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Kültürel farklılığa örnek teşkil edebilecek sosyal bir davranış, 
kişisel ölçekte pek kabul görmese de sosyal baskılanma sonucunda 
sürdürülebilir. Örf, adet, tutum gibi kavramlarla tanımlanabilecek söz 
konusu davranış şekli kişisel kanıksamayı zorunlu kılmadığından, 
ayırt edici olmasına rağmen, mekana ve zamana bağlı olarak büyük 
değişikliklere uğrayabilir ya da kaybolabilir. Böyle bir durumda korumak 
için çaba sarf edilecek en önemli alan belki de dille birlikte belli bir 
coğrafyanın ortaya çıkardığı duyguların ortak ifadesi, müziktir. 

Duyguların ifade edilmesinde, sergilenmesinde sosyal baskılanmadan 
ziyade kişisel kanıksamayı öne çıkaran ve bir güzellik arayışı olan müzik, 
bir coğrafyanın, bir anlayışın dolayısıyla bir kültürün ayırt edici başat 
unsurları arasındadır. Bu nedenle bir müzik eserini ya da anonim bir 
ezgiyi birlikte icra edebilmek, kişisel anlamda da bir kültüre ait olmanın, 
bu aidiyeti yaşayabilmenin ve yaşatabilmenin önemli göstergelerinden 
biri olarak kabul edilebilir. Bunun için öncelikle müzikal anlamda 
kişisel kabul edişi sağlayabilecek ve “ben”i “biz”le açıklayabilecek bir 
ortak hafızanın oluşması gerekmektedir. 

Ülkemiz açısından söz konusu ortak hafızanın tam anlamıyla 
oluştuğunu söylemek pek mümkün değil. Sıradan insanlar bir yana 
entelektüel düzeyde bile bir şarkının ya da bir türkünün tamamının 
makam ve tarz olarak icra edilebildiği görülmüş değildir. Bu kültürel 
aidiyetin bütünlüğünü engelleyici bir durumdur. Gelecek kuşaklar 
düşünüldüğünde ortaya daha vahim olumsuz bir tablo çıkmaktadır. 

Büyük kitlelere ulaşma imkanı açısından eşi benzeri görülmemiş bir 
mecra olan radyo, olumsuzluğu olumluya dönüştürebilecek önemli 
bir işlev üstlenebilir. Tespit edilecek THM ve TSM’nin güzel örnekleri 
kararlaştırılan tarihlerde ve saatlerde, aynı anda ve tekrar tekrar 
yayınlanıp en geniş kitlelere ulaştırılarak, hafızalara nakşedebilir. Bu 
konuda ülkemizin bütün radyocuları gıpta edilecek bir işbirliğine 
girerek, benzeri birçok çalışmanın zeminini de oluşturabilir. 

Ortak müzik yayınında sergilenecek bu işbirliğinin EBU nezdinde 
uygulandığını ve uluslar arası alana taşındığını düşünmek ayrı bir 
heyecan uyandırmaktadır. Ülkemizdeki özel radyolarla oluşturulacak 
bir platformun ulusal ve uluslar arası ölçekte birçok güzelliği hayata 
geçirebileceğine dair inancımız tamdır. 

Radyonun yapısında varolan çerçevelemeden ulaşma, sınırsızlık algısı 
ve görselliğin şova dönük, öne çıkarıcı havasından uzak olma özelliği 
rekabet ortamı içinde bile işbirliğini mümkün kılmaktadır. Radyonun 
bu özelliğinin gelecek hayalleriyle birleştirildiğinde daha büyük 
organizasyonlara zemin hazırlayabileceği düşüncesi birlikte türkü 
söylemek kadar keyif vericidir.

Radyo Birleştirir

“Ben”i “biz”le 
açıklayabilecek 

bir ortak 
hafızanın 
oluşması 

gerekmektedir.

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI 



RADYOVİZYON EYLÜL 09RADYOVİZYON EYLÜL 09

5  DOSYA: GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU 
 Kıvanç NALÇA

9  DOSYA:  MİKROFONDA HAYAL PERDESİ 
 Necmettin Tetik

10 DOSYA: HAYALİ KÜÇÜK ALİ 
 Didem ÖZTAŞBAŞI

14 DOSYA: KARAGÖZ’ÜN RAMAZANI 
 Necmettin TETİK

16 RÖPORTAJ: ÇAĞDAŞ MEDDAH:  
                 SİNAN BAYRAKTAR

 Meltem TÜRKMEN

19 DOSYA: RADYOLARDA TASAVVUF MÜZİĞİ
 Cihat GENCER

20 RÖPORTAJ: AHMET ÖZHAN
 Esra İLKKURŞUN

22  HAYAT HIZLI DEVİRDE ÇALAN BİR PLAKTI 
 Gülname Gümüş KURTGÖZ

25 RÖPORTAJ: DR. RIZA AKTURAN 
 Faruk SAYGILI

28 DOSYA: RAMAZANDA GÜNEYDOĞU MUTFAĞI  
VE BAYRAM

 Fatih YILMAZ

Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Adına Sahibi 
Radyo Dairesi Başkanı 
Şenol GÖKA 

Genel Koordinatör 
Birol UZUNAY 

Genel Yayın Yönetmeni 
Rıza ECE 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Çağlan TANKUR YÖRÜMEZ 

16

5 10 47

20 25

Yazı İşleri 
Esra İLKKURŞUN
Olgu TOKDEMİR
Meltem TÜRKMEN

Dış İlişkiler 
Ersoy HAKTANIR

İstanbul Temsilcisi 
Kıvanç NALÇA

Reklam Tanıtım 
Aksel KOÇAK

Yönetim Yeri 
TRT Genel Müdürlüğü 
Radyo Dairesi Başkanlığı 
OR-AN / ANKARA
Tel: 0 312. 463 31 78 
www.trt.net.tr
radyovizyon@trt.net.tr

Basım Tarihi 
25 Ağustos  2009

Yayına Hazırlık, Tasarım
Son1Saat Tanıtım Ajansı 
Simon Bolivar Caddesi 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Sokağı 4/1  
06680 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312. 439 30 75
Faks: 0 312. 439 30 76

ISSN 1309-0895
YAYIN TÜRÜ 
Yaygın / Süreli

Baskı
Fersa Ofset Baskı Tesisleri
Ostim 36. Sokak No: 5/C-D
Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312. 386 17 00 (pbx)
Faks: 0 312. 386 17 04
www.fersaofset.com

Kapak Fotoğrafı
Esra İLKKURŞUN

T R T   A Y L I K  R A D Y O  D E R G İ S İ 

Ey
lü

l 2
00

9/
 S

ay
ı: 

3

Hiç radyo okudunuz mu?

R
A
D
Y
O

3

TRT AYLIK RADYO DERGİSİ / EYLÜL 2009 / SAYI 3 

HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?



RADYOVİZYON  EYLÜL 09EYLÜL 09 RADYOVİZYON

31  DOSYA: BAYRAMLIK DÜRÜ  
 Lütfi KILINÇ

33  DOSYA: ERZURUM RAMAZANLARI  
 Feridun Fazıl ÖZSOY

36  DOSYA: NEREDE O ESKİ RAMAZANLAR  
 Ahmet BÜYÜKÇULHACI

37 RÖPORTAJ: LEVENT ÖZÇELİK 
 Olgu TOKDEMİR

41  BİR FUAR MASALI  
 Hakan ÖZALPUK

45  HAYATIN SESİNİ AÇ: RADYO ODTÜ 
 S. Koray HATİPOĞLU

47  BİR PRODÜKTÖRÜN KALEMİNDEN
 İSTANBUL İSTANBUL
 Rıza ECE

49  KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA TÜRKÇE  
 Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

52  SONBAHARI KARMAŞIK DUYGULARLA 
BEKLERKEN  

 Sina AKYOL

54  İZMİR BİR PRENSESTİR  
 Saadet BEKAR

56  RADYO TARİHİNDEN KISA KISA  
 Aksel KOÇAK

57 KİTAP TANITIMI: ÇAĞDAŞ TİYATROMUZDA 
GELENEKSELLİK

r a d y o v i z y o n

37 41

1928



RADYOVİZYON EYLÜL 09

Anadolu’da Ramazan 
ayı, farklı bayram 

gelenekleri ve yöresel 
mutfaklarıyla 

yaşanırken, sizlere 
biraz da olsa 

ülkemizin renklerini, 
kendi duygu ve 

yaşanmışlıklarımızla,  
kendi bakış 
açımızdan  

göstermek istedik.

EDİTÖRDEN

ÇAĞLAN TANKUR YÖRÜMEZ
caglan.tankur@trt.net.tr

Ramazan ve Bayram

Sonbaharın ve Ramazan’ın iç içe geçtiği bir ayda yine sizlerle birlikteyiz. 
Sonbahar denince aklımıza ilk gelen;  sararan yapraklar, serinleyen 
havalar ve hüzün olsa da bu sene Ramazan ayının da etkisiyle hüzün, 
yerini 81 ilde yaklaşık 45 dakika içinde birbirine ardışık diyebileceğimiz 
ezan sesinin,  aynı dua ve aynı niyetle Türkiye’nin doğusundan batısına 
70 milyonla yaşanmasına ve tabii bayram sevincine bırakıyor.

Biz de Radyovizyon olarak Ramazan’ın etkisiyle dergimizin içeriğinin 
büyük bir kısmını bu özel aya ayırdık. Eski Ramazanlar ve ramazan 
geleneklerini incelerken, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nu ve tabii radyoya 
uyarlanmış biçimi, ‘Mikrofonda Hayal Perdesi’ni anlattık. Geleneksel 
gösteri sanatlarından biri,  ‘Karagöz-Hacivat’ ile de,  bu gölge oyununu 
yazıya dökerek örnekledik.

Anadolu’da Ramazan ayı, farklı bayram gelenekleri ve yöresel 
mutfaklarıyla yaşanırken, sizlere biraz da olsa ülkemizin renklerini, 
kendi duygu ve yaşanmışlıklarımızla,  kendi bakış açımızdan göstermek 
istedik.

İlk oluşumu 1923 yılına dayanan ve 1935 yılında bugünkü haline 
gelen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 78.si devam ediyor. 28 Ağustos- 
6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen fuarın geçmişini ve bugününü 
ayrıntılarıyla sizler için özetledik.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının gücü ve etkileyiciliği tartışılmaz. 
Fakat biz bunu ne kadar doğru, güzel ve amacına uygun bir biçimde 
kullanabiliyoruz. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk 
Akalın, kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımını Radyovizyon 
Dergisi için kaleme aldı.

Teknoloji tüm hızıyla hayatımızda yer alırken, radyolar da bu teknik 
olanaklardan faydalanıyor ve yayınlarının iletim, ulaşım kalitesini üst 
düzeye çıkarmayı amaçlıyor. 4-5 yıldır uygulanan bir sistem olan uydu 
yayıncılığı da şu anda sadece ABD’de ve bazı Afrika ülkelerinde yapılıyor. 
Avrupa Yayın Birliği de önümüzdeki yıllarda bu sisteminin Avrupa’da 
kullanılmasına ilişkin çalışmalara başlamış durumda. Bu konuyla ilgili 
bilgileri teknoloji sayfamızda bulabilirsiniz.

Radyovizyon ekibi olarak şimdiden Ramazan Bayram’ınızı kutluyor, 
öneri, eleştiri ve yorumlarınızı  radyovizyon@trt.net.tr adresine 
bekliyoruz.

Önümüzdeki sayıda tekrar birlikte olma dileği ile…
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Tanzimatla birlikte başlayan Batılılaşma 

hareketleriyle, belirli dönemlerde kimi 

çevrelerce ilkel ve modası geçmiş bulunan 

geleneksel seyirlik sanatlar, nasıl oluyorsa bir 

şekilde hayatta kalmayı başarıyor 
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2000’li yılların tiyatrosundan, 
edebiyatına, televizyon şovlarından, 
stand-up güldürülerine, radyo 
yıldızlarının dinleyenleri kırıp geçiren 
sohbetlerinden, taklitlerinden, 
çizgi filmlere, hatta ve hatta otel 
animasyonlarına kadar her şey 
ama her şey, geçmişimizdeki kadim 
sanatların değişen, bazen gelişen 
bazen biraz yozlaşan türevleri belki 
de... 

Batı tarzı tiyatroyu ve onun kural ve kuramlarını 

evrensel kabul eden yaklaşımlar, Batı’nın kendi 

tiyatro serüveninde karşılaştığı kırılma noktala-

rıyla yüzleşince önemli bir gerçeğin farkına varır. 

Çünkü modernizm ve sonrasında Batı tiyatrosu, 

kendi geleneksel sahne sanatlarının yanı sıra 
Japonya’dan Bali’ye tüm dünyanın gelenek zen-
ginliğinin farkına varır. Epik tiyatronun kurucusu 
Brecht de gelenekselden beslenir, Vahşet tiyatro-
sunun kurucusu Artaud da... Kendi disiplinleriyle 
ardıllarına yol açan Barba da, Grotowski de...

Türkiye’de de Geleneksel Türk 
Tiyatrosu’na duyulan akademik ilgi 
Cumhuriyet döneminde kendini 
gösterir. 
Ramazan ayı, Osmanlı İmparatorluğu’nda bü-
tün geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinin, 
Karagöz’ün, meddahın ve orta oyununun görü-
lebildiği ve toplumun her kesimi tarafından bir 
arada yaşanabildiği, paylaşılabildiği bir dönem 
olmuştu her zaman... Günümüzde klasik biçim 
ve biçemleriyle yaşatılmaya çalışılan bu sanatlar 
hakkında elimize ulaşabilen kaynaklar sınırlı da 
olsa başta Prof. Dr. Metin And olmak üzere araştır-
macıların çalışmaları sonucunda Geleneksel Türk 
Tiyatrosu bilimsel bir tabana oturabilmiştir. Tiyat-
ro, sahne sanatları ve illüzyon konularında büyük 
bir uzman olan Prof. Dr. And’ın on bine yakın tas-
nif edilmiş kitabı ve dünyadan derlediği çok sa-
yıda sanat objesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
restore edilerek yeni bir kültür sanat merkezine 
dönüştürülen eski Ankara demir yolları bakım 
atölyelerinde, önemli bir kütüphanede yer ala-
cak. Kütüphanenin açılışının, Metin And’ın vefat 
yıl dönümü olan 30 Eylül 2009 tarihine yetiştiril-
mesi hedefleniyor.

Metin And’ın eserlerinden de öğrendiğimize 
göre Geleneksel Türk Tiyatrosu ile ilgili en önemli 
belgeler, Osmanlı döneminde düzenlenen şeh-
zade sünnet törenlerini anlatan Sürnâmelerdir.  
Şehzade sünnet düğünlerinde esnaf loncaları sa-
natlarını ve ürünlerini tanıtan görkemli gösteriler 

Kıvanç Nalça Prodüktör

DOSYA
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hazırlarlardı. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en 

seçkin örnekleri de bu düğünlerde büyük seyirci 

kitleleriyle buluşma imkânı bulurdu. 

Direklerarası, Ramazan aylarında orta oyunu, 

meddah, Karagöz gibi seyirlik oyunların merke-

ziydi. Direklerarası, İstanbul’da modern tiyatro-

nun kuruluş ve gelişmesinde çok önemli bir yere 

sahiptir. 

Burhan Arpad “Direklerarası” adlı kitabında, şöyle 

diyor;

“Sokaklar kapkaranlık, elleri muşamba 
fenerli insanlar, üçer beşer kişilik 
gruplar halinde, güle konuşa geçiyorlar. 
Teravih namazı yeni bitti. Oruçlarını 
tutmuş, namazlarını kılmış insanlar, 
Direklerarası’na gidiyorlar. Ramazan’ın 
ibadetlerini yerine getirmiş olmanın iç 
rahatlığıyla, Direklerarası’nda eğlenmeye 
gidiyorlar.

1880’lerden sonra Şehzadebaşı semtinde, 

Direklerarası’nda, çeşitli tiyatro binaları yaptırıldı. 

Kavuklu Hamdi, Abdürrezzak, Küçük İsmail, Şevki 

ve Kel Hasan Direklerarası’nın unutulmaz sanat-

çılarıydı. 1930’lardan sonra İstanbul’un sanat ve 

kültür etkinliklerinin Beyoğlu’na kaymaya başla-

ması Direklerarası’nın gözden düşmesi anlamına 

geliyordu.

Geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinin geçmişte 

tam olarak nasıl olduğunu bilebilmek aslında 

hiç de o kadar kolay değil. Çünkü meddah, orta 

oyunu gibi geleneksel sanatlar, bilinen öykülere 

yer veriyor olsalar da temelde doğaçlamaya da-

yanan metinsiz türlerdi. Bu sanatların eğitimi de 

usta çırak ilişkisine dayandığından, Cumhuriyet 

döneminin ilk yıllarında yaşayan son ustalar da 

aramızdan ayrılınca, aktarılan hikâyeler ve hikâye 

etme biçimleri yok olup gidiyordu. 

Geçmişte Ramazan aylarında yaşanan Gelenek-

sel Türk Tiyatrosu’yla ilgili bir diğer önemli kaynak 

kanalı da Osmanlı döneminde İstanbul’u ziya-

ret eden Batılı gezginlerin seyahatnameleridir. 

İstanbul’da Ramazan hayatından ve Geleneksel 

Türk Tiyatrosu örneklerinden etkilenen ve gör-

düklerini seyahatnamesinde ayrıntılı bir biçimde 

anlatan Batılı sanatçılardan belki de en önemlisi 

Nerval’dir.

1808 -1855 yılları arasında yaşayan Gerárd de Ner-
val, şair, yazar ve gezgindir. Birçok defa Türkiye’ye 
de uğramış, İstanbul’un en çok mezarlıklarını be-
ğenmiştir. 

 ‘İstanbul ne kadar garip bir şehir! İhtişam ve se-
falet. Gözyaşı ve sevinç. Hepsi bir arada. Dünya-
nın başka şehirlerine nazaran, kendi başına daha 
bir buyruk, daha bir hür. Dört ayrı millet, büyük 
ihtilaflara düşmeden bir arada geçinip gidiyor. 
Hepsi aynı toprağın çocukları. Birbirlerine karşı, 
bizimkilerden daha müsamahakârlar. Evet, çeşitli 
yerlerin ve çeşitli toplulukların insanları: Türkler, 
Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler...’

Bir Ramazan Bayramı günü Atmeydanı’na ge-
len Gérard de Nerval, Sultan Abdülmecid’in 
Sultanahmed’de bayram namazını kılışını şöyle 
anlatır; 

“Pera’nın Avrupalıları da, kalabalığa büyük sayıda 
karışmıştı; çünkü, bayram günlerinde, her din-
den insan, Müslümanların neşesini paylaşıyordu. 
İslam törenlerine dinsel inançlarından dolayı ka-
tılamayanlar için bu, en azından sivil bir şenlikti. 
Donizetti’nin kardeşinin yönettiği Padişah Ban-
dosu, Doğu müzik sistemine uyarak, çok güzel 
marşları tek sesli olarak çalıyordu..”

Nerval “Doğuya Seyahat” adlı 
eserinde izlediği Karagöz ve orta 
oyunu örneklerini ayrıntılı bir biçimde 
kaleme almıştır. 

Geleneksel seyirlik oyunları ve bu sanatları icra 
eden sanatçıları bir bütün olarak değerlendir-
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mek gerek. Zaten uygulamada da durum böy-

leydi. Örneğin Karagözcü meddahlık da yapabi-

lirdi, orta oyununa da çıkabilirdi. Orta oyununda 

hokkabazlık yapılır, Karagöz oynatılırdı. Gelenek-

sel Türk Tiyatrosu türlerinde “taklit” en önemli yeri 

tutuyordu. Pişekâr orta oyununa başlarken ‘falan 

oyunun taklidini aldım’ derdi. İnsanların, hayvan-

ların,  nesnelerin, bazen de çeşitli ağızların, dille-

rin taklidi yapılırdı. 

Oyunlarda ‘dişi konuşan’ diye adlandırılan kişi 

karşısındakine nükte yapmak fırsatını verirdi. 

Karagöz’de Hacivat; orta oyununda Pişekâr ‘dişi 

konuşan’ kişilerdir. Buna karşın ‘erkek konuşan’ 

diye adlandırılıp laf yetiştiren kişi, Karagöz’de Ka-

ragöz, orta oyununda ise Kavuklu’ydu. 

KARAGÖZ

Metin And’a göre Mısır kökenli bir 
sanat olan Karagöz, 17.yüzyılda 
bugün bildiğimiz formuna ulaşmıştır. 
Karagöz, daha sonraki yüzyılda 
büyük bir ilerleme göstermiş, 
Türklerin en sevilen gösterisi olmuştur. 
Karagöz oyunu açık bir biçimdir. Her 
olaya, her amaca kendini uyduran bir 
yöntemdir.

Karagöz, taklide ve karşılıklı konuşmaya daya-

nan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan 

gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına hayali, ha-

yalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, 

sandıkkar’dır. Oyunun hiç şüphesiz başrol oyun-

cusu Karagöz’dür. Okumamış bir halk adamıdır. 

Hacıvat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz 

ya da anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar 

yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir 

taraftan da Hacıvat ile alay eder.

Karagöz perdesindeki bütün tasvirler, 
Karagöz ve Hacivat dışındaki 
bütün yan kişiler sonuçta tarihi 
birer belge değerindedir.Aslında bir 
hayalperdesinde karşımıza çıkan 
dünya Osmanlı dönemi İstanbul’udur.

ORTA OYUNU

Orta oyununun, “Meydan Oyunu” ve “Kol Oyu-

nu” süreçlerinden geçip ulaştığı form; konuları, 

oyunların dramatik yapısı ve tipleri ile Karagöz’ün 

Perde’den Meydan’a inmiş şekli olarak değerlen-

dirilebilir..

Karagöz repertuvarındaki birçok oyun orta oyu-

nu repertuvarında da vardır. Oyunların dramatik 

yapısı ve temsil tarzı da birbirinin aynıdır.  Dil ve 

dilin kullanımı her iki türde de ortaktır. Karagöz 

oyununun “Hacivat” ve “Karagöz”’den ibâret iki 

önemli tipine karşılık, orta oyununda “Pişekâr” 

ile “Kavuklu” vardır. Karakter bakımından her iki 

oyunun esas tipleri olan “Kavuklu” ile “Karagöz” ve 

“Hacivat” ile “Pişekâr” bütün özellikleriyle birbiri-

nin aynıdır.

 “Karagöz” ve “Kavuklu” katıksız, arı bir halk dili ile 

konuştukları halde, “Hacivat” ve “Pişekâr” anlaşıl-

maz, süslenmiş bir Türkçe ile konuşurlar. “Pişekâr” 

ve “Hacivat”ın yapaylığına karşılık, “Kavuklu” ve 

“Karagöz”ün doğallığı bu iki tipin ayrıldıkları en 

belirgin noktadır.

Böylece, “Hacivat” ve “Pişekâr”, 
“Karagöz” ve “Kavuklu” toplumun iki 
ayrı zümresinin temsilcileri olarak bu 
iki zümreyi inanılmaz bir benzerlikle 
temsil edip asırlarca yaşatmışlardır.

MEDDAH

İstanbul Ramazan eğlencelerinin belki de en 

önemlisi Meddah, Dede Korkut ve Homeros ara-

sındaki bağdır adeta... Hikâye anlatma geleneği-

nin Asya’dan Avrupa’ya geçirdiği süreç, iki kıtanın 
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birleştiği eşsiz şehir İstanbul’da en üst seviyesi 
olan meddahlık sanatına dönüşmüştür. Hikâye 
dağarcığının çeşitliliği, güldürmenin yanı sıra 
çeşitli olayları da yansıtması ile diğer gelenek-
sel türlerden ayrılır. Dede Korkut, Köroğlu gibi 
geleneksel Türk kaynaklarından gelen konular, 
İslam geleneğinden gelen dinsel konular, Hz. Ali 
hikayeleri,İran  efsaneleri içinde bu büyük hikaye 
dağarcığını oluşturur. 

Karagöz ve orta oyunu göstermecidir. Meddahsa 
kimi hikayelerde benzetmeci,hatta gerçekçi bir 
üsluba bile sahiptir.Karagöz ve orta oyununda 
seyirci için oyun oyundur, oyuncu da oyuncu; o 
nedenle oyun sırasında bir özdeşleşme,oyunun 
havasına kendini kaptırma göremeyiz.Oysa med-
dah, seyircide bir coşkunluk,üzüntü,merak,acıma 
duygusu yaratır. 

Meddahlar hikayeye başlar ve bitirirken çeşit-
li söz kalıplarına başvururlardı. Kimi kez çeşit-
li ağızlardan kısa taklitler yapılarak hikayeye 
başlanır,hikayeden önce çeşitli tekerlemeler gö-
rülürdü.Daha sonra meddah hikayesini anlatır ve 
hikayenin sorumluluğunu hikayenin kaynağına 
bırakırdı. 

Meddahların hikâye anlatırken kullandığı iki şey 
vardır. Biri mendil, biri de asa... Mendil, hikâye an-

latırken bazen bir kuş olur kanatlanır, bazen de 

bir ninenin başörtüsü... Bazen terini siler meddah 

bu mendille, bazen uçan halı yapar üzerine biner, 

Kaf dağını aşar, dinleyenlerinin gözü önünde... 

Asa da bazen bir kılıç olur, bazen bir 
ihtiyarın bastonu, bazen de aşığın 
sazı... Fakat asayla mendilin, bir 
başka anlamı daha vardır, meddahın 
elinde ve dilinde... Bunlarla huzura 
çıkan meddah, şöyle diyordur aslında 
dinleyenlerine... Efendim, sürç-ü lisan 
edersem, bu değnekle dövün beni, 
hakkımdır... Eğer çok da ileri gidersem 
sürç-ü lisanda, bu mendille boğun 
beni, müstahaktır
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Çocukken en çok sevdiğim 

şeylerden biri (Superman 

olmadığım zamanlar dışında) 

radyo dinlemekti. Özellikle 

kış geceleri daha bir anlam 

kazanırdı...Çünkü dışarıdaki 

zemheri soğuğa, yağmura, 

fırtınaya inat, sobadan yayılan 

sıcaklığa karışırdı radyonun sesi... 

Mikrofonda
Hayal Perdesi

Necmettin Tetik 
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Düşünsenize el ayak çekilmiş herkes yatmış, 
sadece siz ve radyo baş başasınız... Hele bir de 
benim gibi hayalperest bir çocuksanız değme-
yin keyfime gitsin... İşte o zaman o sihirli kutu 
adeta şekil değiştirirdi. Çünkü zaman ve mekan 
gerçekliğini kaybeder ve hayal frekansım devre-
ye girerdi!  Radyonun içindeki oyun arkadaşlarım 
konuşur, birbirinden güzel şarkılar çalarlar, hika-
yeler, masallar anlatırlardı... Kimi zaman kızardım 
da oyun arkadaşlarıma çünkü beni duymazlardı! 

Ama benim için yılın en güzel zamanları Rama-
zan aylarıydı. Çünkü o zaman radyo daha bir gü-
zelleşirdi. Sebebi çok açık ve netti. En sevdiğim 
arkadaşlarımdan Karagöz ve Hacivat, yılın o vakti 
sihirli kutu radyoyu daha sık ziyaret ederlerdi. 
“Ramazan’da Bu Akşam” adlı programı heyecanla 

dinlerdim. Hele Hayali Küçük Ali’nin sesini du-

yunca kendimden geçerdim! Bazen Hacivat’ın 

bilmiş tavrına kızar ama çoğunlukla da Karagöz’e 

kahkahalarla gülerdim. Sonra ben büyüdüm, za-

man büyüdü. Teknoloji, akıl sınırlarını zorlar hale 

geldi. 

Çevremiz gerekli gereksiz birçok sesle 
doluydu artık. Fakat Karagöz’ün 
sesi kaybolmuştu. Belli zamanlarda 
görülen yıldızlar gibi bazı Ramazan 
gecelerinde ortaya çıkıyor ve 
kayboluyordu. 

Tıpkı radyonun “Nostalji” adı altında etiketlenme-

si gibi hazin bir dönem başlıyordu...

Üniversite yıllarında Geleneksel Türk Tiyatrosu 

dersinde Karagöz’e olan ilgim iyice arttı. Batı sa-

natı ve tiyatrosu ile o kadar içli dışlı olmuştum ki 

DOSYA
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geleneksel tiyatromuzun aslında ne kadar büyük 

ve zengin bir hazine olduğunu sonradan fark et-

tim. İyi ki de fark etmişim. Çünkü radyoya olan 

aşkımla Karagöz sevgim, mikrofonda bizi buluş-

turdu. Değil mi ki her ikisi de hayallerle hayat bu-

luyordu, değil mi ki sihirleri, dinleyenlerin sevgi-

leriyle, inançlarıyla harmanlanıyordu...Ve işin en 

keyifli yanı hem radyonun hem de Karagöz’ün 

hala hayal perdesini inatla açmalarıydı. Zaten si-

hirli kutunun ve Karagöz’ün şifresi “Hayal Perdesi” 

ve “Müzik”te gizliydi...

Tarih sahnesine baktığımızda, Geleneksel Türk 

Tiyatrosu’nun en renkli ve en zengin türü olan 

Karagöz’ün, yüzyıllar boyunca konuları, oyun ki-

şileri ve müziği ile geniş bir kitleyi ve farklı coğ-

rafyaları etkilediğini biliyoruz.

Karagöz oyunu, diğer geleneksel tiyatro türle-

rimiz olan meddah ve orta oyunundan farklı 

bir anlatım şekli içerir. Karagöz’ü özel kılan en 

önemli şey “Hayal Perdesi”dir. Çünkü somut dün-

ya ve soyut imgelemler, hayal perdesinde şekil-

lenir. Bu bakımdan Karagöz oyununda kullanılan 

doğaüstü motifler, özel bir nitelik kazanır. 

Konularını gerçek hayattan alan Karagöz’de aşk 

hikayeleri, işsizlik, fakirlik, balık tutmak ya da alış 

veriş yapmak gibi günlük yaşantımızdan izler 

H
ay

al
i K

üç
ük

 A
liRamazan geldi, hoş geldi!.. 

“Nerede o eski ramazanlar” sözü 

de yine sıkça sarfedilmeye başladı. 

Radyovizyon’un bu sayısında biz 

de eski ramazan geleneklerine, 

en çok da eski ramazan 

eğlencelerine yer verdik. Eski 

ramazanlarda toplumun eğlence 

alışkanlıklarına baktığımızda 

geleneksel tiyatromuzun ögeleriyle 

karşılaşıyoruz: orta oyunu, meddah, 

kukla, gölge oyunu...

taşıyan olaylara yer verilirken, zaman zaman bu 

olaylar; gerçek dünya, cin, peri, zebani, cadı gibi 

doğaüstü kişilikler ile konuşan hayvanlar ve ej-

derhalardan oluşan mitolojik yaratıklar gibi mo-

tiflerle işlenerek anlatılır.

İşte bu anlamda Karagöz, radyo için bulunmaz 

bir malzeme niteliği kazanır. Hayal etme dü-

şüncesi, anlatılan illüzyona girme hevesi, yaşa-

mın içinden bizlere seslenmesi, müzikleri, ses 

ve efektleri...Bir de üzerine Hayal Perdesini ve 

Karagöz’ün açılışında okunan bölümü koyduğu-

muz zaman bu tespitin çok daha yerine oturdu-

ğunu görebiliriz.

Bu perde çeşm-i ehl-i zahire bir nakş-ı surettir
Rümuz erbabına amma ki temsil-i hakikattır

Cihana benzedüp Şeyh Küşteri bu perdeyi kurmuş
Müşabih eylemiş ecnasa tasviri ne dikkattir

Hevadar-i safaya neş’e bahş eyler bunun seyri
Hakikat-bin olan erbab-i tab’a aynı ibrettir

Ne var bilmez vera-yi perdede amma budur tahkik
Lisan-i hal ile hal-i cihanı bir hikayettir
Eğer dikkat olursa Karagöz’e Hacivat’a

Mealin fehm eden ehl-i kemale başka halettir
Nice ma’na olur melhuz tahtında bunun seyret

Nikatın anlasın ehli deyü arz-ı nezakettir
Sönünce şem’ eşhas-ı suver nabud olur birden

Cihanın bi-bakaa olduğuna işte işarettir...”
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Bizde gölge oyunu, Karagöz’le eş anlamlı sayı-
lır. Ve Karagöz deyince de ilk akla gelen isim-

lerden biri Hayali Küçük Ali’dir.

Hayali Küçük Ali ya da gerçek adıyla Mehmet 
Muhiddin Sevilen... Geleneksel gösteri sanatla-
rımızın önde gelen bu ismi, Cumhuriyet öncesi 
Karagöz sanatının en önemli temsilcisi, Cumhu-
riyetin kuruluşundan sonra  Atatürk’ün huzurun-
da gösteri yapmış ve onun tarafından desteklen-
miş bir sanatçıdır. 

1886 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Muhittin 
Sevilen, Davutpaşa Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 
PTT’de çalışmaya başlar. I. Dünya Savaşı’nda as-
kere alınır, terhis olduktan sonra tekrar eski işine 
döner. Ankara’da Paket Postahanesi memuruy-
ken 1944 yılında emekliye ayrılır. 

Hayatının çok erken bir döneminde, 
henüz sekiz yaşındayken Karagöz 
sanatına merak salan Mehmet 
Muhittin Sevilen, bu sanatı, devrinin 
ünlü Karagözcülerini seyrederek 
öğrenir. Karagözcülüğü meslek 
olarak seçmesinde en büyük desteği 
Safvet Efendi’den alır ve ünlü 
Karagözcülerden Hayali Saraç 
Hüseyin’in yanında Karagözcülüğe 
başlar. İlk kez 1900 yılında, 14 
yaşındayken Fatih‘in Draman 
Mahallesinde Karagöz oynatan 
Mehmet  Muhittin, oynadığı 
“Hımhımlı Mandıra”yla çok beğenilir. 
“Hayali Küçük Ali” takma adını da 
işte o zaman alır ve bu isimle tanınır. 

“Bu perde insanların gözünde bir suretin resmi-
dir. Fakat, din adamlarına göre tanrısal hakikatin 
temsilidir. Şeyh Küşterî, bu perdeyi dünyaya ben-
zeterek kurmuş, «tasvir»i,  türlü varlıklara benzet-
miş, bu ne dikkattir.  Bu nu izlemek isteyenlere 
neşe; hakikati görenlere ise ibret verir. Perdenin 
arkasında ne var bilinmez ama ger çek budur. 
Dünyanın halinin hal diliyle hikâyesidir. Eğer 
Karagöz’le Hacivat’a dikkat edilirse, anlamını 
anlayan ol gun kimseler için bu başka bir haldir. 
Seyret, bunun altında nice anlam düşünülebilir, 
nükteden anlayanlar için bu bir incelik gösterisi-
dir.  Mum sönünce, suretten ki şiler yok olur; işte 
bu, dünyanın sürekli olmadığına işa rettir...”

Tıpkı radyonun düğmesini kapatınca o dünyanın 
da yavaş yavaş solması gibi... Ama bu hayalleri 
yaşatan ve Karagöz’ü ölümsüz kılan en büyük 
etken de burada gizlidir zaten diyelim ve tarih 
sahnesinde yol almaya devam edelim... 

Özellikle radyonun hayatımıza girdiği dönemler-
de Geleneksel Türk Tiyatrosu da son dönemlerini 
yaşıyordu. Çünkü zaman değişmiş, sinemanın 
cazibesi ve mikrofonun büyüsü; “Direklerarası” 
kültürünü de bu değişim rüzgarıyla alıp hafızala-
rımızın arka sokaklarına sürüklemişti.

Artık, tarihe tanıklık eden bu mekanlarda Osman-
lı Beyzadelerinin kalplerini çalan, bir bakışı için 

etrafında pervane oldukları, Kantocu Şamran, 

Cilveli Zarife, Beyoğlugülü Kamelya değil, uzak 

diyarlardan gelen görüntüler izleniyor; küçücük 

sihirli kutudan çıkan sesler, Safiye Ayla’lar, Zeki 

Müren’ler, ajanslar dinleniyordu. Radyoların üze-

rindeki dantel örtüler özenle kaldırılıyor; açıkçası 

daha önce hiç şahit olmadıkları yeni dünyalara 

seyr-ü sefer etmenin hazzını yaşıyordu insanlar...

Orta oyununun son temsilcileri Abdürrezzak 

Efendi, Kavuklu Ali, Pişekar, Dümbüllü İsmail ve 

daha niceleri zamana ve radyo denilen bu sihirli 

kutunun kayıtsız şartsız egemenliğine birer birer 

teslim oldular... Radyo, yalnızca gösteri mekan-

larını ve izleyicilerini değil, onun da ötesinde 

mesleklerini almıştı. Bunların içinde yalnızca 

Dümbüllü İsmail ve Hayali Küçük Ali (Muhittin 

Sevilen), değişime küsmeyip direnerek, çağa 

ayak uydurabildi. Tuluat ve orta oyunu geleneği-

ni “Hayali” kimliğiyle birleştirdi. 

“Mikrofondaki Hayal Perdesi” açıkça söylemeliyim 

ki sadece TRT’nin katkılarıyla bir yerlere getiril-

meye çalışıldı. (Hala da çalışılıyor.) Fakat çok sesli 

radyoculuk döneminde kültür-sanat politikala-

rını güçlendirmek yerine radyonun müzik-istek 

hattına dönüştürülmesi bence hem kendi adı-

mıza hem de dünya kültür mirası adına oldukça 

büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Çünkü birçok 

Didem Öztaşbaşı Prodüktör

DOSYA
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özel şey gibi elimizin altındaki bu hazineyi; kültür 

kitaplığımızın en ücra köşelerine attık.  

Bu noktada; geçmişten aldığı zengin kültür ve 

birikimle bugün, Geleneksel Tiyatromuzu unut-

mak ya da ellerimizle bu geleneğimizi başka kül-

türlere vermek ne derece doğru olur bunu tar-

tışmalıyız. Bizde Karagöz, sadece Ramazan çerezi 

olarak algılanırken bugün Yunanistan Karagöz’e 

sahip çıkmış ve Karagöz’ü, “Karagozis” adında bir 

dünya markası haline getirmeye çabalamaktadır. 

Yılın her mevsimi açık olan, sayıları onlarla ifade 

edilen “Karagozis Tiyatroları” bunun en güzel 

örneklerinden biri. Yine Yunanistan’daki gerek 

devlet radyoları gerekse özel radyo istasyonları 

tarafından her daim yayınlanan bir “Karagozis” 

oyununa denk gelmeniz de kuvvetle muhtemel. 

Üstelik farklı dillerde dinleme seçeneği sunul-

makta. 

Karagöz, içerdiği zengin kültür ve malzeme ile 

yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutmuştur. 

Başka bir deyişle İtalyanların ustalıklı halk sanatı 

“Commedia Dell’Arte”, ne ise “Karagöz” de odur. 

İtalyanlar “Commedia Dell’Arte”yi uluslararası bir 

övünç kaynağı yaparlarken, “Karagöz” bu şansa 

sahip olamamıştır. Karagöz bugün unutulmaya 

yüz tutmuştur. Daha çağdaş ve bilinçli bir eğitim 

için “Karagöz ve Geleneksel Türk Tiyatromuz”dan 

yararlanılarak yeni bilimsel çalışmalar yapılabilir. 

Radyo istasyonları bu anlamda değişik ve teşvik 

edici projelerle hem eli kalem tutan gençlere 

hem de dinleyicilere farklı bir vizyon sunabilir...

Sonuçta; eğer hala kulaklarımızda Karagöz ve 

Hacivat’ın sesleri ilk çocukluk anılarımızdan iti-

baren çınlıyor ve bugün dahi tebessüm ederek 

hatırlayabiliyorsak bunu başta Hayali Küçük Ali 

olmak üzere; emek veren bütün ustalarımıza 

ve radyo günlerine borçluyuz... Her ne kadar 

Ramazan’dan Ramazan’a hatırlasak da aslında 

Karagöz ve Hacivat hayatımızın her alanında ta-

nış olduğumuz uzak-yakın akrabalarımız gibi... 

Bu anlamda hangi dönemde ve ne 
şekilde olursa olsun Hayal Perdesi 
kapılarını kalplerimize, duygularımıza 
açtığı andan itibaren hepimiz bu 
dünyaya girmeye hazır değil miyiz?

Güzel bir Eylül akşamında radyomun 
hayal frekansı,  “Karagöz ve Hacivat” 
a ayarlı olacak... Bütün ustalarımızın 
mekanları cennet, ruhları şad olsun...

Her ne kadar sürç-i lisan ettimse affola!

İşlek zekası, üstün el becerisi, taklitçiliği, güzel ve 

farklı ses özellikleriyle Hayali Küçük Ali, “Karagöz” 

sanatının görülmeye layık son temsilcilerinden 

biri olur. 60 yılı aşkın sanat yaşamı boyunca, sa-

dece Karagöz oynatıcılığı yapmakla yetinmez; 

Karagöz tasvirleri keserek  koleksiyonlar oluştu-

rur, uzun yıllar TRT’de radyo programları gerçek-

leştirip sunar, filmler çeker, kitaplar yazar, med-

dahlık yapar.

Radyodaki Karagöz seslendirmeleriyle 
Karagöz oyunlarımızı tüm ülke 
insanımıza tanıtmış ve sevdirmiştir. 

Öğrenci yetiştirmeye de büyük önem veren Ha-

yali Küçük Ali, halkevlerinde Karagöz öğretmen-

liği de yapar. Birçok oyununun metnini kendi ya-

zan sanatçı, yapıtlarını ülkenin dört bir yanında 

halkevlerinde ve halkodalarında sergiler. Oğlu 

Kemal Sevilen’i tasvir yapımında yetiştirmiş, to-

runu Tuncay Tanboğa’ya (Torun Çelebi) el ver-

miştir. 

Hayali Küçük Ali’nin oyunlarında kullandığı dil, 

doğal, anlaşılır ve içtendir. Eskilerin Karagöz 

oynatırken kullandıkları kaba, açık-saçık sözleri 

kullanmamıştır. “Karagöz” oyununu, hiçbir özel-

liğini bozmadan günümüze taşıyarak, yapma-

cıksız şekilde aktarmayı ustaca başarmış ve bu 

konuda onlarca ses bandı doldurup, bu sanatın 

gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır. 1974 

yılında Ankara’da hayata veda eden Hayali Küçük 

Ali-Mehmet Muhittin Sevilen, ömrünün sonuna 

kadar Karagöz sanatını yaşatma çabasından vaz-

geçmemiştir 
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EFEKT- Hayali Küçük Ali’den bir Girizgah... 
(30-45 saniye...) Müzik azalırken 
Hacivat’ın sesini duyarız...

HACİVAT- Hay hak! Nerede benim arkadaşım, 
yoldaşım, biricik Karagöz’üm?

KARAGÖZ- Geldi yine benim çırpı bacaklım!

HACİVAT- Ah Karagöz’üm, seni bir gün 
görmesem divane olurum...

KARAGÖZ- Sana bir gün vurmazsam 
kahrolurum!

HACİVAT- Benim bir tanecik arkadaşım!

KARAGÖZ- Ah benim mor patlıcanım!

HACİVAT- Benim işvebazım!

KARAGÖZ- Benim hilebazım!..

HACİVAT- Benim mini mini beyim!

KARAGÖZ- Söyle koca şebeğim!

HACİVAT- Karagöz’üm bana dert oldu. Çoktan 
beridir soracağım, şimdi aklıma geldi. 
Bundan bir hafta önce seni çarşıda 
gördüm, acele acele gidiyordun.

KARAGÖZ- İşim vardı!

HACİVAT- Elinde de kazanyağlısı vardı... 
Kazanyağlısına bayılırım.

KARAGÖZ- Ben de tencerenin ballısına 
bayılırım.

HACİVAT- Tencerenin ballısı olur mu 
Karagöz’üm?

KARAGÖZ- Kazanın yağlısı olur da, tencerenin 
ballısı olmaz mı?

HACİVAT- Karagöz’üm, kazanyağlısı simit 
demektir...

KARAGÖZ- İyi de benim sana söylediğim şey 
helva tenceresi...

HACİVAT- Nasıl?

KARAGÖZ- Helvayı pişirirler, sonra tabaklara 
koyarlar. Tencere boş kalır. Dibi ballı 
olmaz mı? Onun adına tencerenin 
ballısı derler... (Güler)

HACİVAT- (Güler) Senin o dediğine kirli bulaşık 
derler Karagöz’üm!

KARAGÖZ- Neyse... Bana ne bulaşıktan!

HACİVAT- Karagöz’üm niye somurtuyorsun 
bu güzel bayram gününde? Bu 
kederinin sebebi nedir?

KARAGÖZ- Ne bileyim pullu kedilerin sepeti 
nedir?

HACİVAT- Başkasının yanında pişmiş tavuk gibi 
sırıtırsın, bana gelince surat asarsın! 
(Durur) Bırak şimdi onu bunu. 
Aklıma ne geldi!

KARAGÖZ- (Anlamamıştır) Kim göçerken 
bakıma geldi?

HACİVAT- (Güler) Biliyor musun aslında bugün 
çok ama çok sevinçliyim! Onun için 
de ne kadar Karagözlük yaparsan 
yap kızmayacağım!

KARAGÖZ- Kara gözlük mü alacaksın!

HACİVAT- Canım efendim bırak şakayı! 
Biliyorsun yılın sultanı geldi...

KARAGÖZ- Yılan satan mı geldi??? Haydi 
bana eyvallah hacicavcav! Ben 
gidiyorum!

HACİVAT- Dur Karagözüm iki gözüm... Yanlış 
anladın. Yani hepimizin sofralarına 
bereket geldi.

Örnek “Karagöz” metni
Mikrofonda Hayal Perdesi

Karagöz’ün Ramazanı”
Yazan Necmettin Tetik

DOSYA
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KARAGÖZ- Hay babana rahmet! Şunu baştan 

diyeydin ya... (Gevrek gevrek güler.) 

Eee... Ver bakalım o zaman payımıza 

düşeni!

HACİVAT- Ne payından bahsediyorsun 

Karagözüm?

KARAGÖZ- Bana bak mum bacaklı kerata, 

pataklarım ha! (Kızgın) Sen hepimizin 

sofrasına börekli et geldi demedin 

mi!

HACİVAT- Börekli eti de nereden uydurdun 

Allah aşkına! Bereket geldi dedim. 

(Durur) Madem dalgınsın sana biraz 

ipucu vereyim!

KARAGÖZ- (Heyecanlı) Ver ver hacicavcav... 

Hem giyeriz hem de yeriz!

HACİVAT- (Yılgın) Yine neyi yanlış anladın 

karagözüm!

KARAGÖZ- Ne yanlış anlaması! Kirazlı pabuç 

vereyim dedin ya köftehor!

HACİVAT- (İmalı bir şekilde iç çeker.) Neyse... 

Ben yine de sabırlı olayım. (Durur) 

Şeyy... Bak Karagözüm... Aylarımızın 

sultanı, hayırlı olsun demeye 

gelmiştim.

KARAGÖZ- Sultanı mı hayırlayacağız?

HACİVAT- Anlaşıldı Karagözüm ikigözüm... Sen 

anlamazlığa vuruyorsun.

KARAGÖZ- Tepelerim ha! Mum bacaklı kerata, 

ben balık mıyım da sazanlığa 

vuruyorum!

HACİVAT- Canım efendim, uzatmayayım, 

Ramazan geldi!

KARAGÖZ- Bu aralar pek konuşmadık ama 

madem öyle, hoş geldi safa geldi!

HACİVAT- (Derin bir nefes alır.) Şükür... Aferin 

karagözüm!

KARAGÖZ- İyi de ben zaten Ramazan’ın geldiğini 

biliyorum ki...

HACİVAT- (Keyifle) İyi ya canım efendim ben 

de bu yüzden sana gözünaydın 

demeye geldim!

KARAGÖZ- Peki bana neden geldin be birader! 

Sabaha kalmış kaç saat. Sabahı zor 

edip kapıma dayanmışın... (Durur, 
meraklı) İyi de sen Hafize Hanımla 
oğlunu nereden tanıyorsun?

HACİVAT- Allah Allah! Hafize hanımla oğlu da 
kimmiş ki?..

KARAGÖZ- Pataklarım ha kerata! Kim olacak, 
bizim Ramazan işte! Dün askerden 
geldi...

HACİVAT- Tüh! Allah müstehakını versin! Ben o 
Ramazan’ı anlatmıyorum ki!

KARAGÖZ- (Şaşkın) O Ramazan’ı aldatmıyor 
musun?

HACİVAT- Canım Karagözüm sen iyice 
saçmaladın ve de kötü halde 
karıştırdın! Hani oruç tuttuğumuz 
günler yok mu? Hani bir ay boyunca 
gece kalkıp en güzel yemekleri 
yemiyor muyuz?

KARAGÖZ- Amin! Her ay pencereye bakıp 
ekmek mi yiyoruz? (Muzip) Ya 
sonra?

HACİVAT- Sonra... Güzel niyetler ediyoruz... 
Dualar ediyoruz ya Karagözüm!

KARAGÖZ- (Güler) Eee ben zaten bunları 
biliyorum!

HACİVAT- O halde neden böyle beni 
delirtiyorsun Karagözüm?

KARAGÖZ- Bir latife de ben yapayım istedim 
mum bacaklı kerata! (Güler) Hadi 
gel mutfağa gidelim. Sahura ne 
kaldı ki... 

HACİVAT- Ah Karagözüm ikigözüm! (Gülerler) 

EFEKT- Hayali Küçük Ali’nin son bölümü 
girer. (50 saniye.) 

SON

NOT

 Bu “Karagöz” oyunu Necmettin Tetik tarafından yazılmış ve 
“Gecenin İçinden” programında Ramazan ayı boyunca “Sahur 
Öncesi Hikayeleri” başlığı altında yayınlanmıştır.
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Dergi okurlarımız için bize kendinizi tanıtır 
mısınız?
Ben Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro - Dra-
matik Yazarlık Bölümü mezunuyum. Mezun ol-
duktan sonra bir süre yazarlık çalışması yaptım. 
Sonra da 2003 yılında kendi tiyatromu kurdum 
“Sinan Bayraktar Tiyatrosu”.O tarihten bu tarafa 
faaliyetlere devam ediyorum, zor ve sıkıntılı da 
olsa ısrarla çalışmalara devam ediyorum. 
Bu arada 5 kitabım yayınlandı. Bunlardan biri salt 
meddah hikâyelerinin derlendiği bir kitap oldu. 
İlk “Denizatı” adlı meddahlık sanatı gösterisi ile 
perdelerimi açtım.

Bu noktada sormak istiyorum tiyatro ile iliş-
kiniz nasıl başladı? Daha önceki eğitiminiz 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bi-
limi idi.
Evet, daha önce Halk Bilimi eğitimi aldım. Bu bö-
lümde okurken geleneksel Türk tiyatrosu çok il-
gimi çekti. Daha öğrenci iken meddahlık üzerine 
araştırmalar yapmaya başlamıştım. Hatta 3.sınıfta 
Sait Faik’in hikâyelerinden oluşan bir meddahlık 
gösterisi hazırladım ve okulda oynadım. Sonra 
Karagöz ve orta oyunu üzerine çok çalıştım. Bir 
çocuk oyunu yazdım “Karagöz Efsanesi” adlı. Bu 
oyunu yazarken geleneksel Türk tiyatrosu un-
surlarını bir araya getirdim. Amatörce yaptığım 
o ilk çalışmaların sonunda anladım tiyatronun 

“Hak dostum hak!”

“Söyledikçe sergüzeşti verir 

bezme letafet

Dinle imdi bende-i acizden hoş 

bir hikâyet.” 

(Yaşadıklarını anlattıkça meclise 

neşe verir. Şimdi aciz kulundan 

hoş bir hikâye dinle.)
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Çağdaş Meddah

Meltem Türkmen



 RADYOVİZYON 17

tozunu yuttuğumu. Daha sonra onu hiç hapşı-

ramıyor insan, hep kalıyor. Bunun arkasından da 

tiyatro bölümüne girdim. O gün bugündür koş-

turup duruyorum tiyatro adına.

Sizi meddah yapan temel dertleriniz, tema-
larınız, takınaklarınız nelerdir?
Halk tiyatrosundan zaman içinde öğrendiğim bir 

şey var, meddahlık tiyatro sanatının çetin ceviz 

bir dalıdır. Ve bu yüzden terk edildi belki. Biraz da 

demode oldu diye düşünüldü. Geleneksel Türk 

tiyatrosu üzerinde çalışanlar ve Karagöz sanatçı-

ları da derslerini çalışmadılar. Benim meddahlık 

ilgim çok eskiye, radyodaki Orhan Boran ve Yuki 

programlarına kadar gidiyor. İlkokul, ortaokul 

yıllarında klasik öğretmen, arkadaş taklitleri ya-

pardım. O yıllarda sınıfın meddahıydım ben as-

lında. Batı tiyatrosu ile geleneksel Türk tiyatrosu 

arasında bir fark var, tek kişilik bir Batı tiyatrosu 

oyunu oynadığımızı düşünelim. Örneğin, “Bir 

Delinin Hatıra Defteri”. Dekor var, kostüm var, o 

döneme ait semboller, göstergeler var. Size Batı 

tiyatrosunda her şey hazır sunuluyor. Konu, de-

kor, kostüm, makyaj... 

Seyirci sahnede olup biten için 
kendisini yormuyor. Ama Türk halk 
tiyatrosunda, sadece meddahlıkta 
değil Karagöz’de de bu hazır 
malzemenin hiçbiri yok. 

Sahne boş. Meddah çıkıyor, dekoru anlatıyor, 

kostüm giymeden kişiyi tasvir ediyor ve seyirciye 

bırakıyor. Ben “Hoca Bakkal” diye bir oyun oynu-

yorum. Bu oyunda bakkalı anlatırken, her seyirci, 

eminim kendi mahallesindeki bakkal dükkânının 

dekorunu düşünüyor. Ya da benim anlattığımı 

kendisi dekorluyor zihninde, hoca bakkalın kıya-

fetini kendisi giydiriyor. İşte Türk tiyatrosu, özel-

likle meddah ve Karagöz, seyirciyi ‘sanatçı’ kılmak 

anlamında çok kudrete sahip... Ama bunun üs-

tünde düşünülmüyor.

Siz oyunlarınızı hazırlarken hangi geleneksel 
kaynaklardan besleniyorsunuz?
İlk oyunum kendi çocukluğumda tanıdığım 

insanlardan oluştu. “Niyetçi Murat Ağa” adlı bir 

oyunum var. Okuduğum ilkokulun karşısında bir 

niyetçi dükkânı vardı, çok ilginç bir adamdı sahi-

bi. Kitapçı Fevzi vardı benim bir dönem yanında 

çıraklık yaptığım. Barakadan bir kitapeviydi orası. 

Yani birebir gerçekliklerini vermeden, önce ken-

di biriktirdiğim insanları ortaya çıkardım ve tiyat-

ronun gerektirdiği kurgu ile yazdım. Sonra kişilik 
bozuklukları üzerine çalışma yaptım bir psikiyat-
rist ile. Kişilik bozukluklarının farklı birer karakter 
oluşturması ile psiko-dramatizasyona dönüştü 
çalışmalar...

Yazarken malzeme önemlidir, o malzeme 
kendi söyler. Şiir değil de oyun olarak yazdı-
ran malzemenin sizi çağırdığı yer neresidir?
İnsan... İnsanı merak ediyorum ben. 

Yani insanların en çok merak ettiği 
şeyin bir başka insan olduğunu 
düşünüyorum. 

İnsanlara baktığımda yaşadığı yeri, sosyal haya-
tını, acılarını, kahırlarını merak ediyorum. Son yıl-
larda ‘kahır’ meselesine taktım. Kahır çok ağır bir 
duygu. Şimdi basıma hazırlanan bir oyunum var, 
iddialı bir oyun olacak “Yusuf ile Züleyha”. Orada 
Züleyha’nın kahrını anlatıyorum örneğin. İşte ti-
yatrocu, insanı merak ettiği için tiyatro yapıyor 
galiba.

Sinan Bayraktar için ‘sahnede öykü oynuyor’ 
deniyor, bunu bize anlatır mısınız? Anlattık-
larınızla izleyicinin zihninde ne tür bir tartış-
ma başlasın istiyorsunuz?
Seyirciyi etkilemek çok zor, seyirci artık televiz-
yona bağımlı hale gelmiş. Televizyon ile terbiye 
edilen seyircinin gözü için tiyatroda öyle bir şey 
sunmalısınız ki dikkatini çekebilesiniz. Çünkü se-
yircinin sabrı yok artık. Televizyonda hızla tüketi-
liyor her şey, onu televizyonun, futbol maçının 
başından kaldırıp tiyatroya getirmek başlı başına 
bir iş. Geldiğinde de seyirciyi yakalamak için ona 
farklı bir şey sunmak zorundayım. Sahnenin çok 
güçlü bir illüzyonu var, seyirciye “siz de benimle 
oyun oynayın” duygusunu aktarmaya çalışıyo-
rum bu yüzden ben. Bu yüzden sahnede öykü 
oynamak meddahlığın kendisi oluyor.

Peki, nasıl tepkiler alıyorsunuz?
İlk yıllarda bu kadar şeyi nasıl ezberlediğimi me-
rak ediyorlardı. Sonra “bu anlattığın insanları biz 
biliyoruz, bu insanlar artık yok ve biz onları özlü-
yoruz” dediler. İlk oyunlarımda anlattığım insanlar 
yetmişli yılların son temsilcileriydi, “insanlaşmak” 
yolundaki gayretlerimizin birer timsaliydi onlar 
ve bu duygu seyirciye geçti. Bir de kişilik bozuk-
lukları ile ilgili yaptığım çalışmalarda özellikle psi-
kiyatristlerden ilginç tepkiler aldım. Bütün kişilik 
bozuklukları oyunlaştırılınca aradaki farklar daha 
iyi görülmüş. Çünkü hastalar kendilerini gizleye-
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biliyormuş. Bunu anlatabilmek de 
çok mutlu etti beni.

Küreselleşmenin tek biçimli-
leştirme tehlikesine karşı, halk 
bilimi ürünlerinin korunmasına 
yönelik “ Somut Olmayan Kül-
türel Mirasın Korunması Sözleş-
mesi” kabul edildi biliyorsunuz. 
Türkiye’den de “Halk Anlatıcıları 
ve Meddahlık Sanatı” baş eser 
olarak yer aldı. Bu noktada sizin 
oyunlarınız hem sanatın ince-
liklerini koruması hem de konu-
larını güncel tutarak bir sentez 
yakalaması açısından önemli. 

Siz önemli bir misyon üstlenmiş durumdası-
nız. Ne söylemek istersiniz?
Bu soru bütün konuşmalarımızın can damarı... 
Bu konuda Gazi Üniversitesi, Kültür Bakanlığı ve 
UNESCO tarafından uluslar arası bir sempozyum 
düzenlendi. Ben de katıldım.

Orada “Hoca Bakkal” ı sergilediniz... 
Evet. “Hoca Bakkal” ve “Ankara Sokaklarının Deli-
siyim” adlı iki gösteri yaptım. Hatta “Hoca Bakkal” 
bir kez daha istendi. Çok hoş bir gündü benim 
için. Bu sempozyumdan sonra benden fotoğ-
raflar istendi, yazdığım oyunları ve projelerimi 
verdim. Ama sonra bir daha ses çıkmadı. Ben de 
bununla ilgili bir planlama yapılacak mı diye he-
yecanla bekliyorum. 

3 yıl oldu kabul edileli ama... 
Bu bir gayret işi... Sanatçılar yalnız kalıyor bu ül-
kede.

Çağdaş tiyatronun etkisinin yoğun olduğu 
bu zamanda meddah oynamak bir risk mi-
dir?

Tabii ki risk... Afişinizi koyun, deyin 
ki meddah gösterisi var. Batı tiyatrosu 
terbiyesinden geçmiş kaç seyirci merak 
edip gelir? Belki de meddaha yeni bir 
isim bulunmalı artık...
Meddahlığa “stand up” yakıştırması yapılı-
yor...
Stand up bir tiyatro değil. Meddahlığa stand up 
demek büyük bir cahillik zaten. Geleneksel tiyat-
romuzu bilmemek demek bu. 

Kültürel yozlaşmanın bizi getirdiği yer... 
Aynen öyle... Meddahlık çok özel bir çalışma, çok 

özel bir gayret gerektirir. Stand up öyle değil. 
Meddah tek kişilik bir tiyatrodur, derinliği vardır. 
Stand up yapanlara halkımızın meddahlık unva-
nını vereceğini sanmıyorum.

Değişen ve bizi düşünmeye zorlayan her şey 
gibi “tiyatro”ya da yeniden tanım yapma zo-
runluluğu hissediyor musunuz?
Hissediyorum tabii. Ben okulda bir sürü şey 
öğrendim ve ‘er meydanı’ na çıktım. Bu sefer ‘er 
meydanı’ bana bir şeyler öğretmeye başladı. Bu 
çileli bir yoldu. Tiyatro bir sanat ve bilim, yüksek 
rütbeli tiyatro bilim adamları diyor ki ‘tiyatro bir 
eğlencedir’. Evet öyledir. Okullarda kafamız eği-
tiliyor bilimsel anlamda. Ama sonra tiyatronun 
öğreti alanının kalp olduğunu görüyorsunuz 
sahnede... Tiyatronun kalbi eğittiğini öğrendim 
ben. Seyirci oyun bittikten sonra kalbi ile bakıyor 
size. Ben de kalbimle bakmayı öğrendim seyir-
ciye. Tiyatronun sevgi bilgisi olduğunu fark edi-
yorum ben. Siz tiyatro yaparken tiyatro öğretiyor 
bunu seyircisine...

Kalbi ile bakan Sinan Bayraktar için Türk ti-
yatrosu nerede şimdi?
Temel sorun bu. Bugün, seyirci çağdaş tiyatroya, 
ne kadar kalbi ile bakıyor? Buna bütün tiyatro 
sanatçılarının yanıt vermesi lazım. Yani tiyatro-
nun asıl işlevi seyircinin tüylerini ürpertmek. Ben 
tiyatroya çok gidiyorum ama az etkileniyorum. 
Bu pek çok kişiden duyduğum bir eleştiri. Seyir-
ciyi zihinsel olarak ürpertecek, sahnedeki teatral 
yaşantıyı kuracak prodüksiyonların azaldığı orta-
da...

Peki, çözüm önerileriniz?
Tiyatro sanatçıları dersini çalışacak. Yönetmen, 
oyuncu, yazar... Temel dert bu olacak. ‘Ben seyir-
ciyi nasıl etkilemeliyim?’ diye soracak kendisine. 
Atölyesini, laboratuarını kuracak, kafasını patla-
tacak... Seyircinin tiyatroya gelmemesinin nede-
nini kendi içinde arayacak... Sanatçı, muz uğruna 
gidip medyada maymunluk yapmayacak örne-
ğin... 

Büyük Atatürk diyor ya: “Sanatsız 
kalmış bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş 
demektir”, 

eğer siz beslenmesi gereken damarı yok sayar-
sanız, seyirci boşluğu ne ile dolduracak? Dersle-
rimizi çalışmalıyız kısacası...
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Tasavvuf; İslam inancında Tanrıya 

ulaşma yollarından biridir. Başka 

bir tanıma göre ise, akıl marifetiyle 

erişilemeyen ilahi hakikatlere, 

sezgiyle ulaşma yoludur.

Tasavvuf müziğinin temelleri yaklaşık olarak İs-
lam dininin doğuşundan 200 yıl kadar sonraya; 
tarikatların ortaya çıkmasına, tasavvuf inancının 
gelişmeye başlamasına kadar uzanmaktadır. Hz. 
Mevlana müziğin Tanrı lisanı olduğunu söyler. 
Allah, Bezm-i Elest’te (Ben rabbiniz değil miyim? 
sorusunun sorulduğu meclis) ruhlara müzikle 
seslenmiştir. Bütün dünyada insanlar birbirleri-
nin dillerini anlamasalar da müziklerini hemen 
anlayabilmekte ve ortak duyguları paylaşabil-
mektedirler. 

Hiç bir sanat, insan ruhunu doğrudan 
etkilemekte müzik kadar başarılı 
değildir. Bütün bunlar bize müziğin 
tanrısal olduğu gerçeğini açıkça 
göstermektedir.

Radyolarda
  Tasavvuf Müziği

Cihat Gencer  TRT Müzik Dairesi Bşk. 
Türk Sanat Müziği Müdürü

DOSYA
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Anadolu’da Mevlevilik ve Bektaşilikle birlikte ge-

lişmesini daha da üst seviyelere çıkaran Tasavvuf 

müziği, bilhassa Mevlevi ayinleriyle doruk nok-

taya ulaşmıştır. Klasik müziğimizin dâhi bestecisi 

Dede Efendi’nin  “DEDE“ lakabı Mevlevilikte çile-

sini tamamlayanlara verilen bir unvandı. İsmail 

Dede Efendi ayinler, ilahiler besteleyen bir tekke 

bestecisi olduğu kadar, klasik müziğimizin de en 

önemli bestecilerinden biridir. Klasik müziğin 

beslendiği esas kaynak batıda kilise, bizde ise 

tekkedir. Camilere enstrüman girmemiştir ama 

müzik hep vardır. Teravih namazlarında her se-

lamdan sonra ikişer ilahi okumak birçok yerde 

halen devam etmekte olan bir adettir. Bayram 

namazlarında okunan tekbir; klasik müziğimizin 

en önemli temsilcilerinden Mustafa Itri Efendi’ye 

aittir. Bu kısacık ama muhteşem melodi bütün 

Müslümanlarca bilinir ve huşu içinde hep bir 

ağızdan söylenir. 

Klasik müziğimizin en önemli 
kaynaklarından Tasavvuf müziği 
ilk olarak Ankara Radyosu’nda icra 
edilmeye başlanmıştır. 

1950’lerde Konya’da yapılan Mevlana Törenlerine 

İstanbul Radyosu ney sanatçısı Niyazi Sayın ve 

Ankara Radyosu ney sanatçısı Selami Bertuğ da 

katılırdı. Ayrıca Hafız Mevlithan Kani Karaca çok 

yakın zamana kadar o törenlere iştirak etmiş ve 

radyolardaki ilk icracılar arasında yerini almıştır. 

Hukuki engel yüzünden ilk yapılan programlar-

da ilahi, dini müzik, ya da tekke müziği gibi hiç 

bir tanımlayıcı isim kullanılmazdı. Ergun Balcı’nın 

yaptığı “Beri Gel Barışalım, Sevelim Sevilelim” 

gibi programlarda tasavvuf müziği eser isimleri 

yayınlanırken; sevgiden bahseden, insan sevgi-

sinden tanrı sevgisine  ulaşmanın ya da sevginin 

dostluğun önemini anlatan, örnek eserler şeklin-

de anonslar edilir, tasavvuf müziği ismi asla kul-

lanılmazdı. Zaten henüz “Tasavvuf Müziği” ismi 

bilinmemekteydi. 

1957’de henüz çok genç bir radyo sanatçısı olan 

Ahmet Hatipoğlu ve Mustafa Seyran, Konya’da 

yeni yeni turistik amaçlı kutlanmaya başlanan 

Mevlana törenlerine izleyici olarak katılırlar. Bu-

rada yapılan amatörce icra onları üzer ve töre-

nin sonunu getiremeyip salondan ayrılırlar. Bu 

işin radyolarda profesyonelce ve hakkıyla yapı-

Tasavvuf Müziği’ni 21. yüzyıla taşıyan isimlerden birisiniz. Sanatınızı Türk 
Sanat müziği alanında sürdürürken tasavvuf müziğiyle tanışmanız nasıl 
oldu?
1984 yılında Şan Müzikholü’nde Güldeste konserlerimde tasavvuf musikisini ilk 

sahne konseri halinde 15 dakika da olsa icraya başladım. Ve ben o zaman TRT 

İstanbul Radyosu kadrolu Türk Müziği Ses sanatçısıydım. Şunu demek istiyorum 

ki söylediğiniz iki müzik hayatımda her an var olmuştur ve olmaya devam ede-

cektir. 

Tasavvuf müziği ile tanışıklığım 5 yaşımda babamla başlamıştır, 
Konservatuarda devam etmiştir,  Türk Tasavvuf Musikisi ve 
Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nı bulmamla bir katrenin 
ummana kavuşması gibi Tasavvuf Müziği’nin deryasına kavuşmuş 
oldum.
Türk Sanat Müziği eğitiminin bu müziğe yatkınlığınızda bir etkisi var mı?
Türk Sanat Müziği ile Tasavvuf Musikisi arasında sözel içerik haricinde hiçbir fark-

lılık yoktur.  Tasavvuf müziğini icra edebilmek için zaten Türk Müziği’ni bilmek 

gerekir. 

Batı enstrümanları kullanarak sufi felsefeyi dünyaya taşımak mümkün 
mü? Yoksa kendine has üslup ve icra özelliklerine sadık mı kalınmalı?R
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lu (tambur-vokal), Arif Biçer (ney), İhsan Özgen 
(kemençe) ve Ergun Balcı’dan (ritm) oluşan ilk ta-
savvuf müziği kadrosu teşekkül etmiş olur. Fakat 
henüz tam bir tasavvuf müziği ekibi değildir bu. 
1975’te “dini müzik” tabirinin tepki çekeceği dü-
şüncesiyle Tasavvuf Müziği ismi Ergun Balcı ta-
rafından ortaya atılır ve kabul görür. 1977’de o 
zamanlar Ankara Radyosu’nda Program Müdürü 
olan Gökçen Solok tarafından “olur” imzalanır ve 
sadece erkeklerden müteşekkil Ankara Radyosu 
Türk Tasavvuf Müziği Korosu olarak düzenli kayıt-
lara ve yayınlara başlanır

Daha sonraki yıllarda bayan 
sanatçıların katılımı ve saz ekibinin 
de genişlemesiyle; tasavvuf müziği 
yayınları ve konserleri (yurt içi ve 
dışında) büyük bir izleyici kesimine 
ulaşarak bugünlere kadar gelir. 

labilmesi fikri olgunlaşmaya başlamıştır artık. 

Repertuar oluşturma hazırlıklarına başlanır. O 

sıralarda çok fazla kaynak yoktur. Biri İstanbul 

Belediye Konservatuarı’nın çıkardığı ilahiler, di-

ğeri 1930’larda çıkan Rauf Yekta Bey’e ait kitaptır. 

Dedesinden, babaannesinden ilahi duyan, bilen 

getirir ve ilk kayıtlara yetecek kadar eser derle-

nip toplanmış olur. Dost meclislerinde Ahmet 

Hatipoğlu, Ergun Balcı ve Arif Biçer bu eserleri 

icra etmeye ve büyük bir beğeni toplamaya baş-

larlar. Bu müziği bir şekilde halka ulaştırma fikri 

gittikçe gelişir. 

O yıllarda Ergun Balcı dış yayınlarda görevlidir 

ve dış yayınlarda birkaç ilahi yayınlayabileceğini 

söyler. Yayından sonraki günlerde gelen tebrik 

ve istek mektuplarının yoğunluğu, hatta birçok 

dinleyicinin bizzat radyoya gelerek tebrik ve tak-

dirlerini bildirmesi üzerine Ergun Balcı TRT 1’e 

alınır. 

1965-1967 yılları arasında 150 kadar kayıt yapılır.  

O yıllarda dini yayınlarda prodüktör olan Faruk 

Ermemiş bu kayıtları kendi programında kullan-

mayı teklif eder. Bunun üzerine Ahmet Hatipoğ-

Her birey ve her toplumun kendi gelenekleriyle kendi yüreklerinin derinlerine 

gitmeleri Tasavvufi içtenlik adına doğru olanıdır. Yeter ki gelenekler İslam’ın 

olmazsa olmaz şartlarına aykırı düşmesin. Dolayısıyla içtenliği kaybetmeden 

her türlü yeniliği bu müziğin içerisine katmak gerekir. Nitekim klasik çalış-

malarımızın yanı sıra senfonik çalışmalarımız da olmuştur. Hz. Mevlana’nın 

700. Yılı dolayısıyla yaptığımız “Mevlana’nın Dilinden” albümü buna güzel bir 

örnek teşkil eder.

Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun Sanat Yö-
netmenisiniz aynı zamanda. Bu yılki sanat sezonunda ne gibi etkinle-
riniz var?
Bir önceki yıl olduğu gibi bütün birimlerimizle yurtiçinde ve yurtdışındaki 

konserlerimize devam edeceğiz. 

Geçen yıl Ramazan ayında Feshane ve Topkapı Kültür Parkı’nda Rama-
zan özel Programlarınız olmuştu. Bu yıl dinleyenlerinizle buluşacak 
mısınız?
Bu Ramazan’da da davet edildiğimiz bütün yerlerde Tasavvuf Musikisini icra 

etmeye çalışacağız.

1968 yılında başlayan profesyonel sanat yaşamınızın 41. yılındasınız. 
Bu yıla özel bir albüm çalışmanız var mı?
Albüm çalışmalarımız hiç ara vermeden devam ediyor. Tasavvuf Müziği’nde 

“Ramazan İlahileri”, “Edeb Ya Hu”, “Mevlana’nın Dilinden” gibi albümleri dinle-

yicilerimize sunmuştuk. Bu serimiz devam edecek. 
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45’lik ve 33’lüktüler... Üzerinde 

markaları olurdu ama en çok 

akılda kalanı küçük bir köpeğin bir 

gramofona mı, yoksa bir megafona mı 

ne; meraklı gözlerle bakan resmiydi:

“Sahibinin Sesi” ... 

Gülname Gümüş Kurtgöz Prodüktör
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“Anlamazdın anlamazdın kadere de inanmazdın 

Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın” 

Işık içinde uyusun Ayla Dikmen, yaşarken görme-
diği ilgi ve sevgiyi gördü Issız Adam filminde... 

Peki, nasıl olmuş da hayatımızın bu kadar içinde 
yer almıştı bu plaklar? 

Bir Amerikan bilim dergisinin 22 Aralık 1877 ta-
rihli sayısında şu satırlar yer alıyordu: 

“Geçenlerde Bay Thomas Edison, büromuza gel-
di. Masamızın üstüne küçük bir aygıt koydu. Bir 
kolu çevirdi ve aygıttan çıkan bir ses, bize sağlı-
ğımızın ne âlemde olduğunu sordu. Daha sonra 
bu aygıtın adının “Fonograf” olduğunu söyledi 
ve “umarım beğenmişsinizdir.”dedi. Aynı ses en 
sonunda bize iyi geceler diledi. Bu sözleri yal-
nızca biz değil, masamızın etrafına toplanan bir 

düzineyi aşkın insan da duydu.” 

Eldeki verilere göre ilk “ses-kayıt cihazı”nı Thomas 
Edison, 1877  yılında bulmuş ve adına da “fonog-
raf” demiş. Peki, kayda alınan ilk şarkı neymiş bi-
liyor musunuz? 

Mary’nin küçük bir kuzusu vardı 
Edison’un konuşan makinesinin, yani fonografın 
seri üretimine 24 Nisan 1878 günü New-York’ta 
başlanmış. İlk birkaç aygıtı alan gezginci tanıtım-
cılar, yanlarındaki plakları ücret karşılığı gittikleri 
yerde dinletmişler ve kazançlarının bir bölümü-
nü, komisyon olarak Edison’un şirketine ödemiş-
ler. Bu komisyon, fonograflarla birlikte verilen 
plakların kirası olarak alınıyormuş. 

Bu arada ticaret ahlâkını görüyor-
sunuz değil mi? Şimdi bin bir 

zorlukla yapılan bir filmin, 
yazılan kitabın, kaydedilen 

Eski plaklardı onlar... Pikaba özenle yerleştirilir, iğ-
nesi ihtimamla temizlenir ve siyah parlak halkala-
rın en önündekine yavaşça bırakılırdı. Şöminede 
yanan kuru dallar gibi çıtırdardı ses.

Eski plaklardı onlar... Torsan 
marka bir pikapta çalan eski 
plaklar...
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CD’nin korsanını ertesi gün çıkarıyorlar ve eserin 

sahibini gören hayran kitle, kendisine korsan ya-

pıtı imzalatabiliyor. 

New-York’ta yapılan gösterilerden birinde “Yan-

kee Doodle” adlı parça “Jules Levy” tarafından 

kornetle çalınan ilk enstrümanlı müzik kaydı 

oldu. 

Şimdi burada siz sanıyorsunuz ki, Thomas Edison 

yaptı fonografı, yaptı plağı; paraya para; Dolar’a 

Dolar demedi. Hayır, öyle olmamış. Evde kullanı-

lacak pikapların ilki de Edison Şirketi tarafından 

1878 yılında 10 Dolar’dan piyasaya çıkmış. Ama 

gelgelelim kayıtlar kötü, üstelik pikap da kolay 

çalıştırılamıyormuş. Üstüne üstlük plaklar ajan 

filmlerindeki ses bantları gibi kendi kendini imha 

ediyormuş. 

Düşünsenize “Mary’nin küçük bir kuzusu vardı” 

şarkısı çalarken plâk imha oluyor, Mary de, küçük 

kuzu da telef oluyor. Amerikalılar da paralarını te-

lef etmemek için plâğa hiç ilgi göstermemişler. 

Satış grafiğindeki bu düşüşten sonra Edison’a ne 

oldu dersiniz? 

İşte buraya yazıyorum. Kendime 
başarısız bilim adamı dedirtmem. 
Her bir buluşu Graham Bell buldu 
dedirtmem! 

Ve sözünde de durdu. Bir gün muhayyilesinde, 

bir ampul yandı ama henüz ampulü icat etme-

diği için bu nesnenin ne işe yaradığını anlamadı. 

Sonradan durumun farkına varınca ampul bü-

tün Amerikan evlerinin camlarında parlamaya 

başladı. 

Sonunda Graham Bell’in de zihninde bir ampul 

yanmış, boru çiçeği gibi açılan ilk geliştirilmiş 

gramofonu bulmuştu. 

Şimdi sıkı durun, bu bölüm çok ilginç. 1887 yılına 

kadar plâklar silindir şeklinde imiş! Düşünsenize 

plâkçıya, bugünkü adıyla “müzik market”e gidi-

yorsunuz. “Bana Hadise’nin “Düm tek tek” şarkısı-

nı sarar mısınız?” diyorsunuz. Tezgâhtar koca bir 

kartona ya da mukavva kâğıdına Hadise’nin silin-

dirini sarıyor. Daha doğrusu silindiri yardımcısı-

nın sırtına yüklüyor ve peşinize takıyor. Tüy sıklet 

Hadise neyse de Pavarotti’nin plağı nasıl olurdu 

kim bilir? Zavallı çırak iki büklüm: “Oo sole mioo-

oo! Mamma mia, çok ağır!” diye söylene söylene 

giderdi herhalde.

Efendim bu arada Washington’a bir Alman göç-
men gelir. Hep Türkler Almanya’ya göçecek değil 
ya... Adı Emile Berliner... Soyadından kendisinin 
Berlin dolaylarında yaşadığı anlaşılmakta... Bu 
göçmen belki de sıla hasreti çekiyordu ve biz 
Türklerin bağlama sesini özlemesi gibi “Alman 
laterna”larını özlemiş olmalıydı:

“Burada bu müziği dinleme olanağı 
yok. Bari ben de gramofon yapayım.” 
demiştir büyük olasılıkla. 16 Mayıs 
1888 günü Berliner, “ilk disk şeklinde 
çalan plak ve gramofon”un tanıtımını 
Philadelphia Franklin Enstitüsü’nde 
yaptı. 

1913 yılında ilk taşınabilir gramofon Londra’da 
geliştirilmiş... I.Dünya Savaşı’nın patlamasıyla, 
İngilizler bunalımlı günlere gramofon ve İskoç 
viskisi ile dayanmaya çalışmışlar. 

Gel zaman git zaman, 1944 yılında bizim bildi-
ğimiz “ Hİ-Fİ plaklar” İngiltere’de Decca Şirketi ta-
rafından geliştirildi. O zamanlar Marlen Ditrich’in 
plağa okuduğu “Lily Marlen” adlı şarkısı, savaş 
yorgunu askerlerin gönüllerinde taht kurmuştu. 

Başta “Sahibinin Sesi” markalı plaklardan söz 
etmiştim ya, şimdi de o, burnunu gramofonun 
içine sokan küçük köpek resimli markanın öykü-
sünü aktarayım size. 

1900’de New-Jersey’de bir plak şirketi ilk kez üze-
rinde tanıtım etiketi olan plâklar üretti. Bu etiket-
lerin üzerine basılan marka, Francis Barraud’un 
bir tablosundan esinlenerek bulundu ve plâklara 
“Sahibinin Sesi” markası kondu. 

Barraud’un tablosunda resimlediği köpek “Nip-
per” de gerçekten bir gramofondan sahibinin 
sesini dinliyordu. Barraud hasta olan kardeşinin 
sesini plağa aldırmış, sonra da bunu kardeşinin 
köpeğine dinletmişti. Barraud önce fonograf 
dinleyen bir köpek resmi yaptı ama fonograf 
üreticileri resme pek ilgi göstermediler. O da fo-
nografı silip yerine bir gramofon çizdi ve bu tab-
losunu “Gramofon Company”ye sattı. 

İlk stereo plak da 1958 yılında ABD’de 
satışa çıkarıldı. 

Bakın radyoda çalınan ilk istek programı ise 
Nazi Partisi’nin işine nasıl yaramış: Berlin’de De-



utschlandsender Radyosu’nda Heinz Goedecke 
tarafından hazırlanan “İstemek sizden çalmak 
bizden” adlı program, 25 Ekim 1936’da ilk kez ya-
yınlanmış. Daha sonra da düzensiz aralıklarla 26 
Mart 1939’a kadar sürmüş. 

Bu fikir bir önceki Noel’de doğmuş. O gün 
Weimar’daki bir dinleyici radyoya telefon edip, 
parça isteğinde bulunmuş. Barnabas Von Geczy 

bir konser veriyormuş. Radyodakiler programın 
yapımcısını telefona çağırmışlar. Dinleyici isteği-
ni ona da yinelemiş ve parası neyse vereceğini 
belirtmiş. Elbette Goedecke böyle bir parayı ala-
mayacağını belirtir. Bunun üzerine müziksever 
dinleyici Nazi Partisi’nin kampanyasına 20 Mark 
gönderebileceğini vurgular. Bu, radyo idaresince 
de uygun görülür ve istek parça çalınır. 

Bu program daha sonra tüm Almanya tarafından 
büyük bir ilgiyle karşılanır ve Nazi Partisi’ne hatırı 
sayılırı bir destek sağlar. 

İşte böyle... Ne istek şarkılar çaldım 
da bir günden bir güne “neyse parası 
verelim” diyen olmadı. Biz daha çok 
buzdan jeton yapmasını seviyoruz 
galiba. 

Neyse... Ben size “Mary’nin mini minnacık bir ku-

zusu vardı”yı çalayım... da nasıl olacak?  En iyisi bu 
işi radyoda yapmak... Beklerim efendim. 

Tüm anlatım ve yazım zenginliğiyle Türkçemiz...Türkçe düşünmeyi, dilimizi 
doğru ve güzel konuşup yazmayı özendiren program “Doğru Türkçe”, hafta içi 
her gün 12.45’te Radyo-1’de...
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Özellikle arabalarda kullanılan bu sistem, insan-

ların birçok hizmetten yararlanmasını büyük öl-

çüde sağlıyor. Bu radyo hizmetlerinde, 100’den 

fazla servis sağlayıcı, CD kalitesinde müzik, haber 

ve ülke radyolarına yer veriyor. Çalan parçanın 

detaylarını, trafik ve hava durumu bilgilerini içe-

ren zengin bir çeşitlilik söz konusu. 

Radyo yayını, dijital uydulardan bütün ülkeyi 

kapsayacak şekilde yapılıyor. Uydu sinyallerinin 

zayıf kaldığı ya da uyduyu hiç görmeyen vadi ve 

benzeri yerlerde ise güçlendirmek amaçlı tekrar-

layıcı sistemler döşenebiliyor. İki servis sağlayıcı, 

1992 yılında yapılan lisans sözleşmesi ile yayın 
hakkını elde etti ve bu ikisi yani XM ve Sirius şim-
di Kablolu TV ve dijital uydu yayınlarında olduğu 
gibi aylık olarak ödenen belli bir ücret karşılığın-
da üyelerine hizmet veriyor. Tabii bu servislerden 
yararlanmak için özel ekipmanlara sahip olmanız 
gerekiyor. 

Dr. Rıza Akturan uzun yıllardır Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yayıncılık sistemleriyle ilgili çalış-
malar yapıyor. Dr. Akturan’la uydu radyo yayıncı-
lığının geldiği son nokta üzerine söyleştik. 

Uydu yayıncılığı alanında hizmet veren bir 
şirkette çalışıyorsunuz. Şirketiniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Tabii, bizim şirketin üç tane bölümü var. Birincisi 
yapımcılık bölümü; bu bölüm program üretimi 
yapar. Onlarca stüdyomuzda program üretiyo-
ruz. Stüdyolara DJ’ler geliyorlar, söz ya da müzik 

Belli bir yöne doğrultulmuş 

anten gerekmeksizin yapılan 

uydu radyo yayıncılığı son 

yıllarda ABD’de oldukça 

yaygınlaştı. 
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Uydu Yayıncılığı

Faruk Saygılı Uzman
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programı üretiyorlar. Aynı şekilde dışarıdan ünlü-

ler de gelip şov programı yapıyorlar. Ayrıca hazır 

programlar da alınıyor. Mesela CNN, CBS, BBC 

gibi radyolar da var. Biz onları da yayınlıyoruz. 

İkinci bölümünü pazarlama kısmı oluşturuyor. 

Tabii yapılanlar satılmaya çalışılıyor. Benim oldu-

ğum teknik tarafında ise network tasarlanıyor ve 

çalıştırılıyor. Network hem uydular hem de kara-

sal vericilerden oluşuyor.

Peki doğrudan radyo alıcısına yayın yapan 
şu anda kaç tane uydu var?
Bizim üç aktif uydumuz vardı bir tane de yerde 

tutuluyor yedekte. Yakın zamanda bir uydu daha 

gönderdik. Sonuçta toplam dört tane uydu ola-

cak uzayda. Bunların ikisi aynı anda yayın yapa-

cak, ilk üç uydu değişmeli olarak her gün sekiz 

saat boyunca bir frekansı alacak, diğer uydu da 

öbür frekansı kullanacak.  Sonuçta sadece iki 

frekans aynı anda yayın yapacak. Böylece büyük 

alanı olan Amerika kıtası üzerinde maksimum 

servis kalitesini sağlamış olacağız.

Kısa bir süre önce birleştiğimiz başka 
bir uydu radyosu şirketinin de dört 
uydusu var ve iki tanesi başka bir 
teknolojiyle aynı anda yayın yapıyor. 
Şu anda tek çatı altında hepsini 
yönetiyoruz.

New York gibi büyük şehirlerde uydu alışı 
çok iyi sağlanamıyor, aracın içine ulaşamıyor 
ise o zaman karasal vericiler mi devreye gi-
riyor?
Amerika’nın bütün büyük şehirlerinde ve 

Kanada’da karasal vericilerimiz var. Onlar da tabii 

uydunun göremediği yerlere konuluyor mesela 

büyük binaların olduğu şehirlere... Küçük şehirle-

re de gerekli olduğu kadar yerleştiriliyor.

Böyle kaç tane verici var?
Yüzlerce. Sayısı ihtiyaca göre sürekli değişiyor.

Peki yayınların kapsama alanı nedir?
Uyduların kapsama alanı tüm Orta Amerika’dan 

Alaska’ya kadar uzanıyor. Ancak kapsama alanın-

da olan her bölgeye servis veremiyoruz. Yerel 

yönetimin izin vermesi lazım.

Kaç kanal ile yayın yapıyorsunuz?
Geçen yıla kadar iki ayrı şirket ayrı ayrı yayın ya-

pıyorlardı. Geçen sene birleştiler ve şimdi her iki 

şirketin en iyi kanalları tek çatı altına alındı. Rek-

lamsız müzik kanalları, pop, rock, hip-hop, dans, 

elektronik, klasik, caz, dünya müziği, dini, spor, 

komedi gibi türlerden oluşan toplam 200’ün 

üstünde radyo kanalı, 3 tane video yayını yapan 

kanalımız var. Ayrıca data yayını yapan başka ka-

nallarımız mevcut. 

Hedef kitle daha çok otomobilde seyahat 
edenler olduğuna göre bunun amacı ne?
Video daha çok arka koltukta oturan çocuklar 

için... Radyonun taşıdığı sinyal içinde çizgi film 

ve eğlence kanalları var. Uzun yolculuklarda ço-

cuklar arka koltuktan bunları takip edebiliyorlar. 

Bir de data kanallarımız var. Data kanallarımız 

sayesinde hava durumunu ön panelde görebi-

liyorsunuz ya da film listelerini... 

Kısa bir süre önce çıkan yeni 
servisimiz ile en yakın yerdeki 
benzin istasyonlarını, fiyatlarını 
öğrenebiliyorsunuz. Başka bir 
servisimiz ile hava alanındaki 
uçakların kalkış saatlerini, 
gecikmelerini takip edebiliyorsunuz. 

Biraz da trafik servisimizden bahsedeyim örne-

ğin bulunduğunuz yerde trafik sıkışıklığı var.  Siz 

o alandaki bütün yolların trafik yoğunluğunu uy-

dudan alabiliyorsunuz.  Böylelikle ekrandan han-

gi yolların açık olduğunu görebiliyor, aracınızın 

içindeki akıllı sistem sayesinde gideceğiniz yere 

en kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. 

Avrupa uydudan radyo yayıncılığında hangi 
noktada peki?  
Bizim yaptığımıza benzer şekilde Avrupa Birliği 

de uydudan radyoya doğrudan yayıncılığı baş-

latmak istiyor. Bazı frekanslar ayrılmış durumda 

ve o konu için belirli şirketler çalışıyorlar. Şu anda 

sistem geliştirme aşamasındalar. 

Abone sayısı konusunda neler söyleyebilir-
siniz?
Yaklaşık olarak 19 milyon abonemiz var. 

Standart abonelik ücreti ne kadar?
12.95 dolarlık aylık bir abonelik ücreti ile stan-

dart bağlantı satın alınabiliyor. Bu ücretle bütün 

radyo kanallarını alabiliyorsunuz. Ayrıca data ser-

visleri ve televizyon servislerini almak isterseniz 

ilave bir ücret daha ödemek gerekiyor. 
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Internet ve telefona da yayıncılık 
servisimiz var. Bunun avantajı, 
internet ya da  cep telefonundan 
radyo servislerine ulaşabilmeniz. Tüm 
servisleri satın alırsanız yaklaşık 20 
-25 dolar tutuyor.

Hangi dillerde yayınlar var?
En çok İngilizce ve İspanyolca kanalımız var. 
Kanada’da Fransızca da konuşulduğu için Fran-
sızca kanallarımız da var. 

Umarım Türk radyo kanalları da bir gün bu 
platformda yer alır. 
Çok isterim. Ben de TRT yayınlarını Amerika’da 
internet üzerinden dinliyorum. Ayrıca yeni tek-
nolojileri ya da kapsama alanlarına geçişinizi 
mutlulukla takip ediyorum. Bir de isteğim var. 
Yayınları internetten dinleyenlerin yaşadığı ül-
kelerle Türkiye arasındaki zaman farkını IP numa-
rasından tespit edip, yayınları o ülkenin saatine 
göre ayarlamanız bir dinleyici olarak beni mutlu 
ederdi. 

İzmir doğumlu olup, Iz- 
mir Atatürk Teknik Lise-
si’nden sonra İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elekt-
ronik ve Haberleşme Mü-
hendisliği Bölümü’nü bi-
tirdi.  Amerika’da Teksas-
Austin Üniversitesi’nde 
master ve doktora yaptı.

Dünyayı kapsayan uydu telefon şirketi 
Globalstar’da Sistem Performans Analiz 
Grubunu yönetti. Bir cep telefonu tek-
nolojisi şirketinde Araştırma Geliştirme 
Grup Direktörlüğü yaptı. Sonra da, uy-
dudan radyo yayıncısı Sirius’ta göreve 
başladı. Şu anda Sinyal Dağıtım Sistemleri 
Bölümü’nün müdürlüğünü yapıyor.

Dr. Rıza Akturan

“Bir Ankara Akşamı”, günün yorgunluğunu radyo dinleyerek üzerinden atmak, 
müzikle, sohbetle hoşça vakit geçirmek isteyenler için... Her Pazar 18.00’de, TRT 
FM’de...
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Diyar-ı Bekir’de Ulu Camii avlusu, 

Şanlıurfa’da Ayn-ı Zeliha Gölü, Siirt Tillo’da, 

Hz.Fakirullah Bahçesi, Elazığ’da Harput 

Kalesi, Mardin’de tarihi Erdoba Konağı... 

Aylardan Mübarek Ramazan. Akşam ezanı 

ha okundu, ha okunacak. Kulaklar pür 

dikkat kesilmiş, birazdan yankılanacak sesi 

beklemekte. Dudaklarda dualar birbiri 

ardına dizilmekte usulca. Ortak dilek, Yüce 

Yaradan’dan tutulan orucun kabulü için. 

Güneş son ışıklarını da dağıtıp kaybolunca ufuk-

ta, ayın, yıldızların ve daha gökyüzünde asılı bin-

lerce kandilin yavaş yavaş parlamasıyla birlikte, 

işte beklenen an; “Allah-ü Ekber, Allah-ü Ekber”...  

Güneydoğu’da, Ağustos sıcağında binbir zah-

metle tutulan bir orucun daha sonuna gelindi 

işte. Gün boyu susuzluktan kuruyan dudakların 

suya hasreti bitti. Boş mideler şenlenmeye baş-

ladı bile çeşit çeşit tatlarla. Ama rağbet öncelikle 

buz gibi suya, şerbete, demli çaya. Kuruyan da-

marlar açılsın hele bir önce. Sonra sıra yemeğe 

de gelir elbette. Neler mi var sofrada. Göz atalım 

gelin, hep birlikte...

Güneydoğu mutfak kültüründe Ramazan ayı iftar 

sofralarının değişmezleri geliyor önce önümüze. 

Bahar kokulu çorbalar ve leziz aromasıyla “Çiğ-

köfte”... Diyarbakır’da “Lebeni”, Van’da “Ayran Aşı”, 

Fatih Yılmaz Prodüktör

DOSYA
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Siirt’te “Şehriye”, Mardin’de “Mercimek”, Elazığ’da 

“Kelecoş”, Malatya’da “Kavurmalı Erişte”, ya da “Pir-

pirim”, Gaziantep’te “Ekşili Malhıta”  iftar sofraları-

nın baş tacı yöresel çorbalardan sadece birkaçı-

dır. Şanlıurfa’yla ünlenen “Çiğköfte”yi tanımayan, 

tatmayan kaldı mı acaba? Yöre illeri arasında yer 

yer farklılıklar gösterse de, en çok rağbet göreni, 

“Şanlıurfa Çiğköftesi”dir. Hafif acılı ve bol baharat-

lısı çoğu zaman ana yemeğin bile önüne geçer 

bu diyarlarda. Tabii yanında mutlaka bol köpüklü, 

buzlu ayran olması koşuluyla. Hele bir de “Lavaş 

Ekmeği” de varsa yanında, değmeyin keyfinize 

gitsin...

Oruç açılıp, nefisler köreltilince biraz, Güney-

doğu’da namaza kalkar evin beyleri, hanımları. 

Bunda amaç, vakti dar olan akşam namazını 

daha fazla geciktirmemek ve gün boyu boş kalan 

mideyi bir anda tıka basa doldurup yormamaktır 

biraz da. Namaz sonrası yeniden sofraya oturu-

lur. Bu kez ana yemekler süslemeye başlar sofra-

ları. Yine kısa bir gezintiye çıkalım ve birlikte göz 

atalım Güneydoğu’da iftar sofralarına... Maharetli 

eller, neler neler pişirmiş acaba?

Siirt’te tabak büyüklüğünde ama incecik yapı-

lan ve “Kitel” adıyla bilinen yöresel köfteyi ve ya-

nında ıspanaktan yapılan “Pırtike”yi görüyoruz. 

Diyarbakır’a vardığımızda ünlü sulu bir et ye-

meği olan “Davudiye”yle karşılaşıyoruz. Meşhur 

Karacadağ pirincinden yapılan iri taneli pilavı 

yanına ne de güzel yakışıyor. Bir solukta Mardin’e 

uzanıyoruz. Kurulu sofrayı görünce “Allah Allah” 

diyesi geliyor insanın. “Kibe” adı verilen işkembe 

dolması öylesine haşmetli duruyor ki orta yerde, 

yanıbaşında duran diğer güzellikleri görmeye, 

tatmaya sıra gelmiyor bile. Şanlıurfa’ya vardığı-

mızda mevsimin özelliğine uygun olarak “Patlı-

canlı Kebap” ve “Boranı” yemeği karşılıyor bizi. Ee 

daha ne olsun. Elazığ’a çeviriyoruz yönümüzü bir 

çırpıda. Metreler ötesinden “Harput Köftesi’nin 

o nefis kokusuyla şenleniyoruz. Yanında da taze 

asma yaprağıyla incecik sarılmış etli sarma var. 

Malatya iki adım ötemizde, bir bakalım hele, ne 

varmış iftar sofrasında der demez “Analı Kızlı” ve 

“İmam Bayıldı” konuveriyor sofraya. Hakikaten 

ana-kız gibi duruyorlar sofrada. O kadar güzeller 

ki, imam görünce bayılıyor onlara. Aynı akıbete 

uğramadan rotayı Güneydoğu’nun son durağı 
Gaziantep’e çeviriyoruz. Gaziantepli yemeği se-
ver, yedirmeyi de tabii, her Güneydoğu insanı 
gibi. Öyle bir donatmış ki, dedik ya son durak 
diye. Bizler de kuruluyoruz bir köşesinden sof-
raya. “Söğürme, Zeyt Böreği ve Kilis Kebabı” ya-
nında bir de “Firik Aşı”. Allah olmayana da versin, 
cümlemize afiyet olsun.

Yemek bitti, sıra tatlılara geldi şimdi. 
Genelde Teravih Namazı sonrası 
ikram edilir tatlılar buralarda. Böylece 
yenilenler biraz da hazmedilmiş 
olur bu süreç içinde. Siirt’te bir çeşit 
helva olan “Aside”, Diyarbakır’da 
“Sütlü Nuriye”, Mardin’de “Zerde”, 
Şanlıurfa’da “Şıllık”, Elazığ’da 
“Künefe”, Malatya’da “Kaymaklı 
Kayısı Tatlısı” ve Gaziantep’te 
baklavanın her türlüsü ama en çok 
“Bülbül Yuvası” Ramazan’da ilgi gören 
yöresel tatlıların başında gelir.

İftarları ayrı, sahurları ayrı görsel bir şölen gibidir 
Güneydoğu sofraları. Yükü, zahmeti en çok her 
yerde olduğu gibi evin hanımları çekiyor tabii. 
Ramazan’da oruç bir yana, 30 gün boyunca he-
men her gün, birbirinden farklı çorbalar, salatalar, 
yemekler ve tatlılarla sofraları donatmak başlı ba-
şına bir meziyet zaten. Bir de yörede çok yaygın 
olan iftara misafir alma geleneği de olunca, Allah 
kolaylık versin demekten başka bir şey gelmiyor 
elimizden.

Mübarek Ramazan sayılı gün misali 
gelip geçiyor ve yediden yetmişe 
herkesin özlemi Bayram gelip 
dayanıyor kapıya. Ev hanımları için 
telaşın büyüğü asıl şimdi başlıyor. 
Eee, ne de olsa adı bayram. Sofra da 
adına uygun olmalı. Eksik hiçbir şey 
kalmamalı. 

Bir de yatıya misafir varsa, daha bir özenli davran-
malı. Peki, ne yapmalı, ne etmeli, neler hazırlama-
lı?  Yine kısa bir gezintiye çıkıyoruz birlikte.
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Siirt’te Bayram yemeklerinin baş tacı ünlü “Per-
de Pilavı”... Yanında da  “Üzümlü  Kayısı Hoşafı”. 
Mardin’de bir çeşit kızartılmış içli köfte olan “Irok” 
ve “Sebzeli Etli Kavurma”, Diyarbakır’da “Kabur-
ga Dolması” çoktan pişmiş, “Duvaklı Pilav”la 
misafirlerini bekliyor, duvağını kaldırmak üze-
re.  Şanlıurfa’ya vardığımızda “Mumbar, Kuzu 
İçi ve Ciğerli Bulgur Pilavı” sofrayı süslemiş bile. 
Elazığ’da “Kuzu Kızartması ve Karnıyarık” karşılıyor 
bizi. Malatya’da ne var ne yok diye baktığımızda 
“Gilgirikli Köfte ve Tiritli Fasülye”yle tanışıyoruz. 
Hadi bir de Gaziantep bayram sofrasına uğra-
yalım der demez ; “Buğulama Pilavı, Yuvarlama 
Köfte ve Semsek Böreği” konuveriyor önümüze. 
Yememek olur mu, bayram yemeği bu. Ardından 
da geliyor tatlısı. 

Güneydoğu’da bayram yemekleri, 
diğer yörelerimizden farklı olarak 
bayram sabahı, kahvaltı saatinde 
yenir. Bayram yemeğini farklı 
kılan özelliklerden biri de bu zaten. 
Sabahın erken saatlerinde bayram 
namazına giden beyler, ardından kısa 
bir mezarlık ziyaretinde bulunur ve 
hemen eve dönülür. 

Evin hanımı da zaten erkenden kalkmış, bir gün 
önceden başlattığı bayram yemeği hazırlıklarının 

son aşamasına gelmiştir. Herkes tamamlanınca 
önce bayramlaşılır ve çoluk-çocuk, genç-yaşlı 
hep birlikte sofraya oturulur. Ailenin büyüğü kısa 
bir dua okur önce. Ardından ilk kaşığı ağzına gö-
türmesiyle birlikte bayram yemeği faslı başlar. 

Büyük aileler, bayramın ilk gününü 
kendi evlerinde geçirir. Küçükler 
büyükleri ziyaret ederek el öper, 
çocuklar bayramlık alma sevincini 
yaşar. Güneydoğu’da çocuklar için 
bayram biraz da, ellerinde poşetlerle 
tanıdık – tanımadık herkesin 
kapısını çalarak şeker, mendil, para 
toplamakla geçer. 

Yöre insanı bu konuda duyarlı olduğu için, ka-
pısına gelen hiçbir çocuğu boş göndermez, 
gönlünü alır, sevincini paylaşır. Yeteri kadar para 
toplayan çocuklar da, öğleden sonra soluğu bay-
ram yerlerinde alır. Dönme dolaplara, faytonlara, 
çarpışan arabalara binerek çocukluğunun tadını 
çıkarır. Onlara bazen büyükler de eşlik eder. Bay-
ram biraz da insanın içindeki çocukluğu yaşa-
ması, yaşatması değil midir zaten...Hadi, sizler de 
buyurun Güneydoğu sofrasına, farklı bir mekana 
ve güzel bir bayrama..  

Mutlu Bayramlar...  
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Karacaoğlan’ın kastettiği doğanın canlanması, 

kovanın ballanması, ağacın dallanması, çiçeğin 

açması, yanımızın yöremizin rengarenk de değil 

rengahenk güzelliklerle bezenmesi elbet... Ama 

doğanın bağrından çıkıp şekillenen bayram 

manzarası ile insanın gönül bahçesinde açtırdı-

ğı bayram çiçekleri aynıdır diye düşünüyorum. 

Biliyoruz ki, doğanın kanunlarına, isteklerine ve 

ihtiyaçlarına ters söylemler ve eylemler insanlığı 

adına “Afet” dediğimiz sonuçlara sürüklüyor.

Bayramlar; özlediğimiz, istediğimiz, amaçladığı-

mız güzel duyguların üzerine su serperek onları 

birer filiz haline getirir..

Bayram; dost-düşman herkese barışı, kardeşliği 

fısıldar.. 

Yardımlaşmayı dayanışmayı hatırlatır.. 

Sevmeyi, saymayı öğütler..  

İnsanın ruhunun bedeninden daha güçlü oldu-

ğunu öğretir.

Başka zamanlarda kanlı-kinli olduğuna, bayra-

mın barış ve kardeşlik sağanağı altında sırılsıklam 

olmuş duygusu ile sarmaş-dolaş olur insan..

Cim karnında nokta, derya içinde balık, denizde 

bir damla gibi, 365 günde üç-dört günlük bir za-

mana denk gelse de, yaptıklarımız, yaşadıklarımız 

ve yaşattıklarımızla hatıralar dünyamızı aydınlatır, 

ısıtır ve çiçeklendirirler. 

Bir bayram arifesinde Torosların yamaçlarına 

öbek öbek birikmiş Yörük köylerinden birine 

uğramıştım. Siz deyin yüz ben diyeyim yüzbir 

yaşında bir nine evinin önünden geçen yolu çalı 

süpürgesiyle temizliyordu. Süpürgenin gücünün 

Lütfi Kılınç Prodüktör

Bayramı bir bölgenin adıyla 

anacak olsak bu öncelikle 

Çukurova olur. Çünkü gezip 

gördüğü yerleri bir bayram 

coşkusuna, çalıp çığırdığı 

türküleriyle insanımızın gönül 

pınarlarını bir duygu seline 

dönüştürmeyi başarmış ozanımız 

Karacaoğlan’ın dizelerinde dile 

getirip şiir dünyamıza armağan 

ettiği, oradan da milletimizin 

gönül bağında açan bir çiçek 

haline dönüşen şiirinde şöyle 

deniyor;

Çukurova bayramlığın giyerken, 

Çıplaklığın üzerinden soyarken, 

Şubat ayı kış yelini kovarken, 

Cennet dense sana yakışır dağlar.

Bayramlık Dürü
DOSYA
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yetmediği taşları da eliyle alıp bir kenara koyu-

yordu teyze. Selam verip bir iki hoş-beş ettikten 

sonra “Taşları niye daha uzağa atmıyorsun tey-

ze?” diye sorduğumda fazlaca izaha gerek kalma-

yan şu açıklamayı yapmıştı yüzünde yılların izleri, 

gözündeyse hayatın gizleri saklı teyze; “Oğul bu 

taşları ben yağmurlu çamurlu günlerde üzeri-

ne basıp karşı tarafa geçmek için kullanıyorum. 

Bayramda çocuklarım, torunlarım gelecek.. Onlar 

taşlı yollarda yürümeye alışık değiller. Birinin aya-

ğına değerse üzülürüm.. Ne onların ayağına taş 

değsin ne de benim gözümden yaş gelsin!” İşte 

ana yüreğinin dağları taşları inleten evlat sevgisi 

ve bayram hazırlığı.

Derken karşı evin avlu kapısının önünde baha-

rın gelişiyle Toroslarda açan lale, sümbül, mor 

menekşeleri bile kıskandıracak güzellikte genç 

kız göründü gözüme. Davet edip onu da kattım 

sözüme. Nişanlıymış. Belli ki fakir bir ailenin kızı 

ve fakir bir delikanlıyla nişanlı.Çünkü parmağında 

yüzük var da kolunda bilezik boynunda gerdan-

lık yok. 

Dedim ki, “niye bu teyzeye temizletiyorsunuz so-

kağı, sen ne iş yapıyorsun?”

“Ben” dedi “Dürü hazırlığındayım 
abey”.. “Ne dürüsü” deyince de 
“bayramlık dürü” karşılığını verdi. 
Gökte ararken yerde bulmuştum 
bayram geleneklerine özgü 
bir konuyu. Bayramlık dürü. 
Dürüstlükten mi geliyor, dürümden 
mi acep.  Yenir mi içilir mi, akar mı 
kokar mı? Sordum nişanlı köylü 
kızına. Başladı anlatmaya..

- Bizim buralarda nişanlı gençler bayramlarda 

hem birbirilerine hem de müstakbel kaynana ve 

kayınbabalarına “dürü” adını verdiğimiz özenle 

hazırlanmış bir bohça içerisinde bayram hediyesi 

hazırlarlar..

- Neler olur peki içinde?

- Pijamadan-terliğe, iç çamaşırından-tıraş takımı-

na, kokudan- mendile, takıdan-çantaya her şey. 

Bu arada anlatılanları eksiği kalırsa tamamlaya-

yım özeni içinde dinleyen nine devreye girdi;

- Ah oğul ah! Şimdinin dürü hazırlamasında ne 

var. Her şey hazır alınıyor. Bizim zamanımızda 

hepsini kendimiz yapardık. Nakışlı olurdu.. Çiçek-

lendirirdik mendillerin dört bucağını.Rengi en 

beyaz koyunun (daha yumuşak olur diye yazlık) 

yününden dokurduk nişanlımızın giyeceği göy-

neği, şalvarı.

- Anladım teyzeciğim anladım. Siz sadece paranı-

zı değil, emeğinizi ve duygunuzu da katıyormuş-

sunuz sevdiğinizin dürüsüne.

Tekrar nişanlı genç kıza döndüm ve sordum.. 

- Peki, hazırladığınız bu dürüyü bayramda mı ve-

riyorsunuz nişanlınıza?

- Yok! Olur mu öyle abey?.. Birkaç gün önceden 

götürürsün hediyeleri. Onlar bayram günü gi-

yilir.. Sonra da nişanlı gençler elele ya da gönül 

ellerinin değeceği yakınlıkta yan yana bayram 

gezmesine çıkarlar köyün içine.

- Öyle allı yeşilli, süslü püslü iki fidan yan yana 

gezerken nazar değmez mi? deyiverdim ya tey-

zeden ağzımın payını aldım.

- Tövbe de oğul. O nasıl söz. Hiç bayram günün-

de kem gözle bakılır mı insana?

Güzel ülkemizin kekik kokulu-keklik 
sekişli yöresi Çukurova bölgesinden 
bayram tadında bir geleneği aktardık 
sizlere. Hepinizin bayramını tebrik 
ediyor gönül kalenizin burçlarında 
sevgi, barış, huzur ve mutluluk 
sancağının dalgalanacağı daha 
nice bayramlar diliyorum. Bayram 
geleneklerimiz içinde kendine güzel ve 
özel bir yer edinmiş olan “Bayramlık 
Dürü’nün” defterinin dürülmeyeceği 
bir gelecek umuduyla.



 RADYOVİZYON 33

  E
rz

ur
um

   
Ra

m
az

an
la

rı Hani çoğu zaman söyleriz ya, 

‘Nerede o eski ramazanlar’ 

Elli yaşın üzerindeki insanlar bu cümleyi 

sarf ederken derince bir iç geçirmeden 

edemezler.

Aslında ramazanların değiştiği falan yok, 

dahası eski ramazanlarla yenisinin de bir farkı 

yok...

Zaman akıyor ve insanlar değişiyor. Değişen 

insanla birlikte gelenekler de kayboluyor ve 

eskiye duyulan özlem artıyor...

Kısmen de olsa geleneksel yapının yaşatıldığı 

kent Erzurum...

Ramazan, bugün de Erzurum’da daha bir başka 
heyecan ve önemle karşılanır. 

Öyle ya, karşılanan on bir ayın sultanıdır ve gün-
lerce önceden hazırlık yapmak gerektir. .

Oruç açmak, misafire ikramda 
bulunmak ve iftar sonrasında çaya 
katık etmek için çeşitli çerezler 
günlerce önceden hazırlanır ve kuru 
dolaplardaki yerini alır... 

Yufkalar açılır, erişteler hazırlanır. 

İftar ve sahurda ikram edilmek üzere birçok mey-
veden reçel kaynatılır. 

Hemen birçok ev ekonomik durumuna göre 
“etlik” keser; kıymalar kavrularak sahanlara basılır, 
koca kazanlarda kavurma pişirilir ve taslarla ma-
halleliye nefislerini körletmek için dağıtılır.  

Güz mevsiminin o ünlü ‘Pastırma Yazı’nda özenle 
hazırlanan pastırmalar kurutulmak üzere iplere 
dizilir, yanı sıra sucuklar hazırlanır.

Ayran aşı yapmak için özel olarak “gendime” te-
darik edilir.  Ayran aşının vazgeçilmezi olan “aşo-
tu” mevsiminde alınarak salamura edilir ve kava-
nozlara konur...  

Ramazan yaz mevsimine denk geliyorsa çok ön-
ceden hazırlığa gerek yoktur, çünkü birçok sebze 
ve meyveyi taze olarak bulmak mümkündür. 

Feridun Fazıl Özsoy Prodüktör

DOSYA
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Eski Erzurum Ramazanları kış mevsimine denk 
gelirse, o zaman güz aylarında  daha başka ha-
zırlıkları görmek gerekir. 

Cevizler, pestiller, elma, erik, ayva, 
kızılcık kuruları özel bez torbalarında 
toprak damlı aşhanelerin tavanından 
asılır. 

Özenle hazırlanan ve suyu alınan süzme yoğurt, 
özel hazırlanmış tahtalar üzerine dizilerek güz 
güneşinde kurutulur ve bez torbalarda tavanla-
ra asılarak saklanır. Adına ‘Kurut’ denilen bu kuru 
yoğurt topları kış mevsiminde üzerine su dökü-
lerek yumuşatılır ve adeta taze yoğurt haline dö-
nüştürülerek çorbalara katılır.  

Patatesler,  kışa taze saklanmak üzere 
kuyularda saklanır, benzeri uygulama 
lahanalar için de geçerlidir. Onlar da 
aşhanelerin bir köşesinde açılan küçük 
kuyulardaki yerini alır... 

Ve daha benzeri birçok hazırlık güz mevsimin-
den itibaren görülür... 

Bugün büyük kolaylık sağlayan derin donduru-
cular eskiden olmadığı için aşhanelerin doğal 
soğutmalı ortamları gıdaların saklanmasında 
idealdir...  

Yaklaşan Ramazan öncesi teravihten 
sonra sohbet ve eğlence yerlerinin 
de hazırlanması gerekir. Çünkü 
Erzurum’da asıl hayat teravihten 
sonra başlar ve sahur vaktine kadar 
sürer... 

Televizyonun olmadığı dönemlerde rağbet mani 
söyleyicileri, halk hikayesi anlatıcıları ve Karagöz 
oynatıcılarınadır. 

Mahalle odalarında ya da büyük kahvehanelerde 
âşıkların sazlarından yükselen ezgilerin eşliğinde 
anlatılan Kerem ile Aslı, Leylâ ile Mecnun ve di-
ğer yöresel hikayeleri, içilen limonlu çayların eşli-
ğinde pür dikkat dinlemek büyük bir keyiftir.

Bugün de yörede âşıklık geleneği devam etmek-

te ve teravih namazından sonra âşık kahvelerin-

den saz ezgileri yükselmektedir. 

Erzurum’un geçmiş ramazanlarının ihmal edil-

meyen bir başka geleneği sahuru haber veren 

davulculardır. Onların da mani söyleyeni tercih 

sebebidir...  Artık bütün hazırlıklar tamamlanmış 

ve mübarek ayın ilk orucu da tutulmuştur.

Sıra Ramazan ayının simgesi pideyi almaya gel-

miştir. Belki ilk günün heyecanından olsa gerek 

pide kuyruğu bir hayli uzundur. Olsun bekle-

mekle biraz da vakit geçmiş olur... Zaman zaman 

bu kuyruklarda ‘sabır taşı’ düşenlerin huysuzlan-

dıkları da olur lâkin huysuzluk saman alevi gibi 

söner gider... 

Sonunda mis gibi kokan sıcak pideler alınır ve 

evin yolu tutulur. İftar saatine yakın sabırsızlık 

artsa da kulaklar atılacak top sesinde, gözler ca-

milerin şerefesindedir. Nihayet beklenen an gelir 

ve ezan okunur. 

Bir bardak su, bir hurma veya zeytin 
tanesi ile açılan iftarın ardından gül 
kokulu seccadeler açılır ve  akşam 
namazı  için kıbleye dönülür.

Ramazan ayının en önemli özelliklerinden birisi 

yardımlaşmadır. Bu ay içerisinde mali durumu 

yerinde olan herkes, kendisinden daha az geliri 

olan kardeşlerine yardımda yarışır. Öyle ki, ‘sağ 

elin verdiğini sol el bilmemecesine’ yapılan bir 

yardımdır bu...

Erzurum ve yörede Ramazan’ın bir başka güzel 

özelliği de oruçluyu iftar ettirmektir.

Evine iftar için götürülen misafire her türlü hazır-

lık gününden önce özenerek yapılır. Misafiri en 

iyi şekilde ağırlamak adettendir. Eskiden eve gö-

türülen misafire iftar sonrasında ‘diş kirası’ olarak 

adlandırılan çeşitli hediyeler verilirmiş.

Bu gün maalesef bu güzel gelenek neredeyse 

yok olmak üzere... Ve... Bayram... Hani derler ya, 

‘sayılı gün tez biter’...  Huşu içerisinde geçirilen 

Ramazanın da sonu gelmiştir. Şimdi bayrama 

hazırlanmak gerek...
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Erzurum’da bayrama birkaç gün  
kala sokaklar ve caddeler daha bir 
başka şenlenir...  
Ramazan Bayramı için  
alış veriş telaşı başlar.  
Benzeri telaş evde de sürmektedir. 
Bayramda gelenlere  
ikram edilmek üzere çeşitli  
tatlılar yapılır, börekler açılır,  
şerbetler hazırlanır... 

Çocuklar bu bayramın en önemli misafirleridir. 

Erzurum’da bayramın bir gün öncesi çocuklara 

aittir ve o günde ‘Arafalık’ dağıtılır. Mahallenin ço-

cukları hemen bütün evlerin kapısını çalar, bü-

yüklerin elini öper ve ‘arafalığını’ alır...İnsanların 

gönlünden ne koparsa çocuklara o ikram edilir. 

Çocuğu sevindirmek bu bayramın en itina gös-

terilen geleneğidir. Aynı gün davulcular da evleri 

maniler söyleyerek dolaşır ve bahşişlerini toplar. 

Bayram sabahı bayram namazından çıkan baba, 

çocuklarının elinden tutar kabristan ziyaretine 

gider. 

Bayram sabahının en çok dikkat edilen bir başka 

geleneği de, camiden çıkan yabancı birileri varsa 

onları bayram yemeğine konuk etmektir. 

Erzurum bayramlarının bir başka yaşatılan gele-
neği, ‘Yas Bayramı’dır... 

Bayram öncesinde yakınını kaybeden ailelerin 
evine  komşular ve tanıyanlar bir kez daha taziye 
ziyaretinde bulunurlar. Bu ziyaret aslında yaşa-
nan acıyı hatırlatmak değil;  bayramda yas tutul-
masını önlemek, bayramın güzelliğini, neş’esini 
onlara da yaşatabilmek, bu güzel günde onları 
acılarıyla yalnız bırakmamak ve hayatın devam 

ettiğini göstermektir... 

Ramazan ayının güzelliği, bolluğu, bereketi de-
vam ediyor...

Aslında ramazanın eskisi yenisi olmaz. Ramazan, 
yardımlaşma, şükretme, dua ve tövbe etme ayı-
dır. Belki eski ramazanlar daha farklıydı ama ha-
yat hızla akıyor ve değişiyor. Ramazan adetleri de 
değişiyor. Değişmeyen tek şey Ramazan ayının 
insanlığa getirdiği rahmet ve bereket...

Biz Erzurum’da eskiden ve günümüzde yaşanan 
Ramazan günlerinden bir kesiti anlattık. 

Geçmişi yâd etmek güzel... Bu güzelliklerden 
feyz alıp ileriye bakmak gerek.

Ramazanınız  ve yaklaşan bayramınız 
kutlu olsun.
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lur, sonra akşamdan hazırlanan yemekler ısıtılıp 

dizilirdi yer sofrasına... Mutlaka ama mutlaka 

radyo açılır, şarkılar, türküler eşliğinde yenirdi 

yemekler... Bol bol da çay içilirdi yemek sonra-

sında... “Çok çay içelim ki akşama kadar susuzluk 

çekmeyelim!..” derdi babam... Sahur sofralarının 

keyfine doyamazdım. Gözümden uyku aksa da, 

o sofrada bulunmanın, ailemle birlikte o heye-

canı, o coşkuyu yaşamış olmanın keyfini hiçbir 

şeye değişmezdim.

Ağabeyime, ablama oruç yasağı yoktu ama bana 

vardı.  “Ben de oruç tutmak istiyorum!..” dediğim-

de, “Olmaz sen daha küçüksün, dayanamazsın!” 

cevabını alırdım. Ama ben yine de gizlice tu-

tardım. Tutardım da, o gün öğleni zor ederdim. 

Neyse ki çocukların “Tekne orucu” tutma gibi bir 

hakları vardı. Ne demekse!... Öğlene kadar bir 

şey yeme, öğlen ye... Öğleden sonra yine bir şey 

yeme, iftarda yeniden ye... Yine büyüklerin engin 

hoşgörüsünün bir yansıması olsa gerek bu Tek-

ne Orucu... Zaten çocuklar ne yaparlarsa yapsın-

lar affedilmeye layık değiller midir?...

Benim için Ramazan günlerinin vazgeçilmezle-

rinden biri de gece eğlenceleriydi.

Mahalle meydanına kurulan Cambaz, iftardan 

sonra gösteriye başlardı. Ramazan boyunca he-

men her gün giderdik Cambaz’ın gösterilerini 

izlemeye... İpin üzerinde yürürken bize korkulu 

anlar yaşatan Palyaço Boncuk’u, şapkasından 

tavşan çıkaran sihirbazı, allı-pullu giysiler içinde 

kantolar söyleyen çadır şarkıcısını hiç ama hiç 

unutamam... Ve hâlâ yankılanır durur kulağımda 

o günden bugüne...

Kimi zaman annemin uyandırmasına bile gerek 
kalmaz, davulun sesini duyar duymaz yataktan 
fırlayıp, soluğu pencere kenarında alırdım. Yü-
zümü cama dayar – ne dayaması adeta camla 
bütünleşir- biraz korku, biraz da sevinç karışımı 
bir duyguyla davulcunun her hareketini soluk-
suz izlerdim. Korkardım: Çünkü, gecenin zifiri ka-
ranlığında, el fenerinin cılız ışığı öylesine oyunlar 
oynardı ki, davulcu ve yamağı karşı evin duva-
rına yansıyan gölgeleriyle “Gulyabani” gibi üze-
rime üzerime gelirlerdi. Sevinirdim: Çünkü her 
gece bizim için ayrı bir mani yakılırdı... Bakalım 
bu gece neler söyleyecek diye sabırsızlıkla bek-
lerdim. Aynı sabırsızlığı o da gösterirdi. Özellik-
le de ışığımızın yanmadığı ve bahşişin geciktiği 
zamanlarda... İşte o zaman davulun tokmağına 
daha bir asılır, gecenin sessizliğini daha bir yırtar-
dı hiç sıtma görmemiş sesiyle:

“Üzümüm var ezilecek
Tülbentlerden süzülecek
Çok bekletme Ahmet Ağbi
Çok yerim var gezilecek...”.... 
Güm be de güm güm... 
Güm be de güm güm...

Bahşişini alır ve karanlığın içinde, geldiği gibi 
kaybolup giderdi ardında ateş böceği misali bir 
bir yanan evlerin ışığını bırakarak... 

Asıl cümbüş ondan sonra başlardı. Bir telaş bir 
telaş ki sormayın... Önce ocağa çay suyu konu-

Ahmet Büyükçulhacı Prodüktör
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r “Anne ne olur beni de kaldır olur mu? Bak kaldırmazsan 

küserim sonra”... Her seferinde yalvar yakar olurdum 

anneme. Saatlerce dil döker “Tamam kaldıracağım” 

sözünü aldıktan sonra, bir an önce uyumaya bakardım. Bir 

an önce uyumalıyım ki, sahurda kolaylıkla kalkabileyim...

DOSYA
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Böyle şiirsel, ezgili bir söyleyiş, onun hakkında bir 
fikir veriyor zaten.  Levent Özçelik, 20 yılı aşkın 
spor spikerliğini, unutamadıklarımızı, samimi iti-
raflarını paylaştı dergimizle.

Karşınızda futbolu bu kadar iyi anlatan bir 
spiker olunca acaba spor  alanında mı eğitim 
aldı diye düşünüyor insan.
Yüksek öğrenimim Fen Fakültesi’yle başladı. Za-
manla bu eğitimin hayata bakışımla pek uyuş-
madığını gördüm. Bir kez daha sınava girip Hu-
kuk Fakültesi’ni kazandım. 2. sınıfa geçerken TRT 
sınavına girdim ve başarılı oldum. Okul bitene 
kadar TRT’deki görevimi ve okulu bir arada gö-
türdüm. Okul bittiğinde birkaç yıllık spikerdim. 

Çocukken, büyüdüğünde ne olacaksın, diye 
sorduklarında “spor spikeri olacağım” mı 
derdiniz, nasıl başladı bu macera? 
Maç anlatan bir spikerin çocukluk ya da lise yılla-
rında bu işle hiç alakasının olmaması düşünüle-

Olgu Tokdemir Prodüktör

“Rüzgarla dans eder gibi “ maç anlatan 

bir spiker Levent Özçelik. Radyodaki maç 

anlatımını bu şekilde nitelendiriyor. İşine olan 

tutkusunu, içtenliğini uzun uzun anlatmaya 

gerek var mı?. 

mez tabii.  Mutlaka kıyısından köşesinden konu-
nun içine girmişsinizdir.  Sporu çok bilmeseniz 
bile  konuşma tarzınızla ya da arkadaş grubunu-
zun liderliğini yaparak gelecekteki mesleğinizle 
ilgili sinyaller vermişsinizdir.  Nitekim ben de ilko-
kul ve lise çağlarında biraz böyleydim.  Ayrıca te-
sadüfler de kimi zaman hayata yön veriyor. Ben 
de  bir tesadüfün sonrasında kurumun açtığı ge-
niş çaplı spikerlik sınavına girerek başarılı oldum 
ve spor spikerliği bölümünü seçtim. 

İlk anlattığınız maç hangisiydi? Heyecanlan-
dınız mı?  
İki kişi anlattığımız bir maçtı. Başlangıçta de-
neyimli spikerlerle beraber girerdik yayınlara. 
Ankara’da Tansu Polatkan’la birlikte Gençlerbirliği-
Kocaelispor maçına görevlendirildim.O, biraz 
anlattıktan sonra yayını bana bıraktı. Onun kont-
rolünde yayını bitirdik. Benim için çok heyecan 
vericiydi ama keyifli bir maç değildi, hiç gol ol-
madı. Sıradan, seyircisiz bir maçtı. Ama hemen 
ikinci haftada çok ciddi bir deneyim kazandım. 
Yine bir spiker büyüğümüzle, Murat Ünlü’yle  
Trabzon’a gidecektik. Ne yazık ki,  Murat Ünlü 
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Ankara’ya kadar geldi, rahatsızlandı, sesinde cid-
di bir problem çıktı. ‘Ben gelemeyeceğim’ dedi. 
Sanırım Trabzonspor, Adanademirspor ile karşı-
laşıyordu. Orada ilk kez tek başıma yayına girdim, 
ilk golümü anlattım. 9. dakikada Hasan’ın attığı 
goldü. Tribün coşkusu bol olduğu için de çok 
keyifliydi. 

Bugüne kadar kaç maç anlattınız hatırlıyor 
musunuz? 
Hatırlamıyorum ama bir hesap yapsak ortala-
ma bir rakam ortaya çıkar. Radyodan her sezon 
hemen hemen iki haftada bir maç anlattığımızı 
düşünürsek, toplamda 700-800 diyebiliriz her-
halde

Bunca maç içinde en çok hangisini anlat-
maktan keyif aldınız peki?
Tabii radyodan anlattığım önemli bir maç: 
Galatasaray-Neuchatel...Aslında her maçın ken-
di içinde bir dinamiği var. Ben bunun gibi pek 
çok maç anlatmışımdır. Hatta belki de anlatım 
standardı olarak çok daha iyi olduğum maçlar 
vardır. Meslek hayatımın dördüncü yılında an-
lattım Galatasaray-Neuchatel karşılaşmasını.. O 
yıllardan sonra kendi çıtamı çok daha yukarılara 
çıkardım, betimlemelerdeki zenginlik ve tempo 
verme açısından... Ama o maç TV’den yayınlan-
madığı, skoru itibariyle ön plana çıktığı için fark-
lıydı. Eğer TV’den yayınlanmış olsaydı, siz orada 
kuş kondursaydınız dahi çok da etkili olmazdı

Bir spiker maça nasıl hazırlanır? 
Bir kere uykusunu iyi almış olmalı. Uykusuzluk 
maç anlatımına ciddi bir şekilde olumsuz olarak 
yansır. İkincisi, çok klasik gibi görünebilir ama 
eğer uzun süreli bir maç anlatacaksanız yedik-
lerinize ve maç öncesindeki içtiklerinize dikkat 
etmeniz lazım. Midenizi mümkün olduğu kadar 
boş tutmalısınız, gazlı içecekler içmemelisiniz. 
Sesinizi iyi ayarlayabilmeniz için sigaradan-eğer 
kullanıyorsanız - en azından maç öncesinde 
uzak durmanızda yarar var.Bunun dışında ta-
kımlarla, futbolcularla ilgili rutin hazırlıklarınızı 
yapmalısınız. Bir de kabinin içine girdiğiniz anda 
kafanızı meşgul eden her şeyi, bütün olumsuz 
düşünceleri dışarıda bırakmalı, tamamen maça 
yoğunlaşmalısınız. Bu çok önemli bir nokta. Ara-
ba kullanmak gibi. 100 kilometrenin büyük bö-
lümünde dikkatlisinizdir ama 100 metrelik ya da 
3 saniyelik bölümde dikkatiniz dağılır ve orada 
olmadık, istenmeyen bir kaza yapabilirsiniz. Maç 
anlatırken de böyle. Kafanızı çevirdiğinizde, dal-
gınlığınıza geldiğinde ya da gözünüzü kapattığı-

nız anda gol ya da sizin yorum yapmanızı gerek-

tirecek –özellikle radyoda-bir pozisyon olabilir, 

bir bakarsınız ki o pozisyonu kaçırmışsınız. On-

dan sonra golü kim attı, o pozisyonda ne oldu, 

aranmaya başlarsınız. Yanınızdaki teknisyen de 

kaçırmış olabilir. Teknisyenin görevi görmek de-

ğildir zaten ama onlar bizim radyo anlatımların-

da bir nevi yardımcılarımızdır. Bazen basın tribü-

nünden sorarsınız. Her insan hata yapabilir ama 

sormak pek de hoş karşılanmaz.. Esas sorulacak 

kişi sizsinizdir çünkü. Bir de ‘bugün ben çok iyi 

maç anlatacağım’ dememeli. Çok iyi maç anlata-

cağım dediğim günlerde hep kendimce büyük 

hatalar yapmışımdır. 

Mümkün olduğu kadar maça temkinli 
girmekte yarar var. Orada da maçın 
önüne geçmemelisiniz. Çünkü 
sonuç itibariyle orada bir haber var. 
Önemli olan sizin şovunuz değil. 
Şovun olabileceği yerler vardır elbette 
ama geneline baktığımızda bunlar 
istisnadır. Asıl olan oradaki haberi en 
yalın, en doğru, en çabuk, en tarafsız 
şekilde ve izleyicinin anlayabileceği 
bir Türkçeyle nakletmektir. Bunu 
yaparsanız zaten başarılısınızdır. 

Taraftarı olduğunuz bir takım vardır herhal-
de. Tuttuğunuz takımın maçlarında ibrenin 
kaydığı oluyor mu peki? 
Bizim tuttuğumuz takımları çoğu izleyici bilir. 

Ama bu maç anlatımına asla yansımaz.  Hatta 

bazen aşırı dikkatten öteki takıma ibrenin kaydı-

ğı bile düşünülebilir. Onca yıldan sonra böyle bir 

durum yaşamıyorsunuz. Tabiri yerindeyse “baba-

mın oğlu olsa tanımam”. Maç maçtır. Tuttuğum 

takımın çok keyifsiz bir maçta yenmesi yerine 

başka bir takımın çok keyifli bir maçta tuttuğum 

takımı yenmesini tercih edebilirim.

Bütün maçları izler misiniz? 
Hayatımın içine bu kadar futbolun girmesini is-

temem. Bu noktada belki de kendini en fazla di-

sipline edenlerden biriyimdir. Şimdiye kadar çok 

maç izledik. Evvelden maç sayısı çok azdı. TV’den 

yayınlanacak bir maçın önemi vardı. Haftada 

bir maç yayınlanıyordu, o maçın yayın gününü, 

saatini bekliyordunuz ama şimdi nereyi açsanız 

zaten maç. Onun için hepsini izlemiyorum. 
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Yalnız futbol karşılaşmalarını değil, başka 
spor dallarını da anlatıyorsunuz. Su sporları,  
Bisiklet Turları gibi. Bir spiker, bu kadar farklı 
terminolojiye nasıl hakim olabiliyor? 
Acaba hakim olunabiliyor mu? Aslında zor bir 
şey tabii. Yurtdışına baktığınız zaman bir spikerin 
1-2 branşı olduğunu görüyorsunuz. Ama bizdeki 
imkanlar daha kısıtlı olduğu için 3-4 spor dalına 
yoğunlaşabiliyorsunuz. Bunun bir altyapısı var. 
Eğer o altyapı iyiyse hangi spor dalına geçerse-
niz geçin bir şekilde onun terminolojisini genel 
çapta kavrıyorsunuz. Ama bu, o dalı çok iyi anla-
tıyorsunuz anlamına gelmez.  İyi anlatabilmeniz 
için yeri geldiği zaman yorum yapabilmeniz la-
zım. Yoksa belli bir altyapısı olan sunucu 30 spor 
dalını, 3-5 günlük çalışma sonrasında anlatabilir. 
İzleyici de rahatsız olmaz. Doyurucu olur mu, o 
tartışılır. 

Ben yaklaşık 10 spor dalıyla ilgili 
anlatım yaptım ama şu anda su 
sporları, futbol, bisiklet turu ağırlıkta. 

Bisiklet turunu anlatırken bir yorumcu da kat-
kıda bulunuyor. Ben biraz daha farklı bakarak, 
geçtiğimiz sahil şeridinin tarihi, kültürel, doğal 
zenginliklerini de ön plana çıkarıyorum.  Oralarla 
ilgili birtakım hikayeler anlatarak, yeri geldiğinde 
o yöreyle ilgili bir yemek tarifi vererek, anılardan 
bahsederek  anlatımı zenginleştirmeye çalışı-
yorum.  Güzel dostluklarımız da oluyor. Mesela 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Ula’dan ge-
çerken bir mesaj geliyor, burada 6000 kişi yaşı-
yor bunun üç,dört bini bisiklet biniyor diye. Bu 

durumda bir gün öncesinde Ula’yı ziyaret ediyo-

ruz . Bu ziyaretler sırasında orayı, oranın insanını  

tanırken bir gün sonrasında helikopter görüntü-

sü eşliğinde anlatacak sıcak hikayeler, bilgiler de 

derlemiş oluyorsunuz.  

Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de aldığı UEFA 
Kupası futbol  tarihimizdeki en büyük başa-
rılardan biri kuşkusuz. Bu tarihi maç bellek-
lerimize sizin sesinizle kazındı. Samimi, içten 
anlatımınız hala kulaklarımızda. O güne dö-
nersek, böyle önemli bir karşılaşmayı anla-
tırken neler hissettiniz, neler yaşadınız?
O gün herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. 

Zaten o günkü anlatımın başında “Bugün ben de 

sizlerden biriyim, en az sizin kadar heyecanlıyım. 

Ben de hata yapabilirim ama bilin ki ben sizin 

burada gözünüz, kulağınız, çarpan kalbiniz ola-

cağım. Eğer bir hata yaparsam da kendinizden 

bilin, sizden birinin hata yaptığını düşünün, bir-

likte anlatalım bu maçı” tarzında bir giriş yaptım. 

Bunlar o anki duyguların ifadesiydi. Zaten asıl 

olan izleyiciyle o anki hislerinizle temas kurmak-

tır. Önündeki bir metinden mi mesaj veriyorsun, 

yoksa doğaçlama mı, izleyici  bunu anlar. Benim 

anlatımlardaki en önemli özelliğim bu. Hata yap-

tığım zaman kendime gülüp, geçiştirmeden özür 

dileyebiliyorum. O günkü maçı çok istiyorduk. O 

maçı Galatasaray’ın alması büyük başarıydı. Be-

nim için de mesleki kariyer açısından önemliydi. 

Şunu bir açıklığa kavuşturalım, “ağlamak is-
tiyorum sayın seyirciler “ sözü o günlerden 
mi kalma, size mi ait?
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O söz benim değil, çok daha öncesinde söylendi. 

1989’da Galatasaray, Neuchatel maçından sonra 

çeyrek finale çıkmıştı. Galatasaray-Monaco ara-

sındaki çeyrek finalin ikinci maçı, Galatasaray’ın 

cezası nedeniyle  Köln’de oynanıyordu.  

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Galatasaray yarı 

finale çıkınca İlker Yasin’in kullandığı bir sözdür o. 

Ama Neuchatel maçını  buğulanan bir sesle ben 

anlattığım için sanki o ifadeyi ben kullanmışım 

gibi akıllarda kaldı. Ama Popescu penaltı kulla-

nırken  “haydi oğlum “  demiştim, bu da unutul-

madı. 

Normalde anlatımlarda uzak dururuz  böyle ses-

lenişlerden, ama bazı maçlar bazı şeyleri kaldırır. 

O maçın başındaki ifadelerinizle zaten böyle bir 

şeyi de söyleyebileceğinizi deklare etmiş olursu-

nuz. Çünkü onu ben söylemiyorum ki. Tribün-

dekiler, geniş meydanlarda büyük ekranlarda 

seyreden binlerce insan Popescu o penaltıyı kul-

lanırken “haydi oğlum” diyor. 

Bugün internet üzerinden en çok izlenen 
videolardan biri size ait. Bir maçta Fener-
bahçeli Ümit sakatlanıp yere düşüyor ve siz 
sahaya girip “Ümit nedir problem” diye so-
ruyorsunuz. O dönemlerde maçın bu kadar 
içinde olabiliyordunuz anlaşılan.
Biz o dönem öyle çalışıyorduk. Türkiye her şeyi 

o kadar çabuk unutuyor ki aslında. Bugün 20-

25 yaşlarında olup da arama motorlarından o 

dönemleri izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşama-

sı çok doğal. Çünkü şimdi hiç olmayan bir şeyi 

görüyorlar. 

Şu anda sahanın içine yayıncı 
olmayan kameranın girmesi bile 
yasak. 

Ama benim yaş grubumdaki insanlar bunları 

Pazar akşamları çok doğal bir olay olarak izliyor-

lardı. O zaman Ankara’dan, ağırlıklı olarak ben ve 

Ercan İstanbul’a gönderiliyorduk. Daha meslek 

hayatımızın ilk yıllarıydı ve yayınladığımız maç 

için tek kamerayla bu şekilde magazinsel çalış-

ma yapıyorduk. Sonra montajlanarak canlı ya-

yının aralarına giriyordu bunlar. Bir olay olduğu 

zaman sahanın içindeydik. Sadece biz değil foto 

muhabirleri de giriyordu. Örneğin bir Beşiktaş-

Galatasaray maçında Beşiktaş penaltı kazandı, 

biz Galatasaray kalesinin arkasındayız. Sadık 

Deda’nın penaltı kararını vermesinin ardından 

kameramanla girdik sahaya. Yanılmıyorsam İnö-

nü Stadı’ydı.  Birlikte koşuyoruz. Orta yuvarlağa 

kadar geldik. 

O sırada kameranın kablosu ayaklarıma takıldı. 

Kablodan kurtulmak için 5-10 saniye geçti, koş-

maya devam ettik. Ceza sahasının içine girdik. 

Foto muhabirleri daha önceden girmiş, görün-

tülerini alıp çıkmışlar. Biz girdiğimizde Rıza pe-

naltıyı kullanmak üzere. Sadık Deda ile göz göze 

geldik. “Ne işin var Levent” dedi. “Hocam ben de 

tam çıkıyordum” dedim. 

Ertesi gün bir gazeteye manşet olduk. Benzer 

şeyler o dönemde çok yaşanırdı. Bu, bizim işimizi 

iyi yaptığımızın bir göstergesiydi adeta. 

Televizyondan da radyodan da sayısız maç 
anlattınız. Bir tarafta görüntünün etkileyi-
ciliği, öte tarafta sesin gücü...Karşılaştırdığı-
nızda hangisi size daha yakın geliyor?
Radyo tabii ki. Radyoda maç anlatırken kendinizi 

kısıtlamıyorsunuz. 

Televizyonda hep bir kısıtlama var. 
Ne kadar tecrübeli olursanız olun 
her maçın başında bir tedirginlik 
yaşıyorsunuz. Radyoda adeta rüzgarla 
dans eder gibi maç anlatıyorsunuz. 
Hücum eden takımı tutuyorsunuz 
bir bakıma. Takımla birlikte on bir 
futbolcudan birisi olarak hücuma 
kalkıyorsunuz. 

Şutu çekerken belki de o şutu çeken sizsiniz. 

Yükselip topu dışarı çıkaran kaleci de sizsiniz aynı 

zamanda. Sesinizin seviyesiyle, ince tınılarla takı-

mın atakta olduğunu, o atağın çok önemli oldu-

ğunu hissettirmeye çalışırsınız. Top savunmaya 

geçtiği zaman sesteki düşüşle tehlikenin bitti-

ğinin haberciliğini yaparsınız. Her seferinde top 

rakibe geçti demenize gerek yok. Sesi yükseltip 

yükseltip birden aşağı indirdiğinizde dinleyici 

tehlikenin bittiğini anlar. Bir kelimenin söyleyiş 

biçimiyle çok şey anlatırsınız. Örneğin bir penaltı 

pozisyonunda yorum yapmazsınız ama  ‘yerde 

kaldı, hakem penaltı kararını verdi’ cümlesini öyle 

bir tonlamayla verirsiniz ki aslında siz bu penaltı 

kararına katılmıyorsunuzdur. İşte bunu radyoda 

yapabiliyorsunuz. Televizyonda da yapabilirsiniz 

elbette ama sizin oyun sahanız asıl radyodur.  



 RADYOVİZYON 41“Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın”

M. Kemal Atatürk

“Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın”

M. Kemal Atatürk

Hakan Özalpuk Prodüktör

Bir varmış, bir yokmuş... Çok ama çok  yakın ülkenin birinde 

onurlu bir halk yaşarmış. Bu cesur halkın liderinin adı Mustafa 

Kemal imiş. Yiğit mi yiğit, gözü pek ve en önemlisi de ileri görüş-

lü kahramanımız kısa sürede halkının bütün düşlerini gerçeğe 

dönüştürmeyi başarmış. O günden sonra da mutlu mutlu yaşa-

mışlar. Ama masal burada bitmemiş. Dolayısıyla gökten üç elma 

filan da düşmemiş. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişi bü-

tün hızıyla devam ediyormuş. Hakikatliği kuvvetle muhtemel 

masalımızda yüzü hep aydınlığa dönük olanların hikayesini bu-

lacaksınız. Gecenin karanlığı çöktükçe daha da güçlü parlayan 

kutup yıldızlarını...  

Genç Cumhuriyetin Ayak Sesleri 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kökleri henüz Cumhuriyet bile 

ilan edilmemişken 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İz-

mir İktisat Kongresi’ne dayanır. Ulu önderimiz Mustafa Ke-

mal ATATÜRK’ün emriyle toplanan kongreyle eş zamanlı 

olarak ticari ürünler sergisi düzenlenir. Sergi mekanı olarak 

İkinci Kordon’daki Osmanlı Bankası’nın depo şeklinde kullandı-

ğı Hamparsuyam binası seçilir. Bu ilk sergide  el tezgahı ve kü-

çük sanayi ürünleri, Isparta, Kula, Gördes, Uşak kilim ve halıları, 

yağ ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, 

helvalar, ihracata uygun pamuklar, ayakkabılar, mobilyalar, deri 

ürünleri, tarım araçları, kiremit, tuğla, maden örnekleri, tütün, 

sigara, şarap örnekleri, kereste çeşitleri görücüye çıkar. 
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lerin yerine kurulur. İzmir’in kurtuluşu sırasında 

çıkan yangında yanan evlerin bulunduğu sokak-

lar, zaman içerisinde daha da kötü bir görüntüye 

bürünür. Eski İzmirlilerin “Yangınlık” diye tabir et-

tikleri ve şehir merkezinde yer alan bu bölgede 

1 Ocak 1936 tarihinde bugünkü Kültürpark’ın 

temelleri atılır.  

Kültürpark alanının düzenleme çalışmaları, döne-

min Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz’un ve gaze-

teci sıfatıyla Moskova Kültürpark’ını gezmiş olan 

yardımcısı Suat Yurtkoru’nun fedakar çabalarıyla 

hız kazanır. Dönemin Moskova Belediye Başkanı 

Bulganin tarafından görevlendirilen mimarlarca 

tasarlanan Kültürpark, 421.000 m2’lik alanda ku-

rulur. Bunun 156.000 m2’si yeşil alandır. Şu anda 

Kültürpark içinde yıl boyunca düzenlenen ve 

çoğu uluslar arası nitelik taşıyan onlarca ihtisas 

fuarı için kullanılan 14 kapalı sergi salonu hari-

cinde, 4 konferans salonu, açık hava tiyatrosu, sa-

nat merkezleri, Resim – Heykel Müzesi, Tarih ve 

Sanat Müzesi, paraşüt kulesi, nostalji gazinosu, 

yüzme havuzu, tartan pist koşu parkuru, kapalı 

spor salonu, tenis kortu, halı saha ve nikah sa-

lonu ile 13.500 m2’lik bir alana kurulan lunapark 

yer almaktadır. Kültürpark’ta 8000’den fazla ağaç 

bulunur. Ağaçların ve bitki örtüsünün künyesi çı-

karılmış ve bütün ağaçlar sigortalanmıştır. 

Kültürpark, Büyük İzmir Yangını’nın yüreklerde 

açtığı yaraya bir nebze olsun merhem olmak için 

hazırdır artık. Kültürpark ve dolayısıyla ilk İzmir 

Enternasyonal Fuarı, 1 Eylül 1936 tarihinde Baş-

bakan İsmet İnönü tarafından açılır. Lozan Kapısı 

önünde yapılan coşkulu törene Mısır, Yunanis-

tan, Macaristan ve dönemin Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nden 48 yabancı kuruluş ve 

410 yerli firma katılır. 32 vilayet pavyonu yer alır. 

“Arsı-Ulusal İzmir Fuarı” adıyla açılan fuarı, ilk gün 

12.628 kişi ziyaret eder. Lozan, Montrö, Basmane 

(9 Eylül) , 26 Ağustos ve Cumhuriyet adlı beş ka-

pısından fuar süresince toplam 361.500 kişi giriş 

yapar. 

İzmir Enternasyonal Fuarı, 1937 yılına çok daha 

büyük bir coşkuyla hazırlanır. 104 yabancı, 424 

yerli firmanın katıldığı o yılki fuarın en büyük 

değişikliği “Paraşüt Kulesi” nin açılışı olur. 1938 yı-

lında 140’a çıkan yabancı firma sayısı, bir sonraki 

yıl 574’ü bulur. Katılımcı yerli firmalar da yerinde 

durmaz ve 333 rakamını yakalar. 

İzmirlinin içine ateş düşmüştür bir kere. Aklı fikri 
ikinci sergidedir. Ancak dönemin koşulları gere-
ği ikinci serginin açılması için dört yıl geçmesi 
gerekir. En sonunda İzmir Ticaret Odası gerekli 
bağlantılarını kurar. Kendini hazır hissettiğinde 
de dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’e teklifte 
bulunur. Böylece ikinci sergi, 1927 yılının Eylül 
ayının 4’ü ile 25’i arasında “9 Eylül Mahalli Sergisi” 

adı altında Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde açılır. 
71 resmi kuruluş, 195 yerli firma ve 9 ülkenin 79 
kuruluşunun ürünleri sergilenir. Sergiyi 80 bin 
744 kişi gezer. 

4-20 Eylül 1928 tarihleri arasında uluslar arası 
düzeyde gerçekleşen  ikinci “9 Eylül Sergisi”ne 
ise 155’i yabancı olmak üzere 515 firma katılır. 
Fuarın şu anki durumuna gelmesinin öncüsüyse 
1935 yılında İktisat Vekili Celal Bayar tarafından 
açılan ve 311 bin kişinin gezdiği “9 Eylül Panayırı” 
olur.  

Küllerinden Doğan Şehir
Bugün bir çok kişinin fuar alanı olarak bildiği 
ve Kültürpark adıyla anılan bölge, 1922 yılında 
çıkan Büyük İzmir Yangını’nda kül olan mahalle-
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her kim ki biraz işe güce dalıp masasını ayırtmayı 

unutursa bir yıl daha bekleyeceğini çok iyi bilir. 

Özellikle 1950’lilerden itibaren rağbet görmeye 

başlayan “Fuar Gazinoları”, hayatın siyah beyaz 

yaşandığı yıllarda eğlence hayatının baş rolün-

de oynar. Sadece isimlerini bile saymak o yılları 

yaşamış olanlarımızı zamanda yolculuğa çıkar-

maya yeter. Örneğin Fuar Göl Gazinosu... Ya da 

Mogambo...Manolya Bahçesi’ne ismini sanat gü-

neşimiz Zeki Müren’in  vermiş olması onu hep 

biraz daha özel kılmıştır. 

Başta Zeki Müren olmak üzere Safiye Ayla, Gönül 

Yazar, Bülent Ersoy, Tanju Okan, İbrahim Tatlıses, 

Sezen Aksu gibi daha adını burada sayamadığı-

mız nice sanatçımız Fuar Gazinoları’nın sahnele-

rinde  parlar.

Dönme Dolaba Benzer Hayat!  
İzmir Fuarı’na gelip de Lunapark’a uğramamak 

olmaz. Ege Güneşi’ne binip hayatı bir aşağıdan 

bir yukarıdan seyreylemeden memlekete dö-

nülmez.. Balerin’in uçuşan eteklerine tutunup 

baş döndüren bir hızla havaya savrulmadan fuar 

sezonu kapatılamaz. Sihirli Aynalar’da beliren 

birbirinden ucube yansımalarınıza kahkahalarla 

gülmeden, Kamikaze’nin en tepe noktasında ası-

lı kalmadan ya da Çarpışan Arabalar’da kuralları 

hiçe sayarak şoförlük yapmadan ben fuara git-

tim diyemezsiniz. Lunapark’a adımınızı attığınız 

anda herkesin yaşı eşitlenir. Dedeyle torunun 

kalbi aynı hızda atar. 

Barut Kokulu Yıllar
Dünyanın önde gelen medeni ülkeleri aklını yi-
tirmiş bir şekilde birbirleriyle savaşırken İzmir En-
ternasyonal Fuarı’nı devam ettirebilmek hiç de 
kolay olmaz. Yoğun gayretler sayesinde 1940 ve 
1941 yıllarında da uluslar arası özelliğini koruya-
rak açılmayı başaran fuar, 1942 yılında hüküme-
tin savaşı gerekçe gösteren kararı nedeniyle açı-
lamaz. 1943 yılında Başvekil Şükrü Saraçoğlu’nun 
himayesinde yine uluslar arası özelliğiyle hayat 
bulan fuar, 1944, 1945 , 1946 yıllarında kapılarını 
ancak “milli mahiyette” açabilir. 1947 yılında ulus-
lar arası niteliğine tekrar kavuşan fuar, aynı yıl 
kısa adı UFI olan Uluslar arası Fuarcılık Endüstrisi 
Birliği’ne üye olur. Silahların gölgesi yavaş yavaş 
dünyanın üzerinden çekildikçe İzmir Fuarı’nın 
kapıları da bir daha kapanmamak üzere ardına 
kadar açılır. 

Savaşın bütün puslu havasına rağmen fuar, za-
man zaman hoş sahnelerin yaşanmasına da ve-
sile olur. 1941 yılında, savaş bütün hızıyla devam 
ederken İngiltere ve Almanya bayrakları fuarda 
yan yana sanki hiçbir şey olmamış gibi dalgala-
nır.  

Fuara gönül vermiş olanlar, savaş yılları boyunca 
boş durmaz ve atılımlarını sürdürür. 30 Ağustos 
1940 tarihinde Türkiye’de ilk Milli Piyango çekilişi 
fuarda yapılır. Aynı yıl Tenis ve Atlı Spor Kulüpleri 
açılır. Hayvanat bahçesi hem alan olarak hem ba-
rındırdığı tür çeşitliliği açısından genişletilir. 
1942 yılında İzmir Körfezi’nde yaşayan her cins 
balığın sergileneceği bir akvaryum kurulur. 1945 
senesindeyse fuar, ticaretin olduğu kadar eğlen-
cenin ve sporun da nabzının atığı bir yer haline 
gelir. Futbol, güreş, tenis, binicilik, denizcilik ve 
satranç karşılaşmalarından oluşan etkinlikler 
başlar. Ayrıca fuarı ziyaret edenlerin hoşça vakit 
geçirmelerini sağlamak amacıyla havai fişek gös-
terileri, ışıklı su oyunları, gondol gezileri, karagöz 
ve kukla oyunları, şehir orkestrasının konserleri 
eğlence seçenekleri arasına katılır. Lunapark’taki 
oyuncak sayısında hızlı bir artış görülür. Perili ev, 
kahkaha sarayı, uçan ördekler, esrarengiz dehliz, 
şeytan dolabı, aynada devrialem ziyaretçilere ke-
yifli saatler vaat eder. Tiyatro ve sinema gösterile-
ri de fuarın vazgeçilmezleri arasındadır.   

 “Masalarınızı Evvelden Ayırmanızı Rica Ederiz”...
Bayan Safiye’nin 1942 senesinde Kültürpark Fuar 
Gazinosu’nda vereceği 7 konser için hazırlanan 
gazete ilanının altında bu cümle yazar; “Masanızı 
Evvelden Ayırmanızı Rica Ederiz”...O dönemde 
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edenler için heyecan verici bir ortamdır. Hay-
vanat Bahçesi deyince ünü daha hayattayken  
İzmir il sınırlarını aşmış Bahadır’dan söz etmek 
gerekir. Nam-ı diğer; “Pak Bahadır”...Saf çocukluk 
hayallerinin en iri ve en sevimli hayvanı....O’nun 
için Türkiye’nin en ünlü hayvanı demek de yan-
lış olmaz. Ama şöhret hiçbir zaman O’nun ba-
şını döndüremedi. O hep çocukların kendisini 
beslemek için uzattıkları minik ellerine nazikçe 
hortumunu değdiren “Bizim Bahadır’ımız” olarak 
kalacak. Kalacak diyorum çünkü “Pak Bahadır”, 21 
Temmuz 2007 tarihinde 59 yaşındayken girdiği 
bir ameliyat sırasında hayatını kaybederek se-
venlerini üzüntüye boğdu.  

Dünyaya Açılan Pencere
Türkiye’nin ilk fuarı bu yıl kapılarını 78. kez açı-
yor. 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında dü-
zenlenmesine karar verilen İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın  bu seneki onur konuğu ülkesi Etiyop-
ya... Fuar’ın onur konuğu kentiyse Çanakkale... 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın belli bir tema çer-
çevesinde düzenlenmesine ilişkin çalışmalarda 
önemli ölçüde yol alındı. Günümüz dünyasının 
ticari ve sosyal gelişmelerini yakından takip et-
meyi amaçlayan  Türkiye’nin en eski fuarının bu 
yılki teması, “İletişim Teknolojileri ve Telekomüni-
kasyon” olarak belirlendi. 

Fuar bu yıl da eğlenmek ve hoşça vakit geçir-
mek isteyenlerin uğrak yeri olacak. Yolunuz eğer 
fuar zamanı İzmir’den geçiyorsa ve siz hala İzmir 
Fuarı’nı hayatınızda bir kez dahi görmemişseniz 
mutlaka uğrayın. “Çook yıllar önce, bir kez git-
miştim” diyenler için de çağrımız geçerli. Hatta 
siz yolunuz buralardan geçmiyorsa bile direksi-
yonunuzu İzmir’e doğru kırın. Ne yapıp edip 28 
Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta 
olun. En azından  bu yazının anlattıklarını yerin-
de görmek  ve o atmosferi yaşamak adına yapın 
bunu! 

Dört gözle yolunuzu bekliyor olacağız. Siz en iyi-
si hoşça kalmak yerine hoşça gelin! 

Ortamda bir adrenalin fazlalığı vardır ya sorma-

yın gitsin! Evine eli boş dönmek istemeyenler 

için şans oyunları bütün çekiciliği ve imkansız-

lıklarıyla dört bir yandan göz kırpar.  Gecenin bir 

vakti o kadar insanın kuyrukta “Korku Tüneli”ne 

girmeyi beklemesini İzmir Fuarı’na gelmediyse-

niz anlayamazsınız. Atlı Karınca’da kurulan ma-

sum düşlerden Radar’daki heyecan şokuna ka-

dar her bünyeye ve bütçeye uygun eğlencenin 

değişmez yeridir Lunapark...

O Herkesin Eşsiz Bahadır’ıydı...
Hayvanat Bahçesi, İzmir Fuarı’yla birlikte 1936 

senesinde kapılarını açar. Türkiye’nin ilk koleksi-

yon tipi hayvanat bahçesi olarak inşa edilir. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 

geçtiğimiz yıl ziyaretçi kabul etmeye başlayan 

“Doğal Yaşam Parkı” hizmet verene kadar  İzmir 

Fuarı’nı gezmeye gelenlerin uğrak mekanı olur. 

Şu anda kapalı olan  “Hayvanat Bahçesi” her yıl 

ortalama 450.000 kişi tarafından ziyaret edilir. 

Bünyesinde 21 türü memeli, 50 türü kanatlı, 17 

türü sürüngen olmak üzere 1000 tane hayvanı 

barındıran bahçe, televizyonlarda hayvan bel-

gesellerinin olmadığı dönemlerde fuarı ziyaret 

FOTOĞRAFLAR

  1.  1936 / Kültürpark / Fuar kapısının gece görüntüsü
  2.  Bugün / Kültürpark’ın Varyant’tan görünüşü
  3.  1936 / Kültürpark / Fuar kapısının gündüz görüntüsü
  4.  02.09.1971 tarihli Ege Ekspres gazetesinin haberi
  5.  20.08.1973 tarihli Yeni Asır gazetesinin haberi 
  6.  2008 / Fuar’ın açılış töreni
 Bilgi ve belgelerini bizimle cömertçe paylaşan İZFAŞ’a (İzmir 

Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A,Ş), Ege Ekspres ve Yeni 
Asır gazetelerine teşekkür ederiz.  
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“Hayatın Sesini Aç!” Radyo ODTÜ’nün 

sloganı... Uzun sayılabilecek bir süreçti 

bu sloganı bulmak... Hiç de kolay 

olmamıştı. “Bizim için radyonun anlamı 

nedir?”, “Radyo ODTÜ dinleyicisine 

ne ifade ediyor?” gibi onlarca soruya 

cevap aradık. Ekip olarak bunu anlatan 

sayfalarca yazı yazdık. Ama sıra tek 

bir cümle ile bunları ifade etmeye 

geldiğinde açıkçası zorlanmıştıkH
ay

at
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“İçinde küçük insanların yaşadığı sihirli bir kutu”; 

“bir dost”; daha onlarca tanımı var radyonun... 

Tüm bunların arkasında radyonun “hayatın fon 

müziği olma” özelliği yatıyor. Bu da bir zamanlar 

Radyo ODTÜ’nün kullandığı slogandı. Fon müzi-

ğinin illa bir şarkı olmasına da gerek yok. Hayatın 

içinden ahenkle yayılan herhangi bir ses de pe-

kala fon müziği olabilir.

Aslında yalnızca alıcı bir cihaz radyo... Onun ‘si-

hirli kutu’ya dönüşmesini sağlayan yayının içeri-

ğini oluşturma aşamasında, daima kamu hizmeti 

yaptığımız bilinci ile hareket ettik. Asla bir müzik 

kutusu olarak görmediğimiz radyonun yayın 

akışını belirlerken her yaştan dinleyiciye hitap 

edebilecek, arkeolojiden klasik müziğe, sağlık-

tan tangoya, haberden müziğe çok çeşitli türde 

programa yer verdik. Hedef kitlemizin günlük 

temposunu doğru bir şekilde belirleyip yayın 

içeriğimizi ve konuşma/müzik dengesini buna 

göre oluşturduk. Sivil toplum kuruluşu bilinci ile 

hazırladığımız belgeseller, çevre programları ve 

özel dosyalar ile dinleyicimizi bilgilendirme ve 

bilinçlendirme amacı güttük.

Bunun yanında basın sponsoru olduğumuz yerel 

ve ulusal ölçekteki yüzlerce etkinlikle ve onlarca 

sanatçıyı on binlerce müzik-
severle buluşturan açık hava 
ve kapalı mekan organizas-
yonlarımızla Ankara’nın kül-
tür, sanat ve eğlence dünya-
sına destek ve yön verirken, 
dinleyicilerimizle yalnızca 
radyo alıcıları aracılığıyla de-
ğil, hayatlarının her alanında 
buluşma amacımıza da ulaş-
mış olduk. 

Sloganlar genellikle, akılda kalıcılığı sağlama 
amacıyla, pazarlama unsuru olarak kullanılır. Biz 
ise oluşturduğumuz yayın anlayışımız sonucun-
da bize en uygun sloganı benimsedik. Bir anlam-
da sloganımızla radyomuzun üstlendiği misyon 
ve vizyonu tescil ettik. Radyo ODTÜ’yü, müziği, 
programları ve organizasyonları ile hayatın için-
deki ahenkli seslerden biri olarak tanımladık. He-
def kitlemizin bulunduğu her yerde onlarla birlik-
te olmaya özen gösterdik, hayatlarına müdahale 
etmedik; aksine hayatı onlarla birlikte yaşadık. 
Radyo ODTÜ’nün sesini hayatın seslerinden biri 
olarak gördük; hayatın seslerini de Radyo ODTÜ 
aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırdık. Ve bu ya-
yıncılık anlayışı sonucu Radyo ODTÜ’nün tescilli 
sloganı ortaya çıktı: Hayatın Sesini Aç!

Hikayenin başlangıcı ise 1994 yılına dayanıyor. Bir 
grup öğrencinin girişimi ve Rektörlüğün desteği 

S. Koray Hatipoğlu 
Radyo ODTÜ Genel Koordinatörü
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ile ODTÜ’de radyo kurulması çalışmaları başladı. 

Okulun birçok yerine ilanlar asıldı. Yaklaşık 150 

kişilik bir ekiple Nisan 1994’te ‘Uygulamalı Rad-

yo Yayıncılığı’ dersleri başladı. Yayıncılığın temel 

prensipleri, radyo işleyişi, ekip çalışması, diksiyon 

gibi konuları içeren ve 8 ay süren bu süreçten 

sonra, 31 Ocak 1995’te Rainbow’un ‘Street Of 

Dreams’ şarkısı ile hayaller gerçeğe dönüştü ve 

Radyo ODTÜ yayın hayatına başladı.

Kuruluş aşamasından bugüne Radyo ODTÜ’nün 

sürekli eğitim vizyonu aynı şekilde devam ediyor. 

Yayın ekibimiz, bir yandan ODTÜ Radyo Toplulu-

ğu tarafından düzenlenen ve bu alanda yalnızca 

Radyo ODTÜ için değil birçok kurum için eleman 

yetiştiren ‘Temel Radyoculuk Dersleri’nde semi-

ner verirken, öte yandan sektörün uzmanlarının 

katıldığı atölye çalışmaları ile vizyonlarını geliştir-

meye devam ediyor.

Radyo ODTÜ, isminden dolayı ilk bakışta bir 

kampus radyosu olarak algılanıyor. Ancak, gerek 

yayın içeriğine, gerekse dinleyici kitlesine bak-

tığımızda durumun bundan çok farklı olduğu 

görülüyor. Bunun sebebi de, ilk günden bu yana 

Avrupa, Amerika ve son yıllarda ülkemizde de 

örneklerine rastlanan klasik bir kampus/üniver-

site radyosu kavramından uzak bir yayın anlayı-

şını benimsemiş olması... Yasal düzenlemelerin 

çok öncesinde yayına başladığı için daima kendi 

ayakları üzerinde durmayı hedefledi, bunu da 

kısa sürede başardı. Üniversitemize veya üniver-

site öğrencileri gibi belli bir gruba değil, geniş ve 

genel bir dinleyici kitlesine seslenmeyi hedefledi 

ve radyo dinleme araştırmalarının sonuçlarında 

da bunu başardığımızı görüyoruz. 

Dinleyicilerimizin yaklaşık %10’unu Ankara dışın-
daki illerde ve yurt dışında yaşayan kişiler oluştu-
ruyor. Internet üzerinden dinlenme oranı yüksek 
radyolardan biriyiz. Yayıncılık alanında, olanakla-
rımız doğrultusunda teknolojiyi daima yakından 
takip ettik. 1996 yılında Türkiye’de internet üze-
rinden canlı radyo yayınını gerçekleştiren ilk rad-
yo olduk. 2005 yılında iTunes’daki ilk Türkçe içe-
rikli ‘podcast’e imza attık. Sürekli güncellenen ve 
aylık ortalama 40.000 kez indirilen zengin ‘pod-
cast’ içeriğine sahip radyolardan biriyiz. Bunun 
yanında, 3 kez ödüle layık görülen web sitemiz-
le de, 2001 yılından bu yana son 24 saat içinde 
çaldığımız tüm şarkıların listelerine ve 1995’ten 
bu yana tüm haftaların ‘en çok çalınan 40 şarkı’ 
listelerine ulaşma imkanı sunuyoruz.

Yayın politikasıyla 14 yıl içinde eğitim ve kültür 
seviyesi yüksek, seçici bir müzik ve hayat zevki-
ne sahip dinleyici kitlesine seslenen, 13’ü “En İyi 
Yerel Radyo” kategorisinde olmak üzere, 23 kez 
ödüle layık görülen Radyo ODTÜ’nün kuruluş 
aşamasından bu yana ekibin bir parçasıyım. 

2000 yılından bu yana da radyonun Genel Ko-
ordinatörlüğünü yapıyorum. Radyoculuğa bu-
rada başladım. Ama lise ve üniversite yıllarımda, 
kendimi radyo başında staj yapmış olarak görü-
yorum. Birçok insan gibi ben de ilkokul çağında 
Çocuk Bahçesi ile radyo ile tanıştım. Lise ve üni-
versite yıllarımda ise, haftalık pop ve rock müzik 
yayın kuşaklarının saatlerini ezbere bilecek kadar 
sıkı bir Radyo 3 dinleyicisiydim. Gece olup da 
yayın sona erdiğinde, yine radyo programların-
dan doldurduğum kasetlerle idare ederdim. TRT 
radyoları ile büyümüş bir neslin mensubu olarak 
Türkiye radyoculuk tarihinde yer alıyor olmaktan 
gurur duyuyorum. 82 yıl önce bu yolu bize açan 
TRT radyoları gelecekte de bize yön göstermeye 
devam edecek. TRT’nin radyo yayıncılığına başla-
masının yıldönümü olan 6 Mayıs’ta kutladığımız 
“Radyo Günü” TRT’nin çabalarıyla her yıl daha da 
büyük bir coşku yaratıyor. Bize, özel bir günümüz 
olmasının mutluluğunu yaşatıyor. Bunun yanın-
da ‘RADYO yazan’, bizim gibi radyo tutkunlarının 
dünyalarına pencere açan RADYOVİZYON dergi-
sinin yayına başlaması ile de sevincimiz bir kat 
daha arttı. TRT’nin istikrarlı ve güvenilir yayıncılık 
anlayışının 

RADYOVİZYON’u, uzun yıllar 
başucu dergimiz yapmaya devam 
edeceğinden eminim.
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Rıza Ece  Prodüktör

SİNYAL:   

SES: İstanbul’a Ramazan ayının gelmesiyle bir-
likte şehrin günlük hayatı değişirdi. Hazırlıklara 
haftalar öncesi başlanır, evlere türlü türlü yiye-
cekler alınır, köşe bucak temizlik yapılırdı. Yöne-
tim de bu aya özel tembihnameler yayınlardı. 
Ramazan ayı oruç ve ibadet ayıydı, dolayısıyla bu 
ayla ilgili yapılan hazırlıkların büyük çoğunluğu 
da yeme- içme ve ibadetle ilgiliydi. Bu ayda is-
raf derecesine varan bir bolluk vardı ki alış veriş-
ler gününden önce yapılırdı. Hali vakti yerinde 
olanlar alış verişlerini mahalle bakkallarından 
asla yapmazlardı; çünkü buralardaki malları adi 
bulurlardı. Onlar malın hasını Asmaaltı’ndan ya 
da Mısır Çarşısı’ndan alır, yük arabalarıyla getirip 
kilerlerine doldururlardı. Ramazan ayına girerken 
herkes maddi durumuna göre kilerini gözden 

geçirir, elinden geldiğince önce nevaleyi ve ki-
leri şenlendirirdi. 

GEÇİŞ

SES: Ramazanın başlangıcını belirlemek çok 
önemliydi. Bununla İstanbul Kadılığı ilgilenirdi. 
Ramazan olması muhtemel bir akşam, İstanbul 
Kadısı ile maiyetindeki memurlar, Şeyhülislam 
dairesinde toplanırdı. İstanbul’da güçlük çekil-
meden hilalin görülmesi mümkün olan yerler 
Beyazıt Yangın Kulesi, Süleymaniye, Fatih, Cer-
rahpaşa, Sultan Selim ve Edirnekapı camii mina-
releriydi. 

Ramazan hilalini geren görevli memurlardan ikisi 
Fetva Emîni’nin emriyle heyetin yanına alınır sıkı 
bir sorgulamadan geçirilirdi. Burada alınan karar, 
sicil defterine kaydolduktan sonra Ramazan’ın 
başladığı ilan olunurdu. Bu görev de Süleymani-
ye Camii Baş Mahyacısı’nındı. 

Mahyacıbaşı elinde kandiliyle minareye çıkar bu-
radan işareti verirdi. İşareti alan diğer minareler 
de kandillerini yakarlardı. Bu suretle Ramazan’ın 
gelişi bütün İstanbul’a duyurulurdu. 

GEÇİŞ

SES:  İstanbul’da Ramazan ayı, bolluk ve bereket 
ayıydı. Kapıların ardına kadar açıldığı, gelenlerin 
boş gönderilmediği, yardımlaşmanın en üst se-
viyede olduğu zamanlardı. İftar sofralarına kaç 
kişinin geleceği belli olmadığından her zaman 
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katılanların önemli kısmı sahura da kalırdı. Uzak 
semtlerde oturan fakir fukara ise yanlarında ge-
tirdikleri kaplara iftardan kalan yemeklerden 
doldurup dönerdi. Sahura kalanlar genellikle ya-
kında otururdu. Kışın sahur vakti çok geç olurdu. 
Böyle zamanlarda misafirler sahura üç dört saat 
kala gelirdi. Soğuk kış günlerinde odalar, mutla-
ka önceden mangalla ısıtılırdı.

GEÇİŞ

SES: Halkın Ramazan ayını  rahat ve huzurlu 
geçirmesi için devlet tarafından bazı tembih-
nameler yayınlanırdı. Halka tembihat yapılacağı 
zaman mahalle imamlarına haber verilir ve ak-
şam ezanına yakın bekçiler, ‘’tembih var akşam 
camiye buyurun!’’ diye yüksek sesle bağırarak 
mahalleyi dolaşırdı. Ramazan günlerinde neler 
yapılması ya da yapılmaması gerektiğini bildiren 
bu tembihnamelerden Serasker Hüsrev Paşa’nın 
1833 yılında İstanbul Kadısı’na hitaben yazdığı 
tembihnamede özellikle temizlik konusunun 
üzerinde duruyordu. Evlerin ve dükkânların önü 
temiz tutulup, çöp gibi şeylerin ortalık yerlere 
atılmamasının altını çizen tembihnamede, ‘’ Bazı 
konak ve evlerin kapılarında ve duvarlarında 
tahminen uzun yıllardan beri çamur sıçraması 
ve kuruması sonucu yakışıksız ve pis görüntüler 
oluştuğu görünmekte; pencerelerde ise top top 
örümceklerin sarktığı müşahede edilmektedir. 
Ayrıca kapı ve pencerelerin böyle pis bırakılması 
çirkin bir görünümden ziyade pek çok hastalığı 
davet etmekte, görenlerin içini karartmaktadır. 

“Temizlik İmandandır’’ düsturu doğrultusunda 
böyle hanelerin en kısa zamanda temiz ve pak 
hale getirilmesi, önlerinin temiz tutulması ge-
rekmektedir’’ deniyordu. 1847 yılında yayınlanan 
diğer bir tembihnamedeyse genelde halkın ne-
relere ne zaman gitmeleri gerektiği konusunda 
detaylar vardı.‘’

Cuma günlerinde Kâğıthane kadınlara, Çırpıcı ve 
Veliefendi çayırları erkeklere mahsus tutulmuştu. 
Tembihnameye göre geceleri kimsenin sokak-
larda fenersiz gezmemesi, karagöz oyunlarına 
gidenlerin de ırz ve edepleriyle oturmaları ge-
rektiği yazıyordu’’

GEÇİŞ

SES: İstanbul’un ruhunu oluşturan en önemli 
parçalardan biri de şehirde yaşanan Ramazan-
lardı. 

SİNYAL

fazla yemek bulundurmak adettendi. Sofralar, 
peşkir denilen yekpare bir bez parçası üzerine 
konan sarı pirinç ya da bakır siniler üzerine ku-
rulurdu. Sofrada başta iftariye denilen çerezlikler, 
oruç açmak için yer alırdı. 

Hurma, sele zeytini, yeşil zeytin, beyaz, tulum, 
kaşar, Çerkez ve dil peyniri, kaymak, çeşitli re-
çeller, pastırma, sucuk ve turşu o yılların gözde 
iftariyeliklerinden bazılarıydı. İftar vaktine yarım 
saat kala odanın uygun bir köşesine konmuş 
buhurdanlarda öd ağacı ya da amber yakılır, 
odanın kapısı çekilirdi.  İftara 15 dakika kala hane 
sahibi yemek odasına girer; misafirlerini karşı-
lamak üzere ayakta bekler ve gelenleri sofraya 
oturturdu. Yemeğe mutlaka çorba ile başlanır; 
ardından Yumurta-ı Hümayun yenirdi. Bundan 
sonra sıra kebaba ya da et yemeğine gelirdi. Bu 
yemeğe mutlaka bir börek çeşidi de eşlik ederdi.  
Yemeğin üstüne yenen muhallebi ya da güllaç 
gibi hafif bir sütlü tatlının ardından ekşili bamya 
gelirse ki genellikle de gelirdi, bu yemekte ikinci 
turun başladığına işaret ederdi. Genellikle zen-
gin sofralarına has olan bu yemekte sebze ve et 
yemeklerinin her çeşidi bulunurdu. 

GEÇİŞ

SES:  İstanbul’un büyük konaklarının iftar sofra-
larına oturmak için selam verip konağa girme-
niz yeterliydi. Kimseye sorgu sual yapılmazdı. 
Haneye davetliler dışında gelen misafirler, dere-
ce ve itibarlarına göre kâhya ve divan efendisi, 
mühürdar gibi zatların odalarına alınır, orada 
iftar ettirilirdi. Ayrıca gedikli ağalara, kavas ve aş-
çılara, evdeki diğer hizmetlilere ve iftara katılan 
fakir fukaraya ayrı ayrı sofralar kurulurdu. Yeme-
ğe katılan davetlilerin tümüne, adet üzerine diş 
kirası adı altında hediyeler verilirken, mutlaka 
davetlilerin itibarı ya da konumu dikkate alınır-
dı. İftar gibi sahur da aynı şenlikle yapılırdı. İftara 

NOT

 Programın yayınlanmış 
bütün bölümlerini, “trt.net.
tr” adresindeki PODCAST 
sayfasından,  “Ses Podcast” 
başlığı altında yer alan TSR 
sekmesini tıklayarak din-
leyebilirsiniz. 
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Matbuat’tan, neşriyat’tan basın yayın’a, iletişim’e 

ve kitle iletişim araçları’na, oradan da medya’ya 

uzanan bu sözcük dizisi çok değil, yaklaşık yüz 

yılda Türkçenin nereden nereye geldiğini gös-

termeye yetiyor aslında... 

Yalnızca kitle iletişim alanındaki sözcükler mi? 

Sıhhi imdat’tan cankurtaran’a, cankurtaran’dan 

ambulans’a sonra da ambulance’ye... 

İtibarlı idik saygın olduk... Derken prestij geldi, 

itibar ile saygınlık gözden düştü... Şimdilerde ise 

rağbet prestige’ye ...  

Sözcüklerin yaşadığı bu değişim; aslında toplum 

olarak yaşadığımız gelişmeyi ve onunla birlikte 

de değişimi gösteriyor. İnsanoğlu yönünü nereye 
çevirirse; hangi ulusla ilişki kurarsa, hangi kültüre 
imrenerek bakarsa ister istemez dil de değişme-
ye başlıyor. İlk kez karşılaştığı bir ürünü alırken o 
ürünün adını da diline alıyor insanoğlu... İlk kez 
duyduğu bir kavramı adıyla birlikte benimsiyor. 
Kısacası değişim önce dilde başlıyor.

Başka uluslarla alışveriş yaptığınızda, başka kül-
türlerle temas ettiğinizde etkileşim de başlamış 
demektir. Ancak uluslardan biri bilimde, kültür-
de, sanatta, teknolojide daha gelişmiş ise ekono-
mik gücünün yanı sıra dili de baskın duruma gel-
mektedir. Böyle bir durumda etkileşimden değil 
etkilemeden söz etmek daha doğru.   

Türkçenin geçmişine baktığımızda bunu görü-
yoruz. İlk yazılı kaynaklarımız Orhon Yazıtları’nda 
alıntı sözcükler çok olmasa da çeşitli dillerden 
alınma az sayıdaki sözcük içerisinde Çince birkaç 

Önceleri matbuat ve neşriyat vardı... 

Sonra Türkçenin kaynaklarından 

yararlanarak basın yayın, iletişim ve kitle 

iletişim araçları gibi herkesin kolayca 

anlayabileceği karşılıklar kazandırıldı 

dilimize... 

Derken bunların hepsini birden 

karşılama görevini yüklenen medya çıktı 

ortaya.

Ki
tle

 İl
et

işi
m

   
   

Ar
aç

la
rın

da TÜRKÇE

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Türk Dil Kurumu Başkanı
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sözcük dikkat çekiyor. Uygur yazı dili dönemin-
de ise Sanskritçeden, Soğdcadan, Tibetçeden, 
Çinceden geçen sözcükleri görürüz. Anadolu’da 
Oğuzca temelinde oluşmaya başlayan Türki-
ye Türkçesi döneminde ise başlangıçta yalın 
ve duru Türkçe, Yunus Emre, Âşık Paşa, Şeyyad 
Hamza ile en güzel örneklerini verirken sonraki 
yüzyıllarda Arapçadan, Farsçadan dilimize giren 
sözcüklerle birlikte söz varlığımızın görüntüsü 
de değişmeye başlamıştı. Osmanlı Türkçesin-
de ise yalnızca alıntı sözcüklerin doluştuğu söz 
varlığımız değil yabancı dil bilgisi birimlerinin ve 
kurallarının yerleştiği dilimizin neredeyse kimliği 
değişmeye başlamıştı. Atatürk’ün Dil Devrimi ile 
Türkçe öz kimliğine kavuştu. Türkçenin kaynakla-
rından yararlanılarak türetilen sözcüklerle, terim-
lerle Türkçe bugünlere ulaştı. 

Birkaç satırda anlatmaya çalıştığım yaklaşık bin 
üç yüz yıllık bu süreçte dilimizin söz varlığına bir 
yabancı sözün girmesi yıllar alıyordu. 

Önce radyo girdi dünyamıza... Türkçemiz radyo 
sözü ile karşılaştı. O günlerde bir karşılık bulu-
namadığı için bu yeni bilgi alıntısını halkımız da 
dilimiz de hemen benimsemişti... 

Alo... Alo... Muhterem samiin diyerek başlayan 
yayınları dinleyemedim ama büyüklerimiz bu 
sözlerle açılan radyo yayınında; ajansı, esham ve 
tahvilat borsası haberlerini, havanın mülayim-
liğini dinlediler. Önce tul-ı mevç, megahertz ile 
başlayan sonra kısa dalga, orta dalga, uzun dalga 
gibi sözcüklerle birlikte yeni kavramları karşımı-
za çıkaran bu yeni araç, müzik programlarıyla, 
arkası yarınla, radyo tiyatrosuyla, spor karşılaş-
malarının naklen yayınlarıyla bütün dünyamızı 
değiştirmişti. 

Dilimiz de değişmeye başladı böylece... Bu de-

ğişimi olumsuzluk olarak algılamamalı. Radyo, 

Türkçenin gelişmesine çok önemli katkılarda bu-

lundu. Yazı dili birliği eğitim ve öğretim ile sağla-

nıyordu ama Türkçede söyleyiş birliğinin sağlan-

masında en büyük pay radyonundur. Ülkenin de-

ğişik yörelerinde yaşayan yurttaşlarımız böylece 

ölçünlü (standart) Türkçenin örneklerini işiterek 

öğrendiler. Çeşitli programlar, bir yandan top-

lumumuzun kültür düzeyini yükseltirken diğer 

yandan da bireylerin söz varlığının gelişmesini, 

söyleyişte birliğe ulaşılmasını sağlıyordu. 

Radyonun yayım alanının genişlediği 
bir dönemde televizyon yayınları da 
başladı. Önceleri siyah beyaz ve belirli 
saatlerde yapılan yayım, zamanla 
renkli ve kesintisiz yirmi dört saat 
yayıma dönüştü. Bu arada kamu 
yayımcılığının yanı sıra özel radyo ve 
televizyon yayımcılığı da başlamıştı. 
İşte ne olduysa bundan sonra oldu... 
Özel radyo ve televizyonlarda 
kullanılan Türkçe, daha ilk günlerde 
pek çok kişinin dikkatini, zaman 
zaman da tepkisini çekti. Yayımcılıkta 
deneyimi olmayan, Türkçeyi hakkıyla 
konuşamayan kişiler kamera karşısına 
geçirildiler. 

Hakeme haakem, rakibe raakip, fakire faakir, 

marula maarul diyenlerin yanı sıra Türkçe söz-

cüklerde sesleri farklı biçimlerde seslendirenler 

de yayında görev alıyordu. Kadın diyeceği yerde 

kıdın, elli beş diyeceğine eelli beeş diyenler artık 

milyonlara sesleniyordu. Olur olmaz her yerde 

yabancı sözcüklerin kullanılması da bir başka 

olumsuzluktu. Artık yabancı kökenli bir sözün 

dile girmesi için yılların, yüzyılların geçmesine 

gerek kalmıyordu. Yabancı kökenli bir sözcük, 

bir terim radyo ve televizyon yayınlarında birkaç 

kez kullanıldığında dilimize giriyordu. Televizyon 

dizilerinden çıkan oha filan oldum gibi kaba söy-

leyişler de toplumun özellikle genç kesimlerinde 

yaygınlaşıyordu. 

Bütün bu olumsuzluklar toplumun sessiz çoğun-

luğunun tepkisini çekerken başta Türk Dil Kuru-

mu olmak üzere sivil toplum kuruluşları, öğrenci 
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toplulukları kitle iletişim araçlarında Türkçenin 
hakkıyla kullanılmaması, yabancılaştırılması ve 
yozlaştırılması karşısında seslerini yükseltmeye 
başladılar. Bu haklı tepki, yayımcı kuruluşların 
bir bölümünde yayım meslek ilkelerinin oluş-
turulması, ilkelerin başında Türkçenin kullanımı-
na özen gösterilmesi gibi olumlu bir gelişmeyi 
sağladı. Elbette bugün kitle iletişim araçlarında 
kullanılan dil, doğru ve güzel Türkçeye örnek 
oluşturacak düzeyde değil ama 1990’lı yıllarda 
yaşanan olumsuzlukların aynı yoğunlukta yaşan-
madığını belirtmek gerekiyor. 

Türkçe bugün aslında en güçlü 
dönemini yaşıyor. Türkçeye güç 
sağlayan kaynakların başında 
Türkçenin sesinin dünyanın dört 
bir köşesine ulaşmasını sağlayan, 
uydudan, ağ ortamından yapılan 
radyo ve televizyon yayınları 
gelmektedir. Yayımcı kuruluşların 
bunu çok iyi değerlendirmesi 
gerektiğine inanıyorum. Türkçenin 
dünya dili olarak yaygınlaşması; 
yayımcı kuruluşlarımızın sınır aşan 
yayınlarının izlenme ve dinlenme 
oranlarını artıracağına, ülke 
çapındaki yayımdan uluslararası 
yayımcılığa geçişi sağlayacaklarına 
inanıyorum.

Toplumun geniş katmanlarının dilini etkileyen 
kitle iletişim araçlarının Türkçenin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasında çok önemli payı olduğu 
gerçeğini göz önünde bulundurarak yayınlarda 

doğru, güzel ve örnek Türkçenin kullanımı ko-

nusunda yapılması gereken işler olduğuna ina-

nıyoruz.

Her şeyden önce yayımcı kuruluşlar dil aracılığıy-

la yayım yaptıklarını unutmamalı; yozlaşmış, ya-

bancılaştırılmış bir dille yapılacak yayınların Türk-

çeye kötülük olduğunu bilmeliler. Bu nedenle 

yayımcı kuruluşların öz denetimlerini sağlama-

ları, belirli zamanlarda çalışanları için hizmet içi 

eğitim çalışması yapmaları; kuruluşlarına spiker, 

sunucu, yapımcı, metin yazarı alırken Türkçeyi 

kullanma düzeylerini göz önünde bulundurma-

ları yayınlarda kaliteyi artıracaktır.

Burada TRT’ye teşekkür borçlu olduğumuzu be-

lirtmemiz gerekiyor. TRT, kurulduğu günden bu-

güne yayınlarında doğru, güzel ve örnek Türkçe 

konusunda büyük bir özen gösteriyor... Eleman 

alırken Türkçeyi kullanımları açısından adayları 

sınavdan geçiriyor... Belirli zamanlarda hizmet içi 

eğitim seminerleri düzenliyor... TRT’nin bu uygu-

lamalarının diğer yayımcı kuruluşlara örnek oluş-

turmasını diliyoruz.

Türk Dil Kurumu olarak bizler de Türkçenin yalnız-

ca yayınlarda değil hayatın her alanında doğru, 

güzel ve bütün zenginliğiyle kullanımına katkıda 

bulunmak amacıyla bütün sözlüklerimizi sanal 

ortama taşımış bulunmaktayız. Söyleyişte yaşa-

nan olumsuzlukları gidermek üzere ürettiğimiz 

yoğun disk (YD=CD) ile geçen yıl sanal ortam-

da kullanıma sunduğumuz Sesli Türkçe Sözlük’ü 

önemli bir başvuru kaynağı olarak görüyoruz. 

TRT’nin yetiştirdiği sunucuların madde başları-

nı seslendirdiği YD’nin ve Sesli Türkçe Sözlük’ün 

söylenişte yaşanan sorunların çözümüne katkı 

sağlayacağına inanıyoruz.

Aile, eğitim, kültür, hukuk, turizm ve sosyal hayata dair 
daha pek çok konu “Dün Bugün Yarın”da...Yurtiçinde ve 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında köprü kurmayı 
amaçlayan program, hafta içi her gün 15.05’te Türkiye’nin 
Sesi Radyosu ve Radyo-1de aynı anda canlı yayında...

 Tarih öncesinden günümüze, dünyadaki   
bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 

buluşlar, “Bilimin Büyüsü”nde... 
Her Pazar  Türkiye saatiyle 09.50’de 

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda...
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Madem İzmir’den yazmaktayız 

ve madem yazdan güze doğru 

gitmekteyiz, şehrimizin insan 

haysiyetine aykırı sıcağından 

kurtulabilmenin yollarına da 

gelelim. Denebilir ki imbat bu 

yollardan biridir. Daha doğrusu 

öyle olduğu zannedilir. 

So
nb

ah
ar

ı Karmaşık 
Duygularla 
Beklerken...

Karmaşık 
Duygularla 
Beklerken...

Sina Akyol Prodüktör

Bu nedenle İzmirliler pek ciddiye alır imbatı. 
Oysa, adı üstünde, imbattır; “nim–bâd”dan gelir, 
“nim”  yarım demektir; uzun sözün kısası, yarım 
yamalak, kandırıkçı, uyduruk bir rüzgârdır im-
bat; işe yaramaz! Ne var ki Niksarlı’nın bağlarıyla, 
Tekirdağlı’nın dağlarıyla, hemen herkesin bulup 
buluşturduğuyla avunduğu şu alık hayatımızda... 
eh, İzmirli de n’apsın, imbatıyla avunur!

“Yazdan güze doğru gitmekteyiz” dememe bak-
mayın, İzmir’in havası hâlâ çok sıcak ve nemli. Az 
önce de belirttiğim gibi kandırıkçı ve uyduruk 
imbat, bütün afra tafrasıyla esmesine karşın, ne 
bedeni serinletebiliyor ne de ruhu; yerden bir ka-
rış toz kaldırıyor, bütün becerebildiği bu! Ben mi, 
eski bir Ankaralı olarak, çaresiz, sahici sonbaharı 
beklemekteyim. (“Boşuna” sözcüğünü bu cümle-
nin uygun bir yerine yerleştirerek...)

“Eski bir Ankaralı” ifadesi ile “sahici sonbahar” ifa-
desinin aynı cümlede yer alması bir rastlantı değil 
elbet; uzun süredir İzmir’de  -yalnızca ilkbaharsız 
değil, sonbaharsız da-  yaşayan bendenizin kas-
ten ve taammüden yaptığı şeytani bir uydurma 
ve yakıştırma!
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murlara? Kıymetlimiz güneş giderek daha erken 
saatlerde toparlamaya başlayacak pılısını pırtısını; 
bizler, içimizin çoğunu dışarıda bırakarak, daha 
erken saatlerde çekileceğiz duvarların arasına. 
Eminim, şöyle diyeceğiz: “Hele bir geçsin kış, yaz 
gelsin, bak gör, şikayet edecek miyim güneşten-
sıcaktan!”

Gerçekten de ilkbaharsız bir şehir 
İzmir. Mayıs ile birlikte ışıyan gökyüzü 
çok geçmeden dayanılmaz bir sıcağı 
pompalıyor üstümüze; aklımız 
bütün hünerlerini ve zekâ gücünü 
“sonbaharda görüşürüz” diyerek 
hatırlayamayacağı bir köşeye bırakıp 
yaz uykusuna çekiliyor. 

Yağmurlu ve nemli kıştan çıkar çıkmaz, hiçbir 
uyum sürecinden geçmeyip berbat sıcağın iş-
kencesine maruz kalan şu zavallı bedenlerimiz  
-Japonlar vücut klimasını hâlâ icat edemedikleri 
için-  başka n’apsın, perişan oluyor. Uzun sözün 
kısası, parmakla sayılacak kadar sınırlı olan ilkba-
har günleri, ikizini de yaratmış şirin şehrimizde; 
yılın onuncu ayı ile kendimize gelir gibi oldu-
ğumuzda, çok şükür dememize bile zaman bı-
rakmadan, kıymetlimiz gökyüzü ilk yağmurunu 
dökmeye başlıyor üstümüze. Nerede mi sonba-
har rüzgârının savurduğu yapraklarla sararan kal-
dırımlar, yollar, tarlalar?.. Bir kısmı Ankara’da, bir 
kısmı İstanbul’da, kalan kısmı da Ege’nin fersah 
fersah ötesindeki her yerde elbet!

Bakmayın böyle söylendiğime, karşımda deniz 
var! Balkonumdayım. Lap-topumun şu an iti-
bariyle göremediğim markası, suyun ortasında 
kırılıp bembeyaz köpüklere dönüşen dalgalarla 
işve halinde. Epey ileride bir sörfçü, kandırıkçı 
imbattan aldığı güçle mi acep, poposuna motor 
takmış tekne edasıyla geçip gidiyor. 

Varsın kısa sürsün, ben bu günleri ziyadesiyle se-
viyorum. Zaten şunun şurasında ne kaldı ki yağ-

Pop, rock, caz, pop-caz, new age 
türlerinin dünya listelerinde bulunan 
eski ve yeni örnekleri “Mercek’te.... Her 
Salı 18.00’de Radyo-3’te...

Anılarla, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği’nin seçme eserleriyle çıkılan 
keyifli bir yolculuk, “Radyo Başucumda”...  
Her Pazartesi  21.03’te, Radyo-4’te...
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Fransız şair ve yazar Victor Hugo da  İzmir’e gel-
memesine rağmen, çok uzaklardan ününü işit-
mekle çarpılmış  ve  İzmir’i anlatmış bir şiirinde : 

“İzmir bir prensestir
Çok güzel şapkası ile
Mutlu ilkbaharlar durmaksızın
Onun çağrısına yanıt verir

Ve nasıl vazo içindeki çiçekler
Gülümseyen günbatımı gibiyse
O da denizlerin arasından ışıldar
Hatta Arşipel’in yaratılışından 
Çok daha tutkun .”

Evet, o bir prensestir. Mavi sularına düşen aksi 
bile yeter insanı büyülemeye. Yüzyıllardır yürek-
leri tutkuyla çarptıran, dillerde şarkı olup söy-
lenen,  bereketiyle baş döndüren, eteklerinde 
binlerce öykü biriktiren mutlu bir prenses.  Ama 
güzelliği başına beladır çoğu kez. Çünkü payla-
şılmak istemez. Kimse ondan vazgeçemez. Nice 
depremler, savaşlar, yangınlar görür tarihinde. 
Yakılır, yıkılır kaç kez.  Her seferinde sevdalıları 
onu tutkuyla iyileştirir, yarasını sarar ve yeniden 

ayağa kaldırır. Küllerinden yeniden doğan Anka 
Kuşu gibi şehir kimbilir kaç kez yeniden kurulur. 
Hem de eskisinden çok daha güzel, çok daha 
çağdaş biçimde.  

Bu güzel şehir, Kurtuluş Savaşı’nda tek başına 
büyük bir misyon yüklenir. 

15 Mayıs 1919’da başlayan ,üç yıl, üç ay, 25 gün 
süren bir işgal  dönemi  yaşar İzmir. İzmir gibi ne-
redeyse bin yıllık bir Türk yurdunun işgal ordula-
rının elinde olmasına yürekler dayanmamaktadır.  
İzmir’in işgalini protesto için  İstanbul’da Fatih 
Meydanı’nda düzenlenen mitingde, Halide Edip 
Adıvar şöyle seslenir meydanda toplananlara :

“ Gecenin en karanlık ve ebedi 
göründüğü zaman, gün ışığına en 
yakın olduğu andır !” 

O gün ışığı, İzmir’in işgalinden dört gün sonra 19 
Mayıs’ta Anadolu toprağını aydınlatmaya başlar. 
Kurtuluş hareketi Anadolu insanın yorgunluğu-
na,  yılgınlığına, daralmış yüreklerine rağmen 
gün be gün büyüyen ve yayılan bir coşkuyla 
ve inançla sürer. Oysa para yoktur, silah yoktur. 
Yokluğun, yoksulluğun, yorgunluğun üstesin-
den  “Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu 
gerçeği” ne duyulan inançla gelinebilir ancak. Bu 
inançla ayağındaki çarığını çıkarır verir Anadolu 
insanı, kırmızı nakışlı çorabını, gömleğini verir pi-
yade giysin diye. Halkın dayanışmasıyla  yeni bir 
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Güzelliği ve bereketi dillere destan 

şehir: İzmir.

Öyle bir destandır ki bu, anlatan 

da dinleyen de büyülenir.  Gözüyle 

görenin de, üzümünden incirinden 

yiyenin de, imbatıyla esrikleşenin 

de,  görmeden düşleyenin de başını 

döndürür.  Çoook uzaklardan ününü 

işitmekle bile çarpılabilirsiniz ona.

Saadet Bekar Prodüktör
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ordu oluşturulur. Tez vakit el yordamıyla küçük 
atölyeler kurulur,  çocuk, kadın, genç ,yaşlı  bu 
atölyelerde silah yapar. Sonrasında tüm Anadolu 
halkı topyekûn, çoluk çocuk toplaşıp çoklaşarak, 
yüce dağlar gibi dikleşerek,  ne asker sayısı, ne 
top tüfeği düşmanınkine denk olmasa da tarihte 
benzeri görülmemiş bir destan yazacaktır.  Yürek 
gücüyle yazılacaktır bu destan. 

İnönü, Sakarya  Zaferleri ..Ardından  Başkuman-
dan Mustafa Kemal’in  “ Hattı Müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. 
Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıs-
lanmadıkça terkolunamaz...”  emriyle   Afyonkara-
hisar  , Eskişehir ..  Büyük Taarruz... Sonra... Hedef 
Akdeniz !  

İzmir’in Yunan ordusunun elinde oluşu gurur 
kırıcıdır.  Türk süvarilerinin yüreği İzmir’e bir an 
önce girebilme ateşiyle yanmaktadır.  İzmir’in 
kurtarılması demek, Türkiye’nin kurtarılması de-
mektir. 

Büyük Taarruz’dan sonra bozguna uğrayarak sa-
vaş alanını terk eden, ağır silahlarını ve motorlu 
araçlarını da bırakarak kaçan düşmanın arkasın-
dan bir çığ gibi akar askerlerimiz İzmir’e doğru. 

Önce Uşak, sonra Alaşehir, Demirci,Ödemiş, Sa-
lihli , 6 Eylül’de Akhisar ve Balıkesir, 7 Eylül’de Ay-
dın, 8 Eylül’de Manisa ..

Günlerdir at sırtında aç susuz, yorgun ve uykusuz 
ilerleyen Türk süvarileri 8 Eylül gecesi karanlığı 
yara yara,  nal sesleri ve memleket havası kokan 
türküleriyle ölüme gider gibi zafere yürümekte-
dirler.  9 Eylül’de İzmir’e ulaşılır. O gün İzmir’e ilk 
giren 4. Süvari Alayı’nda  öncü birliğin başındaki 
Yüzbaşı Şerafettin Bey   anılarında şöyle der : 

“ Dokuz Eylül sabahı Sabuncu Boğazı’ndan çıkar 
çıkmaz bütün ihtişamıyla Akdeniz kıyısında uza-
nan İzmir’i gördük. Senelerden beri kavuşmayı 
beklediğimiz İzmir, şimdi gözlerimizin önünde 
idi. Bu sırada heyecanımız iyiden iyiye artmış, 
gözlerimiz sevinç gözyaşlarıyla dolmuştu. Bü-
tün hızımızla İzmir’e doğru koşuyorduk. Bor-
nova içindeki sokak muharebelerinden sonra 
istasyonu işgal edip İzmir şosesine çıktık. Yolda 
Bornova’nın bağları, bahçeleri içinden üzerimi-
ze ateş ediliyordu. Bunlara karşılık vermediğimiz 
gibi önem de vermiyorduk. Mersinli’ye geldi-
ğimiz zaman Karşıyaka yönünden bir düşman 
yürüyüş kolunu gördük. Bunları yararak geçtik. 
Hepsi de silahlı idi. Ne yapacaklarını şaşırmışlar, 

şuraya buraya kaçışıyorlardı. Evlerin, duvarla-
rın arkasına saklandıklarını görüyorduk. Bizden 
sonra gelen alaylarımız tarafından esir edilen bu 
düşman kuvvetlerinin bir alay olduğunu öğre-
nince hayretler içinde kaldık.

Mersinli’yi geçtikten sonra Tuzakoğlu fabrikasının 
önüne geldiğimizde fabrikadan üzerimize ani bir 
ateş açıldı. Müfrezenin önünde sekiz kahraman 
asker koşarak yürüyorlardı. Fabrikadan açılan bu 
ateşle bu erlerimizin dördü şehit oldu. 

Durmadan geçtik. Sokaklar Rum muhacirleri, 
içi eşya dolu arabalar, silahlı bombalı sivil asker 
binlerce insanla doluy-
du, bunlara bakmadan 
yıldırım hızıyla yalın kılıç 
geçip gidiyorduk. Birlik-
lerimiz heybetle yolları-
na devam ederek kordon 
yoluna çıktılar. 

Evlere Türk müttefik 
devletlerinin bayrakları 
asılmıştı. Pencereden, 
sokaklardan halk askerle-
rimizi alkışlıyor, hayret ve 
takdirle seyrediyorlardı 
onları...” 

Süvari birliklerimiz halkın 
sevinç gösterileri için-
de İzmir’e girerken, Ku-
mandanlar Belkahve’den 
İzmir’i seyretmekte ve 
şehrin alındığına ilişkin 
raporu beklemektedir. Beklenen haberi, araba-
sıyla köyüne gitmekte olan bir köy delikanlısı 
getirir onlara. Mustafa Kemal karşıda uzanan pırıl 
pırıl İzmir Körfezi’ne bakarak:

“Misk gibi bitti” der.

“İlk kurşun”un atılmasıyla başlayıp, İzmir’in alını-
şına kadar süren kurtuluş hareketi, tüm Anadolu 
insanının kanıyla canıyla yazdığı bir destandır.  9 
Eylül, bu destanın Zafer Günü olarak simgeleş-
miştir. 

TEŞEKKÜR NOTU

 Yazı için metinlerinden yararlandığım Emekli Prodüktör 
arkadaşımız  Fatma KÖYOĞLU’na teşekkürler. 
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24 Mart 1951 Cumartesi günü, İzmir Kültürpark’da 
saat 12.00’de Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü rad-
yosu yayına başlar. Açılış müziği, bir Ege klasiği olan 
Harmandalı zeybeğidir. Davul zurna ile çalınan Har-
mandalı eşliğinde ilk anons duyulur:  “Burası 47 metre 
üzerinden yayın yapan kısa dalga İzmir Radyosu. Yayı-
nımıza başlarken hepinize sağlıklı günler diliyoruz.”
Bu anonsu açılış gününün program duyurusu izler:

12.10 Halk Türküleri

12.25 Haberler

12.30 Saz Eserleri

13.00 Şen Melodiler

13.15 Amatör Müzik Saati

13.45 Sevilmiş Türkçe Şarkılar

13.55 Fasıl Musikisi

14.25 Son Haberler

14.30 Kapanış

1950 yılının ikinci yarısında radyoda “Dini ve Ahlaki Muhase-
beler” programına ve mevlit yayınlarına başlanmış, 1960 yılı 
Ramazan ayında da ilk sahur programları yayınlanmıştır.

Cankaya, TRT Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: 1927-2000, 2003:48

İstanbul Radyosu, 1970’de Atatürk Kültür Merkezi açılana 
kadar, her Pazar saat 11.00’de “Şan Sineması”ndan hem Türk 
Müziği hem de Klasik Batı Müziği türünden canlı konserler 
yayınlardı. Fotoğrafta, düzenlenen konserlerin birinde Münir 
Nurettin Selçuk.                                                İstanbul Radyosu, 2000:159

BBC’nin başarılı aktüalite programı “This Week in London” 
dan esinlenerek hazırlanan “Şehirde Bu Hafta” programının 
yapımı Orhan Boran’a verilir. Boran o günleri şöyle anlatır: “Bir 
hafta içinde İstanbul’un hangi köşesinde dinleyicilerin ilgisini 
çekecek ne gibi hadiseler olduysa, onu gider yerinde röpor-
tajlarla anlatarak tespit ederdik. O kırmızı kamyon küçük bir 
stüdyo idi. Ben onun damına çıkardım, mikrofonla oradan 
konuşurdum, Sabit Karamani onları kaydederdi.”  Fotoğrafta 
Orhan Boran.                                                       İstanbul Radyosu, 2000:114
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Günümüz Türk Tiyatrosu’nu besleyen geleneksel kaynakların zenginliklerinden 
yararlanılması gerektiğini vurgulayan ve “Çağdaş Tiyatromuzda Geleneksellik” kitabı 
ile bu sürece katkıda bulunan Yavuz Pekman “çağdaş tiyatro geleneksel tiyatrodan 
nasıl beslenir?” sorusuna yanıt veriyor. 

Karagöz, meddah, orta oyunu gibi geleneksel tiyatro türlerini ve bu gelenekler 
arasındaki ortak öğeler (dil, taklit, dans kullanımı, toplumsal eleştiri, metinlerdeki 
açık saçıklık) üzerinden örnekler vererek gelenekselden çağdaşa uzanan bize özgü 
yöntemleri anlatıyor. 

Ayrıca, Turgut Özakman, Oktay Arayıcı, Haldun Taner, Sermet Çağan, Ferhan Şensoy 
gibi çağdaş yazarların geleneksel tiyatroyla ilgili yapıtları ile Batı ve Geleneksel Türk 
Tiyatrosu’nun ortak ve çağa uygun özelliklerini sentezleyen kuramsal ve karşılaştırmalı 
bir çalışma ortaya çıkarıyor.

Yavuz Pekman

MİTOSBOYUT YAYINLARI

2002

240 Sayfa

Çağdaş Tiyatromuzda
GELENEKSELLİK
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RADYO- 1 (TÜRKİYE RADYOLARI BİRİNCİ PROGRAMI)
PAZARTESİ
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (BOŞNAKÇA) (Ankara)

06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara)

07.30   HABERLER

07.40   GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara) 

09.40   ARKASI YARIN 

10.00   HABERLER

10.05   PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (İzmir)

11.00 HABERLER

11.05 DOSYA (Canlı) (İstanbul)

12.00   HABERLER 

12.05   GÜNDEMDEKİ ENERJİ (Canlı) (Ankara)

12.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)

14.30 TÜRK SİNEMASI (Ankara)

15.00 HABERLER

15.05 DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)

 (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)

15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI

16.00 HABERLER

16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı)  (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05  TARİH YAZAN KADINLAR (Ankara)

17.30 SPOR DÜNYASI (Canlı) (Ankara)

18.00 ANA HABER

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (Ankara)

21.00 HABERLER

21.05 YILLAR BOYU EN İYİLER (Ankara)

22.00 GENÇLERE ÖZEL ( Ankara)

22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - İstanbul)

01.00 HABERLER

01.05 GÜNDEMDEKİ ENERJİ  (Ankara) (Tekrar)

01.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara) (Tekrar)

01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)

02.00 HABERLER

  

02.05-06.00   BÖLGESEL YAYIN VE

                    SAHUR PROGRAMI

SALI
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (Ankara)

06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara)

07.30   HABERLER

07.40   GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara) 

09.40   ARKASI YARIN

10.00   HABERLER

10.05   PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (Ankara)

11.00 HABERLER

11.05 DOSYA (Canlı) (İstanbul)

12.00   HABERLER 

12.05   DENİZ DÜNYASI (Canlı) (İzmir)

12.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)

14.30 MÜREKKEP KOKUSU (Ankara) 

15.00 HABERLER

15.05 DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)

 (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)

15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI

16.00 HABERLER

16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı)  (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05 TELGRAFIN TELLERİ (Ankara)

17.30 SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA) (Canlı) (İzmir)

18.00 ANA HABER  

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (Ankara)

21.00 HABERLER

21.05 ÇOKTAN SEÇMELİ (Canlı) (Ankara)

21.30 KAMPÜS (Ankara)

22.00 HAYATIM MÜZİK ( Ankara)

22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - Ankara)

01.00 HABERLER

01.05 DENİZ DÜNYASI (Tekrar)

 (Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)

01.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara) (Tekrar)

01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)

02.00 HABERLER

  

02.05-06.00   BÖLGESEL YAYIN VE

                    SAHUR PROGRAMI

ÇARŞAMBA
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)

06.40 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)

06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara)

07.30   HABERLER

07.40   GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara) 

09.40   ARKASI YARIN

10.00   HABERLER

10.05   PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (Ankara)

11.00 HABERLER

11.05 DOSYA (Canlı) (İstanbul)

12.00   HABERLER 

12.05   MAVİ BİLYE (Canlı) (Ankara)

12.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)

14.30 BİR ADIM ÖNDE (Ankara) 

15.00 HABERLER

15.05 DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)

 (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)

15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI

16.00 HABERLER

16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı)  (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05 GEÇMİŞİN İZİNDE (Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)

17.30 SPORUN YILDIZLARI  (Ankara)

18.00 ANA HABER

  

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (Ankara)

21.00 HABERLER

21.02 RADYO TİYATROSU 

 (Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)

22.00 MÜZİK ATÖLYESİ (Ankara)

22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - İstanbul)

01.00 HABERLER

01.05 MAVİ BİLYE (Ankara) (Tekrar)

01.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara) (Tekrar)

01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)

02.00 HABERLER

  

02.05-06.00   BÖLGESEL YAYIN VE

                    SAHUR PROGRAMI

PERŞEMBE
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (Çerkezce) (Ankara)

06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara)

07.30   HABERLER

07.40   GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara) 

09.40   ARKASI YARIN

10.00   HABERLER

10.05   PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (İzmir)

11.00 HABERLER

11.05 DOSYA (Canlı) (İstanbul)

12.00   HABERLER 

12.05   ATIK SERVETTİR (Canlı) (Ankara)

12.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)

14.30 MODERN ZAMANLAR (Ankara) 

15.00 HABERLER

15.05 DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)

 (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)

15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI

16.00 HABERLER

16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı)  (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05 DİN VE AHLAK (Ankara)

17.30 SPOR DÜNYASI (Canlı)  (Ankara)

18.00 HABERLER

  

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI
19.00 HABERLER

19.30 HAYAT BİLGİSİ  (Canlı) (İzmir) 

20.30 CAN ERİKLERİNİN DÜŞLERİ (Ankara)

21.00 HABERLER

21.05 İPİN UCU (Ankara)
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21.30 SEYYAH (Ankara)

22.00 MÜZİK ATÖLYESİ (Canlı) (Ankara)

22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - İstanbul)

01.00 HABERLER

01.05 GİZLİ GERÇEK (Ankara)

02.00 HABERLER

  

02.05-06.00   BÖLGESEL YAYIN VE

                    SAHUR PROGRAMI

CUMA
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 TASAVVUF MÜZİĞİ (Ankara)

06.30 CUMA SABAHI (Ankara)

07.30   HABERLER

07.40   GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara) 

09.40   ARKASI YARIN

10.00   HABERLER

10.05   PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (Ankara)

11.00 HABERLER

11.05 DOSYA (Canlı) (İstanbul)

12.00   HABERLER 

12.05   YEŞİL BAKIŞ (Canlı) (İzmir)

12.45 DOĞRU TÜRÇE (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)

14.30 BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM (Ankara)

15.00 HABERLER

15.05 DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)

 (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)

15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI

16.00 HABERLER

16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı)  (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05 TARİHÇE (Ankara)

17.30 SPOR DÜNYASI (Canlı)  (Ankara)

18.00 ANA HABER

  

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI

CUMARTESİ
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)

06.30 GÜNAYDIN TÜRKİYE (İzmir)

07.30   HABERLER

07.40   TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

08.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)

08.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)

09.00 HABERLER

09.05 ÇOCUĞUN DÜNYASI

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

09.40   ARKASI YARIN

10.00 HABERLER

10.05 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (Ankara)

10.35 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (Ankara)

11.00 HABERLER

11.05 HAFTA SONU (BAŞKENT EKSPRESİ) (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

13.35 DEMOKRASİ SÜRECİNDE (Ankara)

14.00 BİR SOLİST (THM) (Ankara)

14.15 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)

14.45 TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

15.00 HABERLER

15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)

15.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)

16.00 HABERLER

16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)

16.30 YURTTAN SESLER (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05 GÖKKUŞAĞI (Ankara)

18.00 ANA HABER

  

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI
20.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)

21.00 HABERLER

21.05 TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

21.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)

22.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)

22.30 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)

22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - Ankara)

01.00 HABERLER

01.05 GECE TİYATROSU

  

02.05-06.00   BÖLGESEL YAYIN VE

                    SAHUR PROGRAMI

PAZAR
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU

06.10 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)

06.30 GÜNAYDIN TÜRKİYE (İzmir)

07.30   HABERLER

07.40   TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

08.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)

08.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)

09.00 HABERLER

09.05 MÜZİK KUTUSU (Karma) (Ankara)

09.40   ARKASI YARIN

10.00 HABERLER

10.05 SANATÇILARIMZDAN BİRER TÜRKÜ

10.30 SANATÇILARIMZDAN BİRER ŞARKI

11.00 HABERLER

11.05 TATİL SABAHI (Ankara)

12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)

13.00   HABERLER

13.15   TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

13.35 TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (Ankara)

14.00 BİR SOLİST (THM) (Ankara)

14.15 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)

14.45 TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

15.00 HABERLER

15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)

15.30 ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (Ankara)

15.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)

16.00 HABERLER

16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)

16.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)

17.00 HABERLER

17.05 İHTİMALLER DENİZİ (Ankara)

18.00 ANA HABER

  

BÖLGESEL YAYIN VE İFTAR PROGRAMI
20.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)

21.00 HABERLER

21.05 TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)

21.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)

22.00 KÜÇÜK KONSER (ÇSM) (Ankara)

22.30 SAZLARLA TSM (Ankara)

22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 

 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)

23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - İzmir)

01.00 HABERLER

01.05 RADYO TİYATROSU (Çarşamba’dan Tekrar)

  

02.05-06.00   BÖLGESEL YAYIN VE

                    SAHUR PROGRAMI

NOT: RADYO-1 KANALINDA RAMAZAN AYI ÖZEL UYGULAMASI 19 EYLÜL 2009’DA SONA ERECEK; BU TARİHTEN İTİBAREN YAYIN 

NORMAL DÜZENİNDE DEVAM EDECEKTİR. 
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RADYO- 2 (TRT-FM) (TÜRKİYE RADYOLARI İKİNCİ PROGRAMI)

RADYO- 4 FREKANSLARI

AFYON FM 94.0

AMASYA FM 107.3

ANKARA FM 103.7

BARTIN FM 95.1

BOLU FM 98.9

BURSA FM 95.2

DENİZLİ FM 101.5

ESKİŞEHİR FM 101.3

İSTANBUL FM 103.4

İZMİR FM 100.5

KARABÜK FM 90.8

KIRIKKALE FM 101.2

KIRŞEHİR FM 102.5

KOCAELİ FM 100.5

KÜTAHYA FM 88.1

MANİSA FM 103.7

SİNOP FM 106.4

SİVAS FM 100.9

TOKAT FM 103.3

UŞAK FM 95.7

YOZGAT FM 89.8

ZONGULDAK FM 93.4

PAZARTESİ
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)  
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)    
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İzmir) (RADYO-4 İLE ORTAK)  
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)    
14.00 BİZ BİZE (İzmir)     
16.00 İMBAT (İzmir)     
18.00 AKŞAM OLA (Ankara)   
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) MURAT EVGİN’LE GECEYE DOĞRU 
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara)(RADYO)    

SALI  
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)  
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)  
 12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)   
14.00 BİZ BİZE (İzmir)  
16.00 İMBAT (İzmir)  
18.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK ÖMÜR BOYU (İstanbul)
20.00 SUNİ GÜNDEM (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul)
 ALİ-AYSUN KOCATEPE İLE GECEYE DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara)(AYIŞIĞI)  

ÇARŞAMBA      
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)  
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İstanbul)(RADYO-4 İLE ORTAK)

12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)   
14.00 BİZ BİZE (İzmir)  
16.00 İMBAT (İzmir)   
18.00 STÜDYO TEMPO (Ankara)
20.00 YAŞAYAN ŞARKILAR (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) HAKAN EREN’LE 45’LİKLER
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (UYKUSUZLAR KULÜBÜ)

PERŞEMBE      
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)  
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İstanbul)(RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)   
14.00 BİZ BİZE (İzmir)  
16.00 İMBAT (İzmir)   
18.00 GÜZEL ŞEYLER (İstanbul)
20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) AH O YILLAR / ÖMER ÖNDER 
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara)(MANZARALAR)

CUMA        
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)  
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)   
14.00 BİZ BİZE (İzmir)  
16.00 İMBAT (İzmir)   
18.00 NEŞELİ SAATLER (Ankara)  

22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) YEDİTEPEDEN /  NEJAT ÇETİNOK
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara)(ANADOLU EKSPRESİ)

 CUMARTESİ       
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
10.00 BİR KADIN BİR ERKEK (İstanbul) 
 PELİNSU PİR  -  LEVENT TÜLEK    
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)   
14.00 BİZ BİZE (İzmir)  
16.00 İMBAT (İzmir)   
18.00 YAYINDAYIZ (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) EKREM ATAER’LE GECEYE DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir) (MAVİ YOLCULUK)
 
PAZAR        
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
10.00 BİR PAZAR HATIRASI (İstanbul)   
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)   
14.00 BİZ BİZE (İzmir)  
16.00 İMBAT (İzmir)   
18.00 BİR ANKARA AKŞAMI (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul)
 ENİS FOSFOROĞLU İLE 120 DAKİKA 
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)(GECE FREKANSI)
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PAZARTESİ
07:00  HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (GÜNEŞİN IŞIĞINDA) (ANKARA) 
09:00  HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 NEYDİ NEYDİ NE (İSTANBUL) 
10:00  VALSLERİN VE POLKALARIN DANSI (ANKARA) 
10:30 AVRUPA KONSERLERİ (ANKARA)  
12:00 * HABERLER 
12:10 SES İŞÇİLİĞİ (ANKARA) 
13:00 KORO DÜNYASI (ANKARA) 
14:00 ESKİDEN YENİYE (ANKARA) (CANLI) 
15:00 POP KERVANI  (ANTALYA) 
16:00 ROCK GÜNLÜĞÜ (ANTALYA) 
17:00 ESKİ TÜFEKLER YENİ KUŞAKLAR (CANLI) (İSTANBUL) 
18:00 POP STÜDYOSU (CANLI) (ANKARA) 
19:00 * HABERLER 
19:10 CAZ PANORAMASI (CANLI) (ANKARA) 
20:00 KLASİK GİTAR (CANLI) (ANKARA) 
21:00 KÜÇÜK KONSER  (İSTANBUL) 
21:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (ANKARA) HAZ: ESRA KINIKLI
22:00 * HABERLER
22:10 TANGO TANGO (İSTANBUL) 
23:00 HEPSİ CAZ (ANTALYA) 
00:00 GECE VE MÜZİK (MÜZİKLİ YOLCULUKLAR) (İSTANBUL) 
(CANLI) 
01:00  EBU EUROCLASSIC NOTTU NO GECE YAYIN KUŞAĞI                                  
07:00           (ANKARA RADYOSU)

SALI
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (PLAKLAR ARASINDA) (İSTANBUL) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SİNEMAYI DİNLEMEK  (İZMİR) 
10:00 KLASİK BALE (İSTANBUL) 
10:30 MÜZİK TAKVİMİ (İSTANBUL) (CANLI) 
12:00 * HABERLER
12:10 SESLER VE RENKLER (ANKARA) 
13:00 BİZ KİM OPERA KİM (ANKARA) 
14:00 MÜZİK MUTFAĞI  (İSTANBUL) 
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA) 
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA) 
17:00 MÜZİK BAHÇESİNDEN (İZMİR) 
18:00 MERCEK  (ANKARA) (CANLI) 
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI) 
20:00 BİR KONSER (İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI) 
21:30 YUNANİSTAN’DAN SEVGİLERLE (Radyo Dairesi Başkanlığı)
21:45 GENÇLİK KOROLARI (İSTANBUL)
22:00 * HABERLER
22:10 SARKAÇ  (İSTANBUL) (CANLI) 
23:00 CAZDA MODERN KAVRAMLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                              
07:00   (ANKARA RADYOSU)

ÇARŞAMBA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (ANKARA) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (MÜZİK MUHABİRİ) (ANKARA) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 MÜZİK REHBERİ (ANKARA) 
10:00   MÜZİKAL DÜŞLER (İSTANBUL) 
10:30 MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER (ANKARA) (CANLI) 
12:00 * HABERLER

12:10 OKYANUSTAN DAMLALAR  (İSTANBUL) (CANLI)  
13:00 SOLİST  (ANKARA) 
14:00 ROMANTİK KLASİK (İZMİR) 
15:00 POP KERVANI (ANTALYA) 
16:00 ÇALARSAAT (ANKARA)  (CANLI)
17:00 POYRAZ (İSTANBUL) 
18:00 STÜDYO FM  (ANKARA) (CANLI) 
19:00 * HABERLER
19:10 27. BOYLAM (İZMİR) 
20:00 BİR KONSER (İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI) 
21:30 SEVİLEN ESERLER (İSTANBUL) 
22:00 * HABERLER
22:10 CAZIN USTA SESLERİ (ANTALYA)                                                                      
23:00 CAZ FOTOĞRAFLARI (İSTANBUL) (CANLI) 
00:00 GECE VE MÜZİK (HUZURUN TINISINDA) (ANKARA) 
01:00    EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                              
07:00            (ANKARA RADYOSU)

PERŞEMBE
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İSTANBUL) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3  (İSTANBUL) (CANLI) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 KARELERDE MÜZİK (İSTANBUL) (CANLI) 
10:00 KUĞUNUN ŞARKISI (İSTANBUL)  
10:30 GENÇLERE (ANKARA) (CANLI) 
12:00 *HABERLER
12:10 ODA MÜZİĞİ ÇAĞI (ANKARA) 
13:00 KLASİK DANS (ANKARA) 
14:00  BALE PABUÇLARI (ANKARA) 
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA) 
16:00 DALGAKIRAN (ANKARA) 
17:00 SİYAH BEYAZ (İSTANBUL) (CANLI) 
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ HATTI (ANKARA) 
20:00 KONSER SALONLARINDAN (ANKARA-İSTANBUL-İZMİR)
21:30 TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI  (İSTANBUL) 
22:00 * HABERLER
22:10 CAZIN YOLCULUĞU  (İZMİR) 
23:00 AZ BİRAZ CAZ (ANTALYA) 
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00  EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                                
07:00 (ANKARA RADYOSU)
                                                                                                                                  
CUMA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3  (ANKARA) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 GÜMÜŞ PERDE (İSTANBUL) (CANLI) 
10:00 BİLDİĞİMİZ KLASİKLER (İZMİR) 
10:30 KONSERLER ŞEHRİ İSTANBUL (İSTANBUL) 
12:00 * HABERLER
12:10 EŞLİK  (İSTANBUL)  
13:00  MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (ANKARA)   
14:00  ORTA DÜNYA (ANKARA)  
15:00 PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL)  
16:00 POP GÜNCESİ (İSTANBUL)   (CANLI) 
17:00 ROCK EFSANELERİ (İSTANBUL)  (CANLI) 
18:00 STÜDYO FM (CANLI) (ANKARA) 
19:00 * HABERLER
19:10 SENKOP (ANKARA) (CANLI) 
20:00 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ  
 ORKESTRASI) 1.BÖLÜM (CANLI)
21:00 KONSER ARASI DOLGU (ANKARA)

21:30 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ  
 ORKESTRASI) 2.BÖLÜM (CANLI)
22:00 * HABERLER
22:10 CAZ DURAĞI (ANTALYA) 
23:00 ŞU CAZ DEDİKLERİ  (İSTANBUL)  
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00  EBU EUROCLASSIC NOTTURN GECE YAYIN KUŞAĞI                                              
07:00 (ANKARA RADYOSU)

CUMARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3  (POPÜLER KLASİKLER) (İZMİR) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SINIRSIZ MÜZİK (ANKARA)  
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL)  
10:30  MÜZİKLE YEŞEREN FİLİZLER (ANKARA) 
11:00 EFSANE KLASİKLER (ANTALYA) 
12:00 * HABERLER
12:10 SİHİRLİ PARMAKLAR  (İZMİR)  
13:00 MÜZİĞE FARKLI BAKIŞLAR (İZMİR)  
14:00 MÜZİK ATLASI (İSTANBUL)  
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ  (ANTALYA)  
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA)  
17:00 MÜZİK MOZAİK (İSTANBUL)  
18:00 DÜNYADAN GELEN SESLER (ANKARA)  
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ SOKAĞI (ANKARA)  (CANLI) 
20:00 BİR ÖMÜR TANGO  (ANKARA)  
21:00 CD ÇALAR (ANKARA)  
22:00 * HABERLER
22:10 BLUES USTALARI  (ANTALYA)  
23:00 GÜNÜMÜZDE CAZ  (İSTANBUL) 
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                                           
07:00 (ANKARA RADYOSU)
                                                                                                                        
PAZAR
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (SİNEMASKOP) (ANKARA) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 BEYAZPERDEDEN (ANKARA) 
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL) 
10:30 TRT ÇOCUK KOROSU (ANKARA)
10:45 TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
11:00 SONSUZLUK SENFONİSİ  (ANTALYA) 
12:00 * HABERLER
12:10 BU DANSI BANA ... (İZMİR) 
13:00 SESİN SÖYLEDİĞİ (İZMİR) 
14:00 MÜZİĞİN GİZEMİ (İSTANBUL) 
15:00 POP KERVANI  (ANTALYA) 
16:00 80-60-80 (ANKARA) 
17:00 RADYO YILDIZLARI (İSTANBUL) 
18:00 TELESKOP (İSTANBUL) 
19:00 * HABERLER
19:10 TREN YOLCULUĞU  (İSTANBUL) (CANLI) 
20:00 SESLER VE DÜŞLER (İZMİR) 
21:00 GECE VARDİYASI  (İSTANBUL) 
22:00 * HABERLER
22:10 SİYAH BEYAZ MELODİLER (ANKARA) (CANLI) 
23:00 CAZ RÜZGARI (ANTALYA) 
00:00 GECE VE MÜZİK (UNUTULMAYAN MELODİLER) (ANKARA) 
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                                     
07:00 (ANKARA RADYOSU)                                                                                                                               

RADYO- 3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)

*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA 
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
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RADYO- 4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.30 HABERLER  (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ  (ANKARA) (CANLI KUŞAK) (TSM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI ( İSTANBUL) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)   
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İZMİR) THM) 
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17:03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)               
17.30 ... FASLI (İSTANBUL) 
18:00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA  (ANKARA) (CANLI)
19:00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (ANKARA)                              
20.30 ...  FASLI (ANKARA)
21.00 HABERLER                                      
21.03 RADYO BAŞUCUMDA  (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 KLASİK TÜRK  MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ  (İSTANBUL)   
 (CANLI)
23.00 HABERLER                                      
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
23.30  ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23:45 SAZLARLA (TSM)   (İSTANBUL)  
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET  (İZMİR)
01.00 HABERLER                                      
01:03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İZMİR)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (ANKARA) (Tekrar)                             
03.30 ...FASLI  (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER  
04.03  YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)                               
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (Tekrar)
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
06.30  ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (İSTANBUL) (Tekrar)

SALI
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İZMİR) (CANLI KUŞAK) (THM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR)  
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)                   
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)   
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR)                                                    
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (ANKARA) (THM)    
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (İZMİR)                         
17.30 .... FASLI (İZMİR)  
18:00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA  (ANKARA) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA  (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (İSTANBUL)                            
20.30 HÜZZAM  FASLI  ( İSTANBUL)
21.00 HABERLER                                      
21.03 ŞARKILARLA GEZİYORUZ (İZMİR) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ   (İSTANBUL)
23.00 HABERLER                                      
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER  (İSTANBUL)
23.30  ‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN  HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ  (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN  (İSTANBUL) (Tekrar)                        
03.30 ...FASLI  (İSTANBUL) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İZMİR) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) (Tekrar) 
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR) (Tekrar)                                               
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
06.30  ‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)  (Tekrar)

ÇARŞAMBA
07.00 HABERLER                                      
07.03 DİLE GELENLER (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (CANLI KUŞAK)  (TSM)
09.00 *HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI  ( İSTANBUL)   
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)  
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN     İSTANBUL  
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)                                         
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM )  (ANKARA)                     
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 *HABERLER                                      
17:03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)            
17.30 ...FASLI (İSTANBUL)  
18:00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) ( CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (İZMİR)
20:30 ... FASLI  (ANKARA)
21:00 HABERLER                                      
21:03 MUSİKİYE DAİR (İSTANBUL)                                      
22:00 HABERLER                                      
22:03 TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (İZMİR) (CANLI)
23:00 HABERLER 
23:03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
23:30  ‘DEN ŞARKILAR (ANKARA)
23:45 SAZ ESERLERİ  (İSTANBUL)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET  (İZMİR)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ  (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İZMİR)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (İZMİR)(Tekrar)                         
03.30 ... FASLI (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)  
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (Tekrar)                                         
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)
06.30  ‘DEN ŞARKILAR (ANKARA) (Tekrar)
06.45 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL) (Tekrar)
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PERŞEMBE
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.30 HABERLER  (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İZMİR)  
 (TSM) 
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)        
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR)          
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (THM ) (ANKARA) 
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (İZMİR)                        
17.30 ...FASLI  (İZMİR) 
18.00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (İSTANBUL)                              
20.30 ... FASLI  (İSTANBUL)
21.00 HABERLER                                      
21.03 ANILAR AYNALAR ( İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ  (İZMİR)   
 (CANLI)
23.00 HABERLER                                      
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR) 
23.30  ‘DEN ŞARKILAR (İZMİR)
23.45 SAZLARLA TSM  (ANKARA)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN  HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (İSTANBUL) (Tekrar)                        
03.30 ... FASLI   (İSTANBUL) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İZMİR) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR) (Tekrar)         
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER  (İZMİR) (Tekrar)
06.30  ‘DEN ŞARKILAR (İZMİR) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)

CUMA
07.00 HABERLER                                      

07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (ANKARA)  
 (THM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)  
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)   
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM ) (ANKARA)                        
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)                  
17.30 ... FASLI (ANKARA) 
18.00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN  (İZMİR)                          
20.30 ... FASLI (ANKARA)
21.00 HABERLER                                      
21.03 NEŞE-İ MUHABBET  (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (ANKARA)  
 (CANLI)
23.00 HABERLER                                      
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)          
23.30  ‘DAN ŞARKILAR  (ANKARA)
23.45 SAZLARLA TSM  (İSTANBUL)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN  (İZMİR) (Tekrar)                         
03.30 ...FASLI  (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar) 
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)  (Tekrar)
06.00 HABERLER                                      
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)                                                                 
06.30 DAN ŞARKILAR  (ANKARA) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM  (İSTANBUL) (Tekrar)

CUMARTESİ
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    

07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İSTANBUL)  
 (TSM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)             
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)  
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (ANKARA)
11.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (ANKARA)                            
17.30 ... FASLI (ANKARA) 
18.00 HABERLER                                      
18.03 YURTTAN SESLER  (ANKARA)       
18.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
19.00 HABERLER                                      
19.03 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL)
19.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER  (İSTANBUL)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (ANKARA)                         
20.30 ...  FASLI (İZMİR)
21.00 HABERLER                                      
21.03 RADYO SANATÇILARI TSM KONSERİ      (İSTANBUL )
22.00 HABERLER                                      
22.03 HALK OZANLARI  (ANKARA)
23.00 HABERLER                                      
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR)              
23.30  ‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (ANKARA) (Tekrar)                             
03.30 ...  FASLI  (İZMİR) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA) (Tekrar)
04.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL) (Tekrar)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)  (Tekrar)
06.00 HABERLER                                      
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) (Tekrar)                                                                 
06.30  ‘DEN ŞARKILAR  (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)

PAZAR
07.00 HABERLER                                      
07.03 TÜRKÜ KERVANI (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
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07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK)  (İSTANBUL)  
 (THM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA) 
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
11.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 TARİH BOYU TÜRK MÜZİKLERİ (ANKARA)

17.30 ... FASLI  (ANKARA) 
18:00 HABERLER                                      
18.03 YURTTAN SESLER (ANKARA)
18.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI  (İSTANBUL)
19.00 HABERLER                                      
19.03 TÜRKÜLERLE YAŞAYANLAR (İSTANBUL)
19.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
20.00 HABERLER                                      
20.03 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)                                                          
20.30 ... FASLI (İZMİR)
21.00 HABERLER                                      
21.03 RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL)
22.00 HABERLER                                      
22.03 AMATÖR TOPLULUKLAR (TSM) (ANKARA)
22.30 SOLO KONSER (İSTANBUL)
23.00 HABERLER                                      
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)   
23.30  ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER  (İSTANBUL)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER  VE  OYUN HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER                                      

01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER  (İSTANBUL)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR  (ANKARA)
03.00 HABERLER                                      
03.03 İL İL TÜRKÜLERİMİZ  (ANKARA) (Tekrar)
03.30  ... FASLI (İZMİR) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA) (Tekrar)
04.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL) (Tekrar)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (Tekrar)  
06.00 HABERLER                                      
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)                                                                 
06.30 ... ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar) 
06.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (İSTANBUL)  
 (Tekrar)

www.trtalbanian.com
www.trtarabic.com
www.trtazerbaycan.com
www.trtbosnian.com
www.trtbulgarian.com
www.trtchinese.com
www.trtcroatian.com
www.trtdari.com
www.trtenglish.com
www.trtfrench.com
www.trtgeorgian.com
www.trtgerman.com
www.trtgreek.com
www.trthungarian.com
www.trtitalian.com

www.trtkazakh.com
www.trtkyrgyz.com
www.trtmacedonian.com
www.trtpashto.com
www.trtpersian.com
www.trtromanian.com
www.trtrussian.com
www.trtserbian.com
www.trtspanish.com
www.trttatar.com
www.trtturkmen.com
www.trturdu.com
www.trtuyghur.com
www.trtuzbek.com
www.trtvoiceofturkey.com

trt-world.com web adresleri


