itü vakfı dergisi

{

İTÜ TV ve Radyossu

Süha Çalkıvik: İTÜ Radyosu’nun bugünü

“Türk Marşı” hiç susmadı
Adres belli: www.radyo.itu.edu.tr. Her gün 24 saat klasik Batı müziğinin, rock ve cazın
en iyi örnekleri, bunun yanısıra öğrencilerin emeğiyle hazırlanan, tarihten edebiyata
değişik ilgi alanlarına yönelik programlar... 60 yıllık gelenek internet ortamında, sanal
dünyada sürüyor... Yayın sorumlusu Süha Çalkıvik’le İTÜ Radyosunun dününü,
bugününü, yarınını konuştuk.

Süha Çalk›vik: ‹TÜ Radyosu
Maçka’daki yay›nlar›na ara verdikten sonra, 1994 y›l›nda, o zamanki
Rektör Yard›mc›s› ﬂimdiki Rektörümüz Prof. Dr. Gülsün Sa¤lamer
öncülü¤ünde bir proje gerçekleﬂtirilmiﬂ: Her zaman oldu¤u gibi ‹TÜ
Radyosunun Elektrik-Elektronik
bünyesinde, ama Rektörlü¤e ba¤l›
olarak tekrar faaliyete geçmesi.
1946’dan beri oldu¤u gibi, yine
amatör zihniyetle ö¤rencilerin yay›n yapt›¤› bir anlay›ﬂ. Her bir malzeme yurt d›ﬂ›ndan temin edilmiﬂ,
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‹talya’dan iki verici al›nm›ﬂ. Biz
kadroya al›nd›ktan sonra ufak ufak
geliﬂtirmeye baﬂlad›k.
Göreve ne zaman baﬂlad›n›z?
1995 y›l› Ocak ay›nda. Ondan
önce de ‹TÜ’de hocayd›m. Güzel
Sanatlar Bölümü’nde d›ﬂardan
Radyo-Televizyon ve Sinema
dersleri veriyordum. 1992’den bu
yana ‹TÜ’deyim.
Nas›l baﬂvurdunuz? Sadece
‹TÜ içindeki insanlara yönelik bir
duyuru mu yap›ld›?
Hay›r, günlük bir gazetede kamuya duyurulan bir ilan verildi,
“‹TÜ Radyosuna Yay›n Sorumlusu
atanacakt›r” ﬂeklinde. Ben içerde
oldu¤um için haberi ö¤renmem
daha kolay oldu. S›nava sadece
dört kiﬂi müracaat etti. ‹ki kiﬂi al›nacakt›, bir kiﬂi ald›lar. O dönemde ayn› zamanda TRT 2’de dublaj
sanatç›s›yd›m. ﬁu anda da
NTV’nin tüm tan›t›m sesleri bana
ait. ﬁimdiki rektörümüz jürinin baﬂ›ndayd›. TRT kökenli olmam da
buraya al›nmamda büyük etken
oldu. Üniversiteden, di¤er görevlerim için bana izin verilmesinin
nedeni, üniversitenin televizyonla
ve bas›nla iliﬂkilerini sa¤lamak
içindi san›yorum. Özellikle deprem dönemlerinde bu iliﬂki çok
daha yo¤un oldu. Hangi hocalar›n
TV’ye ç›kar›labilece¤ini bana soruyorlar, ben de dekana soruyordum. Karﬂ›l›kl› bir etkileﬂim oldu.
Bu sayede, TRT 2’de ‹TÜ Radyosu-
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Soldan sa¤a: Süha Çalk›vik ve yay›n yapan ö¤rencilerden Taﬂk›n Baltac›
ile Seyhan Karakulak.

nun tan›t›m› baﬂl› baﬂ›na bir programda ele al›nd›. Sunay Ak›n,
‹TÜ’ye gelerek arﬂivde çal›ﬂt› ve
metinleri yazd›. Web sayfalar›m›zda o metne rastlayabilirsiniz.
1995’te göreve geldi¤inizde,
teknik anlamda ve programc›l›k
anlam›nda nas›l bir miras devrald›n›z? Hedeflenen, ‹stanbul ve
çevresine yay›n yapmakt› de¤il
mi?
Tabii. Havadan, atmosferden
‹stanbul ve çevresine, hatta Marmara bölgesine yay›n yapmak, daha sonra da dijital ortamda uyduya ç›kabilmekti hedef. Göreve geldi¤imde henüz bilgisayar ortam›na geçilmemiﬂti... Programc›l›k
aç›s›ndan, yine klasik Bat› müzi¤i,
çoksesli müzik yay›n› yapmak, o
icralar›, güzide yorumlar› havaya
aktarmak hedefleniyordu. Deforme edilmemiﬂ Türk sanat mus›kisine de günde yar›m saat yer veriyorduk... Hiç de az›msanmayacak
bir plak koleksiyonumuz var. Geçmiﬂten bize miras kalan taﬂ plaklar, 33’lük, 45’lik, 2000’in üzerinde
plak ve bant koleksiyonu devrald›k... Bizim devrald›¤›m›z ‹TÜ Rad-

Mecliste üniversitelerin
yay›nlar›n› ilgilendiren yasa
tasla¤›nda iletiﬂim
fakültelerinin yay›n
olana¤›ndan söz ediliyor. Biz
diyoruz ki, bizim iletiﬂim
fakültemiz yok ama, bu
konuda öncüyüz. Türkiye’deki
ilk üniversite radyosuyuz.
yosu, akﬂam 19.00’da Mozart’›n
“Türk Marﬂ›” ile yay›na baﬂlarm›ﬂ.
Bu cing›l› de¤iﬂtirmedik. 1995’te,
geçmiﬂte oldu¤u gibi 19.00’da yay›na baﬂl›yor, 24.00’e kadar sürdürüyorduk. Daha sonra, ö¤rencilerden gelen isteklerle gündüzleri de
yavaﬂ yavaﬂ, caz ve rock müzi¤i
yay›n› yapmaya baﬂlad›k. Sabah
ilk yay›n nöbetine gelen, daha
do¤rusu fakültedeki dersine ilk gelen ö¤renci yay›n› baﬂlat›r oldu.
Bir süre böyle devam ettik. Sonra,
‹TÜ Geliﬂtirme Vakf› arac›l›¤›yla
CD al›mlar›na baﬂlad›k. Sadece
klasik Bat› müzi¤i de¤il, klasik rock
ve klasik cazdan da örnekler ald›k.
Sadece klasik Bat› müzi¤iyle hedef
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kitleye seslenemezdik. Arkadaﬂlar›m›z, arkadaﬂlar›na rock da, caz
da dinletebilmeliydi. Popüler müzikten hep kaçt›k, çünkü ‹TÜ Radyosu’nun tarihinde böyle bir ﬂey
yok.
Neyin popüler müzik olup ol mad›¤›n› tayin etmek kolay olmasa gerek. Neyi k›stas al›yordunuz?
Kim karar veriyordu çal›nacak parçalara?
Do¤rusu, ipin ucunu kaç›rmamaya çal›ﬂt›k. Tekno müzi¤e kaçamazd›k. Kaçsayd›k istekler artard›.
Çünkü rock çok soru iﬂareti bir
müzik türü, çok geniﬂ da¤arc›kl›.
ﬁimdi her ﬂeye rock denir oldu.
Onun için biz Beatles’larda Bob
Dylan’larda kald›k. Ama, bir denetim kurulu falan yok. Baﬂlang›çta,
bana sanatç›lar› soruyordu arkadaﬂlar, “bunu çalal›m m›, ﬂunu da
çalal›m m›” diye. Onlara diyordum ki, “ticari ürünlere el atmay›n, ticarilik ölçütünü de siz kendiniz koyun”. Çünkü bütün radyolarda onlar zaten çal›yor. Gerçekten
de, biz plak ﬂirketlerine hizmet etmek zorunda de¤iliz. Bizim iﬂlevimiz, bir kültürü yay›nlamak.
Bugün ‹TÜ Radyosu ne yaz›k ki
sadece internet üzerinden takip
edilebiliyor. Atmosferden yay›n
yapma olana¤› neden bulunam›yor?
Bizim lisans almak üzere, bir
anonim ﬂirket olmak için paraya
ihtiyac›m›z var. Art›k anonim ﬂirket olmadan havadan yay›n yapamazs›n›z. Bunu Radyo ODTÜ yapabildi. Çünkü Ankara’da lisans 20
bin dolar. Ayr›ca en çok dinlenen
radyolar aras›nda, Radyo Capital’den sonra ikinci s›rada... Lisans, ‹stanbul’da ise 80-100 bin
dolar. RTÜK’e zaman›nda yap›lm›ﬂ baﬂvuru lisans›n›z olmadan,
isterseniz anonim ﬂirketiniz olsun,
gene yay›n yapamazs›n›z. Biz ka-
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mu kuruluﬂu oldu¤umuz için,
1998’de bize RTÜK ‹stanbul Bölge
Müdürlü¤ü telefon açt›. “Vericinizi
lütfen susturun!” dediler nazikçe.
Yoksa, bas›n polisi buraya gelir,
mühürlerdi. Çünkü bu bölgede yay›n yapan bir özel radyo bizi
RTÜK’e ﬂikayet etmiﬂ. Nedeni ﬂu:
Biz geliﬂkin müzik çal›yoruz. Bu
bölgede bir sürü ﬂirket var, bankac›lar var, klasik bat› müzi¤i veya
rock dinliyorlar ofislerinde. Bu yörede yay›n yapan bir özel radyo
“ben kendimi dinletemiyorum” diye ﬂikayet ediyor. ﬁikayetini hakl›
buluyorlar. Çünkü biz kamu kuruluﬂuyuz, yay›n yapamay›z!
Koﬂullar› yerine getirebilen tek
üniversite radyosu ﬂu anda OD TÜ’mü?
Türkiye’de bildi¤im kadar›yla
anonim ﬂirket olmuﬂ Radyo ODTÜ
var. Onlarla ve birçok üniversite
radyosuyla sürekli iletiﬂim halindeyiz. Örne¤in Isparta Süleyman
Demirel Üniversetitesi Radyosu,
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi’nden bize gelip telif
haklar›, internet ortam›nda yay›n,

Ö¤renci arkadaﬂlar›ma
diyorum ki, “ticari ürünlere el
atmay›n, ticarilik ölçütünü de
siz kendiniz koyun”. Biz plak
ﬂirketlerine hizmet etmek
zorunda de¤iliz. ‹ﬂlevimiz, bir
kültürü yay›nlamak.

kesintisiz yay›n, havadan yay›n konular›nda sorular soruyorlar. Maalesef 1999’dan bu yana havadan
yay›n yapam›yoruz.
Bu radyodaki ilk y›llar›n›za geri
dönelim. Radyonun baﬂ›na ilk gel di¤inizde kimle karﬂ›laﬂt›n›z. Kavu¤u size kim devretti?
Zaten Prof. Dr. Yücel Durusoy
benim jürimdeydi ve radyonun
baﬂ›ndayd›. Yücel beyden, geçmiﬂte yay›nlar›n nas›l yap›ld›¤›,
yay›nc›l›k ve programc›l›k anlay›ﬂ›
konular›nda epeyce feyz ald›m.
Prof. Dr. Duran Leblebici de o zaman daha emekli olmam›ﬂt›, s›k
s›k odas›na gider, sorular sorard›m... Yücel hocayla rahmetli
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oluncaya kadarki süreçte hergün
beraberdik. Bana, “Buras› sana
emanet evlad›m” dedi ve anahtar›
verdi ç›kt›, bir daha da radyoya u¤ramad›. Ben onun laboratuvar›na
gidiyordum sürekli... Onun senelerce korudu¤u plaklar› biz de gözümüzün nuru gibi saklad›k. Bir
projemiz var, geçen y›l baﬂlatt›k.
Plaklar› dijital ortama geçiriyoruz.
Plaklar sonuçta ölecekler. Çiziliyorlar, ›s› ve nemden etkileniyorlar. Baz› eﬂsiz yorumlar var. Onlar›
dijital ortama aktar›p CD’ye bas›yoruz.
‹TÜ Radyosu gelene¤i d›ﬂ›nda
baﬂka radyoculuk örneklerini de
araﬂt›rd›n›z m›?
Okudu¤um kadar›yla, mesela
Sorbonne Radyosu’nun nas›l yay›nc›l›k yapt›¤›n› biliyordum. ﬁu
anda bizim yay›n anlay›ﬂ›m›z da,
Sorbonne Üniversitesi Radyosu’nun yay›n anlay›ﬂ›. Hiçbir ﬂekilde ticari müzik çalm›yorlar. Hatta
bir tak›m dersleri yay›nl›yorlar, dijital ortamda. ‹steyen ö¤renci kulakl›¤›ndan ders dinliyor.
Bizim radyoda böyle bir olanak
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var m›?
Benim burada verdi¤im “Radyo Televizyonda
Yap›m” ve “Fonetik Diksiyon”
derslerini yay›nlamam›z söz konusu oldu iki y›l boyunca. Bizim
amac›m›z fakülte binalar›ndan link
yoluyla, dinlemeye dayal› sosyal
dersleri de yay›nlamak uzun vadede.
‹TÜ Radyosu, geçmiﬂinde ö¤renciye inisiyatif veren bir anlay›ﬂ›
uygulam›ﬂ. Bugün durum nas›l?
Ama elbette herkes mikrofona
ç›kar›lmazm›ﬂ. Mesela Schostakovich (ﬁostakoviç), Mahler (Maaler)
isimlerini yanl›ﬂ teleffuz ettiyse, o
ö¤renci spiker uyar›l›rm›ﬂ. Biz de
bu tip kurallar› önemsiyor ve harfiyen riayet ediyoruz. Her dönem
baﬂ›nda buraya ö¤renci al›r›z. Ö¤rencilerimiz part-time sigortal›d›r.
Ayl›k ücret al›rlar. Hem harçl›klar›
ç›k›yor, hem sosyal güvenlikleri
sa¤lan›yor. Bu ö¤reci-asistan projesi içinde ‹TÜ’de zaten olan bir
uygulama. Bilgi iﬂlemde, kütüphanede nas›l ö¤renciler çal›ﬂ›yorsa
burada da ayn› ﬂekilde çal›ﬂ›yorlar. On kiﬂilik bir kadromuz var. Bu
k›zl›-erkekli on kiﬂi de¤iﬂik fakültelerden. Biz Elektrik-Elektronik Fakültesindeyiz ama Radyo Kulübü
baﬂkan›m›z Gemi-‹nﬂaat’tan. Ben

art›k dönem baﬂlar›nda ilan bile vermiyorum. Çünkü her arkadaﬂ›m,
güvendi¤i,
müzik be¤enisine ve bilgisayar bilgisine inand›¤› arkadaﬂ›n› davet eder oldu. Kadromuz ne
10’un alt›na düﬂer ne de 15’in üzerine ç›kar. Her dönemin baﬂ›nda
program önerileri oluyor, bunlar›
biz onayl›yoruz. Hiçbir sansürleme
kayg›s› olmadan. Ancak bir e¤itimden geçmiﬂ kiﬂi program önerisinde bulunabilir.
1995’ten bu güne kadar çekip
çeviren bu 10-15 kiﬂilik kadro, de¤il mi?
Evet. Teknik sorumlu arkadaﬂ›m›z da var, Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden Dr. Bülent Ya¤c›. Ben

‹ngiltere’de Sheffield Ö¤renci
Radyolar› Festivali’ne kat›ld›k.
Üç arkadaﬂ›m›z Ahmet Adnan
Saygun ve Ulvi Cemal
Erkin’den oluﬂan bir kolaj
yapt›lar ‹ngilizce sunumla.
Yine Mozart’›n Türk Marﬂ›
cing›l› ile yollad›k. Büyük
övgü ald›k, ismimizi
duyurduk.
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geldi¤imde Bülent Ya¤c› buradayd›. Tüm teknik altyap›dan verici,
anten kurulumu vb. her ﬂeyden o
sorumludur. Ben sadece yay›n
sorumlusuyum. Yani Rektörlü¤ün buradaki temsilcisiyim. Her
bir kuﬂak mezun oldukça, kendinden sonra gelen kuﬂa¤a aktar›yor görevini burada. Fakültede baz› araﬂt›rma görevlisi
arkadaﬂlar da programlar
yapt›lar dönem dönem. Arada s›rada ben de program
yap›yorum: O¤uz Atay’›n
“Bir Bilim Adam›n›n Roman›”n› her gün tefrika ﬂeklinde, 10’ar dakika okudum.
Baya¤› uzun soluklu bir ﬂey
oldu... Ayr›ca “Bir ﬁair Bir
Soluk” diye haftal›k bir ﬂiir
program› yapt›m. Her hafta
bir ﬂair ve ﬂiirlerinden örnekler veriyordum. S›rf ö¤renci arkadaﬂlar›ma örnek olmak aç›s›ndan bu
programlar› yapt›m.
Müzik programlar› d›ﬂ›nda, sadece bu iki örnek mi oldu?
Arkadaﬂlar›m›z›n haftal›k kültür
sanat haberleri programlar›, bilim
ve teknoloji tarihi programlar› da
var. Türk müzi¤inde önemli bestecilerin ele al›nd›¤› porgramlar›m›z
hâlâ devam ediyor. Internet ve bilgisayar dünyas› üzerine de programlar›m›z oldu. En ilgi çekenlerden biri Savaﬂlar Tarihi oldu.
Program› sunan arkadaﬂ›m›z tarihe merakl› biriydi. Hiçbir ﬂeye bakmadan size bir saat boyunca bir
savaﬂ›n bir cephesini anlat›rd›, biz
de hayret içinde izlerdik. ‹TÜ’de
çok kozmopolit bir ö¤renci yap›s›
oldu¤u için çok ilginç örnekler, çok
de¤iﬂik meraklar ç›k›yor. Bilim tarihine, metamatik dünyas›na, divan edebiyat›na merak salanlar
var.
‹nternet üzerinden yapt›¤›n›z
yay›nlara ilgi ne düzeyde?
300 kiﬂinin, 500 kiﬂinin de dinlendi¤i oluyor, iﬂ günü de¤ilse bu
say› 120’ye düﬂebiliyor. Ama çok
sad›k dinleyicilerimiz var. Mesela
ABD’de Türk ö¤renciler var dinleyicilerimiz. Japonya’da klasik Bat›
müzi¤i merakl›lar› var, özellikle
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gece geç saatlerdeki
yay›nlar›m›z› dinleyen. Kampüs içinde
biz daha çok dinleniyoruz. Elektrik-Elekronik Fakültesi kantinine
ulaﬂ›yorduk.
Yemekhaneye, bir
linkle uzun süre yay›n yapt›k, isteyen
fakülteye de linkle gidebiliriz. Çok ilginç
bir ﬂey daha yapt›k,
Basketbol Federasyonu duymas›n. Basketbol
salonundan
‹TÜ’nün maçlar›n› telefonla ba¤lan›p yay›nlad›k.
Radyonun
99’da
kapanmas›yla birlikte
Internet yay›nlar› he men mi baﬂlad›?
Bizim sesimiz hiç susmad›. ‹nternette zaten vard›k
98’den itibaren. Ama bant geniﬂli¤imiz s›n›rl›yd›, ﬂimdi daha geniﬂ
bir banttan sunuyoruz, daha fazla
insan dinlesin diye. ﬁimdi 24 saat
yay›n yap›yoruz.
Müzik türleri aras›nda nas›l bir
da¤›l›m var?
Yüzde 60 klasik Bat› müzi¤idir.
Yüzde 30 rock müzi¤i, kalan yüzde
10 da caz diyebilirim.
Klasik müzikte yüzde 60 a¤›rl›¤›
kald›racak bir ö¤renci ilgisi var m›
üniversitede?
Var. Onlar bizi buluyor. F›s›lt›
gazetesi her yerde geçerli.
Klasik Bat› Müzi¤i yay›nc›l›¤›
denince hâlâ ‹TÜ akla geliyor mu?
Tabii. 1995’de hiç ö¤renci yoktu, ben buraya al›nd›¤›mda. Bir
ilan verdim. Beﬂ yaﬂ›ndan itibaren
piyano çalan bir ö¤renci baﬂvurdu. ﬁu anda ABD’de doktora yap›yor, arada

bir eleﬂtirilerini al›yoruz, oradan yay›nlar›m›z› dinliyor çünkü.
Keman, piyano,
flüt çalan klasik
icrac›lar geldiler
ve bizi buldular
o ilk dönem.
‹lk
çekirdek
kadro bu arkadaﬂlard›.
‹ngiltere’de
Sheffield
Ö¤renci
Radyolar›
Festivali’ne
doldurdu¤umuz
program
band›yla kat›ld›k
ayn› y›l. Üç arkadaﬂ›m›z Ahmet
Adnan
Saygun ve Ulvi
Cemal Erkin’den
oluﬂan bir kolaj yapt›lar
‹ngilizce sunumla. Yine Mozart’›n
Türk Marﬂ› cing›l› ile yollad›k. Büyük bir övgü ald›k, ismimizi duyurduk... ‹kinci bir ö¤renci türü var,
klasik Bat› müzi¤ini ö¤renmeye
çal›ﬂan grup. O arkadaﬂlar›m›z çok
daha makbul. ‹çerde çok hoﬂ bir
müzik kitapl›¤› oluﬂturduk. Rapsodi nedir, konçerto nedir, senfoni
nedir, bu terimleri ö¤renmek bile
önemli. Klasik Bat› müzi¤iyle burada tan›ﬂan arkadaﬂlar›m›z da çok
oldu. O daha büyük keyif verdi.
“Türk Marﬂ›” halen çal›yor
mu?
Tabii çal›yor. Yaklaﬂ›k sekiz saatte bir “Türk Marﬂ›” veriyoruz.
Benim bir anonsum var. “ﬁu anda
‹stanbul Teknik Üniversitesi Radyosu’nu dinliyorsunuz!” ﬂeklinde.
Alt›nda hep “Türk Marﬂ›” var.
Sizin müzikal tercihleriniz na s›l?
Bu radyo gerçekten benim de
istedi¤im müzikleri çal›yor. Ama caz biraz daha a¤›rl›kl› olsun isterdim. Fakat caz
çalacak
ö¤renci
say›s› çok az. Benim de caz
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program› yapacak kadar birikimim
yok.
‹lk baﬂvurunuzda, jüri size müzikal tercihlerinizi sormuﬂ muydu?
“Bir üniversite radyosu nas›l
müzik yapmal›” diye bir soru soruldu. Ben de, “akademik yap›ya
yak›ﬂan çok sesli müziktir, popüler
müzik de¤ildir” demiﬂtim. Bunun
içine sadece klasik Bat› müzi¤i girmiyor, caz da giriyor, progresif
rock da giriyor. Bugün Beatles’›n
yapt›klar›n› kim inkar edebilir? Burada etnik müzikler de çal›yoruz.
‹ki y›l boyunca bir arkadaﬂ›m›z Ülkeler ve Müzikleri program› yapt›.
Muazzam ilgi çekti.
Hedefleriniz aras›nda dijital yay›nc›l›k oldu¤unu söylemiﬂtiniz.
ﬁu anda yap›lan sanal ortamda
yap›lan yay›n. Dijital yay›nc›l›¤a
geçmek için Dr. Bülent Ya¤c› ile
bir projemiz var. Prof. Dr. Hakan
Kuntman’a da aktard›k. Bunu yasaklayan, mesela Digitürk’e kat›lmam›z› engelleyen bir bir müeyyide yok. Uyduya ç›kars›n›z ve dekoderi olan herkes sizi dinleyebilir.
ﬁu anda bekleme dönemindeyiz.
Mecliste ﬂu anda üniversitelerin
yay›nlar›n› ilgilendiren bir yasa
tasla¤› var. As›l beklentimiz o yasa
tasla¤›nda yerimizi almak. Çünkü
taslakta iletiﬂim fakültelerinin yay›n yapmas› olana¤›ndan söz ediliyor.
Ama ‹TÜ’de ‹letiﬂim Fakültesi
yok. Bu durumda yepyeni bir üni versite, s›rf bünyesinde iletiﬂim fakültesi var diye yay›n yapabilecek.
Ama 60 y›ll›k radyoculuk gelene¤i ne sahip ‹TÜ yay›n yapamayacak.
Sahiden öyle mi?
Biz diyoruz ki, bizim iletiﬂim fakültemiz yok ama, bu konuda öncüyüz. Türkiye’deki ilk üniversite
radyosuyuz. Yüksek Frekans ve
Haberleﬂme kürsüsü burada. Bu
insanlar nerede e¤itim görecek?
Buras› ayn› zamanda bir laboratuvar... Öncü rolümüzden kaynaklanan bir hak istiyoruz.
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