla?
Tabii. Televizyonu pek bilmiyorlard›. Bir tek radyoyu bellemiﬂlerdi
onlar. Almanya’da bir kurs aç›ld›,
oraya gittiler. TRT’nin ilk televizyon
yay›nlar›n›n yap›ld›¤› stüdyolar, vericiler hep Alman yard›m›ndan sa¤lanm›ﬂt›r.
Sizin spikerlik, programc›l›k gibi
hevesleriniz hiç olmad› m›?
Her zaman teknik taraf›na ilgim
vard›. Hâlâ da bundan zevk al›yorum... Ama mesela ben ‹TÜ televizyonunda çal›ﬂ›rken programlar›n
koordinasyonunu ben yapard›m,
yay›n s›ras›na ben koyard›m... Kim
gelecek, ne zaman gelecek, hangi
ﬂark›y› söyleyecek, banttan m› söyleyecek, ne plak çalaca¤›z?..
Özellikle hat›rlad›¤›n›z programlar veya çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›zdan
bahseder misiniz?
Rahmetli Fatih Pasiner’imiz vard›, televizyonun emektarlar›ndand›.
Hem güzel piyano çalard›, hem de
güzel ﬂiir okur ve sunuculuk yapard›. ‹TÜ’den de¤ildi, ama Prof. Dr.
Adnan Ataman’›n bir arkadaﬂ›yd›...
Fecri Ebcio¤lu, Sezen Cumhur Önal
program yapard›. Tiyatrolar gelirdi,

‹TÜ TV miras› TRT’nin iﬂine
çok yarad›. ‹TÜ’de çal›ﬂ›p da
benim gibi TRT’de görev
alanlar s›n›rl› say›dad›r. Ama
‹TÜ’den yetiﬂen ve mühendis
olarak TRT’de çal›ﬂan çok kiﬂi
var. Hemen hemen bütün
gördüklerimiz ilk y›llarda
‹TÜ’lüydü.
mesela Haldun Dormen gelir, dekorunu kurar, tek perdelik oyunlar›n›
oynard›... Hava Durumu için Ali Esin
gelirdi. Benden önce Sad›k Giray,
Afif Yesari gibi isimlerin konuﬂma
programlar› varm›ﬂ... Enise Erimez’in eﬂi Dinçer Erimez’in sanat
programlar› yapt›¤›n› da hat›rl›yorum. Sonra tabii filmler, dokümanterler...
Adnan Ataman’la da epey mesainiz olmuﬂtur. Onu nas›l hat›rl›yorsunuz?
Çok okuyan, teorisi çok iyi olan
birisiydi. Pratikte de kendisini yetiﬂtirirdi. Yüksek frekansta, UHF, WHF
gibi bantlarda çal›ﬂ›rd› daha ziyade.
Hep tüplü al›c›lar, tüplü televizyonlarla haﬂ›r neﬂirdi, transistörlülere
bir türlü al›ﬂamam›ﬂt›... Haf›zas› çok
kuvvetliydi. Çok kibar, çok efendi bir
‹stanbul beyefendisiydi. Hiç kimseyi
k›rmak istemez, baz› ﬂeyleri çekinerek söylerdi... Çok de¤er verdi¤im
bir hocayd›. Birbirimizi hiç unutmad›k, vefat edinceye kadar sürekli irtibat halindeydik. ‹stanbul televizyonuna ne zaman gelse, beni ziyaret
ederdi. TRT’de yönetim kurulu üyeli¤i de yapt› iki dönem. Her zaman
çok iyi bir diyalo¤umuz olmuﬂtur,
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hatta benim nikâh ﬂahidimdir...
Mustafa Santur da öyle: Munis, insanc›l kiﬂilerdi. ‹kisi de öyle yetiﬂmiﬂti.
Öncü vas›flar› olan insanlard›,
ama adeta bunun fark›nda olmadan
yaﬂ›yorlard› galiba...
Evet. ﬁunu duymuﬂtum: Mustafa Santur’a ordinaryüs profesörlük
teklif edilmiﬂ, “dünyada elektronik
alan›nda ordinaryüs profesörlü¤ü
elde etmiﬂ ender say›da kiﬂi var, ben
kendimi o seviyede görmüyorum”
diye reddetmiﬂ.
‹TÜ-TV tecrübesi olmasayd› TRT
daha m› yavaﬂ ilerlerdi sizce? O miras, iﬂleri biraz h›zland›rd› m›?
O miras TRT’nin iﬂine eleman
aç›s›ndan yarad›. ‹TÜ Radyo-TV’de
çal›ﬂ›p da TRT’de görev alanlar s›n›rl› say›dad›r, beﬂi geçmez. Ama
‹TÜ’den yetiﬂen ve mühendis olarak
TRT’de çal›ﬂan çok kiﬂi var. Hemen
hemen bütün gördüklerimiz ilk y›llarda ‹TÜ’lüydü. ODTÜ, Bilkent sonra sonra kuruldu zaten... ‹TÜ’nün
yapt›¤› ﬂu oldu: Bir kere, televizyonun ne oldu¤unu ö¤retti, yaln›z
‹TÜ’lülere de¤il, ‹stanbullulara. ‹kincisi, Türkiye’de televizyonculu¤a
ad›m atanlar, Halit K›vanç’lar, Sezen
Cumhur’lar orada yetiﬂti. K›sacas›
‹TÜ, hem teknik eleman, hem de
programc› yetiﬂtirdi...
Sizce ‹TÜ televizyonu devam etmeli miydi? TRT kuruldu diye
‹TÜ’nün yay›n›na apar topar son
vermesi mant›kl› geliyor mu size?
Ama TRT bir kere baﬂlad›ktan
sonra, ‹TÜ’de ayn› tip programlar›n
yap›lmas› cezbetmezdi insanlar›. Bir
Fecri Ebcio¤lu, bir Halit K›vanç art›k
‹TÜ’ye bir daha gelir miydi? Çünkü
art›k TRT’ye geliyor, paras›n› al›yor
ve bütün Türkiye’ye yay›n yap›yordu. ‹TÜ’de ise tamamen gönüllülük
vard›. O tür yay›nc›l›¤›n devam etmesi mümkün de¤ildi bence. Ama
ﬂu olabilirdi: Yay›n devam eder,
filmler gösterir, bant gösterir, böylece ö¤rencilere bir staj imkân› do¤ard›. Bir okul vasf›n› böylece yerine
getirirdi...
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