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Biz sesin büyüsüne inandık. 
Görmeden sevdik, görünmeden  
     sevildik. 
Hayal ettik. 
Yüreklerimize gönlümüzce     
    resimler çizdik. 
Hayalgücümüzle dostluğumuzu      
ve dünyamızı süsledik. 
Bir ses. Büyülü bir ses 
Bu sesle dünya tek nefes…



Türk Halk Müziği

TRT ve Kalan Müzik işbirliği ile hazırlanan ve ilk albüm olan Aşık VEYSEL çalışması, TRT 
arşivinde bulunan kayıtların yanı sıra Aşık VEYSEL’ in plaklarında yer alan ses kayıtları 

seçilip, Kalan Müzik tarafından ses restorasyonu yapılarak hazırlanmıştır.

 Kurumumuz internet satış sitesi www.trtmarket.net adresinde ve TRT Market 
raflarında yerlerini aldı.  

İki CD olarak hazırlanan albümlerin ilki, ustanın kendi sesinden 
oluşmaktadır. İkinci albüm ise, Aşık Veysel’in kendinden önce yaşamış olan 
ustaların eserlerini yorumladığı kayıtlardan oluşmaktadır.



Radyo Daima

Şenol GÖKA   TRT Genel Müdürü

ürkiye’de Radyo Yayıncılığı’nın başlaması 

daha önce denemeler olmasına rağmen 6 Ma-

yıs olarak kabul edilir. Gün tartışmaları yıllardır 

süregelse de 6 Mayıs bütün yayıncılar tarafın-

dan kabul edilmiş olduğundan, biz de böyle-

dir deyip radyocuların bu gününü kutlayalım. 

Gün bir tarafa, aslolan radyo ve radyoculuk-

tur. Yani, sesi ulaşma mecrası olarak kullanan 

ve sesin etkisini bütün içeriklerinde işlemeye 

çalışan radyo ve radyoculuk. Herhangi bir ânı 

sessiz hayal ettiğinizde o âna ve mekâna nasıl 

yabancılaşırsanız, günlük hayatı da tamamen 

radyosuz hissettiğinizde hayatın birçok alanına 

öyle yabancılaşırsınız. 

Bunun biraz iddialı bir ifade olarak değerlen-

dirilmesi mümkün olsa da farklı zaman dilim-

lerinde, farklı açılardan düşünüldüğünde pek 

de iddialı olmadığı, tam tersine tevazuyu el-

den bırakmayan bir ifade olduğu anlaşılacaktır. 

En azından etrafınızda her ne varsa bir an için 

bunları sessiz hayal edin, ne demek istediğimiz 

çok daha iyi anlaşılacaktır.

Bu yüzden 6 Mayıs’a, sesi en güzel şekilde, en 

ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü ola-

rak bakabiliriz.

Sesin büyüsüne inanan herkes için radyo vaz-

geçilmezdir. Bu öylesine büyülü bir ses ki, o 

sesle dünya tek nefes.

Bütün radyocuların ve radyo dostlarının bu 

sesin büyüsüne kapıldığını ve birbirlerinin 

de dostu olduğunu, her 6 Mayıs’ta yeniden 

yeniden idrak ederiz. Son zamanlarda bu 

etkinliklerin uluslararası alana da taşınmış 

olması bizi sınır ötesindeki dostlarla da bir 

araya getirmektedir. 

Bütün radyocuların ve radyo dostlarının                

“Radyo Günü” kutlu olsun. 

6 Mayıs’a 
sesi en güzel 

şekilde, en 
ücra köşeye 

yayma 
çabasının bir 

sembolü olarak
bakabiliriz.

T





  lo, alo muhterem samiin... Burası İstanbul Telsiz Telefonu... 
Bugünki tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz.”

6 Mayıs 1927’de Sirkeci’deki Büyük Postane’den hoparlörle 
yapılan ve tarihe, ülkemizdeki ilk radyo anonsu olarak ge-
çen bu anonsu kim bilir kaç kişi canlı olarak duydu, bilmi-
yoruz. Ancak, 5 kw’lık bir vericiyle yapılan ilk radyo yayınını, 
henüz yaygın olmadığı için evindeki radyodan dinleyen 
çok az kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Henüz çok yakın bir geçmiş olan 80’lerde bile, üzeri anne-
lerimizin el emeği göz nuru dantelleriyle örtülü radyoları 
düşününce, 1927’de radyonun düğmesini çevirmek belki 
de ne mühim bir işti.

Bir de ilk radyo anonsunun sahibi Eşref Şefik’i düşünelim. 
Mikrofon önünde yaşadığı büyük heyecanı, cızırtılı kayıt-
lara rağmen anlamak mümkün... Adı ve sesi tarihe geçme-
den önce, kusursuz bir açılış anonsu için elindeki metni 
kim bilir kaç kez okudu, nasıl çalıştı... Radyo o günden son-
ra beş duyumuzun ortak alıcısı hâline geldi. İkinci Cihan 
Harbi’ni ve hatta Neil Armstrong’un Ay’a ayak bastığını da 
radyo sayesinde öğrendik.

Armstrong’un “Benim için küçük, insanlık için dev bir 
adım!” sözünü de biz ilk kez radyo dalgaları sayesinde duy-
duk. Aradaki parazitlere rağmen insanlar bu büyük olayı 
çığlıklarla karşılarken radyo başında Armstrong’un yürüyü-
şünü hayal ederek kafalarında canlandırıyorlardı.

Biz henüz hayatı keşfe yeni başlamışken radyo bizim reh-
berimiz, derdimiz, tasamız, heyecanımız, gözümüz ve ku-
lağımızdı. Şimdi akıllı telefonlara düşen bilgi notlarından 
çok öncesinden bahsediyoruz elbette...  Ajanstan gelen 

haberlere göre hayatına yön veren insanların yalnız ama 

sıcacık öyküsüydü radyo...

Aslında radyo ne eskidir ne de yeni... İnsanoğlunun orta-

ya çıkardığı en güçlü iletişim aracıdır. Radyo dinlerken biz 

hem yönetmendik hem de yapımcı... Şarkılara klip, arkası 

yarınlara filmler çekiyorduk.  Haberlerin VTR (haber klipleri) 

kesitlerini bile kafamızda canlandırıyorduk.

Mesela radyo dinlerken yaptığınız işin bir önemi yoktur 

ama TV dâhil diğerlerinde sadece ona odaklanmanız ge-

rekir. Oysaki radyo dinlerken ders de çalışabilirsiniz, araba 

da sürebilirsiniz. Ne yazık ki televizyon izlerken ders çalıştı-

ğımızda ebeveynlerimizin, araba sürerken cep telefonunu 

kurcaladığımızda ise trafik polislerimizin dikkatini çekeriz.

Radyo ise sadece bize aittir. Radyo dinlerken zaman da 

mekân da önemini yitirir. Bunun için kimse bize kızmaz ya 

da karışmaz. Elbette çok yüksek sesle olmadığı sürece...

O ilk anonsun yapıldığı günden bugüne çok şey yapıldı ve 

yapılacak. Bu bağlamda bugün TRT olarak yayımladığımız 

Radyovizyon, aslında radyonun okunur olması amacıyla 

yola çıkmış ve bu kültürün önemini daha geniş bir kuşak-

ta anlatmak hedefindedir. 6 Mayıs 1927’de başlayan radyo 

serüvenimizin, toplumsal ve kültürel hayatımızı aydınlat-

maya devam etmesini diliyor, radyolara ses veren tüm 

radyo çalışanları ile radyo dinleyicilerinin “Radyo Günü”nü 

kutluyorum.

Son cümleyi, Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü’ne ayır-

mak isterim; annemin ve tüm annelerin bu gününü kutlu-

yor, hepsine en derin şükran ve saygılarımı iletiyorum..  

Dün, Bugün, Yarın

Dr. Süleyman ERDAL   TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı

1927’de 
radyonun 

düğmesini 
çevirmek 

belki de 
ne mühim 

bir işti.

“A



Sesin Büyüsü

Radyodan çıkan büyülü sesler kalemle buluştu; ruhumuzu okşayan 
anlatılar, hikâyeler, melodiler, sözcükler teker teker kâğıda düştü. Bu 
sefer frekansları değil sayfaları çevirelim; bakalım neler varmış bu sihirli 
kutuda, okuyalım hep beraber…

Hem yurduna ses, hem binlerce kilometre uzaktaki yurttaşına ses!

Gerek “Türkiye’nin Sesi” olur çok uzaklara, gerek uzakları yakın eder ona 
kulak verene…

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, radyo yayınlarıyla sesi en güzel 
şekilde ulaştırmayı amaç edinirken, ülkemiz o büyülü sesle ilk defa 
bundan tam 88 yıl önce 6 Mayıs 1927’de tanıştı. Üç ayda bir yayımlanan 
dergimizin bu sayısının Mayıs ayını da içine alması dolayısıyla, dosya 
konusunu “Türkiye Radyoları 88 Yaşında” olarak belirledik. TRT Radyo 
Dairesi Başkanlığı tarafından 2-6 Mayıs günlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek “6 Mayıs Radyo Günleri’nin” ana başlıklarını bu sayımızda 
sizlerle paylaşmakla birlikte, gerçekleştirilen etkinlikleri önümüzdeki 
sayımızda detaylarıyla aktaracağız. Dosyamızda, dünden bugüne TRT 
radyoculuğundan bahsederken, radyonun hem tarihsel gelişimini hem 
de gelişen yeni teknolojiyle devleşen bugünü ve yarınını mercek altına 
aldık. 

“Biz sesin büyüsüne inandık. Görmeden sevdik, görünmeden sevildik. 
Hayal ettik. Yüreklerimize gönlümüzce resimler çizdik. Hayalgücümüzle 
dostluğumuzu ve dünyamızı süsledik.”  TRT Genel Müdürü Şenol Göka, 
Radyovizyon dergisinin Temmuz 2009’da yayımlanan ilk sayısında 
radyoculuğa bakışını bu sözlerle ifade ediyordu. Bir radyo dergisi 
çıkarma hayalini ekip arkadaşlarıyla birlikte yaşama geçiren Genel 
Müdürümüz ile TRT’nin yayıncılık dinamikleri, felsefesi ve projeler 
üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

İletişimin en önemli mecralarından biri olan radyo, uluslararası arenada 
o ülkenin “güçlü sesidir”. Dinleyici-radyo arasındaki ilişki, iletişimin 
yadsınamaz gücüyle daha da gelişerek kurum ve kuruluşlar arasında 
bilgi alış verişine, ortak projelere ve işbirliklerinin sağlanmasına da 
olanak sağlar. Bu bağlamda, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) değerli iki 
isim, radyo yayıncılığının geleceğine ilişkin görüşlerini bizlerle paylaştı. 
Bu dayanışmamızın uzun yıllar sürmesini diliyoruz.

Şehirlerin gittikçe büyümesiyle birbirine yabancılaşan yüzler, TRT 
Kent Radyoları’nın sohbetleriyle gülümsemeye başladı. Metropollerin 
değişen yüzüne has bir yayıncılık anlayışıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
yayına başlayan Kent Radyoları’nı sizler için sayfalarımıza taşıdık. 
Programları severek dinleyecek, gizemini dinledikçe keşfedeceksiniz.

Aslında hangimiz radyonun gizemine kapılmadık ki? Kimilerine 
hayal kurdururken, kimilerinin hayallerine cevap verir bu sihirli kutu. 
Hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi okumalar…  
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TRT tarihinin ilk radyo dergisi Radyoviz-
yon’un temelleri, bundan 6 yıl önce sizin ön-
derliğinizdeki bir ekip tarafından atıldı. O gün-
leri biraz anlatabilir misiniz?

Sanırım 2006 yılı... Ben o zaman Ankara Radyo-

su Müdürü’yüm. Antalya’da uluslararası bir radyo 

etkinliğimiz vardı. İsveç’ten, İngiltere’den, Slovak-

ya’dan, hatta Japonya’dan, radyoculukta iddialı ol-

duğunu düşündüğümüz ülkelerin hemen hemen 

tamamı sunum yapmak üzere oradaydı. Benim su-

numum, uzun zamandır düşündüğüm elektronik 

dergiyle ilgiliydi. Antalya’ya gelmeden bilgi işlem-

cilere, hem sorgulamalı hem de saklayabileceği-

miz bir elektronik dergi yapıp yapamayacağımızı 

sordum; onlar da “Yaparız. Şu andaki kapasitemi-

ze göre de 5 yıl saklayabiliriz” dediler. Antalya’ya, 

kafamda böyle bir düşünceyle gittim ama henüz 

ortada net bir şey olmayınca da sunumumu geri 

çektim. Sanırım İsveç’ten bir meslektaşım, sunu-

munda, benim hayal ettiğim ve araştırdığım şeyi 

anlattı. Hemen sordum, “Ne kadar saklayabiliyor-

sunuz?” diye… “Kapasiteyi bayağı geliştirdik; 2,5 ay 

saklayabiliyoruz” dediler. 

TRT Genel Müdürü 

Şenol Göka ile 

yayıncılık, 

insan - teknoloji 

ilişkisi ve 

tohumlarını attığı 

Radyovizyon dergisi 

üzerine bir söyleşi 

gerçekleştirdik.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka:

TRT Genel Müdürü Şenol Göka
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Bizim, planladığımız, tasarladığımız, zenginleştire-
bileceğimiz ve sorgulamalı olarak o zamanki şart-
larla 5 yıl saklayabileceğimiz bir şeyi, onlar 2.5 ay 
saklayabiliyor. Üstelik bunu bize öğretmeye geli-
yorlar. 

Bunun arkasından bizim radyocu arkadaşlar be-
nimle bir röportaj yaptılar. Dedim ki, “Kendinizi aşa-
ğı filan görmeyin çocuklar. Dışarıdan birileri geldi, 
bunlar bize bir şey öğretecekler gibi bakmayın. 
”Demek ki bu Kurum’un büyük bir birikimi oluşmuş 
ve TRT, dışarıdan gelen birilerinden bir şey öğre-
necek değil öğretecek bir Kurum hâline gelmiş. 
O zaman bu Kurum’u öncelikle bir eğitim merke-
zi olarak düşünmeliyiz. Arkasından da artık yavaş 
yavaş bu birikimi aktaracak birtakım girişimlerde 
bulunmalıyız. 2007’de Radyo Dairesi Başkanlığı’na 
geldim. İlk işim, TRT’yi bir eğitim merkezi hâline 
getirmek için işe koyulmak oldu. Bunun önemli 
kaynaklarından biri, mutlaka bir dergi çıkartmak, 
uluslararası hakemli bir dergi yayımlamak, ardın-
dan da eğitimler vermekti. Sonra, elektronik olarak 
düşündüğümüz dergiyi matbaada çıkartmaya ka-
rar verdik. Hakikaten de güzel bir sonuç oldu. 

O zaman Radyovizyon’u yalnızca bir der-
gi olarak görmemek gerek, çünkü bir eği-
tim misyonundan söz ediyorsunuz. Radyoyu 
okumak; dinleyiciler, yapımcılar, yayıncılar, 
akademisyenler ve yeni radyo nesli öğrencileri 
için ne anlama geliyor?

Radyovizyon’un hemen peşinden uluslararası 
radyoculuk eğitim kurslarını başlattık. Bu kursla-
ra ortalama 150-200 arasında gazeteci, radyocu, 
televizyoncu geliyordu. Gelen meslektaşlarımız, 
ülkelerine döndüklerinde bizim oradaki elimiz, 
ayağımız, kulağımız olacaklardı. Ne aleyhimize bir 
şey yapacaklardı ne de bizim onlara müracaatımız 

hâlinde bizi savsaklayacaklardı. Böylesine güzel iliş-

kiler gelişmeye başlamıştı. Ancak benim 2010’da 

görevimden ayrılmamla birlikte dergiye de rad-
yoculuk kurslarına da ara verilmesi, bu çalışmaların, 
benim şahsımla özdeşleştirilmiş hâle getirilmesi hiç 
hoş olmadı. Kurumsal anlamda devam etmeliydi. 
Kurslarla dergi birbiriyle bağlantılı şeylerdi. Çünkü 
bunlar, kurmayı planladığımız uluslararası yayın bir-
liğinin altyapısıydı aynı zamanda… EBU’nun bütün 
işlevselliğini yerine getirecek çalışmalar yapıyorduk. 
İnşallah bundan sonra çalışmalarımızı daha da hız-
landırıp o hayali gerçekleştirebiliriz. Aradaki boşluğu 
hızla doldurmak lazım. 

Radyovizyon’un bir önemi de TRT tarihindeki 
ilk ve tek radyo dergisi olması…

Tarihte radyo dergileri var. Ancak bunlar, radyodan 
başka bir kitle iletişim aracının olmadığı zamanlara 
ait. Televizyonun ve diğer kitle iletişim araçlarının 
bu kadar öne çıktığı dönemde bir radyo dergisi 
yok. Onun için dergi önemli bir hizmetti. Biz bunu 
EBU’ya da bildirmiştik. Hayalimiz, Türkçesi ile bir-
likte İngilizcesini de yayımlamaktı. Hatta Pakistan 
ve Mısır, Radyovizyon’u Arapça olarak yayımlamak 
istiyordu. Dergi birçok dilde basılan uluslararası bir 
dergi hâline gelecek ve EBU onaylı olacaktı. EBU’nun 
onayladığı bir şeyi ABU’nun onaylamaması müm-
kün değil. Birçok girişimde bulunmuştuk, hepsi de 
çok olumlu gidiyordu. Bütün bunlardan vazgeçilin-
ce birçok alan boşaldı. Hiç hoş olmadı.

TRT, radyo yayıncılığının önemli ayakların-
dan biri olan bölge radyolarının ardından 
Ocak 2015 itibariyle Ankara, İstanbul ve İz-
mir’de ‘kent radyoculuğu’ yapmaya başladı. 
Radyoculuğumuzda taptaze bir nefes... 
Sizin ağzınızdan ‘kent radyolarının’ nitelik ve 
işlevlerini öğrenebilir miyiz?

Fo
to

ğr
af

la
r: 

İb
ra

hi
m

 G
ök
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Kent radyolarını ilk kez 2009’da Ankara için konuş-
maya başlamıştık. Çünkü sosyolojik yapı ile birlikte 
kent ve kır tanımları da değişiyordu. TRT’de her iki 
kesime de yönelik programlar yapılırdı. Ancak özel-
likle iletişim teknolojisinin değişmesi bize gösterdi 
ki kentle kır tanımının dünü ve bugünü arasında 
büyük farklılıklar oluşuyor. 

Daha önce kentler sanayi merkezi, kır ise tarım mer-
keziydi. Kırsal kesimde kanaat önderleri vardı. Hani 
sözü dinlenir insanlar, aynı zamanda kültür taşıyıcı-
ları ve kültür uygulayıcıları; kız istemede, doğumda, 
ölümde, düğünde kendisine danışılan… Aynısı ma-
hallelerde vardı. Kız istemeye mahallenin büyüğü 
gider; düğünde başköşe onundur. Fakat metropol-
lerde durum değişti. Yüzlerce ilişki ve yaşam biçimi 
ortaya çıktı. Birbirinden kopuk uydukentler oluşma-
ya başladı; insanlar artık birbirleriyle çok az karşılaşır 
hâle geldi. Karşılaştıklarında da o kadar yabancıydı-
lar ki şehrin önemli kesişim noktalarında birbirlerine 
değen, dokunan insanların birbirleriyle hiç alakaları 
yoktu. Ne yaşam biçimi, ne düşünce biçimi, ne de 
kültür olarak… 

Dolayısıyla giderek o kalabalık içinde yalnızlaşmaya 
başladı insan… Dedik ki; kente dönük bir yayın ya-
palım, yalnız o kente has bir şey olsun. Radyonun o 
dost tarafı, insanlara yakın gelen tarafı, onlara kendi-
lerini yalnız hissettirmediği gibi kanaat önderi olarak 
da vazifesini üstlensin. Onun için de kentlere özel 
radyo yayıncılığını başlattık. Dediğim gibi 2009’da 
başlatmıştık; benden sonra o çalışma da durdurul-
muş (Gülüyor). Döndüğümüzde ilk iş bunları hayata 
geçirmek oldu. Şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir… 
Bunları metropol olarak değerlendirdiğimiz için… 
Yarın başka metropollerde ihtiyaç doğarsa orada 
da başlatırız. İnşallah çok fazla kamu yayıncısının 
kanaat önderi olması gerektiği büyük ihtiyaçlar his-
setmeyiz.

Radyo kökenli bir yayıncısınız. Yıllardır da rad-
yoculuğun içindesiniz. Radyo sizin için ne ifa-
de ediyor?

Belki çok az insana nasip olabilecek bir şeydir, oku-
lundan beri kurduğu ‘hayalin’ sonunda yöneticisi 
olmak… Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. 
Televizyon, hatta sinema eğitimi aldım. Okulu bitir-
me tezim sinema ve televizyon üzerineydi. Yani işin 
görsel boyutundan da çok uzak değilim. Hep bunlar 
üzerine kafa yorduğum ve yazıp çizdiğim için ken-
dimi onlara da çok yakın hissediyorum ama radyo-
yu biraz daha sıcak bir sempatiyle takip ediyorum. 
Sezgicilik yanına yakınlık duyduğum Fransız filozof 

Henri Bergson’un bir lafı vardır: “İnsanların kafaların-

da ya arzu ettiklerine ilişkin bir zorunluluk oluşur ya 

da zorunluluklar insanların arzularını belirler.” İnsan 

içinde bulunduğu şartlardan sonra özlem geliştiri-

yor. Benim için radyoculuk öyle bir şeydi. Başlangıç-

ta bir sempatim vardı ama radyo prodüktörü olun-

ca, o özleme dönük şeyler üretmeye başlıyorsun. 

Bu biraz da kendinize saygıyla ilgili bir şey…  Onun 

öncesinde hem televizyon, hem sinemada birçok 

deneme yaptım. Radyoyu, kullandığı ses mecrası 

üzerinden değerlendirdim, bunun üzerine yazıp 

çizdim ve hep radyo merkezli bir şeyler söyledim.
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Mikrofon önüne çıktınız mı hiç?

Ben kendi programlarımı seslendirdim. O da pek 
kimseye nasip olmadı. Birçok radyocu yazdığı 
programı seslendirmek ister ama değerlendirme 
jürileri genelde onay vermezler. Sağ olsunlar, bana 
verdiler. Yani etinden ve sütünden yararlanılan bir 
radyocuydum (Gülüyor). 

Radyo yayıncılığına verdiğiniz emeklere tele-
vizyon da eklenmiş oldu. Radyo ve televizyon 
aslında farklı mecralar olsa da, biliyoruz ki, 
çekirdeğindeki öz, felsefe değişmiyor. TRT’ye 
bütün olarak bakışınızı ve yayıncılık felsefe-
nizi anlatır mısınız? 

Mecralar değişiyor ama anlayış, algı değişmiyor; sa-
dece ulaşma biçimi değişiyor. Yerine göre ulaşma 
biçimi projenin içeriğini belirlemeye başlar. Nasıl 
ulaşıyorsanız mesajınızı, düşüncenizi de ona göre 
ayarlamaya başlarsınız. Dolayısıyla bir süre sonra 
mesaj şekillenmeye başlar. Onun için de radyo, 
sesin imkânlarını kullanarak bir şey yapmaya çalışır 
ve kendi içeriğini ona göre belirler. Televizyon da 
doğal olarak sesin görüntüyle birlikte imkânlarını 
kullanarak bir içerik oluşturur.

TRT 4K Yayıncılık Teknolojisi’nin tanıtım ko-
nuşmasında, ileri düzey bir teknolojiden söz 
ederken konunun teknik boyutundan çok 
insanî ve duygusal boyutuna vurgu yaptınız; 
hiçbir şeyin yüz yüze iletişim kadar değerli 
olamayacağını belirttiniz. Sizce, insanoğlu-
nun iletişim becerisi, daha çok teknoloji tara-
fından mı belirlenmeye başladı? 

Hem konuşmalarımda, hem yazılarımda hep 
vurgularım. Eğer insan yüz yüze iletişimden 
vazgeçerse sizin dediğiniz şey olur. Sonuçta sözünü 
ettiğiniz şey araçtır ve mutlaka yönlendirilmesi, 
yönetilmesi gerekir. 

Siz, kendi dışınızda gelişen teknolojiye hâkim ola-
mayacak şekilde bütün ilişki biçimini tamamıyla 
teslim ederseniz, o dediğiniz şey olur. N’olursa ol-
sun buna izin vermemek lazım. Bunlar yüz yüze 
iletişimin yerini alamazlar ama izin verirseniz yüz 
yüze iletişim çok zayıflar. İnsanları bir arada tutan 
ortak duyguların olması lazım… Çok şükür şimdilik 
var. Kitle iletişiminin tehlikeli tarafı da bu... Genel iz-
leyici, orta hâlli ve eğitim görmüş olarak tanımlanır. 
Herkesi böyle kabul edersiniz. O zaman da insan-
ların tek tek belirleyici özellikleri kalmaz, ayrıcalıklı 
özellikler ortadan kalkmaya başlar. Tehlikesi budur. 
Biz teknolojiyi, en ücra köşelere ulaştırılması için ta-
kip etmek zorundayız. Bunu, iki insanın yüz yüze, 
el ele tutuştuğu bir ilişki biçimine tercih edemeyiz.

TRT’nin dünya yayın kuruluşları üzerindeki et-
kisini nasıl görüyorsunuz? ABU Genel Kurulu 
Ekim 2015’te Türkiye’de yapılacak. Uluslararası 
ölçekte etkimizi değerlendirir misiniz?

Aslında TRT, sahip olduğu imkânlar ve kurduğu 
ilişkiler açısından, yılların birikimini de göz önüne 
aldığınızda, buralarda çok aktif rol oynaması gere-
ken bir kuruluş. 

Biz teknolojiyi, en ücra 
köşelere ulaştırılması 

için takip etmek 
zorundayız. Bunu, 

iki insanın yüz yüze, 
el ele tutuştuğu bir 
ilişki biçimine tercih 

edemeyiz.

Radyovizyon ekibi sabah saatlerinde Genel Müdürlük makamında
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Ancak bizim yıllardır ihmal ettiğimiz bir şey var. 
Ne bir çalıştaya katılırız, ne bir etkinliğe dâhil 
oluruz. Bunlardan haberimiz bile olmaz. Tarlada 
izin yoksa harmanda yüzün olmaz. Buralarda 
bulunmamış, çaba göstermemiş isek, bütün 
imkânlarımıza rağmen buraların yönetiminde 
bulunmamız mümkün olmaz. Ne ABU’da ne 
EBU’da… Ekonomik olarak bizden çok daha 
zayıf olduğunu düşündüğümüz ülkeler bile bu 
kuruluşlar tarafından önemsendiler. Yönetimde yer 
alabilmek için bütün etkinliklere dâhil oldular. Bizim 
bir arkadaşımız bir tebliğ dahi sunmuş değil. Hem 
radyo hem televizyon açısından söylüyorum. Hiçbir 
arkadaşımız yönetime talip olmuş değil. ABU’da en 
son bir başkan yardımcılığı görevi bize verilmiş; 
bakın ‘Verilmiş’ diyorum, talip olmuyoruz yani biz. 
İsterim ki gücümüzü ABU’nun en tepesinde de 
hissedelim. Sizin de söylediğiniz gibi ABU Genel 
Kurulu Ekim 2015’te İstanbul’da yapılacak. Sanırım 
orada yönetimde aktif bir rol oynamamız söz 
konusu olacak. Şöyle düşünün; hiçbir derbi maçına 

katılmıyorsunuz, hiçbir derbi organizasyonunun 

içine girmiyorsunuz ama futbol federasyonunun 

yönetiminde görev almak istiyorsunuz. 

TRT’de sizinle birlikte, birikimleriniz ve kimli-
ğinizle biçimlenen yeni bir dönem inşa edili-
yor. Gelecekte neyle anılmaz istersiniz? 

Siz ne yaparsanız yapın, mutlaka daha iyisini yapan 

birisi gelecektir. Siz ne başlatırsanız başlatın onu 

daima geliştiren ve sizi bir süre sonra unutturan bi-

risi olacaktır. Bundan hiç rahatsızlık duymuyorum; 

böyle de olması gerek. Böyle olmuyorsa ve biz hâlâ 

1965’teki, 1970’deki birinden bahsediyorsak, bu, 

bizim hiçbir gelişme kaydetmediğimizin göster-

gesidir. Bir öncekinin sadece hatıralarda yer alması 

lazım. Belki bir ziyarete gelinip gidildiğinde değer 

verilmesi lazım, o kadar… Onun için inşallah en 

kısa zamanda unutulurum. Çünkü yaptığımız her 

şey inşallah en kısa zamanda, üzerine bir şey ko-

nularak, yapılan her şeyi unutturur. Başarı duygu-

su böyle bir şey… Başarı, çok geçici bir duygudur. 

Cenabı Allah da başarı duygusunu insanın içine 

verirken çok geçici kılmış ki yeni başarılara koşsun 

diye… Eğer bir başarıya çakılır kalırsanız, bir zaman 

sonra o mazeret duygusuna dönüşmeye başlar ve 

mazeret duygusu kalıcıdır. Eğer bir şeyi yapmamak 

için bir mazeretiniz varsa veya bir şeyi çok üst dü-

zey ilan edip başka bir şey yapmamayı, görmemeyi 

artık alışkanlık hâline getirmişseniz, eyvah bu çok 

kalıcı ve tehlikeli bir duygudur.   

	 Mümkün olsa 20’li yaşlarıma dönmek 
isterdim. Çok yorulduğum yıllardı ama 
çok güzeldi. Bir yanda çoluk çocuk bü-
yütüyorsun, diğer yanda geçim derdi… 
Dergilere yazmak… Kitap çıkarmaya ça-
lışmak… Keyifli zamanlardı yani… Belki 
de o mücadele güzel kılıyordu.

	 Profesyonel olarak masa tenisi oynuyor-
dum. Bütün günüm masa tenisi oyna-
makla geçerdi. 25 yıl oldu elime raket 
almayalı… 

	 Bir araya gelmek lazım. Kim olursa olsun, 
hangi düşünceden olursa olsun, bir ara-
da olmayı sürdürün. Yaklaştıkça ben se-
nin ne gördüğünü anlayabiliyorum, sen 
benim ne gördüğümü anlayabiliyorsun. 
Yaklaşmak lazım. Terk eder gidersen, ar-
tık ben senin gördüğünü göremiyorum. 
Yaklaşamıyorum sana…



Türk Sanat Müziği

Şüphesiz; güncel eserlerin yer aldığı albümlerin yanı sıra, klasik eserlerin yer 
aldığı albümleri de sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Önceki sayılarda 

sizlere müjdesini verdiğimiz albümlerin birçoğu, Kurumumuz internet satış sitesi                       
www.trtmarket.net adresinde ve TRT Market raflarında yerlerini aldı.  

Son yıllarda sürdürülen TRT yazılı müzik arşivlerinin dijital ortama aktarılması sırasında 
ortaya çıkan tarihi eserlerin seslendirilerek CD halinde yayınlanmasının, kültür ve sanat 
hayatımız için çok önemli bir kazanım olacağı düşünülerek hazırlanan bu albümün, siz 
müzikseverler tarafından beğenilmesi dileğiyle. 

Bu sayıda sizlere yapımını gerçekleştirdiğimiz 
“Geçmişin Ruh İzleri”ni tanıtmak istiyoruz.
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epimiz bir annenin rahminden doğup, onun ak 

sütüyle beslenip, sevgisiyle hayata tutunuyoruz. 

Onların bir sözünde bin mana gizli uyarı ve hatır-

latmaları mutluluk ve huzur, evimizin ana direkleri, 

koruyucu çatısı oluyor. 

Şunu onurla belirtmeliyim ki, hürmet abidesi sev-

gili annelerimizin çoğunun gönül havuzlarını dol-

duran bilgi kaynaklarından biri de radyolarımızdır. 

Özellikle bu satırları sizlerle paylaşma mutluluğu-

nu yaşayan benim çocukluğumun geçtiği yerler 

olan Toroslar’ın güney yamaçlarına öbek öbek 

birikmiş onlarca köy ve yüzlerce Yörük çadırında 

yaşayan anneler için bu tespit tamamen doğrudur. 

Annenin şefkat yuvası yürek sıcaklığı ile radyonun 

sohbet sıcaklığı birleşince, balta kesmez buzları 

eritmek, olmaz diye diretileni olur hâle getirmek 

daha bir kolay oluyor. Buna, bir sıcak bakışla yü-

reğinin yağı eriyiveren annemle, “Nuh” deyip de 

“Peygamber” dememe inadı nedeniyle nice kayıp-

lara uğramış babam arasındaki sohbetlerde çok-

ça şahit olmuşumdur. Söz gelimi; bağa-bahçeye                     

çalışmaya gidilme kararı verilen günün sabahında 

annemin “Bey bugün gitmeyelim, çünkü yağmur 

yağacakmış” dediğinde 

babamın “Sen nereden 

biliyorsun be kadın!” 

çıkışına karşılık anne-

min “Radyo söyledi” 

cevabının babama 

çaresiz boyun eğdirttiği çok olmuştur. Bizlerin il-

kokula yazdırılmamızda, ardından ortaokul, lise 

ve üniversite eğitimimizde annemizin radyodan 

öğrendiği bilgilerin yol göstericilik ettiğini rahat-

lıkla söyleyebilirim. Çünkü 60’lı, 70’li yıllarda kır 

kesiminde yaşayanların hayatla olan bağını kurma 

görevi büyük ölçüde radyolara aitti.  Annemin; “Ar-

kası Yarın” saatinde bizi çil yavrusu gibi sağa sola 

dağıttığını, evde olduğumuzda da “Susun, arkası 

yarım başladı” deyişini hiç unutmam. Annem, ar-

kası yarını, arkası yarım olarak anlardı hep. Hani, 

bir türlü tamamlanmıyor ya ondan olsa gerek. Size 

şerefimle temin ederim ki anam için; radyodaki ar-

kası yarım, hayatın içindeki bütünden daha önemli 

olurdu kimi zaman... 

“Ocakbaşı” diye bir program vardı ki tam adı üstün-

de bir programdı. Çünkü ailece işten güçten, adına 

yuva dediğimiz eve dönüldüğü ve kış soğuklarının 

belini kırma görevi verilen ocağın başına oturuldu-

ğu bir vakitte başlardı program… “Bunlar nerden 

biliyor bizim şu anda ocakbaşında olduğumuzu, 

her hâlde bizi görüyorlar” dedirtecek kadar sahi-

ci, elle tutulup gözle görülecek kadar yıkındı bize     

âdeta. Bir tespitimi daha 

paylaşmak isterim: 

Analar ailece tele-

vizyon izler ama 

yalnızken radyo 

dinler hâlâ… 

“Annenin ekmeğine kuru, ayranına duru denmez” inancını kültür kalesinin 
burçlarına bayrak yapan bir toplumun üyeleri olarak annelerimiz hep başımızın 

tacıdır. “Bir evlat pir olsa da, anaya muhtaç imiş” özlü sözü de annelerimizin, hayat 
yolculuğumuz ve mücadelemizdeki gücünü vurgulamak açısından anlamlıdır.

Lütfi Kılınç

ANNELER YALNIZKEN 
                                RADYO DİNLER

H
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Medyada kadın gazeteciler arasında bilgili ve 

yetenekli editör, muhabir ve yazar olmasına rağ-

men üst kademe yöneticilikleri için patronları ta-

rafından fazlaca tercih edilmiyorlar. Yazılı basında 

çalışan her üç kişiden birini kadınlar oluşturuyor. 

Ancak gazetelerin künyesinde yer alan kadın sayısı 

beşte bir civarında… Kadınlar gazete künyesine 

ağırlıklı olarak reklam sorumlusu olarak giriyor.

Türkiye’de kadın çalışan ve yönetici sayısı her ge-

çen gün artıyor. 1950 yılından başlamak üzere Tür-

kiye’de de dünyayla birlikte kadın çalışanlara yö-

nelik değişimler görülüyor. Tarım, tekstil ve hizmet 

sektörü ile çalışma hayatına giren kadınlar, bugün 

hemen hemen her sektörde faaliyet gösteriyor. 

Hatta Türk bankacılık sektöründeki kadın çalışan 

sayısı erkekleri geçmiş durumda… Kadınlar finans, 

ilaç, sağlık, turizm, pazarlama gibi sektörlerde et-

kinliklerini artırmanın yanı sıra bir bir yönetici kol-

tuklarına da oturuyor. Ancak genel olarak bakıldı-

ğında, kadınlar son 25-30 yıllık dönemde çalışma 

hayatında etkin olarak rol almalarına rağmen aynı 

oranda yöneticilik koltuğuna oturabilmiş değil. Bu-

gün banka patronlarının tamamına yakını erkek-

lerden oluşurken, benzer bir durum da kamuda 

yaşanıyor. Kamudaki yöneticilerin büyük bölümü 

erkeklerden oluşurken Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı dışında kadın yönetici sayısı bir elin par-

maklarını geçmiyor. Medyada da kadınlar çalışma 

hayatının her kademesinde yer almasına rağmen 

yöneticilik koltuğuna oturmakta zorlanıyor. Tür-

kiye’de yüzlerce basın kuruluşu olmasına rağmen 

bugün ulusal basında sadece bir iki gazetenin ge-

nel yayın yönetmenliği koltuğunda kadın yönetici 

oturuyor.

Somut bir gerekçe gösterilemiyor

Gazete ve televizyonların en güçlü yönetim yerle-
ri olan Ankara’da da bir iki gazete ve televizyonun 
dışında temsilcilerin tamamına yakını erkek yöneti-
cilerden oluşuyor. Yazılı ve görsel medyada yöneti-
cilik olarak bakıldığında ‘erkek egemenliği’ oluşmuş 
durumda. Sektörün duayenleri erkek egemenliğini 
patronların stratejilerine bağlıyor. Sektörde kadın 
gazeteciler arasında çok bilgili ve yetenekli editör, 
muhabir ve yazar olmasına rağmen üst kademe-
lere medya patronları tarafından tercih edilmediği 
ifade ediliyor. Tercih edilmeme nedeni olarak ise 
somut bir gerekçe gösterilemiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de med-
yada erkek yönetici sayısının fazlalığını ortaya ko-
yuyor. Türkiye’de gazete ve dergi gibi yazılı basın 
organlarında çalışanların yaklaşık üçte ikisi erkek-
lerden oluşuyor. Kadın gazeteciler yazılı basında 
ağırlıklı olarak sağlık, turizm, ekonomi, eğitim gibi 
alanlara yoğunlaşırken, görsel medyada ise daha 
çok spikerlik koltuğunda oturuyor.  Yazılı ve görsel 
medyada kadınların olmazsa olmaz olarak görül-
dükleri alan ise reklam servisleri. TÜİK Yazılı Medya 
İstatistikleri’ne göre, 2013 yılı sonu verilerine göre 
Türkiye’de yazılı basın organlarında toplam 67 bin 
150 kişi istihdam ediliyor. Yazılı medyada 46 bin 
207 erkek çalışan bulunurken, kadın çalışan sayısı 
ise 21 bine yaklaşmış durumda…

Medyanın kadın çalışanları eğitimli

1980 yılından sonra kadınlar basın kuruluşlarında 
çalışmaya başladı. Medyada kadın çalışan sayısı, 
yazılı basında başlamasına rağmen yükselişlerini 
İnternet medyası alanında daha fazla hissettirir 

Ercan Baysal

Yazılı ve görsel medyada çalışan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. 
Kadınlar sektörde çalışan sayısı açısından ağırlıklarını sürdürmesine 

rağmen yöneticilik koltuğuna oturmakta zorlanıyor. Gazete ve 
televizyonların tepe yöneticileri erkeklerden seçilmeye devam ediyor. 

Ankara temsilciliklerinde de ibre erkekleri gösteriyor.

Kadın   lmak
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hâle geldi. Örneğin Türkiye genelinde ulusal ga-
zetelerin künyelerine bakıldığında ağırlıklı reklam 
birimleri olmak üzere künyeye giren isimlerin sa-
dece beşte biri kadınlardan oluşuyor. Ancak aynı 
oran gazetelerin web sitelerinin künyelerinde 
daha yüksek durumda. İnternet haber sitelerinin 
künyelerinde ise kadınların oranı yüzde 40’a kadar 
yaklaşıyor. Resmî verilere göre yazılı basının de-
ğişik birimlerinde görev yapan kadınların eğitim 
durumlarının da erkeklere göre daha iyi olduğu 
görünüyor. Kasım 2013 tarihi itibariyle yazılı basın-
da çalışan 46 bin 54 erkek arasında lise altı eğitimi 
olanların sayısı 4 bin 774 iken aynı rakam toplam 
20 bin 320 kadın çalışanın bulunduğu yazılı basın-
da bin 131.

Kadın yönetici sayısı artıyor

Medyanın aksine Türkiye’deki kadın yönetici sayısı 
ise her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye’de 2013 
yılında kamusal alanda üst düzey kadın yöneti-
ci oranı yüzde 9,3 oldu. Kadın hâkim oranı yüzde 
30’un üzerine çıkarken, akademik personel içerisin-
de kadın profesörlerin oranı da 2012-2013 öğretim 
yılı için yüzde 28 civarında. Kadın polis oranı yıllara 
göre bir değişiklik göstermeyerek 2013 yılında da 
yüzde 5,5 oldu. İş dünyasında da kadın yöneticile-
rin sayısı artıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 
(DEİK) 35 kişilik yeni yönetiminde iş dünyasına ba-
şarıları ile damga vuran altı iş kadını da yer alıyor. 
Sabancı Holding ve Yaşar Holding gibi Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinin koltuklarında da kadın 
patronlar oturuyor. Kadın patronların sayısı her 
geçen gün artış gösteriyor. Kadın yöneticilerin en 
çok yer aldıkları pozisyonun başında yüzde 23’lük 
bir oran ile satış bölümü geliyor. 2013’te atanan 
yöneticilerin toplamının yüzde 20’den fazlası  ka-
dınlardan oluşurken, atamaların yüzde 14’ü ilaç 
sektöründe gerçekleşti. İlaç sektöründeki bütün 
atamalara bakıldığında ise, kadınların toplamda 
yüzde 51’lik bir paya sahip olduğu görülüyor.

Erkeklerin işgücüne katılma oranı yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nüfus ve Konut Araş-
tırması (NKA) sonuçlarına göre işgücüne katılımda 
kadınların oranı erkeklerin oranının üçte biri. Tür-
kiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde 
işgücüne katılma oranı yüzde 47,5. Bu oran erkek-
lerde yüzde 69,2, kadınlarda ise yüzde 25,9. Avru-
pa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların 
işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke 
Türkiye. 

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı cinsiyet 
ve yaş gruplarına göre incelendiğinde, tüm yaş 
gruplarında erkeklerin işgücüne katılma oranı ka-
dınlara oranla daha yüksek. İşgücüne katılma oranı 
erkeklerde en yüksek yüzde 95,4 ile 35-39 yaş gru-
bunda, kadınlarda ise yüzde 38,3 ile 25-29 yaş gru-
bunda. Kadınların işgücüne katılma oranının en 
yüksek olduğu il yüzde 43,5 ile Artvin. NKA sonuç-
larına göre 2011 yılında, Türkiye genelinde işveren 
ve kendi hesabına çalışan kadın oranı yüzde 9,9. 
İşveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranının 
en yüksek olduğu il yüzde 25,5 ile Artvin, en düşük 
olduğu il ise yüzde 3,9 ile Bingöl oldu. Ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışan kadın oranının en düşük oldu-
ğu il İstanbul oldu.

Finans sektöründe erkek egemenliği  sona eriyor

Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan sektörlerin 
başında gelen finansta yönetici olmasa da çalışan 
sayısında erkek egemenliği bitmiş görünüyor. Tür-
kiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre mevdu-
at bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 
çalışan sayısı 2013 yılında 11 bin 362 kişi (yüzde 
6,1 oranında) artarak 197 bin 460 oldu. Bankacılık 
sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 düzeyin-
de olurken, bu oran kamusal sermayeli mevduat 
bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat 
bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevdu-
at bankalarında yüzde 54, Fon bankasında yüzde 
35, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 33 
düzeyinde gerçekleşti.  

RADYOvizyon

Yazılı ve görsel 
medyada 
kadınların 
olmazsa 

olmaz olarak 
görüldükleri 

alan ise reklam 
servisleri. 
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DOSYA

Türkiye’de ilk radyo anonsunun yapıldığı 6 Mayıs 1927’den bu yana tam 88 yıl geçti. TRT radyoları 
88 yıldır dinleyicisinin verdiği güçle büyüyor, gelişiyor, ilerliyor. Radyo yayınının, hoparlörden 

duyurulduğu günlerden, cep telefonlarından dinlenebildiği günlere hangi aşamalardan geçilerek 
gelinmiş? Dijital radyo yayıncılığında hangi noktadayız? Yurt dışında durum nedir? Sosyal medya ile 
radyo arasındaki bağın niteliği nasıldır? Değerli yazar ve akademisyenler, dosya konumuzda,  radyo 

yayıncılığının geçmişten bugüne geldiği noktayı yorumladılar. 

TÜRKİYE
RADYOLARI
88 YAŞINDA

18 DÜNDEN BUGÜNE RADYOCULUĞUMUZ… İLK YILLAR… ÜRKEK ADIMLAR…

21 DİJİTAL RADYO YAYINCILIĞI

23 RADYONUN YENİLİKÇİ GELECEĞİ

24 GELENEKSEL RADYOYA YENİ DİJİTAL YETENEKLER KAZANDIRMAK

26 TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU

28 YURT DIŞI YAYINLAR VE TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU

30 SOSYAL MEDYANIN RADYO YAYINCILIĞINA ETKİSİ

33 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 13 ŞUBAT’I DÜNYA RADYO GÜNÜ OLARAK KUTLUYOR

32 RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI 2014

yıl
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1927’de Sirkeci’deki Büyük Postane’nin üst katında düzenli 
yayıncılığın ilk ürkek adımları atılırken, aynı yılın son günle-
rinde Ankara’daki 5 kw’lık verici istasyonu da devreye soku-
larak, Postane binasının bir odasından ibaret ilkel stüdyo-
dan ses çıkmaya başlar antene...

Filiz ÖZDEMİR ARICIOĞLU
Prodüktör

TRT Ankara Radyosu

Eğitim ve Kültür Yayınları Müdürü

ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere gibi birçok ülke-
de yapılan ön fizibilite çalışmaları ve test yayınları sonuçla-
rı, içinde bulunduğumuz bu yüzyılın yeni yayın sisteminin 
dijital yayın sistemleri olacağını göstermektedir. 

Yrd. Doç. Dr. Enes BAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler  Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 

Sayısalın yanı sıra radyo hibritleşiyor. Gelecekte radyo sade-

ce yayımlanmakla kalmayacak, IP hizmetlerinin daha çok 

ve daha yeni araçlara ulaşmasıyla, hibrit bir radyo oluşumu-

nun omurgasını oluşturacak. 

David Fernández QUIJADA
EBU Medya Bilgi Servisi             

Uzman Medya Analisti

Dijitalin getirdiği değişim hızlı olabilir ancak kültürel 
değişimler yavaş olabilir ve bazen acı verebilir. Bahsettiğim 
strateji ile yola çıkan yöneticiler dijital devrimi yönetmeliler, 
ancak daha fazlasına ihtiyaçları var; heves, tutku, sabır ve 
yeni deneyimler için istekli olmak. 

Justin KINGS
Eurovizyon Akademisi    

Öğretim Üyesi

O nefes ki bazen bir türkü olur ruhları okşayan, bazen bir 
haber olur kalpleri dağlayan... Ne varsa hayatta, ne varsa 
anavatanda, mikrofonlarımızdan antenlerimize, antenleri-
mizden de dünyanın dört bir yanında Türkçe atan kalplere 
ulaşır. 

Feray UZ
Prodüktör 

Türkiyenin Sesi Radyosu

Dünyadaki iletişim teknolojilerinin geleceğini de etkileye-
cek olan süreç ise 1950’li yılların sonunda gerçekleşmiştir. 
1959 yılında Sovyetler’in uzaya attığı ilk uydu Sputnik ile 
başlayan bu yeni dönem, her geçen gün geliştirilen uydu 
teknolojisinin de başlangıç noktası olmuştur. 

Prof. Dr. Sezer AKARCALI
Ankara Üniversitesi

İletişim Fakültesi Radyo, TV ve 

Sinema Bölümü / Radyo ve TV 

Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi

Dinçer ŞAHİN
RTÜK 

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve 

Ölçme Dairesi Daire Bşk. Yrd.

Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 

İletişim İhtisas Komitesi Başkanı

Radyo dinleme alışkanlığının son birkaç yıl içerisinde iyiden 
iyiye değiştiğini vurgulamak gerekir. Günümüzde insan-
lar radyoyu, giderek artan bir oranda, mobil uygulamalar 
kanalıyla akıllı telefonları üzerinden, diledikleri yerde ve 
zamanda dinlemektedirler. 

Diğer radyolardan farklı olarak “Program akışı ve yayınlarının 
güzel olması”  TRT radyolarının en beğenilen özellikleri ara-
sında yer almaktadır. Dolaysıyla bu noktada TRT radyo prog-
ram yapımcılarını ve sunucularını bir kez daha tebrik etmek 
gerekir.

Radyo ile yapılan örnek projeler, özellikle Afrika’da eğitim ve sağlık 

konularında çok değer taşıyor; kadınlar ve gençler konusunda ay-

dınlatıcı, geliştirici yayınlar, katılımın artırılması ve yaygınlaştırılması 

için gerekli görülen hususlar olarak kabul ediliyor. 

Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ
Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 

Öğretim Üyesi
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      nkara şehrinin ana caddelerinden Atatürk Bulvarı 
üzerinde ve Türk Hava Kurumu ile İsmet Paşa 
Kız Enstitüsü arasındaki yamaca arkasını vererek 
inşa edilmiş olan Radyo İstasyon Müdürlüğü ve 
Stüdyoları ile fen tesisatını ihtiva eden Radyoevi’nin 
dışından görünüşü gayet sade, sade olduğu kadar 
da zariftir.

Bina dâhilinde neşriyata tahsis edilen çok sayıda 
stüdyolar ve fennî teçhizat ve tesisattan başka, 
radyo teşkilâtında vazife alanlara mahsus bürolar 
ve yazıhaneler vardır.

Bina yeraltı katı da dâhil olmak üzere dört kattır. 
Yeraltı katında binanın kalorifer tesisatının kazan 
vesair teçhizatı; binanın ve Etimesgut verici 
postasının hususi telefon santral dairesi, teknik 
atölye, memur ve sanatkârların yemek yemelerine 
mahsus kantin, mutfak ve teferruatı vardır.

Yer katında müdürlüğün idare ve muhaberat 
bürolarıyla, Yayın Müdürlüğü teşkilatına mahsus 
bürolar, spikerler odası ve Temsil Yayınları Şefi 
odaları vardır.

Birinci katta caddeye bakan tarafta, uzun bir 
koridor üzerinde temsil artist odaları, Müzik 
Yayınları Şefliği, büroları ve sanatkâr odaları; 
koridorun diğer kısmında, yani arka tarafta sıra ile 
dizilmiş stüdyolar ve teferruatı, plak kütüphanesi 
-Diskotek- yer almıştır. Bu ortak koridorlardan 
stüdyolara özel koridorlarla geçilir.

Üst ve son katta teknik elemanlara mahsus odalar, 
mühendis büroları, kumanda salonu denilen ve 
stüdyoların yayın tesisatının merkezi olan bir daire, 
plak alma odası, stüdyoların ha-
valandırma tesisat dairesi, 
koridorun ucunda 
ise Radyo İstasyon 
Müdürünün odası 
vardır. (…)”

Bu satırlar, tiyatro ve 
sinema oyuncusu 
(Yeşilçam filmlerinin 
unutulmaz ‘zengin 
baba’ rollerinden 
tanıdığımız) Muhip       

Arcıman’ın 1948 tarihli “Radyoda Kimlerle Başbaşa-

yız?” isimli kitabının giriş cümleleri… 

Arcıman o yıllarda, eşi Saime Arcıman’la birlikte 

Radyoevi’nde “temsil sanatkârı” olarak görev yap-

maktadır. Konu komşunun radyo olan evlerde top-

lanmasına sebep olan “temsil günleri”nde, “radyo 

oyunları”nı seslendirmektedirler. 

Arcımanlar’ın yanı sıra pek çok değerli oyuncu gö-

rev yapmaktadır o günlerde Ankara Radyosu’nda: 

Vahi Öz, Nezahat-Avni Dilligil, İbrahim Delideniz, 

Kadriye Tuna, Dürnev Türkân... Temsil Kolu Şefi ise 

Ekrem Reşit Rey’dir, o rahatsızlanıp İstanbul’a dö-

nünce görevi Kemal Tözem devralır. 

Cumhuriyet kuşağının parlak şahsiyetleri

Dinleyicileri radyoların başına toplayan sadece 

temsil saatleri değildir. Açıklamalı Batı ya da Kla-

sik Türk Müziği programları, Çocuk Saati, sohbet 

ustası köşe yazarlarının monologları, tarih konulu 

programlar ilgiyle takip edilmektedir. İdarî kadro-

lardaki isimler Cumhuriyet kuşağının, kendi dalla-

rında en parlak şahsiyetleridir: Mesut Cemil, Cemal 

Reşit Rey, Muzaffer Sarısözen, Halil Bedii Yönetgen, 

Vedat Nedim Tör, Cevdet Kozanoğlu, Ruşen Ferit 

Kam… Mikrofonlarsa güzel sesleri, düzgün Türkçe-

leriyle Emel Gazimihal, Baki Süha Ediboğlu, Nejdet 

Remzi Atak gibi ustalara teslim edilmiştir.

Türkiye’de radyoculuk serüveni başlayalı henüz 

20 yıl kadar olmuştur. Bu serüven Ankara’da değil, 

1920’ler başında İstanbul’da başlamıştır aslında… 

1927’de Sirkeci’deki Büyük Postane’nin üst katın-

da düzenli yayıncılığın ilk 

ürkek adımları atılırken, 

aynı yılın son gün-

lerinde Ankara’daki 

5 kw’lık verici istas-

yonu da devreye 

sokularak, Postane 

binasının bir odasın-

dan ibaret ilkel stüd-

yodan ses çıkmaya 

başlar antene…

Filiz ÖZDEMİR ARICIOĞLU

DÜNDEN BUGÜNE RADYOCULUĞUMUZ… İLK YILLAR… ÜRKEK ADIMLAR…

A“
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O günlere doğru kısa bir yolculuk yapıp, 1920’li yıl-
ların ilk yarısını yaşayan İstanbul’da “Gazi Paşa’nın 
emriyle” ülkeye “telsiz telefon”u getirmeye çalışan 
birkaç maceraperestin hikâyesine daha yakından 
bakalım… İstanbul Telsiz Telefon Şirketi’nin “kâtib-i 
umumî”si Eşref Şefik Bey anlatıyor:

“Yeni Postane’nin en üst katında başlamıştık 
stüdyo olarak, fakat istasyonumuz Osmaniye’deydi. 
Müessisler arasında -yani kuranlar arasında- 
bulunuyordum. Efendim, rahmetli Sedat Nuri 
Avrupa’da böyle bir şeyle bütün insanların 
ilgilendiğini söyledi. E nedir bu dedik yahu? Dedi 
ki, “Ne teli vaar, ne bilmem nesi, ses adamakıllı 
geliyor!” İnanmadık biz. Bir radyo almış getirmiş 
Avrupa’dan. O zamanlar, hâlâ öyledir belki, gündüz 
saatlerinde ses o kadar kuvvetli gelemezdi, güneş 
ışığı sesi biraz öldürüyor, akşamdan sonra daha 
rahat dinlerdik. En iyi gelen ses Roma Radyosu’nun 
sesiydi. Roma Radyosu’nun akşam spikeri de bir 
kadın. Bir de baktık ki, hakikaten Roma’yla aramızda 
ne tel vaar, ne telgraf! Adamakıllı ses geliyor, müzik 
de geliyor. Aman! Hemen bir şirket teşkil edelim! 
Sedat Nuri şirketi teşkil etti, biz de ‘umumi kâtibi’ 
yani genel sekreteri olduk şirketin. Demek ki 
kuruculuğunu ilk yapanlar arasındayım…”

Marconi’nin, Alman fizikçi Hertz’in buluşu olan 
radyo dalgalarını kullanarak “iletken bir ortam 
kullanmaksızın, bir noktadan diğerine hava yoluyla 
ses iletme”yi başardığı 1896 yılından çeyrek yüzyıl 
sonra bizdeki hikâyesi de böylece başlamış olur 
radyoculuğun... 

İstanbul, Mustafa Kemal’i ağırlıyor

Birinci Dünya Savaşı’nda hızla gelişen telsiz 
teknolojisi, Avrupa ile birlikte Türkiye’de de yeni bir 
sanayi dalı doğurmuştur: Radyo üretimi... Sandık 
büyüklüğündeki bir radyo alıcısına sahip olmak 
ticaretle uğraşan gayrimüslim vatandaşlara nasip 
olur önceleri. Sonraki yıllarda daha makul boyutlara 
inen radyolar, hâli vakti yerinde ailelerin evlerine de 
girmeye başlar. Bir de meraklıların... Kimi meraklılar 
kendi alıcılarını kendileri yapmaya kalkar. İstanbul 
ve Ankara Radyoları’nın ilk teknisyenlerinden Suat 
Osmanoğlu, o meraklılardan biridir söz gelimi... 
Takvimler 1 Temmuz 1927’yi gösterirken, İstanbul 
çok önemli bir konuk ağırlayacaktır. Kurtuluş 
Savaşı’nın ardından İstanbul’a ilk kez ayak basacak 
olan Mustafa Kemal Paşa’yı... Osmanoğlu, 1978’de 
verdiği bir röportajda, hâlâ o günün heyecanını 
yaşamaktadır: 

“Ben ilk radyo yayınını kulaklıkla dinledim. O 
zamanlar radyonun ilk devrelerinde kulaklık 
vardı. Bugün sizin dinlediğiniz hoparlör yoktu. 
927 yılı Temmuz ayının birinci günüydü. O sırada 
Hereke’de bulunuyordum. Gazeteler Halaskârgazi 
Mustafa Kemal Paşa’nın Ertuğrul Yatı’yla İzmit’ten 
İstanbul’a geçeceğini yazıyordu. Kasaba halkı 
heyecan içinde sahilden denizi gözlüyorduk. 
Öğleye doğru doğudan Ertuğrul Yatı gözüktü. 
Yatın içini görebilmek için çırpınıyorduk. Hereke, 
körfezin en geniş yeri olduğu için yat çok 
açıktan geçiyordu. Dürbünle baktığımız hâlde 
gemidekileri seçebilmek kabil değildi. Böylece 
yat batıya doğru süzüldü, gitti. O sırada arkadaşım 
Âkif’le aramızda İstanbul Radyosu’nun karşılama 
törenini yayabileceğini düşündük ve hemen 
kasabanın okul bahçesine koşup, bir servinin 
tepesinden okulun penceresine bir anten gerdik 
ve İstanbul’dan tedarik ettiğimiz bir petek bobin, 
bir kulaklık ve bir ‘galen’i radyo broşürlerinde 
gördüğümüz usule göre bağladık. Kulaklığı 
kulağıma taktım ve biraz araştırmadan sonra bir 
baktım, aa! İstanbul Radyosu spikerinin sesi! ‘Aman 
Âkif! Konuşuyor! Konuşuyor!’ 

Spiker anlatıyordu: ‘Halaskârımız Gazi Paşa 
Fenerbahçe açıklarından Kadıköy’e doğru 
yaklaşıyor...’ Kulaklıkları birbirimizden kapışıyorduk. 

RADYOvizyon



20

Baktık olmayacak, kulaklığı ikiye böldük, ikimiz de 
tek kulaklıkla dinlemeye başladık. Size anlatamam, 
nasıl nasıl heyecanlıydık! Spiker konuşuyor: 
‘Muhterem dinleyiciler, Gazi Paşa’nın Ertuğrul 
Yatı Kız Kulesi önünden Şemsi Paşa ve Üsküdar’a 
doğru seyretmektedir. Bu mesut manzarayı 
bulunduğumuz Postane binasının terasından 
görüp izliyoruz. Şimdi Selimiye’den toplar başladı...’ 
Ne heyecan! Ne heyecan! İnanın bugünü hiç 
unutamıyorum, aradan 50 yıl geçmesine rağmen 
halâ hatırımdadır...”

Ankara Radyosu, Devrin Tek Resmî Sesi

20. yüzyılın başında insanlığın yaşamına giren bu 
ilgi çekici araç, kısa süre içinde bütün dünyada 
hem evlerin, hem de gönüllerin başköşesine 
yerleşir. Yıllar içinde radyonun ticari potansiyeli 
keşfedildikçe, ‘dinleyici’ye yönelik tecimsel yayınlar 
artar. Türkiye’de 1927’de kurulan İstanbul Telsiz 
Telefon Şirketi’nin tekelindeki yayın hakkı 10 
yıl sonra PTT’ye devredilir. Ardından radyoların 
yönetimi Matbuat Umum Müdürlüğü’ne 
(sonradan Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğü), 
sonra da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na bağlanır. 
Ta ki 1964’te özerk Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu resmen kurulana dek... 

Ankara Radyosu’nun Sıhhiye’deki (bugünkü) binası 
28 Ekim 1938’de, Atatürk’ün ölümünden 13 gün 
önce hizmete girdiğinde, düzenli yayın yapılan 
tek radyo olur. İstanbul Radyosu bir süreliğine 
yayınlarına ara vermiş, 19 Kasım 1949’da Harbiye’de 
yeniden mikrofonlarını açana dek Ankara Radyosu 
ülkenin resmî sesi olmuştur. Aynı yıl İzmir’de 
Belediye Radyosu yayın hayatına başlar. 

İkinci Dünya Savaşı yılları bütün dünyayla birlikte 
Türkiye’de de radyonun büyük önem kazandığı 
yıllar olur. Radyo, hem propaganda hem de 
haberleşme aracı olarak öne çıkar... Artık halk, 
radyo olan evlerde sadece temsil saatleri için 
değil, savaşın gidişatıyla ilgili ajans haberleri 
için de toplanmaktadır. Savaşta tarafsız kalmaya 
gayret gösteren Türkiye, sesini uzak diyarlara 
duyurabilmek için 28 Ekim 1938’de kısa dalgadan 
İngilizce yayınlara başlar. Emel Gazimihal’in “This 
is Radio Ankara… (Burası Ankara Radyosu)” 
anonsuyla başlayan yurtdışına yönelik yayınlar, 
1950’lerde Kore’de savaşan Türk Tugayı için yapılan 
özel yayınlarla çeşitlenir. 

Tarihe geçen başka “özel” yayınlar da yapılır o yıl-
larda... 1953 yılının 10 Kasım’ındaki yayın onlardan 

biridir. O gün Atatürk’ün naaşı, geçici istirahatgâhı 

olan Etnografya Müzesi’nden alınıp, daimi istira-

hatgâhı olan Anıtkabir’e nakledilecektir.  Bu önemli 

gün, Türkiye Radyoları için ciddi bir sınavdır aynı 

zamanda. Çünkü tören radyolardan naklen yayım-

lanacaktır. Hazırlıklar günler öncesinden yapılmış, 

yayın öncesi nefesler tutulmuştur. İstanbul Radyo-

su’nun naklen yayın aracı Ankara’ya gönderilirken, 

spikerler Baki Süha Ediboğlu, Tarık Gürcan, Suat Ta-

şer naklen yayında görev alır. Spikerlerin yanı sıra 

şair Behçet Kemal Çağlar, tiyatrocu Yıldız Kenter (o 

zamanki soyadıyla Yıldız Akcan) de sunucular ara-

sındadır.

10 Kasım günü bütün Ankara, bütün Türkiye ayak-

tadır. Ankaralılar sokaklarda, geri kalanlar radyola-

rının başında Atatürk’ü uğurlamaktadır son kez...  

Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ortak yayına 

geçer. Tören, Ata’nın naaşı Anıtkabir’e defnedilene 

kadar saniye saniye aktarılır mikrofondan. Büyük 

fedakârlıklarla gerçekleştirilen bu özel yayının kay-

dı arşivlerimizde özenle saklanmaktadır.

Özerk Yıllar

1960, siyasette olduğu kadar radyoculukta da dö-

nüm noktası olur. Cumhuriyet tarihindeki ilk askerî 

darbeyle 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı devrilir-

ken, radyoların yönetimi de Millî Birlik Komitesi’ne 

devredilir. İlk kez radyoculukta ‘özerklik’ kavramı 

Anayasa’ya girer. 1960’ta Ankara Radyosu Program 

Müdürü olan Mahmut Tali Öngören o günleri şöyle 

anlatır:

“27 Mayıs Hareketi radyoculuğumuza bir değişiklik 

getirdi. Yalnızca Anayasa’da ‘Radyo ve televizyon-

larda özerklik olmalıdır’ görüşü değildi bu değişik-

lik. 27 Mayıs’tan sonra radyolar üzerindeki baskı, 

tamamen olmasa da bir dereceye kadar kalktı. O 

tarihten sonra yapmak istediğimiz bazı program 

biçimlerini işlemek, yayımlamak olanağını elde 

ettik. Bunlar açık oturumlar ve belgesel program-

lardı. Bunlara daha önce radyolarımızda yer vere-

mezdik. (…) Yapılan her yayın hemen rayına otur-

du ve tam istediğimiz gibi oldu diyemem tabii… 

Bu yeniliklerle halka daha yakın olabildiğimizi iddia 

etmek de yanlış olur kanımca. Ama bir başlangıçtı. 

Halka yakınlaşacak olan radyonun ilk adımları idi. 

Bu adımların sonuçları çok daha sonra, hatta TRT 

kurulduktan sonra alındı. TRT kurulduktan sonra 

özerklik de geldiği için bu, o dönemin radyocuları-

na büyük bir üstünlük sağlamıştır…”
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60’lı yıllar geride kaldığında Erzurum, Çukurova, 

Diyarbakır, Antalya ve Van radyoları da katılmıştır 

bölgesine ses veren radyolar arasına… 70’li yıllar 

teknolojik altyapıyla birlikte radyo yayıncılığının da 

modernleştiği, program planlamalarının merkeze 

bağlandığı yıllar olur. Bölge radyolarının katılımıyla 

ulusal Radyo-1 kanalı 24 saat kesintisiz yayına 

başlar. 80’li yıllarda dört ayrı ulusal radyo kanalı 

vardır TRT’nin. O yıllarda televizyonun gölgesinde 

kalmış gibi gözükse de radyo, gönüllerdeki tahtını 

kolay kolay kaybedecek gibi değildir. Kaybetmez 

de... Her zaman, her yerde en kolay ulaşılabilen, en 

rahat taşınabilen iletişim aracı olmayı uzun yıllar 

sürdürür. 90’lı yıllarda özel radyo ve televizyonların 

da yayın hayatına katılmasıyla yayıncılıkta çok 

seslilik, çok renklilik artar. 

Günümüzde Durum

2000’li yıllarda, hızla gelişen iletişim teknolojileri 

sayesinde yayıncılıkta dijital çağın başlamasına 

tanık oluruz.  TRT de bu çağa ayak uydurur. Ulusal 

eğitim ve kültür kanalımız Radyo-1, popüler müzik 

kanalımız Radyo-2 (TRT FM), Çok Sesli Batı Müziği 

kanalımız Radyo-3’ün yanı sıra Türk Sanat Müziği 

kanalımız TRT Nağme, Türk Halk Müziği kanalımız 

TRT Türkü ve Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayın 

hayatına başlarken, Türkiye’nin Sesi Radyosu’yla 

dünyanın dört bir yanına sesimizi duyurmaya 

devam ederiz. Erzurum, Trabzon, GAP Diyarbakır, 

Çukurova ve Antalya bölge radyolarıyla Türkiye 

coğrafyasının nabzını tutmayı da sürdürürüz. 

Ankara, İstanbul ve İzmir’de TRT çatısı altında Ocak 

2015’te yayına başlayan Kent Radyoları da ailenin 

yeni üyeleri olarak aramıza katılır.

Başdöndürücü teknolojik gelişmeler her yeni gün, 

yayıncılıkta da yeni kapılar açıyor önümüze... Bizse 

TRT olarak Türkiye’de radyo yayıncılığının abc’sini 

yazmış, okulu olmuş saygın kimliğimizle, geçmi-

şimizi unutmadan, yüzümüz geleceğe dönük sür-

dürüyoruz yayın hayatımızı... Radyoculuk aşkımızı 

yitirmeden, yayın heyecanımızı kaybetmeden... 

 adyo, icat edildiği günden bu zamana kadar kitle-

lerin farklı dünyalardan haber alıp bilgilenmesinde, 

eğlenmesinde, eğitiminde, yönlendirilmesinde, 

mal ve hizmetlerin reklamının yapılıp tanıtılmasın-

da işlevsel bir kitle iletişim aracı olarak görülmüştür. 

Uzun yıllar gazete, dergi gibi basılı araçlarla gerçek-

leşen kitle iletişimi, 20. yüzyılın başında sese dayalı 

bir sistemle yayın yapan radyonun insanoğlunun 

hayatına girmesiyle bambaşka bir boyuta ulaşmış-

tır. Böylesi bir gelişme, kitleler tarafından büyük 

heyecanla karşılanmış ve radyolar, televizyonunun 

icadına kadar en gözde kitle iletişim aracı olarak 

ilgi görmüştür. Televizyonun yaygınlaşmasıyla 

beraber, radyo yayıncılığının da son bulacağına 

yönelik tahminler ve endişeler boşa çıkmıştır. Do-

layısıyla radyo, eski dönemlerindeki kadar popüler 

ve merkezî bir araç olmasa da; ucuz, hızlı ve takip 

edilmesinin başka uğraşları sekteye uğratmaması 

yönüyle hâlen tercih edilen ve başvurulan bir kitle 

iletişim aracı olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. 

Karasal Sayısal Yayına Geçiş

Tarihsel süreç içinde, radyonun icat edilişinin 
ardından ilk dönemlerde yayıncılık daha kısa 
mesafeler arasında gerçekleşirken, yayının alıcıya 
ulaştığı son noktada bulunan radyo aygıtı ise hatırı 
sayılır ölçüde büyük boyutlarda şekillenmiştir. 
Transistörün icadıyla boyutları küçülen radyo, 
iletişim alanındaki birçok teknolojik ilerleme 
neticesinde kıtalararası ölçekte bir yayıncılığa 
doğru gelişim göstermiştir. Özellikle kablo, 
uydu ve İnternet teknolojisinin gelişimiyle 
beraber, radyonun yayın sınırları da önemli 
ölçüde değişmiştir. Örneğin, yerel bir radyonun 
İnternet üzerinden aktardığı yayın, dünyanın her 
yerinden kolayca dinlenebilmektedir. İşte bu farklı 
teknolojiler arasındaki yöndeşme neticesinde, 
yayıncılık alanının sınırlarını belirleyebilmek artık 
çok mümkün görünmemektedir. 

Bu noktada, geleneksel radyo yayınlarına alternatif 
olarak bir yeni teknolojik gelişme de dijital 
radyo yayıncılığıdır. Kısa adı DAB (Digital Audio 
Broadcasting) olan dijital ses yayını, FM analog 
iletimine ek olarak karasal vericiler üzerinden 
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gerçekleşen bir yayın teknolojisidir. Amerika 
Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya, 
İngiltere gibi birçok ülkede yapılan ön fizibilite 
çalışmaları ve test yayınları sonuçları, içinde 
bulunduğumuz bu yüzyılın yeni yayın sisteminin 
dijital yayın sistemleri olacağını göstermektedir. 
Türkiye ise televizyon ve radyolara frekans tahsisi 
amacı ile çıkarılan Radyo ve Televizyon Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve uluslararası 
anlaşmalara göre kısa bir zaman içinde karasal 
sayısal (dijital) yayına geçecektir. Bu bağlamda, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da uzunca bir 
süredir bu yeni yayın teknolojisine dönük test 
yayınlarına devam etmektedir. Ülkemiz, bu teknik 
altyapı ve hazırlık çalışmalarının tamamlamasıyla 
yayıncılıkta modern ve standart bir yapıya 
kavuşmuş olacaktır. 

Karasal sayısal (dijital) yayıncılık olarak da bilinen di-
jital yayın türünde daha net, kaliteli ve pürüzsüz bir 
ses iletimi gerçekleşmektedir. Çevre dostu bu yeni 
sistemde televizyon ve radyo yayınları, geleneksel 
anten ve çanaklar yerine dijital yayınlarla uyumlu 
küçük bir alıcı cihaz üzerinden yapılmaktadır.  

Geleneksel radyo yayın sisteminde belli bir 
kısıttaki bant genişliği, ancak belirli bir sayıda 
radyo istasyonunun yayın yapabilmesine imkân 
sağlarken, DAB sisteminde frekans sınırlılığı 
büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Sıkıştırma 
yöntemlerinin kullanılması ile tek bir frekanstan 
birden fazla radyo yayını gerçekleşebilmektedir. 
Dijital radyo yayıncılığında bir kanaldan 10 kat daha 
fazla işitsel veri yayını yapılabilmesi, aynı zamanda 
yayın maliyetlerinin de düşmesini beraberinde 
getirmektedir. Yeni radyo yayıncılık sisteminin en 
büyük avantajı, kanal kapasitesinin artışı ve yüksek 
kalitede ses olarak görülmektedir. Ayrıca daha 
esnek bir radyo programcılığı anlayışına sahip DAB 
sisteminde yayımlanan radyo programı ile ilgili 

veri, programdan bağımsız seyahat, trafik, haber 

bilgisinin yanında sabit ya da hareketli resim 

aktarımını da olanaklı bir hâle getirmektedir. 

Buraya kadar aktarılan bilgilerle birlikte 

değerlendirilecek olursa, ses yayıncılığında bir 

standartlaştırma içeren ve bu yüzyılın teknolojisi 

olarak nitelendirilen karasal sayısal yayıncılığın 

özelliklerini kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

CD kalitesinde parazitsiz ses 		Geniş kapsama alanı 

Parazitlenmelere karşı koruma   Düşük iletişim 

maliyetleri    Ek veri kapasitesi    Etkileşimlilik

Bu yeni sistemin önemli özelliklerinden biri de 

hedef kitlenin ölçümlenmesinin daha kolay bir 

biçimde yapılabilmesidir. Reklamcılık alanının 

en çok önem verdiği konulardan biri, hedef 

kitlenin özelliklerinin bilinmesi, nicel ve nitel 

olarak kapasitenin belirlenmesidir. Dolayısıyla 

reklamcılık alanında giderek geri planda kalan 

radyolar açısından bu sistemin mali açıdan da bir 

takım avantajları beraberinde getireceği olasıdır. 

Yine dinleyicilerin yayın içeriklerine daha hızlı ve 

doğrudan ulaşabilme imkânıyla da iletişim süreci 

daha çok katılım ve etkileşim içeren bir noktaya 

gelebilmektedir. 

Sonuç olarak, kitle iletişiminin tüm mecralarında 

olduğu gibi radyoculukta da yeni teknolojiler 

büyük bir hızla dönüşümün yaşanmasına neden 

olmaktadır. Nitekim, yayınların hedef kitlelere 

kaliteli, net ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılması 

önemli bir gelişmedir ve değerlidir. Lakin altı 

çizilmelidir ki, yayının nasıl bir teknolojiyle ulaştığı 

kadar yayın içeriklerinin kalitesi ve belli bir çizginin 

üstünde yer alması da değerli bir konu olarak 

görülmelidir. Programların içlerinin yalnızca kitle 

kültürü ürünleriyle doldurulduğu, sanatın ve 

kültürün yok sayıldığı, kitlelerin manipüle edildiği 

bir yayıncılık anlayışı, en ileri teknolojiyi içinde 

barındırsa da bir anlamı yoktur. Bu nedenle özellikle 

tecimsel yayın yapan radyoların kurumsal yarar 

kadar kamusal yararı da gözetmesi gerekmektedir. 

Ayrıca radyolarda istihdam edilen kişilerin iyi 

eğitimli, Türkçeyi doğru kullanan ve etik normları 

benimsemiş kişilerden seçilmesi hayatiyet arz 

etmektedir. 

Özlüce; iletişim ve teknoloji, insanın gelişimine 

katkı sağlayıp değer ürettiği sürece anlamlı ve 

geçerlidir.  

Karasal sayısal 
yayıncılık olarak da 

bilinen dijital yayında 
daha net, kaliteli ve 

pürüzsüz bir ses iletimi 
gerçekleşmektedir. 
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  oğunlukla görünmez bir araç olarak görülse de, rad-
yo her şeye rağmen toplumun değişen zevklerine, 
alışkanlıklarına ve davranışlarına uyum sağlayabildi-
ğini göstermiştir. 27 pazardaki üyelerimizin sağladığı 
verilere göre, 2013 yılı içinde 400 milyondan fazla 
Avrupa vatandaşı haftada en az bir kez ve ortalama 
günde 3 saat radyo dinlemiştir. İhtiyatlı bir tahmine 
göre geri kalan pazarlarla birlikte bu sayı 500 milyo-
nun üzerine çıkmaktadır. Fakat radyonun geçerliliği 
sadece nicelikle değil nitelikle de ilgili… Son Euroba-
rometre1 verilerine göre radyo Avrupa Birliği’nde en 
güvenilir iletişim aracı. 2014 verilerine göre AB vatan-
daşlarının yüzde 58’i radyoya güvenme eğiliminde…

Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) çalışmaları, radyonun 
giderek daha karmaşık ve daha rekabetçi bir hâl alan 
medya ekosistemi içinde var olmasını sağlamayı 
amaçlıyor. Kuşku duyulan konu ise dijital bir okyanu-
sun ortasında analog bir ada olarak varlığını sürdürür-
ken radyonun bunu başarıp başaramayacağı…

Bize öyle geliyor ki yayıncılar evrilmez ve kendilerini 
yenilemezlerse radyonun mevcut konumunu koru-
ması giderek zorlaşacak.  Bizim analizimize göre bu 
evrilme iki tamamlayıcı yolu takip etmeli: Sayısallaş-
ma ve hibritleşme.

Sayısallaşma

Sayısal hizmetleri teşvik etmek için EBU bir Sayısal 
Radyo Girişimi geliştiriyor. Bu girişimin son ürünü, 
sayısal karasal radyo uygulamasında 30 temel başa-
rı faktörünü ortaya koyan ve uygun pratik örnekleri 
içeren bir rehber olan Sayısal Radyo Araç Takımı2. Bu 
rapor EBU ağının gücünü ve üyelerinin özel ihtiyaç-
larına hitap eden medya bilgisi sağlama yetkinliğini 
gösteriyor. 

Sayısal Radyo Girişimi, EBU Üyeleri arasında yüksek 
kaliteli içerik -özellikle müzik, haber ve spor- değişi-
mine adanmış çalışmaları ve kaynakları içeriyor. Ayrı-
ca EBU, üyeleri arasında işbirliğini sağlayan bir merkez 

1  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/
    eb82_en.htm
2  http://www3.ebu.ch/drt.html

olarak hizmet veriyor. Buna en yakın örnek Hollanda 
kamu hizmeti radyosu formatı olan, NPO tarafından 
geliştirilen ve şu an 6 EBU üyesi tarafından da yapımı 
gerçekleştirilen “Serious Request” (Ciddi İstek) projesi-
nin uluslararası hâle getirilmesidir.     

Hibritleşme

Sayısalın yanı sıra radyo hibritleşiyor. Gelecekte radyo 
sadece yayımlanmakla kalmayacak, IP hizmetlerinin 
daha çok ve daha yeni araçlara ulaşmasıyla, hibrit bir 
radyo oluşumunun omurgasını oluşturacak. Yayın, 
radyonun evrensel olarak dağıtıldığı ve kullanım nok-
tasında ücretsiz olan tek platformdur. Bu aynı zaman-
da, kamu yayını içeriğinin ve ilintili değerlerin kitlelere 
ulaştırılmasının garantisini veren tek platform… Fakat 
sosyal medya ve diğer interaktif özelliklerin kapsam-
lı yapısından mahrum bir araç... Bu çerçevede, EBU 
tarafından başlatılan Akıllı Radyo Girişimi’ni anlamak 
daha kolay… Bu yaklaşım -hem analog hem sayısal 
olarak- bütün mobil araçlarda, özellikle akıllı telefon-
larda ücretsiz radyo yayınını destekliyor. Elde edilen 
sonuçlardan ilki, bu tür akıllı telefonların Avrupa pa-
zarına sunulması ve bu konuda farkındalığın artırıl-
ması oldu. Bir diğer mücadele alanı da motorlu araç 
sektörü... Bağlantılı araçların gelmesiyle radyo, araç içi 
tekelini kaybedecek. 

FM ve DAB/DAB+ yongaların bütün cihazlarda bu-
lunması sadece analogdan sayısala yumuşak bir geçiş 
sağlamakla kalmayıp, yayıncılar ve geniş bant sağlayı-
cılarının multimedya içeriğini tüketicilere ulaştırmada 
birlikte çalışacakları tamamlayıcı bir hibrit ortamı da 
destekleyecek. Bu tarz geliştirilmiş içeriğe bir örnek 
olarak, EBU’nun bazı üyeleri ile birlikte gerçekleştir-
diği görsel radyo deneyi olan Zürih’te yapılan 2014 
Dünya Atletizm Şampiyonası ve Vail-Beaver Creek’te 
yapılan 2015 Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası 
gibi spor aktivitelerini gösterebiliriz.  Bütün bu zorluk-
lar, radyonun güncelliğini korumasında, EBU’nun bir 
içerik ve bilgi değişim ağının merkezi olarak, teknik ve 
pazar uzmanlığı ile yasal destek sağlayan pozisyonu-
nu güçlendirmektedir. Fakat radyo pazarının evrimi 
her ülkede kendi hızında seyretmekte. Bu şu anlama 
geliyor; yayıncılar, öncülerin başarılarından ve hata-
larından dersler çıkararak kendi öğrenme grafiklerini 
hızlandırabilir ve yeniliği teşvik edebilirler. 

RADYONUN YENİLİKÇİ GELECEĞİ

David Fernández QUIJADAÇ

http://www3.ebu.ch/drt.html



     enç insanların bizim “radyo” diye adlandırdığımız 

şeyin keyfini çıkarırken yaşadıkları sismik değişimi 

çok iyi özetleyen bir anekdot var. İngiltere’de 

düzenlenen bir sektör konferansında, BBC Radyo 

Direktörü Helen Boaden bir okul ziyaretinde 

girdiği sınıfta öğrencilere, kaçının kurumun gençlik 

kanalı olan BBC Radyo 1 yayınlarını dinlediğini 

sordu. Hiç kimse elini kaldırmadı. Boaden bu sefer 

başka bir soru sordu: “Aranızda kaç kişi Radyo 1’in 

YouTube hesabında paylaşılan bir video izledi?” 

Sınıfta herkes el kaldırdı. Bu hikâyenin 2013 yılına 

ait olduğunu unutmayın. 

O zamandan bu yana, bu kanal YouTube’da bir mil-

yondan fazla abone sayısına ulaşan dünyadaki ilk 

radyo kanalı. Kanal, YouTube’daki ünlü vloggerları  

(video günlüğü tutanlar) stüdyolarına davet edip 

onlara İnternette yayımlanan radyo programları 

sunma imkânı tanıdı. Şu an Radyo 1, BBC’nin iPla-

yer sayfasında kendi tıkla-izle platformuna sahip. 

Video ve görselleştirme konusunda önemli bir 

nokta ise şu: Radyo 1 henüz bir TV platformuna 

dönüşmedi. Radyo 1 özünde hâlâ bir radyo kanalı. 

Görselleştirmeler radyodaki performanslardan 

doğmakta… Mesela sanatçılar sabah 

şovunda stüdyoda canlı perfor-

mans sunduklarında çekilen 

görüntüler YouTube’a 

yükleniyor. Öğle ara-

sındaysa dinleyiciler 

bir komedi programı 

olan Innuendo Bin-

go’nun stüdyo gö-

rüntülerini canlı ola-

rak kanalın web sitesi 

üzerinden izleyebili-

yorlar. Bu sadece sesin 

daha az eğlenceli olduğu an-

lamına gelmiyor, ancak görselleştirme 

İnternet üzerinden takip etmeyi tercih edenler 

için bir katma değer sunmakta. 

Tabii ki bu görsel ânın İnternetin en yoğun olduğu 

zaman ile çakışması bir tesadüf değil. Görebilece-

ğiniz gibi Radyo 1, hangi içeriğin görselleştirileceği 

konusunda çok seçici hareket ediyor.  

Dijital devrim ve kültürel değişim

BBC Radyo 1’in şu anki iddiası, içeriğini Birleşik Kral-

lık’ın 15-24 yaş arası nüfusun yüzde 42’sine ulaştırdı-

ğı… Bu örnekten yola çıkarak radyonun geleceğinin 

daha çok dijital ve mobil ortamda olacağı söylenebi-

lir. Avrupa’daki istatistikler bu tezi destekliyor ve bize 

şunu gösteriyor; bilgisayar, akıllı telefon ya da tab-

letleri üzerinden bağlantılı olan genç insanlar bu üç 

cihazı kullanırken her biri ile geleneksel yoldan radyo 

dinlerken harcadıklarından daha fazla zaman harcı-

yorlar.  

Radyo için belirli bir dijital strateji yaşamsal ve bu 

sadece bugünün genç nüfusunu hedef kitle olarak 

belirleyen radyo kanalları için geçerli değil. Bütün 

radyo kanalları bunu düşünmek durumunda çünkü 

genç dinleyiciler yaşlandıkça daha ilginç dijital içerik 

beklentisi içinde olacaklar. Bana göre her zaman çok 

sevdiğim radyonun yine anlık, etkileşimli ve samimi 

olan ama dinleyicilerin ilgisini çekmek ve onlarla 

etkileşime geçmek için daha büyük potansiyeli olan 

bir araca dönüşmesi için bir fırsat. 

24

G Justin KINGS

GELENEKSEL RADYOYA YENİ DİJİTAL YETENEKLER KAZANDIRMAK

Teknoloji 
dinleyicilerin 
kullanımı ile 

geliştikçe 
yapımcıların yeni 
fikirleri denemek, 

farklı olmak, 
kulaklara ve gözlere 
hitap etmek için bir 

şansları var.
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Bunu gerçekleştirmek için geleneksel radyonun yeni 

bir görünüme ve yeni yeteneklere ihtiyacı var. Yeni 

yetenekler edinmek görece kolay ama yeni bir görü-

nüme ulaşmak daha çok zaman alabilir. Dijitalin ge-

tirdiği değişim hızlı olabilir ancak kültürel değişimler 

yavaş olabilir ve bazen acı verebilir. Bahsettiğim stra-

teji ile yola çıkan yöneticiler dijital devrimi yönetme-

liler, ancak daha fazlasına ihtiyaçları var; heves, tutku, 

sabır ve yeni deneyimler için istekli olmak. Teknoloji 

dinleyicilerin kullanımı ile geliştikçe yapımcıların yeni 

fikirleri denemek, farklı olmak, kulaklara ve gözlere 

hitap etmek için bir şansları var. Heyecan verici yeni 

çoklu ortam biçimleri oluşturmak için bunlar birer 

fırsat, fakat yapımcılar bu konuda her zaman başarı-

lı olamayabilir. Bu durumlarda, yöneticiler geri adım 

atmak yerine yaşadıklarından ders almalı ve yeni de-

neyimlere yelken açmalı.  

Eurovizyon Akademisi Öğretim Üyesi olarak,  

2009’dan bu yana kamu yayıncılığı yapan yayın or-

ganlarına yeni dijital yetenekler kazandırmak ve bu 

konuda ustalaşmaları için yardımcı olmak için çalışı-

yorum. 

Sosyal medyada “Ustalık Sınıfları”nı başlattığımızda 

pek çok katılımcı Facebook ve Twitter gibi platform-

lardan haberdardı ancak bu platformların radyo ve 

televizyona katacağı değerle ilgili ikna olmuş sayıl-

mazlardı. 6 yıl sonra, şu an dünyanın her yerinde ken-

dini bu işe adamış, bu araçları kullanmak, dinleyiciler-

le bir bağ kurmak ve yayın içeriğine daha fazla değer 

katmak için yeni yöntemler öğrenmeye aç sosyal 

medya editörleri ve yapımcılarla birlikte çalışıyorum. 

Bu sosyal medya uzmanlarının, radyo çalışanları ile bir 

arada çalışmasını ve dijital yeteneklerini daha büyük 

bir kitleye ulaşmak ve etkileşimi artırmak için paylaş-

tıklarını görmek benim için çok etkileyici. Bana göre 

radyo yapımcılığının geleceği bu… 

Bilgisayar, akıllı 
telefon ya da 

tabletleri üzerinden 
bağlantılı olan 

genç insanlar bu üç 
cihazı kullanırken 

her biri ile 
geleneksel yoldan 

radyo dinlerken 
harcadıklarından 
daha fazla zaman 

harcıyorlar.  
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ykularınızın kaçtığı zamanlar olur ya… Çevre-
nizde kimseyi bulamadığınız zaman, çevirirsiniz 
radyonuzun o ele sığan düğmesini, karşınızda 
Türkiye’nin Sesi Radyosu… Gurbet ellerde yaşadı-
ğınızı bir an için unutturur sizlere; vatanımdan bir 
haber, bir türkü, bir şarkı… Anladığım, özlediğim 
bir dilde… Varsın uyunmasın bundan sonra… Ne 
çıkar ki!” Cem Soydan / İngiltere (2002)

Kim bilir kaç dinleyicimiz, “Varsın uyunmasın bun-
dan sonra, varsın yansın yemek ocakta, varsın kaç-
sın otobüs durakta” demiştir... Bilmiyoruz. 

Elbette bütün radyoların dinleyicileri kurabilir bu 
cümleleri… Ama acaba kaç radyonun dinleyicisi 
ABD’den Japonya’ya, Afrika’dan Kuzey Avrupa’ya 
kadar yayılan geniş bir coğrafyadan ses verebilir?

Acaba kaç radyonun dinleyicisi birbirlerinin yüzü-
nü görmeden kıtalararası dostluklar kurup sadece 
aynı radyonun dinleyicisi olarak kocaman bir aile 
olabilir? Kaç radyonun dinleyicisi arayıp “Lütfen 
bana ağlatacak bir şarkı çalın, öyle doluyum ki 
ağlamaya ihtiyacım var” deyip sessiz anlaşmalar ile 
radyosu ile bağ kurabilir? Kaç radyodan dinlenen 
haberler ile okyanusun ortasında seyreden ge-
milerde “Gemi gazetesi” çıkarılabilir? Hangi radyo 
idama mahkûm edilmiş bir dinleyicisinin ölmeden 
önce duymak istediği, eşinin çocuklarının sesini 
cezaevindeki küçük radyosundan ülkeler ötesine 
taşıyabilir? Hangi radyo, bütün esaret duvarlarını 
aşıp rehin alınan pilotlara şarkıları, türküleri ile 
yaşam direnci olabilir? 

Ve en önemlisi hangi radyo için bir dinleyicisi aç-
lık grevi yapabilir? Dilini bilmediği 
bir ülkede mahkûmiyeti-
ni çeken dinleyicimiz 
Murtaza Bey’in veri-
len yemekleri yeme-
yerek yaptığı gibi…
Şimdi yazmaya kalk-
sak öyle çok cümle 
kurmamız gerekir ki 
Türkiye’nin Sesi Rad-
yosu’nu diğer radyo-
lardan ayıran kendine 
has özelliklerini… 

Biz Türkiye’nin sesiyiz. Hem de tam 36 yabancı dil-

de ve anadilimiz Türkçede…

Türkiye’nin nefesini taşıyoruz

Yabancı dil yayınlarımız ile Türkiye’mizi; Türk kül-

türünü, sanatını, siyasetini, ülkemizin dünya are-

nasında kapladığı yeri yabancılara anlatıp haber 

kaynağı olurken, anadilimiz Türkçe ile dünyanın 

dört bir yanına dağılmış vatandaşlarımıza, soydaş-

larımıza Türkiye’nin nefesini taşıyoruz. 

O nefes ki bazen bir türkü olur ruhları okşayan, 

bazen bir haber olur kalpleri dağlayan... Ne varsa 

hayatta, ne varsa anavatanda mikrofonlarımızdan 

antenlerimize, antenlerimizden de dünyanın dört 

bir yanında Türkçe atan kalplere ulaşır. 

O Türkçe ki kökünden, kökeninden kopmuşların 

anadillerinin düzgün telaffuzu, kelime hazineleri-

nin en büyük zenginliği olur.

Dünyanın dört bir yanına ulaşmak, dünyanın ko-

nuştuğu dillerde yayınlar yapmak… 

Kolay değil, hem de hiç değil. Bunun için upuzun 

bir geçmiş, verilmiş çok emek gerek…O geçmişi-

miz ki tarihin yeniden yazıldığı günlerde başladı.

1937 yılı Ocak ayında, Başbakan İsmet İnönü’nün 

Hatay sorununa ilişkin yaptığı konuşmayı Arapça 

yayımlayarak yaptık ilk yayınımızı… Hatay üstünde 

emelleri olan ülkelerin, radyo dinlemeyi yasakla-

maya çalışacakları kadar etkin oldu yayınlarımız. 

Sonra kaderimize yine çok önemli bir tarihi bütün 

dünyaya duyurmak düş-

tü; Ulu Önder Mustafa        

Kemal Atatürk’ün ölüm 

haberini beş ayrı dilde 

dünyaya duyurduk. 

Bizi derin acılara bo-

ğan bu haber, radyo-

muzun da düzenli kısa 

dalga yayınlara başla-

dığı gün olarak düşül-

dü kendi tarihimize. 

Feray UZ

U“
TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU
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O günlerde beş yabancı dilde başladığımız yayın-

larımızı, gelişen olaylar, doğan ihtiyaçlar çerçeve-

sinde yeni dillerde yayınları ekleyerek yıldan yıla 

artırdık. 

İkinci Dünya Savaşı esnasında yaptığımız tarafsız 

yayınlarla, tüm dünyada en güvenilir haber 

kaynağı olduk. 

NATO kararları çerçevesinde Kore’ye giden asker-

lerimize Türkiye’nin sesini okyanusları aşarak ulaş-

tırdık. 

1961 yılında Almanya ile imzalanan İşgücü Deği-

şimi Anlaşması yeni bir milat oldu radyomuz için. 

Ekmek parası için yerini yurdunu bırakıp gurbet 

ellere giden işçilerimize “Yurdun Sesi” programı 

ile Türkçe seslenmeye başladık. Memleket hasre-

tini bir nebze olsun dindirmeye çabaladığımız o 

günlerde bize de artık yeni bir ad koyuluyordu. O 

zamana kadar Kısa Dalga Ankara Radyosu olarak 

yayın yaparken artık Türkiye’nin Sesi Radyosu’ydu 

yeni ismimiz.  

Memleket kokan türküler

İşte yazımıza başlarken paylaştığımız, sınırları 

aşan dostluklarımız da o zaman başladı. Dillerini, 

törelerini, kanunlarını bilmedikleri ülkelere giden, 

köyünden çıkıp daha kendi ilini bile görmeden Av-

rupa’da var olmaya çalışan insanlarımızın, en bü-

yük dert ortağı, sırdaşı, sorunlarına çareler bulmak 

için başvurdukları kapı olduk. 

Memleket kokan türküleri, incelik akan şarkıları 

paylaşırken, ülke haberlerini, kendi öz kültürlerinin 

renklerini, unutmasınlar diye âdetlerini, törelerini 

ulaştırdık. Sıladan gurbete, gurbetten sılaya; koca-

man, sağlam, güvenli, sımsıcak bir köprü olduk.

80’li yıllarda yine tarih bizi tanıklığa çağırıyordu. 

Zulme uğratılan Bulgaristan Türkleri’nin yanında 

yine biz vardık. Telefonların kesildiği, mektupların 

yasaklandığı o kara günlerde Türkiye’deki yakınları-

nın haberlerini, seslerini onlara “Türkiye’den Selam 

Var” programı ile biz ulaştırdık.

Öyle etkili oldu ki yayınlarımız, Türklerin yaşadıkları 

yerlerde pil satışları yasaklandı, elektrikler kesildi, 

radyolar toplatıldı. 

Yıllar akıp geçti, gündemler değişti, teknoloji geliş-

ti, iletişim kanalları çoğaldı. Biz de bütün bu deği-

şimlere gelişimlere uyumladık kendimizi... 

Günümüzde gelişen teknolojinin bütün imkânları-

nı kullanarak modern, etkin ve dopdolu yayınları-

mızla yine dinleyicilerimizin yanındayız. Kısa dalga 

yayınlarımızla, uydu yayınlarıyla, İnternet kanalıyla 

ve cep telefonu uygulamalarıyla…

Temel olarak Türkiye’yi tanıtmak, Türkiye’nin görüş-

lerini açıklamak, Türk kültürünü anlatmak amacıy-

la kurulan radyomuz, sürekli kendini yenileyerek, 

yepyeni misyonlar yüklenerek yayınlarına devam 

ediyor. 

İşçilikten patronluğa geçmiş, bulundukları 

ülkelerin yönetimlerinde söz sahibi olmuş, 

gurbeti kendilerine vatan eylemiş ama yine de 

“İlle de vatanım” cümlesini yüreklerine nakşetmiş 

dinleyicilerimize hitap ediyoruz artık. 

Türkiye’nin resmî sesiyiz

Türkiye ile olan bağlarını güçlü tutmak, yeni nesil-

lere Türk kültürünü aşılamak, bilgi ve birikimlerine 

katkıda bulunmak, yaşadıkları ülkelerde ve Türki-

ye’de sahip oldukları hakları anlatmak ve elbette  

tınıları genlerine işlemiş türküler, şarkılar, müzik-

lerle hayatlarına renk katmak amacıyla program-

lar hazırlıyoruz. Hazırladığımız haberler ve haber 

programları ile onları Türkiye ve dünya gündemin-

den haberdar ediyoruz.

Yabancı dil yayınlarımız ile Türkiye’nin resmî sesi 

oluyoruz. Türkiye’nin haberini, siyasi gelişmeleri, 

uluslararası gelişmelere dair Türkiye’nin görüşünü, 

Türk kültürünü, sanatını ve elbette ki müziklerini 

dünyanın dört bir yanına ulaştırıp tanıtıyoruz.

Daha nice heyecanları, coşkuları, güzellikleri payla-

şacağımız yıllara…

Telefonların kesildiği, 
mektupların yasaklandığı 

o kara günlerde 
Türkiye’deki yakınlarının 

haberlerini, seslerini 
onlara “Türkiye’den Selam 

Var” programı ile biz 
ulaştırdık.
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    adyonun bulunması ve politik amaçlı sistematik 
propaganda yayınlarının uluslararası diplomaside 
etkin bir araç olarak yerini alması, kaçınılmaz olarak 
devletlerin dış yayınlara doğrudan katılması sonu-
cunu da beraberinde getirmiştir.

Uluslararası gelişmeler ve ilişkiler sonucu, bu etkin 
ve yeni propaganda aracından faydalanma isteği, 
dış yayınlara verilen önemi giderek artırmış ve bu, 
dış yayın düzenlemeleri ile teknolojilerine giden yo-
lun da başlangıcı olmuştur.

Radyonun özellikle savaş yıllarında propaganda ve 
karşı propaganda aracı olarak kullanılmasıyla farklı 
boyutta bir çekişme ön plana çıkmış, dış yayınlar 
ideolojik çelişki ortamlarında devletlerin birbirleri-
ne karşı yönelttikleri bir ideoloji aktarım aracı olarak 
güncelliğini ve önemini korumaya devam etmiştir.

Radyonun bu işlevinin farkında olan Atatürk, radyo-
nun ulusal olduğu kadar uluslararası ilişkiler açısın-
dan da taşıdığı öneme dikkat çekerek, Türkiye’nin 
bu yarışta gecikmeden yer alması gerektiğini ka-
rarlılıkla vurgulamıştır. Gerçekten de 1930’lu yılların 
sonunda dünyada radyo yayınlarının eşlik etmediği 
çok az politik gelişme bulunmaktadır.

Türk dış yayınları, yıllar içinde ve olaylara bağlı olarak 
gelişen bir süreç izlemiş ve bu nedenle, ülkemizin 
belli dönemlerdeki siyasal yapısını ve refleksini anla-
tan bir kaynak olarak önem kazanmıştır. Hatay Soru-
nu, 2. Dünya Savaşı, Kore ve Soğuk Savaş dönemi ile 
Kıbrıs olayları içinde Türk radyoculuğu, dış yayınlara 
geçişin sancıları ve deneyleri ile büyük tecrübe ka-
zanmıştır.

Sputnik ile başlayan yeni dönem

Türk dış yayınlarının gelişmesi devamlı olmamıştır. 
Zaman zaman büyük atılımlar yapmakla birlikte, 
uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler ve yumuşamalar 
kendini öncelikle dış yayınlarımızda belli etmiştir. 

Türk dış yayınları 1960’lı yıllarda Almanya’ya işçi 
göçü ile başlayan ve arkasından Avrupa, Afrika ve 
Ortadoğu ile genişleyip Avustralya’ya kadar dağı-
lan bir coğrafyadaki vatandaşlarımıza ulaşabilmek 
için yoğun emek ve çaba harcamış, bu yönde farklı 
bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. Görevi, Türk devleti 

ve milleti hakkında olumlu bir dünya kamuoyu ya-

ratmak için ülkemizi politik, ekonomik, kültürel ve 

turistik açıdan tanıtmak olan Türk dış yayınları, bu 

süreçte farklı bir işlev yüklenerek, Türkiye dışında 

çalışan ve yaşayan Türk vatandaşlarının anavatanla 

olan bağlarının kopmamasına çalışan bir yayın tipi-

ne bürünmüştür.

Dünyadaki iletişim teknolojilerinin geleceğini de 

etkileyecek olan süreç ise 1950’li yılların sonunda 

gerçekleşmiştir. 1959 yılında Sovyetler’in uzaya attı-

ğı ilk uydu Sputnik ile başlayan bu yeni dönem, her 

geçen gün geliştirilen uydu teknolojisinin de baş-

langıç noktası olmuştur. Bu teknolojik devrim sonu-

cunda bir süre sonra radyo dalgaları gibi televizyon 

sinyalleri de sınırları aşmaya başlamış ve dış yayınlar 

için teknik ve içerik anlamında yeni bir soluk gelmiş-

tir. Bu hem hukuksal hem de devletlerin egemenlik 

hakları açısından yoğun tartışmaların başladığı yıllar 

olup, ABD, Japonya ve Sovyetler Birliği’nin başını 

çektiği bu yarışa zaman içinde çok sayıda ülke de 

katılmış, o zamana kadar radyo ile yapılan dış yayın-

lara, televizyon yayınları da eşlik etmeye başlamıştır.

Türkiye 1990’lı yıllarda dünyadaki olağanüstü geliş-

melerin de etkisiyle Türkiye’nin Sesi Radyosu televiz-

yon yayınlarıyla da desteklenen uluslararası rekabet 

ortamında dış yayınlarını sürdürmeye devam etmiştir.

Bu dönemde Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Avru-

pa ve Asya’da ortaya çıkan çok sayıda bağımsız ve 

özerk devlet, statükoyu alt üst etmiş, özellikle tarih-

sel ve kültürel bağlarımız bulunan Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizin yoğunlaşması üze-

rine,  radyo ve televizyon yayınları ile ortak kültür ve 

iletişim sürecinde farklı bir döneme girilmiştir.

Türkiye bu dönemsel koşullar karşısında yeni iş-

levler yüklenmiştir. Ülkemizin sosyal, siyasal ve 

ekonomik yaşamı ile bağlantılı olarak, özellikle 

yurt dışına çalışmaya giden vatandaşlarımızın özel 

koşulları sonucunda Türkiye’de klasik tanıma uygun 

dış yayın anlayışından farklı bir uygulama egemen 

olmaya başlamış ve Türk dış yayınları iki farklı yapı 

görünümü kazanmıştır.  Aynı yapı içinde yer alan 

Yabancı Dil Yayınları ile Türkçe Yayınlar arasında 

farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış, Türkçe konuşulan 

R
YURT DIŞI YAYINLAR VE TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU
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bölgelere yapılan yayınlar ise değişen uluslararası 
dengeler, bölgesel krizler ve Türkiye’nin ait olduğu 
blok politikaları çerçevesinde farklılıklar göstermiştir. 
Anılan özellikler nedeniyle Türk dış yayınları, dünya-
daki diğer dış yayınlarla benzeştiği gibi, farklılıklar 
da göstermekte, evrensel olduğu kadar kendi özel 
koşullarından da yola çıkarak gelişmesini başarıyla 
sürdürmektedir.

Türkiye tarafından 7 Eylül 1992 tarihinde imzala-
nan ve 4 Kasım 1993 tarihli ve 3915 sayılı kanunla 
onaylanan Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 
ile bilgi ve iletişim teknolojisindeki sürekli gelişimin 
ülke sınırlarına bakılmaksızın, ifade özgürlüğünün 
ve kaynağı ne olursa olsun, bilgi ve düşünceleri 
ifade etmek, aramak, almak ve paylaşmak hakkının 
daha ileri götürülmesine hizmet etmesi gereği öne 
çıkartılmaktadır.

Dostluk ve barışın gelişmesine katkı

Dış yayınlar başladığı andan günümüze kadar, dün-
yanın yaşadığı savaşlara, krizlere ve dönüşümlere 
tanıklık etmiş stratejik bir yapı olarak, küreselleşme 
ve yeni dünya düzeni gerçeğinin yaşandığı 21. 
yüzyılda teknolojinin sınır tanımaz olanakları ve 
kodlanacak mesajların çeşitliliği ile yeni sınavların 
eşiğinde yayınlarını sürdürmektedir. Sınır Ötesi Ya-
yın Sözleşmesi’yle imza altına alınan ve uzlaşılan 
bir gerçekle uluslararası yayınlar, dostluk ve barışın 
gelişmesine katkı açısından tanıtım ve kültürler arası 
iletişim adına gerçekten de önemli işlevler yüklen-
mekte, ancak ülkelerin dış politikalarındaki stratejik 
araç olma özelliklerinden de hiçbir şekilde vazgeç-
memektedir. Bu amaçla çağa uygun yapısal dönü-
şümlerini gerçekleştirerek hedefe yönelik akılcı ve 
taktiksel stratejiler geliştirmektedirler.

Çünkü dış yayın kuruluşlarının öncelikleri ülkenin 
stratejik çıkarlarıyla örtüşmek zorundadır. Bu 
önceliklerin belirlenmesinde stratejik değerlendir-
meye alınacak konuların, ülkenin belirli stratejik ku-
rumları aracılığı ile saptanması ve dış yayın kurumla-
rı aracılığı ile uygulamaya konulması vazgeçilemez 
önemdedir. Bu açıdan bakınca Türkiye’nin dış poli-
tika öncelikleri doğrudan Türk dış yayıncılarının da 
önceliği ve stratejik iletişim hedefidir.

Günümüzde dünya yeniden şekillenmekte, yeni 
yaklaşımlar ve politikalar dünya sahnesine çıkmakta 
ve dış yayınlarda teknoloji tabanlı değişim olduğu 
kadar stratejik hedefler ve yayın politikaları açısından 
da bir dönüşüm yaşanmaktadır. Artık hedef kitle ve 

dış yayın kurumları arasında interaktif bir döneme 

geçilmiş, bu durum içerik, format ve iletim servisleri 

üzerinde işlev açısından tartışma başlatmıştır. 

Gelinen bu noktada Türk dış yayınları, Türk dış poli-

tikasının ve kamu diplomasisinin stratejik bir aygıtı 

olarak haber ve bilgi hizmetlerini yapılandırırken 

misyonu, stratejik iletişim hedefleri ve hedef kitle 

arasında uyumlu bir yapıya da dönüşmek zorunda-

dır. Bu dönüşümü yapamayan stratejik kurumların 

stratejik hedeflere yönelik sonuç almasında ciddi 

problemler yaşandığı ve yaşayacağı açıktır.

Bu dönüşüm süreci büyük ölçüde Türk dış yayınla-

rının marka olarak konumlandırılması; hedef kitle, 

formatlar ve programlar, iç sorunlar, yasal boşluklar, 

güven, misyon ve odak üzerinden gerçekleştirilmek 

zorundadır.

Modern iletişim teknikleri ve teknolojilerinin kulla-

nılması, modern radyo formatlarının evrensel ilke 

ve uygulamalarının benimsenmesi, programlarda 

çeviri üretim düzeninin terk edilmesi, stratejik araş-

tırmaya dayalı yenilik ve performans dönemi, yayın-

cılık standartlarının güncellenerek güçlendirilmesi, 

yabancı dil servislerinde değerlendirme sürecinin 

başlatılması, sinyal gücü, uydu şebekeleri perfor-

mansı, ortaklıklar, farkındalık ve maliyet konuları, öz-

gün stratejik model yaklaşımının başlıkları arasında 

yer aldığı oranda Türkiye’nin Sesi Radyosu ve genel 

olarak Türk dış yayınları küresel rekabet ortamında 

hak ettiği yeri almaya devam edebilecektir.

Günümüzde teknolojideki gelişmelerin dönüş-

türmesiyle dış yayınlar sadece radyo yayınları ile 

yapılır olmaktan çıkmakta, ortak stratejilerden 

sapmadan gerçekleştirilen televizyon yayınları, 

internet tabanlı interaktif  yayıncılık ve  bloglarla, 

kısaca yöndeşme süreci ile yepyeni bir döneme 

girmiş bulunmaktadır. Ayrıca merkezden yapılan 

yayınlar, hedef bölgelerdeki yerel örgütlenmelerle 

desteklenerek kültürlerarası iletişimin desteklediği 

kamu diplomasisi ile son derece etkin ve ulaşılabilir 

olmaktadır.

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu 21. yüzyılın değişen 

stratejileriyle yeniden  şekillenen dünyamızda,  

başdöndürücü teknolojilerin de desteği ile bugün 

37 dilde radyo yayınları ve 41 dil ve lehçede web 

yayınlarıyla seslenmeye devam etmekte ve yapısal 

dönüşümün gerekliliğinden hareketle kurumsal 

çalışmalarını sürdürmektedir.  
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     ir önceki yazımızda, radyo yayıncılığının ortadan 
kalkacağına dair kötümser tahminlerin gerçeği 
yansıtmadığına dair kanaatimizi dile getirmiştik. 
Ayrıca, her yeni teknolojinin, mevcut teknolojiyi 
ortadan kaldırmaktan ziyade onu belli açılardan 
destekleyerek farklı bir boyuta taşıyacağı da bu ka-
naatimizi desteklemek için değindiğimiz hususlar 
arasındaydı. Dolayısıyla, teknolojik bir yenilik olarak 
görebileceğimiz sosyal medyanın ortaya çıkışı ve 
tüm dünya ölçeğinde etkin biçimde kullanımı da 
radyo yayıncılığını ortadan kaldırmak yerine, onu 
yeni bir anlayışa ve uzama taşıyacaktır.

Yeni teknolojilerin yaygınlaşması, Castell’in Ağ 
Toplumu olarak adlandırdığı içinde bulunduğu-
muz dönemde bilim ve teknolojiyle koşut olarak 
ilerleyen iletişim de yeni bir boyut kazanmıştır. 
Esasta teknolojik gelişmeler, iletişim kanallarını 
hem niteliksel hem de niceliksel olarak farklılaştır-
mıştır.

Bu bağlamda sosyal medya, 90’lı yılların ikinci yarı-
sından sonra dünyada kişisel bilgisayarların kullanı-
mın artmasından doğmuş bir iletişim fenomenidir. 

Aynı zamanda ağ tabanlı bir yazılım türü olarak 

tanımlanabilecek Web 2.0 hizmetinin insanlara 

sunulmasıyla çift taraflı ve eş zamanlı bilgi payla-

şımına imkân tanıyan bir medya türü olarak adlan-

dırılabilir. 

Daha açık ifade etmek gerekirse, İnternetin ortaya 

çıkmasının ardından insanlar, kişisel bilgisayarların-

dan diğerlerinin bilgisayarlarına bağlanabilecekleri 

ve bilgi alış verişinde bulunacakları yeni bir iletişim 

sistemiyle tanışmıştır. Kısa süre içinde inanılmaz 

biçimde büyüyen bu bilgi ağı; enformasyonla bir-

likte tutumların, ilgilerin hatta günlük hayatların da 

paylaşılmasına imkân tanıyan yeni bir dünyaya; bir 

siber-âleme dönüşmüştür.

TRT’nin sosyal medyadaki takipçileri

İçinde insanların bir araya gelip sosyalleştiği sanal 

platformlar olan Facebook, Twitter, Youtube, 

Google+, Instagram, Snapchat ve Vine gibi siteleri 

barındıran sosyal medya, hızı ve kullanıcı sayısının 

çok fazla olması nedeniyle en etkin iletişim kanal-

larından biridir. 2014 yılı verilerine göre sadece Fa-

cebook’un 1,32 milyar kullanıcısı bulunmaktayken, 

kullanıcıların %63’ü de siteye her gün bağlanmak-

tadır. Yıllık bazda kullanıcı sayısı artışı ise %14 olarak 

öngörülmektedir. Buna bir de 240 milyon üyeli ve 

2009 itibariyle %1.500 büyüme sağlamış Twitter, 

günde yaklaşık 65 bin yeni video klibin yüklendiği 

Youtube ve 40 milyon kişiye ulaşmış Google+ gibi 

diğer platformlar eklenince sosyal medyanın her 

alandaki potansiyeli daha da iyi kavranabilir.

Hem özel hem de tüzel kişiler bu platformlar-

da kendi hesapları üzerinden diledikleri bilgiyi 

paylaşmakta ve bu bilgi paylaşımı karşılıklı olarak 

gelişmektedir. Bunlar dışında, herkes, kişisel blog 

sayfaları ya da kişisel web siteleri sayesinde sosyal 

medyaya dâhil olabilir. 

Dolayısıyla, geniş ölçekleriyle sosyal medya, radyo 

yayıncılığının hem ilgisini çekecek hem de onu 

dönüştürecek bir mecradır. Dikkatlice baktığımız-

da radyo yayıncılığının sosyal medyaya ilgisinin üç 

noktada öne çıktığını görebiliriz: Ulaşılabilirlik, rek-

lam ve dinleyicilerle etkileşim.

B
Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ

SOSYAL MEDYANIN RADYO YAYINCILIĞINA ETKİSİ
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Öncelikle, her radyo, yayın akışını bu denli geniş 
kitlelere ulaştırabileceği medya kanalını etkin 
biçimde kullanmak isteyecektir. Bu sebeple, kimi 
radyolar frekans üzerinden yayın yapmayı sürdür-
mekle beraber, aynı zamanda, yayınlarını sosyal 
medyaya da taşımaktadırlar.  Bir örnek vermek 
gerekirse, TRT Radyoları’nı İnternet üzerinden 
canlı olarak dinlemek ve TRT’yi Facebook, Twitter 
ve Youtube platformlarındaki hesaplarından takip 
etmek mümkündür. Şubat 2015 tarihi itibariyle 
TRT’nin Facebook’ta 137 bin, Twitter’da 50 bin ve 
Youtube’da ise 3 bin takipçisi bulunmaktadır. Yal-
nızca bu tek örnek bile bize, radyo yayıncılığının 
sosyal medya ile ulaşabileceği dinleyici kitlesini 
gözler önüne sermektedir. 

Ayrıca, son yıllarda karasal yayını bulunmayıp yal-
nızca İnternet üzerinden yayın yapan birçok rad-
yonun ortaya çıkması da sosyal medya ve radyo 
yayıncılığı ilişkisi açısından altı çizilmesi gereken 
önemli bir gerçektir. Sosyal medya ve İnternet üze-
rinden yayın yapmak, karasal yayının yalnızca bel-
li bir coğrafi menzilde etkili olan sabit bir frekans 
üzerinden yayın yapma dezavantajını da bertaraf 
ederek ulaşılabilirliğe hizmet etmektedir.

Radyo dinleme alışkanlığı değişiyor

Tam da bu noktada, radyo dinleme alışkanlığının 
son birkaç yıl içerisinde iyiden iyiye değiştiğini 
vurgulamak gerekir. Günümüzde insanlar radyo-
yu, giderek artan bir oranda, mobil uygulamalar 
kanalıyla akıllı telefonları üzerinden, diledikleri 
yerde ve zamanda dinlemektedirler. Bu yüzden 
radyo kanallarının mobil uygulamalara önem vere-
rek cep telefonlarına ulaşma gayreti içinde olması 
da anlamlıdır.

Bununla birlikte, sosyal medya siteleri sahip oldu-
ğu geniş kullanıcı ağı sayesinde radyolara kendi 
reklamlarını etkin biçimde yapma olanağı sunmak-
tadır. Radyolar için sosyal medya platformlarında 
yer almak yeni dinleyicilere ulaşmanın ve kendini 
ifade etme imkânının artması demektir. Zira bir 
sosyal medya kullanıcısının beğenmesi ya da pay-
laşımı o kullanıcının etkileşime girdiği tüm diğer 
kullanıcılar tarafından görülmekte ve aynı şekilde 
paylaşılabilmektedir. Bu, radyolar açısından düşü-
nüldüğünde, kendinizle ilgili bilgileri çok daha az 
zahmetle dolaşıma sokabilme olanağının yaygın-
laşması demek olduğundan radyo yayıncılığı ve 
sosyal medya ortaklığının önümüzdeki dönemde 

daha da güçleneceğini tahmin etmek zor olmaya-
caktır.

En başta da belirttiğimiz üzere sosyal medya çift 
taraflı bilgi paylaşımını olanaklı kıldığından hem 
radyo hem de dinleyicisi birbirilerinden eş zamanlı 
şekilde haberdar olmaktadır. Radyo programı sü-
rerken dahi sosyal medya üzerinden dinleyiciyle 
etkileşime girmek mümkün hâle gelmekte; din-
leyiciler radyo yayını boyunca dinlemek istedik-
leri parçaları talep etmekten program esnasında 
tartışılan konu hakkında görüş bildirmeye kadar 
uzanan geniş sahada etkin biçimde rol alırken, ya-
pımcılar da programları ile ilgili geri-bildirimi (feed-
back) anında almak şansına erişmektedirler. 

Sonuç olarak, geleneksel medya yayıncılığının ilk 
ismi olan TRT’nin hem televizyon kanalları için hem 
de radyo yayıncılığı için sosyal medya uygulamaları-
nı kullanmaları etkili bir iletişim sürecinin yaşanması 
noktasında önemli bir ortaklıktır ve bu ortaklığın ge-
lecekte de varlığını sürdüreceğini öngörmek müm-
kündür. 

Radyoculuk, çağımızın vazgeçilmezi olan sosyal 
medyanın geniş imkânlarını kullanarak varlığını de-
vam ettirirken aynı zamanda yeni teknolojilerin ve 
iletişim mecralarının şartlarıyla uyumlu biçimde 
değişime uğrayacağı aşikârdır. 

Geleneksel medya 
yayıncılığının ilk ismi 

olan TRT’nin hem 
televizyon kanalları 
için hem de radyo 

yayıncılığı için sosyal 
medya uygulamalarını 

kullanmaları etkili 
bir iletişim sürecinin 

yaşanması noktasında 
önemli bir ortaklıktır ve 
bu ortaklığın gelecekte 

de varlığını sürdüreceğini 
öngörmek mümkündür. 



   adyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 
2007 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen “Radyo Dinle-
me Eğilimleri” araştırmasının üçüncüsü 2014 sonba-
harında tamamlanmış ve araştırma raporu 25 Aralık 
2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın 
Yalçın Akdoğan’ın da katıldığı bir toplantıyla kamu-
oyuyla paylaşılmıştır. 

Yazımızın hemen başında belirtelim ki, araştırmanın 
bir kamuoyu araştırması olması ve örnekleme dair o 
andaki fotoğrafı çekiyor olması hasebiyle araştırma 
raporu sonuçlarının radyo dinlemeye dair bir rey-
ting ölçüm sonucu olarak algılanmaması gerekir. 
Dolayısıyla araştırmanın farklı örneklemlerle farklı za-
manlarda yapılması durumunda araştırma sorularına 
verilebilecek cevapların da farklılaşabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. Sonuçları itibari ile yurt dışındaki 
benzer çalışmalarla mukayese edilebilir olan araştır-
mada, demografik değişkenler açısından belirli an-
lamlılık düzeyindeki sonuçlara da “uygunluk analizi” 
testi yapılmıştır.

26 il ve toplam 104 ilçede gerçekleştirilen “Radyo 
Dinleme Eğilimleri Araştırması-2014” çalışması, ülke-
mizdeki radyo dinleyicilerinin dinleme alışkanlıkları, 
dinleme süreleri, beğendikleri radyo istasyonları ile 
tercih ettikleri müzik ve program türleri gibi birçok 
değerli bilgiyi ortaya koymaktadır. Kullanılmaları du-
rumunda bu bilgilerin radyo yayıncılarının program 
içeriklerini ve yayın politikalarını yönlendirmelerinde 
yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Araştırma sonuçlarına göz atıldığında öne çıkan so-
nuçları şöyle sıralayabiliriz: 

 2009 yılında yapılan araştırmaya göre radyo ya-
yınlarından rahatsızlık oranı yaklaşık 2,5 kat artmıştır. 
2009 yılında radyo yayınlarından duyulan rahatsızlık 
oranı yüzde 27 iken bu araştırmada yüzde 66 olarak 
gerçekleşmiştir. Yayınlara dönük rahatsızlığın artış 
nedenine bakıldığında ise reklamların sıklıkla yayım-
lanması, reklam süresinin uzun olması ve doğrudan 
satış reklamlarından (tele alış-veriş) duyulan bıkkınlık 
başat faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

 Yıllar itibari ile yapılan araştırmalar  arşılaştırıldığın-
da radyo dinleme süresinin düşüş eğiliminde olduğu 
görülmektedir. 

 EBU (European Broadcasting Union) tarafından 
radyolara dair gerçekleştirilen araştırma ile karşılaştı-
rıldığında ülkemizde radyo dinleme süresinde yıllara 
göre düşüş olmasına rağmen hafta içi radyo dinle-
mede 202 dakikalık günlük ortalama radyo dinleme 
süresi ile Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sıradayız. 

 Araştırmaya katılanlar,  “Akla ilk gelen radyo kana-
lı”, “En çok dinlenen radyo kanalı”, “Türkçeyi en iyi kul-
lanan radyo kanalı” ve “Tüm program türlerine göre 
en çok dinlenen radyo kanalı” sorularının tamamına 
“TRT Radyoları” cevabını vermişlerdir. Bu da TRT’nin 
radyo yayıncılığındaki haklı başarısını ortaya koy-
maktadır. Ayrıca katılımcılara “Neden TRT Radyola-
rı?” diye sorulduğunda, TRT radyolarının beğenilme 
nedenleri olarak “Program akışı ve yayınlarının güzel 
olması”, “Beğenilen müziklerin çalması” ve “Haberle-
rinin beğenilmesi” ifadelerinin ön plana çıktığı görül-
mektedir. Diğer radyolardan farklı olarak “Program 
akışı ve yayınlarının güzel olması”  TRT radyolarının 
en beğenilen özellikleri arasında yer almaktadır. Do-
layısıyla bu noktada TRT radyo program yapımcıları-
nı ve sunucularını bir kez daha tebrik etmek gerekir.

 TRT radyoları dışında diğer radyoların beğenilme 
nedenlerine bakıldığında “Beğenilen müziklerin ça-
lınması” cevabı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca araştır-
maya katılanlara “Niçin radyo dinlersiniz?” sorusu so-
rulduğunda “Müzik dinlemek için” cevabı alınmıştır. 
Dolayısıyla radyonun “En çok müzik dinlemek için” 
açıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Öte yandan rad-
yonun “Vazgeçilmez bir müzik dinleme aracı oldu-
ğu” ve “Müziğin, televizyondan daha çok radyodan 
dinlendiği” araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında 
yer almaktadır. 

Araştırmanın sonuçlarından farklı olarak araştırmaya 
katılanlara dair bir değerlendirme yapılacak olursa 
radyo dinleyicisinin diğer kitle iletişim araçları tü-
keticilerinden farklı olarak daha sadakatli ve daha 
içten tüketiciler oldukları, araştırmanın saha çalış-
maları esnasında gözlemlenmiştir. Dinleyiciler bir 
yönüyle radyo programlarıyla ve sunucularıyla “aile” 
gibi olduklarını hissetmektedirler. Bu yönüyle de bir 
taraftan samimiyetlerinden dolayı dinleyicileri tebrik 
etmek gerekirken, diğer taraftan radyo sahiplerine 
de program planlaması yaparken bu gerçekliği göz 
önünde bulundurmalarını hatırlatmak gerekir.  Araş-

tırmayı ayrıntılı incelemek isteyenler için araştırma 

raporunun linki aşağıdadır.  

RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI 2014

R
Dinçer ŞAHİN 

http://www.rtuk.gov.tr/Icerik/downloadreport/6527
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    NESCO’nun 25 Ekim - 10 Kasım 2011 günlerinde Pa-

ris’te gerçekleştirilen 36. Genel Konferansı’nın 63. maddesi 

ve daha sonra Birleşmiş Milletler’in Eylül 2012’de gerçek-

leştirdiği 67. Genel Kurulu’nun 63. maddesi gereği 1946 

yılında kurulan Birleşmiş Milletler Radyosu’nun kurulduğu 

gün olan 13 Şubat “Dünya Radyo Günü” olarak ilan edil-

miştir. Dünya Radyo Günü ilan edilmeden önce de bu 

konularda birçok çalışma, proje ve girişim bulunmaktadır. 

Bir güne adı verilmemiş olmakla birlikte radyo, basının 

yanı sıra UNESCO gündeminde özellikle herkesin bilgi, 

haber hakkı, eğitim önceliği, az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde en yaygın kullanılan iletişim aracı olması, 

her yerde taşınabilir ve dinlenebilir olması nedeniyle ön 

sıralarda bulunmaktadır. Radyo ile yapılan örnek projeler, 

özellikle Afrika’da eğitim ve sağlık konularında çok değer 

taşıyor; kadınlar ve gençler konusunda aydınlatıcı, gelişti-

rici yayınlar, katılımın artırılması ve yaygınlaştırılması için 

gerekli görülen hususlar olarak kabul ediliyor. 

Radyo: Bir dost, bir kılavuz

Radyo günümüzde de diğer iletişim araçlarına göre daha 

ucuz olmasının yanı sıra her yerde ve her ortamda radyo 

dinleme imkânı bulunmaktadır. Başka bir iş yaparken rad-

yo dinlemek mümkün ama diğer iletişim araçlarında bu o 

kadar olanaklı değil; biz araba kullanırken, ev işi yaparken, 

tarlada çalışırken, büromuzda bilgisayarımızın başında 

hep radyo dinleyebilmekteyiz. Bir radyonun etrafına aile-

ce, hatta mahallece oturup beraber bir programa kulak 

verebiliriz. Bir radyo muhafazasından bilgisayar ekranına 

taşınmasından dolayı radyo özelliğinden hiçbir şey yi-

tirmiyor, radyonun temeli hep aynı: bize ulaşan bir “ses”. 

Radyo; bazen yalnızlıkları gideren, çoğu zaman dünyaya 

ait olduğumuzu hissettiren, haberleri, eğlence program-

ları, müzik dinletileri, yarışma programları ama en önemli-

si en çok radyo dinleyen kadınlar, gençler ve çocuklar için 

bir yandan da bilgilendiren, eğiten mucizevi bir araç, bir 

dost, bir kılavuzdur. Bu yıl UNESCO’nun kuruluşunun 70. 

yılı ve bu yıl boyunca tüm üye ülkelerde birçok etkinlik 

gerçekleştirilecek. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ola-

rak dileğimiz, radyonun bu etkinliklerde önemli bir yer 

alması ve radyoların eğitim, kültür, bilim alanında içerik 

oluşturma konusunda da eskiye oranla üzerlerine düşen 

görevi daha fazla hassasiyetle yerine getirmeleridir. 

Çünkü ancak gençleri ile zenginleşen, onlarla birlikte 

aydınlanan ve çehresini tazeleyen bir dünyanın güzel bir 

gelecek umudu olabilir. 

2012 ve 2013 yılında gerçekleştirilen etkinliklerin ardın-

dan, 2015 Dünya Radyo Günü kutlamaları kapsamında, 

TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın destekleri ve UNESCO 

Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi, TRT İs-

tanbul Radyosu ve TRT Radyo Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle 

13 Şubat 2015 günü İstanbul Radyosu binasında bir etkin-

lik düzenlendi. Programda, TRT Genel Müdür Yardımcısı 

Erkan Durdu, TRT Radyo Daire Başkanı Amber Türkmen, 

TRT İstanbul Radyosu Müdürü Cem Temel, UNESCO Türki-

ye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkanı olarak 

ben ve Başkan Vekilimiz Dr. Hilmi Bengi ile komite üyele-

rimiz Prof. Dr. Nükhet Vardar ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Avcı 

yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Radyosu Türk 

Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Sanatçıları, Şef Zafer 

Gündoğdu yönetiminde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 

Müziği örneklerinden harmanlanmış bir konser verdiler. 

Konserin ardından gerçekleştirilen, moderatörlüğünü 

başspiker Hakan Kıra’nın yaptığı “Radyo ile Büyüyenler ” 

temalı panelde UNESCO İletişim İhtisas Komitesi üyesi 

Prof. Dr. Nükhet Vardar ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Avcı, TRT 

Çocuk Saati programlarından yetişen oyuncu ve sanat-

çılar ile eski TRT spikerleri Nilgün Kasapbaşoğlu, Emin 

Baykırkık, Yeşim Kopan ve Mehşem Özşimsir, Kadir Has 

Üniversitesi Radyo-Sinema ve Televizyon Bölümü’nden 

asistan Alaz Burak Şen konuşmalarıyla radyonun anı-

lardaki, reklam ve toplumsal hayattaki yerini anlattılar. 

Program TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen’in 

teşekkür konuşması ile sona erdi.   

Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR 

U
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 13 ŞUBAT’I DÜNYA RADYO GÜNÜ OLARAK KUTLUYOR
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   ugün 12 Ocak 2015 Pazartesi… Saatlerimiz 7’yi 

gösteriyor… TRT Kent Radyo Ankara’dan günaydın 

sevgili dinleyenler…”

İşte bu anonsla başladı TRT Kent Radyo Ankara… 

Umutla, istekle ve büyük bir heyecanla… Umutla, 

çünkü her başlangıç umudu içinde barındırır. İs-

tekle, çünkü her radyocunun yüreğinde yenilikler 

için istek vardır. Büyük bir heyecanla, çünkü yayın-

cılığın ruhudur heyecan… Heyecanını kaybederse 

üretemez yayıncı…  Elbette zorlukları vardır her 

başlangıcın… Aksaklıkları, beklenmeyen, öngörü-

lemeyen hataları… Fakat başarma arzusu yener 

tüm güçlükleri… Keyif verir radyoculara mikrofon-

dan yükselen ses… 

TRT Kent Radyo Ankara’da gün hafta içi saat 7’de 

“Ankara Uyanıyor” programıyla başlıyor. Pelin Ba-

şalma’nın sunumuyla Ankara’ya dair uyarılar ve 

başkentin hava ve yol durumu Ankaralılar’ın ha-

yatını kolaylaştırıyor. Saat 9’da mikrofonu,“Kent 

Gündemi”ni paylaşmak için Deniz Gürel ve Osman 

Altınışık devralıyor. 2 saat boyunca Ankara’nın yerel 

gündemi kentin idarecileri ve gazetecilerle tartışı-

lıyor. Kimi gün belediyelerin çalışmaları gündeme 

damgasını vuruyor, kimi gün bir Ankara takımının 

başarıları…  Saat 10-11 arasında biraz soluklana-

lım, müziğe doyalım diyen Ankaralılar’ı “Biz Bize” 

programımıza davet ediyoruz. Dinleyenlerimiz po-

püler müziğin en hoş örneklerini dinlerken 11’den 

sonra başlayacak “Sohbetçi”, “Hayat Arkadaşından”, 

“Hayat Bilgisi” ve “Şehrin Şarkısı” yapımcıları konuk-

larını hazırlıyor yayına…

Güneş yükselirken

Güneş iyice yükselirken başkentte,  gece için 

planlar oluşturulurken “Şehir Atlası” TRT Kent Radyo 

Ankara’da başlıyor. Kurtuluş Özyazıcı ve Fulya 

Akbuga’nın sunumuyla kente dair, başkente dair 

kültür sanat haberleri, sinema yorumları, sergiler, 

gösteriler, etkinlikler bir bir sıralanıyor. Günü 

planlamadan önce “Şehir Atlası” açılıyor… Öğle 

saatlerinin rehaveti, hoş sohbetlerle bölünüyor 

hafta içinde… İlknur Polat “Kültür Mantarı” 

programıyla Ankara’nın doğal yaşamına, Fahri 

Atasoy “Eski Günler”le başkentin geçmişine ışık 

tutarken Esra Öz hazırladığı “Sağlık Gündemi”yle 

Ankaralılar’ın merak ettiği sorulara cevap arıyor. 

“Yaşayan Ankara”yı anlatıyor Müge Gerçek yine bu 

saatlerde… Ve Ali Atay Ankara’daki iş dünyasının 

sesini “İşte Ankara” programıyla duyuruyor. TRT 

Kent Radyo Ankara’da yarışma, hoş sohbetler, 

keyifli müzikler dinlemekse isteğiniz, “Kentine 

Gel”e davet ediyoruz başkentlileri… 

Kendinizi dinlerken kentinizi de dinlemeniz için var kent radyoları… 
Tohumları 2009’da atılan projenin yaşama geçirilişi 12 Ocak 2015. O tarihten 

beri Ankara, İstanbul ve İzmir’de mikrofondan antene çıkan sözcükler, bir 
cümle oluşturduğunda, o kenti o kentliye anlatıyor. Dinleyelim o zaman…

Lalifer BALİBEYOĞLU

ANKARA’NIN SESİ, NEFESİ

IZM
IR

ISTANBUL
ANKARA
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Elif Gültekin ve Melek Tanrısever’in hazırladığı 

programı sunan Nihal Sandıkçı…  Başkentte iş çı-

kışı yaklaşırken mikrofonu Banu Tarancı ve Selim 

Karakaya devralıyor “Çifte Tarife” ile… Keyifli soh-

betleri ve hep gülen yüzleriyle Ankaralılar’ı evle-

rine ulaştırırken bir yandan da geceye hazırlıyor 

Tarancı ve Karakaya… Saat 19. Ankara’nın şehir tra-

fiği azalmış… Şimdi sohbet zamanı… Şimdi merak 

edilenleri öğrenme zamanı… “Artı 19” kelimelerin 

dünyasını müzikle birleştirip Ankaralılar’a mikro-

fon uzatıyor. Saat 20-21 arasındaysa Ahmet İnam, 

Yakup Deliömeroğlu, İsmail Sert kente, yaşama, 

geçmişe ve geleceğe dair sohbetleri buluşturuyor 

başkentlilerle…

Saat 7’de başlayan TRT Kent Radyo Ankara saat 

21’den sonra müziğin her türünü dinleyicisine ak-

tarıyor. “Forte” programıyla Rock dünyası, “Müzik 

Durağı”yla Türk Sanat Müziğinin en güzel örnekle-

ri, “Türküler Böyle Söyler”, “Kent Hikâyeleri”, “Müzik 

Kutusu”, “Ankara Rüzgârı”… “Gelecek İstasyon”… 

“Hayatın İçinden”… Günü geceye taşıyan prog-

ramlar…

Hatıra defterine kaydedilenler

TRT Kent Radyo Ankara’da hafta sonu programları 
da son derece keyifli… “Günaydın Ankara” diyerek 
söze başlıyor Çağlar Öner ve Bahar Şahinsoy… Üç 
saat boyunca keyifli sohbetleriyle ve özenle seçil-
miş müzikleriyle kentte yaşananları paylaşıyorlar. 
Geçmişin ve günümüzün müzik listelerini Pınar 
Savaş derliyor. “Kültür Kenti” saat 13’te devralıyor 
mikrofonu… Gaye Gülsima Güzel ve İsmet Acar’ın 
hazırlayıp sunduğu programda başkentin sanat 
gündemi duyuruluyor.  Ankara’nın geçmişini gele-
cekle buluşturan program “Ankara’nın Hatıra Def-
teri”ni hazırlayıp sunansa Tuğba Herken… Bazen 
Seymenler’i konuk ediyor, bazen Türk tiyatrosunun 
isimlerini, bazen de bir muhtarı, bir ayakkabı us-
tasını… Ve sonunda bir defter uzatıyor onlara… 
Ankara’nın Hatıra Defterini oluşturmaları için… 
TRT Kent Radyo Ankara’da farklı sohbetler var haf-
ta sonu… Bir yabancının gözünden ve sesinden 
başkentte yaşamı merak ediyorsanız “Hoş Bulduk” 
programıyla Daria Lagutina’ya kulak verin… Üni-
versite öğrencilerinin yaşamına daha yakından 
tanık olmak isterseniz, Sevilay Ece Gümüş ve An-
kara’nın tüm üniversitelerinden gelen konuklara… 
Plakların dünyasında gezmekse niyetiniz işte “Plaki 
Sohbetler”… İdeallerinizin peşinde koşuyorsanız 
“Bugünden Başla”…  Müzikse dileğiniz, canlı per-
formanslarıyla “Melodik Zamanlar”,  “Soundtrack” 
ile film müzikleri, “Mavi Geceler”… Ve sinemanın, 
tiyatronun müzikle buluştuğu “Radyoterapi”…

18 saat süren günlük yayın akışında her an yenili-
ğe açık TRT Kent Radyo Ankara… Yeni planlar var, 
yeni programlar… Ankaralılar’la bir arada olmanın, 
onların sesini duyurmanın, başkentin nefesi olma-
nın mekânı TRT Kent Radyo Ankara… Programcı-
larıyla, sunucularıyla, başkentin yerel idarecileriyle, 
gazetecileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla… An-
kara’ya yayın yapan bir radyo, başkent gündemi-
ni mikrofona taşıyan… Ama gelişen teknolojiyle 
İnternet üzerinden tüm dünyaya ulaşan bir ses… 
Burası TRT Kent Radyo Ankara… 

105.6

TRT Kent Radyo Ankara

Ankaralılar’la bir 
arada olmanın, 
onların sesini 
duyurmanın, 

başkentin nefesi 
olmanın mekânı TRT 
Kent Radyo Ankara… 

Programcılarıyla, 
sunucularıyla, 

başkentin yerel 
idarecileriyle, 

gazetecileriyle, 
sivil toplum 

kuruluşlarıyla… 
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  zmir… Sinagog, kilise ve cami seslerinin birbirine 

âhenkle karıştığı hoşgörünün memleketi… Batı 

Uygarlığı’nın temelleri Akdeniz’in 8500 yıllık bu 

kadim şehrinde atıldı. Anaksagoras, varlığın özü 

ve hayatın başlangıcını anlamak için bütün ser-

vetini burada harcadı. “Atom” kelimesi Demokritos 

tarafından tarihte ilk defa Smyrna’da kullanıldı. He-

raklitos, Batı Felsefesi’ni burada disipline etti. Ha-

san Tahsin, Millî Mücadele’yi başlatan ilk kurşunu 

İzmir’de ateşledi. Attila İlhan, bu gökyüzü altında 

“Ben sana mecburum” dedi. Necati Cumalı “Susuz 

Yaz”ı İzmir’in insanı boğan yaz sıcağında kaleme 

aldı. Nice âşığa ev sahipliği yaptı İzmir’in nergis 

kokan sokakları; kimi Kordon’da günbatımını sey-

re daldı, kimi vapurda çay keyfine bayıldı. Hayatın 

tadını çıkaranların memleketidir İzmir; faytonla 

nostaljik bir gezi gibi… Saat Kulesidir, Asansördür, 

Kadifekaledir… Boyozdur, çiğdemdir, tulum pey-

niridir… Böylesine kendine özgü değerleri olan 

“Güzel İzmir”den artık güçlü bir ses yükseliyor. TRT 

Kent Radyo İzmir, 12 Ocak 2015 Pazartesi günü sa-

atler 07.00’yi gösterdiğinde bütün samimiyetiyle 

“Merhaba!” dedi.   

4 Milyon İzmirlinin Ortak Sesi

4 milyon İzmirli’nin ortak sesi olan TRT Kent Rad-

yo İzmir, her gün sabah 07.00’de başlayıp 18 saat 

kesintisiz yayın yapıyor. Yepyeni programlarla Tür-

kiye’nin bu üçüncü büyük şehrinin nabzını dakika 

dakika tutmayı hedefliyor. Şehirde her ne yaşanı-

yorsa bu radyoda o konuşuluyor. 

TRT Kent Radyo İzmir yayını Tarık Yenen, Oğuz 

Örnek, Didem Tolunay ve Burcu Yiğit’in hazırlayıp 

sunduğu “Günaydın İzmir” programıyla başlıyor. 

Hafta sonları bu ekibin yerini “Tatilde İzmir Günde-

mi” ile İbrahim Şimşek, Eylem Karakardeş ve Murat 

Özken alıyor. Sinem Paker ise hafta içi her gün sağ-

lıklı beslenme hakkında kısa kısa önerilerde bulu-

nuyor. Dilek Gappi, çok önemli konuklar ağırlıyor; 

ne de olsa programının adı “İzmir’de Ekonomi”. 

Mikrofon başına Zeynep Kökçü geçtiğindeyse “İz-

mir’in Renkleri” stüdyoya doluyor. 

GÜZEL İZMİR’İN GÜÇLÜ SESİ

Hakan ÖZALPUK

İ
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Meltem Acar Yücesoy “Her şeyin başı sağlık deyip” 
hafta içi her gün “İzmir’de Sağlık Dünyası” adını ver-
diği şifa dağıtan bir programa imza atıyor. Feride 
Burcu Sürgit “İzmir Lezzetleri”ni mikrofona taşıyor. 
Jale Karasu ile Burcu Yiğit ise “İzmir’de Kadın ve Ya-
şam” başlığı altında yayına giriyor. ”İzmir’in Topuk 
Tıkırtısı” programını ise Yetiş Fidan Mutlu hazırlıyor. 
Süheyla Kızıldağ “İzmir’de Sosyal Güvenlik”, Şehri-
ban Tekçe, “İzmir’de Sivil Toplum Kuruluşları”, Gülay 
Altınbaş “İzmir’de Eğitim Dinamikleri”, Zerrin İlbay 
Saygılı “İzmir’de Üreten Kadınlar”, Derya Doğan ise 
“İzmir’de Emlak ve Emlakçılık” alt başlıklarıyla haf-
ta içi her gün 13.20-14.00 arası yayımlanan kuşağı 
oluşturuyorlar. “İkna Odası” hafta içi her gün saat 
14.00’te dinleyiciyle buluşuyor. İki usta gazeteci; 
Seçkin Öner ve Ömer Lütfü Büber, dinleyicileri, 
seçtikleri bir konu hakkında ikna etmeye çalışıyor. 
“İzmir’de Serbest Kürsü”deyse Mine Tolga, Çiğdem 
Adalı Kayseri, Pınar Tosunoğlu ve İbrahim Irmak 
hafta içi her gün bir konuyu masaya yatırıyor. “İz-
mir Haber Merkezi’nden” programı her akşam üzeri 
kentin son 24 saatine dair 25 dakikalık bir bilgilen-
dirme turu yaptırıyor. 17.30-19.00 saatleri arasında 
mikrofon başında DJ Mehtap Kara var. “İzmir’de 
Akşam Saati” programında bir yandan güzel şarkı-
lar dinliyorsunuz, diğer yandan anlık olarak yol ve 
hava durumunu öğreniyorsunuz. 

Sağlıklı Yaşamın Frekansı

TRT Kent Radyo İzmir’de hafta içi saatler 19.05’i 
gösterdiğinde Oğuz Akçora’nın hazırlayıp sundu-
ğu “İzmir’de Spor” programı başlıyor. Futbol ve bas-
ketbol ağırlıklı bu programın dışında Ferrin İlbay 
Yalnız’ın hazırlayıp sunduğu “Hayat Spor” da TRT 
Kent Radyo İzmir dinleyicisiyle buluşuyor. Ayrıca 
hafta sonları İzmir’in Göztepe, Karşıyaka, Altay, Al-
tınordu, Bucaspor gibi efsaneleşmiş kulüplerinin 
maçlarını naklen dinleyebiliyorsunuz. Ahmet Ta-
limciler ise “Arka Plan”da spora sosyolojik bir açıdan 
bakıyor. Bu arada bisiklet tutkunlarını da unutma-
dık. Muhlis Dilmaç “Kent ve Bisiklet” adı altında iki 
tekerlekli özgürlüğün havasını konuklarıyla birlikte 
stüdyoya taşıyor.    

Doğayla Dost Bir Yayıncılık

TRT Kent Radyo İzmir, bütün ekosisteme saygılı bir 
yayın politikası benimsemiş durumda… Bu çer-
çevede Meral Ünür’ün hazırlayıp sunduğu “Küçük 
Dostlarımız” programı önemli bir eksiği gideriyor. 
İlhami Aslan’ın “Doğaya Açılan Pencere”si ise İz-

mir’in çevre sorunlarına hassasiyetle eğiliyor. Cenk 

Durmuşkahya “Bitkilerin Dili”nde bizi bambaşka bir 

dünyayla tanıştırıyor. Kadir Emrah Erginer haftada 

bir “Denizin Kokusu”nu getiriyor stüdyoya…    

Kültür ve Sanat Dolu Sohbetler

TRT Kent Radyo İzmir’i dinlediğinizde bu şehrin 

kültür ve sanat gündemine dair her türlü gelişme-

den ânında haberdar olabiliyorsunuz. Mutlu Ak-

yıldız’ın hazırlayıp sunduğu “İzmir’de Tiyatrolar” ve 

Gürol Tonbul’un mikrofon başına geçtiği “İzmir’de 

Tiyatro Geceleri” programları, sahne tozunu rad-

yolarınıza taşıyor. Murat Temizer “İzmir’de Sinema 

Günlüğü”, İlkem Ulutaş “İzmir Filmleri” ile yayına 

girerken Ümit Tunçağ “Ümit’li Dakikalar”da, Fikret 

Alan “İmbat”ta, Misket Dikmen “Hayat Akarken”de, 

Babacan Pesenkurdu “İzmir’de Aşk Fasikülü”nde, 

Bülent Şelli “İzmir’in Virtüözleri”nde, Murat Uysal 

Efe “İzmir’in Müzik Emekçileri”nde, Renin Yükseler 

“Renin’le Ses Getirenler”de, Nalan Kolağası İmre 

“Kent Kitaplığı”nda, Nil Dilay “İzmir’de Sokak Sa-

natçıları”nda, Sevi Çengel “İzmir’de Sanat”ta,  Saim 

Yılmaz ve Şehriban Tekçe ise “İzmir’de  Gecenin 

Rengi”nde sanat ve kültüre emek veren herkesin 

sesi oluyor.

Hayatın tadını 
çıkaranların 

memleketidir İzmir; 
faytonla nostaljik 

bir gezi gibi… Saat 
Kulesidir, Asansördür, 

Kadifekaledir… 
Boyozdur, çiğdemdir, 

tulum peyniridir… 

99.1

TRT Kent Radyo İzmir
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Tarih Bilincine Sahip Bir Radyo

TRT Kent Radyo İzmir, şehrin bugününü anlamanın, 

yarınını kurmanın ancak tarihini bilmekten geçti-

ğine inanarak yola çıktı. Bu yüzden yayın akışında 

birbirinden değerli tarih programları mevcut. Yaşar 

Aksoy “İzmir Tarihi”nde dinleyicilere ilginç  bilgiler 

aktarırken, Semra İyitaç “İzmir Masalları” ile geçmişe 

doğru keyifli bir yolculuk yaptırıyor. Derya Doğan 

“Yaşayan İzmir”de semtlerin hafızasını radyoya 

taşırken Mustafa Özbaş ve Gürol Pehlivan ise “Saat 

Kulesi’nde şehrin kültürel dokusuna tarihî bir açıdan 

bakıyor. Erkan Serçe ile “İzmir Tarihinden Kesitler”, 

bize bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor.

İzmirli Gençler Mikrofon Başında

TRT Kent Radyo İzmir, gençlerin buluşma noktası... 

DJ Volkan Çelik, DJ Ongun Tütüncü, Serap Kara ve 

Oğulcan Cengiz “İzmir’de Gençlik ve Müzik” progra-

mında “Underground” ve “Alternatif” müzikleri hafta 

içi her gece yarısı meraklısına ulaştırıyor. Yine aynı 

ekibin hazırladığı “İzmir’in Genç Sesleri” de genç din-

leyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ayrıca “Genç 

Vizör”, “İzmir’deki Yabancı Gençlerimiz”, “İzmir’de 

Sosyal Medya”, “Bilişim Gündemi” ve “Körfezden 

Dünyaya Açılan Genç Kapılar” programları şehrin 

genç nüfusuna yönelik yayınlar arasında…

İzmir Bir Prenses

TRT Kent Radyo İzmir’de kentte yaşayan herkesin 

kendini bulabilmesi hedeflendi. Bu amaca ulaşa-

bilmek için Gülen Meres’in “İzmir’de Artı 70”, Şahika 

Erkoç’un “Yabancı Gözüyle İzmir”, Alper Karadağ’ın 

“Kaptanın Seyir Defteri”, Zeynep Kökçü’nün 

“İzmir’den Gurbete”, Ali Kayadibi’nin “İşte Fırsat”, 

İbrahim Atilla Acar’ın “Ekonomi Ajandası”, “ Mehmet 

Şakiroğlu’nun “Psikolog Gözüyle İzmir”, Zafer 

Şahin’in “Haftaya Bakış”, Harun Özdemir ile Müyesser 

Somunkıran’ın “Kent Ütopyaları”,  Meral Ünür’ün “En 

20”, “Haftanın Slow Şarkıları” ve Mesut Öztürk ile bir-

likte hazırladığı “İnteraktif İstekler” programları TRT 

Kent Radyo İzmir’de dinleyiciyle buluşuyor. 

TRT Kent Radyo İzmir, Akdeniz’in 8500 yıllık bu 

kadim liman şehrine TRT’nin seviyeli ve kaliteli ya-

yıncılık geleneğiyle yepyeni bir soluk getirdi. Victor 

Hugo’nun dediği gibi “İzmir bir prenses” ve o güzel 

prensesin artık kendine yakışan güçlü bir sesi var.  

12 Ocak 2015’te Ankara, İstanbul ve İzmir’den 
yayına başlayan Kent Radyoları’nın tanıtım gecesi, 
23 Mart’ta İstanbul Radyoevi’nde gerçekleştirildi. 
Törene, yayın ve basın dünyası yanı sıra spor ve 
sanat dünyasından da ünlü isimler katıldı. Gecede, 
TRT sanatçıları ile Kent Radyoları’nda program 
yapan sanatçılar da konser verdi. Bir saatlik canlı 
yayın Ankara, İstanbul ve İzmir Kent Radyoları 
ile TRT Müzik’ten de naklen yayımlandı. Açılışta 
konuşan TRT Genel Müdür Şenol Göka, kent 
radyolarıyla metropollerin değişen yüzüne uygun 
yeni bir radyoculuk anlayışı getireceklerini söyledi.

KENT 
RADYOLARI

ISTANBUL’DA 
TANITILDI

TRT Genel Müdürü Şenol Göka Kent Radyoları’nın tanıtım gecesinde
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 RT’nin  önemli projesi hayata geçti! İstanbullulara 
özel, İstanbul’a dair, “İstanbul’un konuştuğu ve 
konuşulduğu” bir radyo:  TRT Kent Radyo İstanbul    
FM 106.6

Tarih 12 Ocak 2015. Kültürün, sanatın, ekonomi-
nin, sporun başkenti İstanbul’un tarihinde yeni bir 
gün. İstanbullu’nun sesi, nefesi, sırdaşı, yol arkadaşı 
olacak yeni bir radyo kanalı, sabah 07.00’de oku-
nan İstiklal Marşı’nın ardından yapılan ilk anonsla 
“Merhaba” diyor kent sakinlerine… Şehrin bu en 
genç radyosu, aslında, 88 yaşındaki bir ustanın, TRT 
İstanbul Radyosu’nun İstanbul’a armağanı…

Eşref Şefik, “Alo, alo, alo… Muhterem samiin…” 
diyerek ilk kez 6 Mayıs 1927’de Sirkeci Büyük Pos-
tane’den 5 kilovatlık bir vericiyle seslenmişti İstan-
bullu’lara... O zamanlar hemen hemen kimsenin 
evinde radyo alıcısı yoktu ama İstanbul’un bir rad-
yosu vardı. 

İstanbullular her akşam omuz omuza, yan yana 
toplanırlardı Sirkeci’deki Büyük Postane’nin önün-
de ve ajans haberlerini dinlerlerdi. 

Orada bir hoparlör vardı. Memlekette olup biteni 
birlikte öğrenir, birlikte tartışırlardı. Ustalarımızın 
gayesi, ilk yayından itibaren insanımızı birbirine 
yaklaştırmaktı. 

Sonra aradan yıllar yıllar geçti… İstanbul büyüdü, 
gelişti, kalabalıklaştı, Anadolu’dan gelen milyonla-
rın yolu İstanbul’da kesişti. Mahalleler, komşuluklar, 
dostluklar başka bir hâl aldı.

Mahallenin bakkalı, berberi, kıraathanesi radyosuz 
olmazdı. Olamazdı… Oralarda hep bir araya 
gelinir, TRT dinlenir, radyo insanları yakınlaştırır, 
birleştirirdi. 

Zaman geçti, İstanbul daha da büyüdü, kalaba-
lıklaştı ve İstanbullular da sanki biraz birbirlerine 
yabancılaştı… Teknolojiyle kurtuluruz sandık bu 
yalnızlıktan ama olmadı… Herkes birbirinden bi-
raz daha uzaklaştı.

İşte TRT Kent Radyo İstanbul, tam da bu boşluğu 
doldurmak, bu yalnızlığı gidermek, o bağları yeni-
den kurmak için hayata geçti. 

Kime sesleniyoruz?

TRT Kent Radyo İstanbul; şehrin yoğun koşturma-
casında bireyselleşmiş, kendi dünyasına dönmüş, 
çoğu zaman da içine kapanmış olan metropol in-
sanına, özellikle kanaat önderlerini kaybetmiş, iliş-
kilerinde neredeyse yalnızlaşmış, genç ve orta yaş 
grubuna hitap ediyor.

Kentli dinleyici artık yollarda, hareket hâlinde...  
Arabasında, toplu taşıma araçlarında, sporda, 
işte… Ve radyo, dost olma kimliğiyle hayatın her 
anında bizlerle…   

TRT  Kent Radyo İstanbul, özellikle 15-45 yaş ara-
sındaki dinleyiciye interaktif biçimde trafik, hava 
durumu, kültür ve sanat etkinlikleri, pratik bilgiler, 
kent haberleri, kent bilgileri, sohbet ve müzik su-
nan yayın akışıyla; İstanbullu’ya enerji veren, yol 
gösteren, kentte yaşama bilincini oluşturan, sorun-
ların yanında güzelliklerin de konuşulduğu, İstan-
bullu’nun yaşamına renk katan bir radyo oldu.

YAYINDAYIZ İSTANBUL

106.6

TRT Kent Radyo İstanbul

Kıvanç NALÇA

T
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Her sabah 07.00’den gece 01.00’e dek süren canlı 

yayınlarla, telefon ve etkin sosyal medya kullanı-

mıyla, yani karşılıklı iletişimle İstanbullu konuşuyor, 

İstanbul’u konuşuyor… Türk Pop Müziği, TSM,THM 

ve yabancı müziğin en güzel örnekleriyle kentin 

ritmini yakalıyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok gazeteci, 

akademisyen, sanatçı ve yayıncı periyodik prog-

ramlarıyla TRT Kent Radyo İstanbul’da mikrofon 

başında! Murat Kazanasmaz, Murat Evgin, Eflatun, 

Soner Arıca, Jale, Deniz Vardaryıldızı, Derya Kadayıf-

çı, Semra Türel, Serhat Sarpel, Fatih Mühürdar, Yüksel 

Aytuğ, Ferid Odman, Cem Tuncer, Bum, Faruk Salgar, 

Tuğçe Pala, Kerem Seven, Ömer Önder, Işık Yavuz, 

Avni Özgürel, Ceren Kenar, Markar Eseyan, Kurtuluş 

Tayiz, Yıldıray Oğur, Meryem Gayberi, Ersoy Dede, 

Murat Atıl, Doç. Dr. Aynur Soydan, Doç. Dr. Teyfur Er-

doğdu, Doç. Dr. Ali Satan, Özgür Alınok, Müvedded 

Anter, Gürkan Boztepe (Marka Doktoru), Altan Varol, 

Gürsel Öztürk, Haldun Hürel.  Ve elbette TRT radyola-

rının sevilen sesleri: Kerem Demircioğlu, Tülay Tüzün, 

Saadet Baykal, Hakan Kıra, Kıvanç Nalça.

Üstelik TRT Kent Radyo İstanbul sadece 106.6  frekan-

sına hapsolmuyor; internet üzerinde www.trt.net.tr 

adresinden, uydudan (Türksat Doğu paketi)  ve akıllı 

telefonlara ücretsiz indirilebilen TRT uygulamasından 

İstanbul’un sesini tüm dünyaya duyuruyor. 

6 Mayıs Radyo Günleri İstanbul’da kutlanacak. TRT, 

etkinlikler kapsamında İstanbul’da Radyo Köyü 

kuruyor.

Türkiye radyo yayıncılığının 88. yılı kutlanıyor. İs-

tanbul’da 2-6 Mayıs günlerinde düzenlenecek 

Radyo Günleri’nde çok özel kutlamalar yapılacak. 

İstanbul’da kurulacak dev Radyo Köyü’nde, din-

leyici TRT Radyoları’yla buluşacak. Kurulacak olan 

Radyo Köyü’nün içerisinde dinleyicilerle radyo ya-

pımcılarının ve spikerlerin buluşacağı özel alanlar, 

TRT’nin yayıncılık alanında uzman personelinin 

birikimlerinin paylaşılacağı stanttlar yer alacak. 

Dinleyiciler, bu stantlarda kendi programlarını ya-

pabilecek, küçük atölye çalışmalarıyla radyoculuk-

la ilgili bilgileri öğrenebilecekler. TRT Radyoları’nın 

en sevilen programları, Radyo Tiyatroları ve Çocuk 

Tiyatrosu özel standında bu alanın önemli isimleri 

bulunacak ve dinleyicilerle birlikte program yapa-

caklar. 

TRT, bu kutlamaları özel bir fotoğraf sergisi ile de 

taçlandıracak. Türkiye fotoğrafçılığının duayen-

lerinden Ozan Sağdıç’ın İstanbul ve Ankara Rad-

yosu’nda 1950-1960 yılları arasında çektiği tarihî 

fotoğraflardan oluşan sergi de Radyo Köyü’nde 

gezilebilecek. Fotoğraf sergisi için yapılacak özel 

açılışa Ozan Sağdıç da katılacak. 

Radyo günleri etkinlikleri çerçevesinde İstan-

bul’un çeşitli yerlerine kurulacak özel cam stüd-

yolarla canlı yayınlar yapılacak. Bu yayınlara dün-

yanın çeşitli ülkelerinden yabancı radyocular da 

katılacaklar. 

Radyo Günleri 6 Mayıs akşamı yapılacak Gala Ge-

cesi’yle sona erecek.

Radyo Günleri’nde üniversitelerin katılımıyla rad-

yoculuk atölye çalışmalarının yapılacağı gruplar 

oluşturulacak. Ayrıca üniversite öğrencileri ve pro-

fesyonel radyoculardan oluşan karma ekiplerle 

farklı günlerde münazaralar düzenlenecek. 

TRT, Türkiye’nin her yerinden dinleyicilerini Radyo 

Köyü’ne bekliyor.

RADYO
GÜNLERI

ETKINLIKLERI

Radyo, dost olma
kimliğiyle hayatın 
her ânında bizlerle

RADYOvizyon

yıl
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Dünyanın en büyük üç yayın birliğinden 

olan ve Kurumumuzun aktif üyesi ol-

duğu Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel 

Kurulu ile beraberindeki toplantılar Ekim 

2015’te ülkemizde gerçekleştirilecek.

Yayıncılık vizyonu ve yürüttüğü çalışma-

larla dünyanın en saygın kamu yayın ku-

rumları arasında yer alan TRT, 24-31 Ekim 

günlerinde İstanbul’da Asya-Pasifik Bölgesi 

yayıncılarını bir araya getiriyor. Kıtaların ve kültürlerin 

buluştuğu dünya kenti İstanbul’da gerçekleştirilecek 

toplantı, yayın kurumları arasında yeni köprülerin, işbir-

likteliklerinin inşası için önemli bir zemin işlevi görecek. 

Görsel ve işitsel yayıncılık alanında uluslararası etkileşi-

min, mesleki ve kültürel paylaşımın gerekliliğine inanan 

Kurumumuz çeşitli platformlarda üstlendiği görevlerle, 

düzenlenen geniş katılımlı organizasyonlarla önemli bir 

misyon üstleniyor. Köklü geçmişinden, tecrübe ve biri-

kiminden güç alarak bu alanda öncü konumunu sürdü-

rüyor. Kurumumuz 2001 yılından bu yana ABU’nun en 

üst düzey yönetim organı olan ve 14 yayın kuruluşunun 

yer aldığı Yönetim Kurulu’nun bir üyesi. Bu görevi, üçer 

yıllık sürelerle beş dönemdir başarıyla yürütüyor.  ABU 

Genel Kurulu, her yıl farklı bir üye yayın kurumunun ev 

sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 2013 yılının Mayıs ayın-

da İstanbul’da toplanan 95. ABU Yönetim Kurulu’nda 

alınan karar doğrultusunda Genel Kurul, 52. Toplantısı 

için İstanbul’da bir araya gelecek. Yaklaşık 70 ülkeden 

600-700 katılımcının ağırlanacağı Olağan Genel Kurul ile 

birlikte bir hafta süresince ABU bünyesinde faaliyet gös-

teren komite ve kurulların toplantıları gerçekleştirilecek. 

ABU Genel Kurulu kapsamında yapılacak toplantı ve 

etkinliklerin başlıkları şu şekilde: Spor Yayın Hakları Top-

lantısı, Spor Finans Komitesi Toplantısı, Spor Grubu Top-

lantısı, Program Bürosu Toplantısı, Planlama ve Strateji 

Grubu Toplantısı, Radyo Çalışma Grubu Toplantısı, Prog-

ram Komitesi Toplantısı, Teknik Büro Toplantısı, Teknik 

Komite Toplantısı, Başkanlar Toplantısı, Women With the 

Wave Forumu, Kalite Yönetimi Çalıştayı, Yönetim Kurulu 

Toplantısı, Başkanlar Basın Konferansı, Genel Kurul Açı-

lış Töreni, Süper Panel Oturumu, Profesyonel Tartışma 

Oturumu, Sınırlandırılmış Çalışma Grubu Toplantısı, ABU 

Ödülleri Töreni ve ABU TV Şarkı Festivali.

Ülkemizin ve Kurumumuzun tanıtımına ve bilinirliğinin 

artmasına katkı sağlaması beklenen 52. ABU Genel Ku-

rulu ile bağlantılı toplantılar, kamu yayıncılığı alanında 

farklı ülke uygulamalarının öğrenilip değerlendirilmesi 

açısından da önem taşıyor. Birlik üyesi ülke temsilcilerine 

karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe alış verişinde bulunma, yayın 

kurumları arasında ikili ilişkileri güçlendirme, yayıncılıkta 

yaşanan değişim ve dönüşümü analiz etme imkânı suna-

cak toplantı, sektörün geleceğine de ışık tutacak.  

Medeniyetlerin doğduğu, medeniyetlerin buluştuğu 
Anadolu’ya, Türkiye’ye, kadim şehrimiz İstanbul’a hoş 
geldiniz… 

Varlığınızın bizim için özel bir önemi var. Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu, Asya-Pasifik Yayın Birliği-ABU ile aynı 
yıl doğdu. 1964 yılında… Kurulduğumuz yılın heyecanıyla 
ABU’ya güç ve nefes verdik; ondan da aynı şekilde güç aldık. 

O yıllarda yayınlarımız geniş coğrafyalara ulaşamıyordu. 
Uzayın hayal olduğu zamanlardı. Şimdi ise 11 uydudan 
dünyanın her yerine sesleniyoruz. Evet, dünya küçüldü, 
teknoloji değişti, gelişti ama yüz yüze iletişimin değeri 
değişmedi; hatta dünden daha önemli hâle geldi. 

ABU Genel Kurulu’nun bizim evimizde yapılıyor olması 
bu yüzden çok önemli. Biz, birbirinin yüzüne bakmanın 
kıymetini bilen bir milletiz. Birlikte olacağımız günler boyunca 

Türkiye’den dünyaya, kendimize bakacağız. Gözlerimizin 

içine, kalplerimize, hayallerimize, geleceğe bakacağız. 

Dünyanın her yerinde bir ses ve o sese, sizlerin sesini 

de katarak tek nefes olmak bizi onurlandırıyor. TRT, çok 

yakında ABD’den Malezya’ya kadar açacağı bürolarla, sizlere 

daha yakın olacak. Üye yayın kuruluşlarımızın güçlerinin 

birleşmesiyle, nice 50 yıllarda, işbirliğimizin daha etkin ve 

etkili olacağına inanıyorum.

Türkiye, dünyanın zengin kültürel ve tarihî mirasının ışıklarını 

üzerinde taşıyan bir ülke... Dünyanın en güzel şehirlerinden 

birinde sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. 

İstanbul sadece coğrafi olarak kıtaları birleştirmiyor; güçlü 

hafızasında, büyük medeniyetler, derin birikimler var. Genel 

Kurul çalışmalarımız, bu birikime taze bir nefes olacaktır 

inancındayız. Evimize, evinize tekrar hoş geldiniz…

1964 yılında kurulan Asya-Pasifik Yayın Birliği (Asia-Pa-
cific Broadcasting Union-ABU), kâr amacı gütmeyen, 
mesleki ve özerk yayın kuruluşları birliğidir. Birlik, As-
ya-Pasifik bölgesinde yayıncılığı geliştirmeyi, bölgedeki 
yayın kuruluşlarının ortak çıkarlarını geliştirmeyi, yayın-
cılık alanında uluslararası ve bölgesel işbirliğini güçlen-
dirmeyi hedefler. Genel merkezi Malezya’nın başkenti 
Kuala Lumpur’da bulunan Birlik, 67 ülkeden 274 üyesiy-
le yaklaşık 3,5 milyarlık bir kitleye hitap ediyor.

  TRT, ABU GENEL KURULU’NA HAZIRLANIYOR

 Şenol Göka TRT Genel Müdürü
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Günümüzde radyonun, diğer kitle iletişim 
araçları arasındaki yerini nasıl görüyorsunuz?

Radyo bugün diğer kitle iletişim araçlarıyla hem 
içerik, hem erişim hem de teknolojik anlamda tam 
bir yarış hâlinde… Radyonun toplam reklam har-
camaları içinde yıldan yıla payı düşerken, kamuo-
yunda da etkinliğinin azaldığı yönünde bir kanı var. 
Bu, özellikle sosyal medyanın öne çıkmasından kay-
naklanan yanlış ve geçici bir yanılgı. Radyo dönem 
dönem diğer mecraların gerisine düşmüş gibi gö-
rünse de hâlen en yaygın ve bir mekâna bağlı olarak 
erişimi olmayan bir yayın aracı… Kaldı ki taşınabilir 
cihazlarla dünyanın her yerinden, hem de çok güçlü 
altyapılara ihtiyaç duymadan erişilebilen bir mecra 
hâline geldi. Türkiye sınırları içinde lokal yayın yapan 
bir radyo bile düzgün bir İnternet sitesi ve basit bir 
aplikasyonla dünyanın her yerinden kolaylıkla din-
lenebilir hâlde... Neticede radyo erişim olarak kü-
çülmüyor, aksine küreselleşiyor. Reklam pazarından 
aldığı payın aynı paralelde büyümemesi ise radyo 
reklam kampanyalarının doğru planlanmaması son-
rasında alınamayan neticelerden kaynaklanıyor.

Bugünkü etkisi ve gücü ile radyonun içinde bu-
lunduğumuz yüzyılda nelere evrilebileceğini 
öngürürsünüz? 

Radyo, güvenilirlik etkisiyle, sosyal medya karşısın-
daki hız dezavantajını absorbe ediyor. Doğrudur, 
sosyal medya radyodan bugün için daha yaygın 
ve daha hızlıdır. Ancak hız ve yaygınlık beraberinde 
anarşi ve spekülasyonu da getiriyor. Sosyal medya-
da bol bol görünen ‘pardon’ olayları, radyo için son 
derece azdır. Bunu hesaba katarsak, radyo, hız, gü-
venilirlik ve erişim açılarından hâlen avantajını sür-
dürüyor.

Radyoculuğa başladığınız yıllarla bugün arasın-
da bir karşılaştırma yaparsanız, neler söylersiniz?

Bir kere teknolojik anlamda gelişme tartışılmaz. 
Diğer yandan radyoların yapıları da amatör bir 
girişimden, içinde güçlü sermaye gruplarının da 
yatırımcı olarak yer aldığı kurumsal bir organizasyona 
dönüştü. Program içerikleri ve mikrofon arkasındaki 
ekip anlamında bakarsak, şimdi görev yapan 
arkadaşlarımızın daha bilinçli, donanımlı ve dünyaya 
entegre olduğunu söyleyebiliriz. 

Gezegen Mehmet 
Mehmet Akbay için 
yaşamın odağında 
radyo var. 
O, radyonun 
çevresinde gezinen 
bir gezegen... Radyo 
macerası daha eskiye 
dayanan Akbay, 
21 yıldır Kral FM 
mikrofonlarından 
sesleniyor 
dinleyicilerine... 



Bu da beraberinde çeşitlilik ve kalite getirse de 
zaman zaman gelişmenin ve değişimin yaşattığı 
mini kaoslar olduğunu inkâr edemeyiz.

Zihninizde, mesleğinizi  ‘konuşturduğunuz’  kit-
le nasıl belirginleşiyor? Dinleyici kitlesi nasıl bir 
coğrafyadır?

Çok kısa aralıklarla ara vermiş olsam da,  21 senedir 
Kral FM’de program yapıyorum. 20 senedir de tepe 
yöneticisiyim. Biz, ekip arkadaşlarımızla birlikte -ki en 
az kıdemli arkadaşımız bu bünyede 7 seneyi devir-
di- dinleyicimizle beraber yaşıyoruz. Onun alışkan-
lıklarını, sevinçlerini, sevdalarını ve hassasiyetlerini 
artık çok iyi biliyoruz. Biz de aynı onlar gibiyiz, onun 
için kendimizi onlardan ayırmıyoruz. Kitlemiz, 7’den 
77’ye... Dinleyicilerimiz çocuklarına Kral FM’i miras 
bırakıyorlar. Çünkü bu radyonun onlara sadece mü-
zik çalan bir kutu değil, iyi ve kötü günde dertleri-
ni paylaşabilecekleri, hassasiyetlerine saygı duyan, 
onları bilgilendiren, yapıcı eleştirilerde bulunan ve 
akıl değil, haber ve bilgi veren bir radyo olduğunu 
biliyorlar. Bu tanımları tersten okursanız, dinleyici 
profilimizi de anlarsınız.

Bunca yılın birikimi ve deneyimiyle, radyo din-
leyicisi, radyosunun düğmesini kapadığında, 
hisseder misiniz? Dinleyici ne zaman uzaklaşır 
radyosundan? Nasıl anlardır onlar?

Dinleyici, önemsenmediğini, hor görüldüğünü, 
kutsallarına dikkat edilmediğini ve samimiyetsizliği 
hissettiği anda radyonun düğmesini kapatır. Size 
bir küserse bir daha da kolay kolay yüzünüze bak-
maz. Çünkü siz, onun arkadaşısınızdır. 

Radyoculuğa âşık biri olduğunuzu biliyoruz. 
Nasıl bir tutkudur sizi radyocu yapan? Ve onca 
engeli aştıran?

Çocukluğum radyo başında geçti. Benim için ger-
çekten sihirli bir kutuydu radyo. Radyoda hangi ses 

varsa dinlerdim. Çoğu geceler sabaha kadar radyo-
nun başında oturduğumu bilirim. Müziğe de aşırı 
tutkuluydum. Sevdiğim şarkıları başkalarına din-
letmek, onlar hakkındaki fikirlerimi paylaşmaktan 
doğdu radyo sevdam. Hatta bu konuda komik bir 
anım da vardır. FM radyolarının yeni çıktığı yıllardı 
ve evimizde de böyle bir radyo vardı. O zamanlarda 
FM bandı tamamen boştu. Telsiz bir mikrofonla ve 
küçük bir ayarla o radyoyu mini bir verici hâline ge-
tirebilirsiniz. Bunu keşfettiğimde başka bir teypten 
çaldığım şarkıları, yakındaki evlerde oturan arkadaş-
larıma bu dalga boyunu buldurtup, küçük anons-
larla mikrofonu teybe dayayıp dinletirdim. İlk defa 
dinleyiciyle o zaman buluştum sanırım… 

Nasıl bir gezegendir Mehmet Akbay?

Mehmet Akbay ile Gezegen Mehmet arasında çok 
da fark yoktur aslında… Mehmet’in Gezegeni’nde 
negatif, olumsuz düşünceye yer yoktur. İyiliklerle ve 
saflıkla dolu bir dünyadır Mehmet’in Gezegeni. Kızsa 
da susar. Kalp kırmaktansa kalp kırıklığı yaşamayı ter-
cih eder. Bilmediği konularda fikir yürütmez. Sakin 
ve huzurludur. Mehmet Akbay da Mehmet’in Geze-
geni’nin bir sakini olarak böyle bir hayat yaşar. 
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Gezegen Mehmet’in Gaziantep’te 1960 yılında başlayan yolculuğunun ilk durağında marangozluk vardır. Yolunun 

İstanbul’la kesişmesi, askerlik sonrasına rastlar. Bu, yaşamının belki de ilk dönüm noktası olacaktır. Kendisine uygun 

olmadığını düşündüğü marangozluğa Heybeliada’da da devam eder Gezegen Mehmet… İşten çıkarılması ile zor 

günler dayanacaktır kapıya… O sırada karşısına eski atölyesinden Muharrem Usta çıkacak ve “Mehmet’ciğim ken-

dini üzme, her bitiş yeni bir başlangıca gebedir” diyecektir. Gezegen Mehmet, ustasının yönlendirmesiyle Muğ-

la’nın Ortaca ilçesine gider. Ortaca, Gezegen Mehmet’in küllerinden doğduğu yer olacaktır. Walkman, bundan 

sonrasında yanından ayırmadığı tek şeyi olur. Ortaca’da dekore etmek üzere girdiği bir radyo stüdyosu, Mehmet 

Akbay’a âdeta gezegen değiştirtecektir. Bir akşam, program da yapan kanal sahibi, düğünü nedeniyle yayına çıka-

mayacağını söyleyerek kendisine bir teklifte bulunur. İşte her şey bu teklifle başlayacaktır:  “Bugün benim yerime 

yayına girmek ister misin? ” Dalaman’da çalıştığı radyo ise ünlülerle buluşmasına zemin hazırlayacaktır. Gezegen 

Mehmet, hava limanına ünlü sanatçıların geleceğini haber alır almaz kayıt cihazlarını toplayıp röportaja gidecektir. 

Radyo aşkıyla yanıp tutuşan bir yayıncıdır artık o…
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Türk Sanat Müziği’ne gönül vermiş her yaştan dinleyicisi 
olan TRT Nağme,  hayatımıza gireli tam 6 yıl oldu. 

2009 yılının Mayıs ayında deneme yayınına başlayan ve o 
günden bu yana dinleyici kitlesini geliştiren TRT Nağme, 

nitelikli yapımlarıyla tematik kanallar içerisinde önemli bir 
yer edinmeyi başardı.

NAĞMELERİN BULUŞTUĞU ADRES

RADYOvizyon

 eleneğinden ödün vermeden, yeniliklere açık, 

her daim dinleyicisiyle tek yürek olan TRT Nağme, 

2015 yayın yılında yine İstanbul, Ankara ve İzmir 

Radyosu yapımlarıyla dinleyicisiyle kurduğu özel 

bağı sürdürüyor.

Yayın merkezi İstanbul Radyosu olan TRT Nağ-

me’nin yapımcıları olarak istedik ki dinleyiciler 

“Sabahın Nağmesi” ile güne müziğin güzellikle-

riyle başlasın. Sonra “Musikimize Yön Verenler” ve 

“Arşivden Mikrofona” gelsin, dinleyenleri o yıllara 

götürsün.  Türk Sanat Müziği’nin (TSM) makamsal 

zenginliğini “Makamlar ve Şarkılar” programıyla 

paylaşmak istedik. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde 

ses ve saz sanatçılarımız ile günün ortasına “Hoş 

Seda” nağmeleriyle süzüldük. “Saz ve Söz Meclisi” 

kuruldu bir yanda, bir yanda da “Aşkın Nâmesi” söy-

ledi musikili şiirleri. “Rüya Gibi”ydi her şey “Gönül-

den Nağmeler”le… 

“Bin Yılın Mirası”ydı aslında dinlediğimiz “Fasıl”dan 

“Saz Eserleri”ne…

G
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Ç. Gülrûy KÖŞKER / Dönemin TSM Müdürü

TRT Nağme’nin dinleyicisi nitelikli müzik dinlemeyi 

hak ediyor.

Çiğdem IŞIK / TSM Program Yapımcısı

“Eski şarkılar çalmıyor artık” diyenlerdenseniz 

tam da size göre bir radyo TRT Nağme. Şarkıların 

ahengine kapılıp hayallere dalmak, musiki tarihi-

ne tanıklık etmiş radyo stüdyolarından kayıtlara 

ulaşmak, bizleri başka âlemlere götürecek seslerle 

buluşmak istiyorsanız, radyonuz TRT Nağme olsun.

“Radyo Sanatçıları Konseri”, “Beraber ve Solo Şar-

kılar”, “Fasıl” gibi klasiklerimiz; “Sabahın Nağmesi”, 

“Hoş Seda”, “Stüdyo İstanbul”, “Akşamın Neş’esi” gibi 

canlı yayın kuşaklarımız, “Arşivden Mikrofona” ve 

“Musikiye Dair” gibi geçmişi bugüne taşıyan prog-

ramlarımızla 24 saat yayındayız.

Sevilay YÜKSEL TUNALI / TSM Program Yapımcısı

Türk Musikisi ile nefes alanlara, geçmişin ruhuna 

dokunmak isteyenlere yepyeni pencereler açan, 

dinlediğimizde, bizi ait olmadığımız zamanlara gö-

türen, hayallerde gezdiren bir sihirli dünya radyo. 

Geçmişin yıldız seslerini, bugünün sevilen solist-

lerini, Türk Sanat Müziği gündemini bizlerle takip 

edebilirsiniz. Günün 24 saati size en yakın dost 

radyo.

Ayda Çınar / TSM Program Yapımcısı

Alâeddin Yavaşça Hoca’yı Mes’ud Cemil Stüdyo-

su’nda ağırladığımızda… Dedem geldi aklıma… 

Hasta yatağında, küçük bir odada büyük bir yaşam 

kurmuştu radyosu ile… Kimi zaman gurbet türkü-

lerine ağlardı. Oysa doğduğu büyüdüğü toprak-

lardaydı; öldüğü yaşa kadar başka bir şehre gitme-

mişti. Ardından Alâeddin Yavaşça çıkardı. Gözyaşı 

kurumaya başlar, dudaklarında bir tebessüm olur-

du nağmeler; hiç âşık olamadığı kadını düşlerce-

sine… O sert ve sinirli adam gider, âşık ama yaşlı 

adam gelirdi; dimdik söylerdi makamlara ayak uy-

durmaya çalışarak şarkıları. O küçücük ‘Radyo’ şimdi 

benim büyük yaşamım…  Alâeddin Hoca söylüyor, 

ben de tıpkı dedem gibi eşlik ediyorum.

Dilek Yüzlüer / TSM Viyolonsel Sanatçısı,   
Musikimizi Yaşatanlar Yapımcısı

Yıllardır kalplerimizde yer eden şarkılar ve musi-

kimize emek vermiş kıymetli sanatçılar, TRT Nağ-

me’de “Musikimizi Yaşatanlar” programında dinle-

yicilerimizle buluşuyor.

TRT Radyoları’nın yayına başladığı tarihten itibaren 

gerek sesi, gerek sazı ile Türk Musikisi’nin gelenek-

ten geleceğe taşınmasında önemli katkıları olan 

sanatçılarımızı programımızda misafir ediyoruz.

TRT Nağme’de dinleyicilerimize nitelikli bir prog-

ram hazırlama çabası içinde olmak bana, programı 

birlikte hazırlayıp sunduğum sevgili Talat Er’e ve 

emek veren tüm ekip arkadaşlarıma heyecan ve 

mutluluk veriyor. 

Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul Radyosu’ndan canlı olarak dinleyicisiyle buluşan 
program, İstanbul Radyosu’nun ses ve saz sanatçıları ile dinleyenleri şarkılarla, anılarla ve şiirlerle 
İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.

Program; kültür, sanat etkinlik haberleri, telefon bağlantıları, ”Maziye Bir Bakıver” adlı anılar bölümü 
ve  “Farklı Yorumlar” köşesiyle zengin bir içeriğe sahip. Çarşamba günleri ikinci saat diliminde Talat 
Er ve Dilek Yüzlüer’in hazırlayıp sunduğu “Musikimizi Yaşatanlar” bölümü yer alıyor.

Sevtap Aksan, Sevilay Tunalı, Çiğdem Işık, Dilek Gülüser, Ayda Çınar, Melek Hancı, “Stüdyo İstanbul” 
programını yayına başladığı günden beri hazırlayan yapımcı arkadaşlarımız.

Türk Sanat Müziği’nin vazgeçilmez adresi TRT Nağme’nin daha nice yıllar dinleyicisiyle güzellikler 
paylaşacağına inanıyor; tüm dinleyenlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

“Stüdyo Istanbul”da neler var?
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TRT Türk Halk 
Müziği, Türk 

Sanat Müziği ve 
Çoksesli Müzik 

Gençlik Koroları, 
usta eğitmen 

ve sanatçılarla 
gençleri 

yetiştirmeye 
devam ediyor.

TÜRK HALK MÜZİĞİ

 1985 yılında TRT Müzik Dairesi Başkanlığı tara-

fından açılan sınav sonucunda Ankara Radyosu 

bünyesinde 30 kişiyle kurulmuştur. İlk eğitici kad-

rosunda, zamanın değerli hoca ve sanatçıları Mus-

tafa Özgül (Repertuvar-Nazariyat), Mehmet Özbek 

(Nazariyat) ve Hikmet Taşan (Solfej) yer almıştır.

Koroya 1987 yılında açılan takviye sınavıyla saz 

elemanları alınmış, koronun ilk eğiticileri Sadettin 

Gürhan ve Hikmet Taşan hocalar olmuştur. İlerle-

yen zamanlarda eğitici kadrosuna Ümit Bekizağa 

(Solfej), Melek Tan (Repertuvar-Nazariyat), Enis 

Gençtürk (Fonetik) ve Serbülent Yasun (Solfej) ka-

tılmıştır. Hâlen Ali Haydar Gül (Solfej), Ertuğrul Ka-

rabulut (Nazariyat) ve Mustafa Acar (Saz Eğitmeni) 

Koroda görev yapmaktadır. 

THM Gençlik Koroları, TRT Ankara, İstanbul, Trab-

zon, Antalya ve Erzurum Radyoları bünyesinde ça-

lışmalarına devam etmektedir. Yakın bir zamanda 

TRT İzmir Gençlik Korosu’nun da faaliyete geçmesi 

planlanmaktadır. 

Mehmet Yurdakul
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TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
 1985 yılında, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nca 

yapılan çalışmalar sonunda, TRT Genel Müdür-

lüğü’nün destek ve onaylarıyla ilk olarak Ankara 

Radyosu bünyesinde kurularak aynı yıl eğitim, öğ-

retim ve üretim çalışmalarına başlamıştır. Zamanın 

Müzik Dairesi Başkanı Saim Konakçı ile çok değerli 

hoca-sanatçılar; Tarık Kip (Nazariyat-Saz eğitimi), 

Yüksel Kip (Repertuvar), Ahmet Hatipoğlu (Solfej) 

ve Dr. Nazmi Özalp (Müzik Tarihi), ders veren ilk 

eğitici kadrosunu oluşturmuştur. Bu kadroya, 1986 

yılından itibaren Özgen Gürbüz, Türk Müziği Naza-

riyatı Eğiticisi olarak dâhil olmuştur. Yüksel Kip ve 

Özgen Gürbüz, ayrıca Repertuvar Eğiticisi ve Koro 

Şefi olarak da hizmet vermiştir.

1993’ten sonra koronun eğitici kadrosunda, Ve-

dat Kaptan Yurdakul, Cemile Uncu ve Hüseyin 

İpek, Repertuvar Eğiticisi ve Koro Şefi,  İpek De-

reli Repetitör- Eğitici, Mustafa Öztürk ve Feruzan 

Esmergül Şan Eğiticisi olarak uzun yıllar görev 

yapmıştır.

Hâlen Ankara Radyosu TSM Gençlik Korosu’nun 

eğitici kadrosunda Turhan Öge Koro Şefi ve Reper-

tuvar Eğiticisi, İlhami Çetik Türk Müziği Nazariyatı 

ve Solfeji-Saz Eğiticisi, Aziz Çağatay Şan Eğiticisi 

olarak hizmet vermektedir. Çalışmalarına TRT 

Ankara, İstanbul, Trabzon ve Antalya bünyesinde 

devam eden TSM Gençlik Korosu’nun, yakın bir 

zamanda TRT İzmir Radyosu’nda faaliyete geçmesi 

planlanmaktadır.  

ÇOKSESLİ MÜZİK
 Ülkemiz gençleri arasında ortak bir söyleme 

biçimi ve ortak bir repertuvar oluşturmak amacıyla 

1983 yılında Ankara ve İstanbul Radyoları, 1985 yı-

lında ise İzmir Radyosu bünyesinde kurulan TRT 

Çoksesli Müzik (ÇSM) Gençlik Koroları, ses değişimi 

dönemini geçirmiş, değişik mesleklerde çalışan, çe-

şitli eğitim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren ve 

26 yaşından gün almamış, Soprano-Alto-Tenor-Bas 

ses gruplarından oluşan amatör ses topluluklarıdır.

TRT Gençlik Koroları, kuruluşundan çok kısa bir 

süre sonra üretime geçmiş ve kurum yayınların-

da etkin bir biçimde yer almaya başlayarak, ülke 

gençleri arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak 

bir repertuvar oluşturma amacına ulaşmıştır. Bugün 

belirli bir seviyeye gelen korolarımız ülkemizde ben-

zer koroların kurularak yaygınlaşmasına örnek teşkil 

etmiştir.

Radyo, televizyon yayınları ve çıkarmış olduğu al-

bümlerin yanı sıra yurt içinde gerçekleştirdikleri sa-

yısız faaliyetle büyük ilgi toplayan korolarımız, ulusal 

etkinliklerinin yanı sıra uluslararası festival ve semi-

nerlerde de ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 

TRT Gençlik Koroları’nın, Türk ve Dünya koro edebi-

yatından özgün örneklerin yanı sıra, marşlar ve çok 

seslendirilmiş halk türkülerinden oluşan yaklaşık 

502 seslendirilmiş eseri bulunmaktadır. Ayrıca 

korolarımızın seslendirmiş olduğu marşlar tüm ülke 

gençleri arasında yaygın bir biçimde söylenmekte-

dir. Bu repertuvar, koroların aldıkları eğitim doğrul-

tusunda a-capella koro tekniğine uygun olarak ya 

da piyano ve çalgı eşlikli olarak seslendirilebilmek-

tedir. 

Ülkemiz gençliğinin müzik dinleme ve söyleme 

biçimine doğru örneklerle katkıda bulunmak amacı 

taşıyan TRT Gençlik Koroları’nın, seslendirilmiş iki 

adet CD albümü bulunmaktadır. 
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Kültürel değerlerimiz içinde Hıdrellez’i bu 
kadar önemli kılan nedir? Hıdrellez’de neyi 
kutluyoruz?

ürk kültüründe mevsim geçişlerine bağlı kutla-
nan önemli günlerden biri olan Hıdrellez veya Hızır 
İlyas Bayramı özel bir anlama sahiptir. Suyun ateşle 
buluşması, baharın gelişi, doğanın canlanması, ha-
yatın önemli dönüm noktası olarak kabul edilen bu 
günde, bütün dileklerin kabul olacağı inancı ile özel 
uygulamalara yer verilir. Hıdrellez, halk arasında yay-
gın inançlara göre Hızır ile İlyas’ın bir araya geldiği 
günün hatırasına kutlanmaktadır. Bütün Türk dünya-
sında Hıdrellez, özel bir anlam yüklenerek kutlanır. 
Türkiye, Balkanlar, Kazakistan, Kırgızistan, Altaylar, 
Özbekistan, Azerbaycan, Kafkasya gibi çok geniş 
bir coğrafyada yaşatılan Hıdrellez, sosyalleşmeyi ve 
inanca bağlı kültürel unsurları bir arada barındıran 
önemli bir kutlama geleneğidir. Hıdrellez’de verilen 
toplu ziyafetler, fakirlerin ve muhtaçların doyurul-
ması eski bir Türk töresidir. Özel bir amaca bağlı olsa 
da düzenlenen bu ziyafetler hiç kimsenin aç kalma-
ması prensibini yerleştirmeye çalışmaktadır.

Hıdrellez’de  ön plana çıkan motifler nelerdir ve 
nasıl bir inanç sistemi vardır? 

Bu motifler; gül ağacı, yeşil bitkiler, ağaçlar ve sudur. 
Bunların hemen hemen tamamı Hızır ve İlyas’ın ye-
şillik ve suyla olan ilişkisiyle ilgilidir. Hıdrellez’de yeşi-
le eziyet edilmez, yaprak ve dal koparılmaz, ot yolun-
maz. Bu günde çam, çınar gibi uzun ömürlü ağaçları 
diken kişilerin de ömrünün uzun olacağına inanılır. 
Hıdrellez kutlamaları için pişirilecek yiyecekler hep 
evde olan harçlardan yapılır. Para ile çarşıdan alınmış 
malzemeden yemek yapılırsa uğursuzluk getireceği-
ne inanılır. Yeni sağılmış süt Hızır’ın uğraması dileği 
ile Hızır’ın elinin değeceği yere konulursa, Hızır onu 
şifalı yoğurt hâline dönüştürür. 

Funda Yaşar

Türkiye’de radyo 
yayıncılığının 

yıldönümü olan 
6 Mayıs, aynı 

zamanda 
Hıdrellez... 

Toplumsal varlığın ve 
inancımızın önemli 
değerlerinden biri 

olan Hıdrellez üzerine 
GÜ Gazi Eğitim 
Fakültesi’nden 

Prof. Dr. Gıyasettin 
Aytaş ile konuştuk.

Türk Kültür
ve İnancında
HIDRELLEZ
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Kırdan toplanan kırk tür bitki kaynatılarak elde edi-

len su, tüm hastalıklara iyi geleceği inancı ile içilir ya 

da banyo yapılır. Anadolu’nun her yerinde olmasa 

da Hıdrellez günü yapılacak dua ve isteklerin kabul 

olunması için sadaka verilir, oruç tutulur ve kurban 

kesilir. Bu kurban ve adakların “Hızır hakkı için” olma-

sı gerekir; zira bütün bu hazırlıkların amacı Hızır’a 

rastlamak, ona kavuşmak maksadına yöneliktir. Hıd-

rellez gecesi Hz. Hızır’ın yeryüzünde gezdiği ve do-

kunduğu yerlere bolluk ve bereket verdiğine inanılır. 

Bu yüzden, Hızır gelecek diye kapılar kilitlenmez, 

ambarlar açık bırakılır, kapalı hiçbir şey bırakılmaz. 

Bu kutlamalar kimi zaman üç gün, kimi zaman da 

iki gün boyunca devam eder. İslamiyet’ten önce de 

kutlanan bu gün, İslamiyet’in kabulü ile birlikte yeni 

bir boyut kazanmış, kısmi de olsa İslami kimliğe bü-

rünmüştür. 

İslami kimlik içinde Hıdrellez nasıl yer alır?

İslami motif içerisinde Hızır İlyas rivayeti şu şekilde 

anlatılır: Hz. Musa kendisinden daha bilge (hâkim) 

bir kişi olup olmadığını merak eder. Allah, Hz. Mu-

sa’ya Hızır’ın kendisinden daha bilge biri olduğunu 

bildirir. Bunun üzerine Hz. Musa Hızır’ı bularak bil-

gisinden yararlanmak ister. Kur’an, Musa’nın Hızır’la 

buluşmasını, Hızır’ın adını anmadan anlatır. (El Kehf 

Suresi 60-82 âyetleri.) 

Alevi ve Bektaşiler, bu günü Hz. Muhammed Mus-

tafa’nın doğum gününe tesadüf ettiğine inanırlar. 

Kaynaklara göre Hz. Muhammed Mustafa 12 Rebi-

yülevvel’de doğduğuna göre bu tarih 4 Mayıs’ı 5 Ma-

yıs’a bağlayan 570 yılı olarak kabul edilir ki Hıdrellez 

günü de 5 Mayıs gecesi başlayıp 6 Mayıs akşamına 

kadar sürer.

Halk arasında, Allah’ın iki sevgili kulu Hızır ile İlyas 

Peygamber’in bu gecede buluşmalarından dolayı 

doğada birçok şeyin değişeceğine inanılmaktadır. 

Bu buluşma halkta bir takım gizli güçlerin bu anda 

ortaya çıkacağı inancını yaratmıştır. 

Hıdrellez kutlamalarında yer alan uygulamalar-
dan örnekler verir misiniz?

Söz gelimi işaretlenen paranın bir çantaya konu-

lup gül dalına asılması, köy kadınlarının başlarına 

yeşil yemeni örtmeleri, akşamdan pilav pişirilip bir 

kaşıkla birlikte odaya konulması, bahçedeki yeşil 

soğan dalına kırmızı ve beyaz iplik bağlanması, de-

niz kenarında kırk dalgadan bir kaba su doldurulup 

evin içerisine serpilmesi gibi uygulamalar bolluk ve 

bereket için yapılan uygulamalardır. 

Ev isteniyorsa maketten bir evin bahçeye konulma-
sı, tarla, bağ, bahçe isteniyorsa bir çukur kazılıp içine 
yeşillik bırakılması, niyetlerin gerçekleşmesi için bir 
kâğıda niyetler yazılıp bir şişe içerisinde akarsuya, 
denize, göle bırakılması gibi uygulamalar, mal mülk 
edinme inancına yönelik âdetlerdir.

Hıdrellez sabahı otlatılmaya götürülen sığırların sırt-
larına, meyve veren bir ağacın dalından koparılan 
çubukla hafifçe vurulur. Böylece hayvanların ürün-
lerinin bereketli olacağına inanılır. Hıdrellez sabahı 
sağılan sütün dağıtılması ve bir kısmından da taze 
peynir yapılıp dağıtılması o malın zekâtı ve bir nevi 
Hakk’a şükranının ifadesi olarak kabul edilir.

Yine 5 Mayıs akşamında kötü ruhları kovmak mak-
sadıyla kapılara ısırgan otu asılır. Tütsüler yapılarak 
kötü ruhların kovulacağına inanılır. Hıdrellez’de en 
sık yapılan uygulamalardan biri de ateşin üstünden 
atlama geleneğidir. Bununla, ateşin üstünden atla-
yan kimse, kötülükleri ateşe bırakarak onlardan kur-
tulduğuna inanır. Aynı şekilde salıncakta sallanırken 
edilen duaların kabul olacağına, sallanmak suretiyle 
de bazı günahlardan arınılacağına inanılır. 

Hıdrellez sabahı gün doğmadan ekinleri dolaşmak 
da önemli bir uygulamadır. Böylece doğanın yeniden 
canlanmasına şahit olunmakta, kişi yeşille buluşarak 
bir nevi kendi ruhunu arındırmaktadır. Aynı şekilde 
Hıdrellez sabahı gün doğmadan çiğ üzerinde yuvar-
lanılırsa, yeni hayatın, yeni doğanın gücünden kişinin 
bünyesine güç aktarılacağına inanılır. Hıdrellez sabahı 
suya giden kişi evinden götürdüğü tereyağını çeşme-
nin taşına sürer ve çeşmeden alınan suyun dinçlik ve 
yeni bir yaşam gücü vereceğine inanır. 

Arpa ve çavdar başağı ile genç kızların saçlarını ör-
mesi, yakalarına gül takılması, ağaç kaşıklar ile o sa-
bah yemek yenilmesi de önemli uygulamalardır. 

Hıdrellez’e mahsus olarak içine demir para konula-
rak çörek yapılır ve çörek on iki eşit parçaya bölünür. 
Orada bulunanlar niyet tutarak çekerler. Çörek için-
deki para kime çıkarsa, o kişinin  o sene bolluk ve 
bereket yaşayacağına inanılır. Evlerin dışları toprak 
ile iç kısımları kireçle Hıdrellez’e bir ay kala sıvanır.

Hıdrellez geleneğinin geçmişten geleceğe 
uzanmasında kimlere görev düşüyor? 

Bu günde yapılan uygulamaları formaliteden çıka-
rarak hayatımızın anlamı hâline getirmek zorunda-
yız. Başta üniversitelerimiz olmak üzere, bütün eği-
tim kurumlarında Hıdrellez kutlamaları bir gelenek 
olarak birlikte kutlanmalı, günün anlam ve önemi 
vurgulanmalıdır. Basın ve yayın organlarımız da bu 
güne has özel programlar hazırlamalıdır.  



Nisan en acımasızıdır ayların…
Nisan asi kızıdır, gelmiş geçmiş bütün baharların.
Nisan; toprağın altında kalmış, karanlıkta ve 

soğukta… 
Cümle tohumların, isyanıdır.
Her tohum, ne kadar küçük olursa olsun, içinde 

hep bir “hayat” vardır.
Her tohum, ne kadar karanlığın rahminde kal-

mışsa da hep bir “umut” taşır.
Nisan, ruh çağlayanından taşan duyguların; 

akarken, taşlara sürtünerek yıkanmasıdır.
Nisan, tohumdan filize, filizden çiçeğe ve çiçek-

ten meyveye, gizlenmiş olanın, açığa çıkma-
sıdır.

Nisan, uyanışın ölüme denk olduğu uykulardır.
Nisan, dirilişin yaralanmış adıdır.
Nisan, insana adanmış, isyana bulaşmış, cümle-

lerdir, duygulardır.
Ve her isyanda; havanın yardım ve yataklığı, 

güneşin tahrik ve kışkırtıcılığı vardır.
“Her isyanda biraz gözyaşı, biraz da kan 

vardır…”

Nisan; unutulanların unutulmuşluğa, bekleyen-
lerin gidenlere ilk karşı duruşudur…

Nisyanın, insanı çepeçevre kuşatmasına, alda-
tılmışlığa ve aldanışa isyandır.

Nisan, kirletirken arındıran
Nisan, öldürürken sarıp-sarmalayandır.
Nisan tohumun gökyüzüne ilk bakışı
Nisan, toprak, su ve havanın güneşe saygı du-

ruşudur.
Her tohum, her Nisan’da, önce kendi elbisesi-

ni… Sonra… Yırtarken toprağı... Başı ön-
dedir.

Köklerini en derine, dallarını en uzağa ve başını 
en yükseğe salmak ister.

Her tohum bilir, bu isyanla biten “kara esa-
retin” yerine, şimdi, güneşin özgürlüğü ge-
lecektir.

İlginçtir,
Tohum toprağın siyah örtüsünden kurtulmuş-

tur ama güneşin serptiği sarı ağlardan asla 
kurtulmak istemeyecektir.

O da her insan gibi…
Güneşin altında, ayakta ölecektir.
Güneş; doğurgan olduğu kadar da öldürgendir.
Sarartan, kurutan, solduran…
Sonlandıran bir ölüm meleğidir.
“Bu ölüm; bedeli canla ödendiğinden, hiç 

bitmeyecektir.”

İnsanın isyanı ise nisyanla başlar…
Ve insan.. Her şeyi anbean bilen, gören, kayıt 

altına alan, kaydedicilerin rabbini unutarak, 
gömer kalbini toprağa…

Ölür.
Tohumun toprağa isyanı kızdırmaz insanı ama 

insanın nisyanı gazaplandırır mevsimlerin 
sahibini…

Üzer.
Çatlayan kabukların, yeşeren sürgünlerin ayı-

dır; Nisan…
Âşıkların kalp ağrıları vardır bir de, Nisan’da 

depreşen, delişmen…
Yakar.
Sevgi sözleri, aşk yeminleri, sevda vurgunları 

vardır daha
İşkenceyle söyletilmiş… Dilden sürünerek çı-

kan… Apansız unutulan...
İlk onlar uçuşur rüzgârla, dağlardan ovalara 

her Nisan’da.
İsyandır, ağrıları artıran...  Kurumuş kabukları 

kanatan.
İnsanın yalnızlığına yakılan türkü, nisyandır.
Aşka, adanışa ve aldanışa bestelenmiş şarkı Ni-

san’dır.
Yeşilin her tonuna bürünmüş Nisan
Sürgün, ıslak, yaralı, esmer ve insandır.

NİS AN
ASİ KIZIDIR BAHARIN

Serdar  Aydın
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TRT Dış Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı 

Azerbaycan Türkçesi 
Masası, 1981 

yılında kurulmuş, 
o dönemde hem 

Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler 

Birliği hâkimiyeti 
altında olan Kuzey 

Azerbaycan’a, hem de 
İran yönetimindeki 

Güney Azerbaycan’a 
yönelik olarak yayın 

hayatına başlamıştır.

Radyoda Azerbaycan Türkçesi
Onur Özkan

RADYOvizyon

www.trtvotworld.com
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Radyonun amacı Kuzey ve Güney Azerbaycan 

Türklüğü’ne Türkiye ile ilgili ayrıntılı bilgi sunmak, 

Türk kültürü, Türk tarihi, edebî şahsiyetler, dünyada 

vizyon sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin duru-

şu, güçlü ekonomisi, gelişen sanayisi ve turizmini 

dünyaya tanıtmak, Türkiye ile ilgili kamuoyu oluş-

turmaktır. 

Radyo, her gün 10.00-11.00 saatleri arasında kısa 

dalgadan bir saat yayın yapıyor. Bu yayınlarla, 

Türkiye’nin sesi, başta Azerbaycan olmak üzere 

tüm dünyaya ulaştırılıyor. Türkiye’den ve dünyadan 

siyasi gelişmeler ve güncel haberler, içeriği 

birbirinden farklı programlar ile veriliyor. 

Âmâ dinleyicimiz için yayınların önemi

Azerbaycan Türkçesi Masası, dinleyici kitlesini 

artırmak amacıyla çabalarını daha da geliştirdi ve 

2008 yılında Azerbaycan’ın İçtimai Televizyon ve 

Radyo Kurumu ile işbirliği yönünde ilk adımı attı.  

Masa, 1 Ocak 2009’dan bu yana İçtimai Radyo ile 

birlikte FM kanalından her gün bir saat süresince 

-adı Azerbaycan Türkçesi Masası tarafından 

konulan- “Korkut Ata” adıyla ortak yayın yapıyor. 

Ortak yayınlar, Kuzey Azerbaycan genelinde son 

derece büyük bir dinleyici kitlesi kazandı. Yayınlar, 

Güney Azerbaycan’da Aras Nehri boyunca yaklaşık 

50 km kadar İran içlerine doğru, kısa dalga ile 

birlikte  FM bandından da dinlenebiliyor.

Kazvin’den bir âmâ dinleyicinin 20 yılı aşkın 

bir zamandır radyomuzu her hafta arayarak 

düşüncelerini iletmesi ve Azerbaycan Türkçesi 

Masası yayınlarının kendisi için dünyaya açılan 

pencere olduğunu ifade ederek şükranlarını dile 

getirmesi önemlidir. 

Macaristan’da, Azerbaycan Türklüğü’ne hakaret 
ettiği için NATO’da görevli bir Ermeni subayını 
öldüren Ramil Seferov adlı Azerbaycanlı subay, 
Macaristan’da hapiste olduğu sürece kendisini 
ziyarete giden yakınlarına, Azerbaycan’la ilgili 
haberleri “Korkut Ata” programından öğrendiğini, 
özlemini de yine aynı yayınla giderdiğini, yazdığı 
kitabında anlatır. Bunlar da radyomuzun ulaştığı 
dinleyici kitlesinin varlığının düzeyini açıkça 
göstermektedir. 

Günlük bir saat yaptığımız radyo yayınımıza, 
2008’de değişen ve gelişen dünya şartları göz 
önünde bulundurularak web yayıncılığı da 
eklendi. Bir saatlik radyo yayını için yılın başında 
belirlenen yeni programlar, Azerbaycan Türkçesi’ne 
çevrildikten sonra seslendiriliyor. Söz konusu 
programlar ve çevrilen haberler hem metin, hem 
de ses kaydı olarak web sayfasına yerleştiriliyor. 
Amaç, Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginlikleri, 
turizm potansiyeli, siyasi duruşu, güçlü ekonomisi, 
mutfağı, gelenekleri hakkında bilgi içerikli 
programları web üzerinden de dinleyicilere 
ulaştırmak… Web sayfamızı günün her saati 
yenileyerek, ziyaretçi sayısını artırmayı ve Türkiye’yi 
her yönü ile tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. 
Azerbaycan Türkçesi Masası çalışanları olarak 
çabalarımız şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’mızın 
özverili katkıları  ile  devam edecektir.  
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Birçok bilgi kaynağının olduğu günümüzde 

radyo, insanların gözdeleri arasında yine de ilk sı-

ralardaki yerini koruyor. “Günün radyo dalgaların-

da atan nabzı” olarak ifade edebileceğimiz İçtimai 

Radyo’nun, halkın en güvendiği bilgi kaynağı ol-

duğunu söylersek abartmış sayılmayız. Yayıncılık 

geçmişimiz kısa da olsa çalışanlarımızın özverili 

emekleri sayesinde pek çok başarıya imza attık. Bu 

başarılardan önce radyomuzun kuruluş günlerin-

den söz etmek isterim.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Kasım 

2004’te Azerbaycan halkının arzu ve isteklerinin 

ifadesi olarak İçtimai Radyo ve Televizyon Kuru-

mu’nun kurulmasına ilişkin bir kanun imzaladı; 29 

Ağustos 2005’te de sembolik düğmeye basarak ül-

kede İçtimai Televizyon ve Radyo yayınını başlattı. 

Kısa bir süre sonra, 10 Ocak 2006’da iki bayram bir 

arada kutlandı. Müslümanlar’ın Kurban Bayramı’nı 

kutladığı günlerden birinde İçtimai Radyo da din-

leyicileri ile ilk kez buluştu. Devlet erkânı ve top-

lumun tanınmış simalarının hayır duaları ile yayına 

başlayan İçtimai Radyo, o günden bugüne, işlediği 

renkli konular ve zengin program içeriğiyle dinleyi-

ci kitlesini artırıyor. 

Zeki Müren’i duyarsanız şaşırmayın!

İçtimai Radyo, Azerbaycan kültürü, güzel sanatları 

ve müziği ile ilgili olarak kendine has bir tarza sa-

hiptir. Radyoda ünlü edebiyatçı ve sanatçıların ha-

yat öykülerini ve yaratıcılıklarını farklı yönleriyle ak-

taran ilginç programlar bulunuyor. Bildiğiniz gibi, 

Azerbaycan çok zengin bir kültürel mirasa sahip; 

zengin musiki hazinesi, dünya çapında “Muğam”ı 

var. “Dâhileri Anarken”, “Muğam Dünyası”, “Sahne 

Hayatı”, “Telli Saz”, “Dünya İncileri” gibi programlar 

milî gelenek ve ananeler ile kültür ve güzel sanat-

ların tüm renkliliğini yansıtıyor. İçtimai Radyo, ya-

yın hayatına başladığı günden itibaren, niteliksiz 

şov programlarından, sözde sanat ve sanatçılardan 

uzak durmuş, her zaman müzik kültürümüzün en 

olgun örneklerinin tanıtılmasına öncelik vermiştir. 

Azerbaycan dinleyicisi, kendi müziğimizle birlikte 

kardeş Türkiye’nin de gerçek anlamda tanınmış, 

değerli sanatçılarını tanıtan programlarını bizim 

radyo dalgasından dinlemeyi âdeta kendine görev 

edinmiştir. Radyomuzu dinlerken Zeki Müren’le 

ilgili bir sohbete rastlarsanız şaşırmayın. Siz nasıl 

Reşid Behbudov’u, Zeyneb Xanlarova’yı seviyor-

sanız biz de Zeki Müren’i, Nejat Alp’i, Emel Sayın’ı 

dinlemeyi çok seviyoruz. Türk Sanat Müziği’ni ve 

çağdaş Türk sanatçılarının icralarını radyomuzdan 

sık sık duyabilirsiniz. Halklarımız arasındaki bu bağ 

ve yakınlığı, İçtimai Radyo’nun Türkiye’nin Sesi Rad-

yosu ile birlikte yıllardır yapmakta olduğu Korkut 

Ata yayını daha da pekiştiriyor. 2009’da başlayan 

Korkut Ata yayını, Türk dünyası kültürü hakkındaki 

programlarıyla dinleyicileri Türk dünyasının geçmi-

şi, bugünü, büyük şahsiyetleri, edebiyatı, müziği 

hakkında bilgilendiriyor; böylelikle Türk Birliği’nin 

daha da güçlendirilmesine hizmet ediyor.     

Aygül Memmedova
Çeviren: Esmer  Osmanağaoğlu



Dünyanın, bir Cumhurbaşkanı tarafından dünya 
çocuklarına armağan edilen tek bayramı 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Çocuklar, 
özgürlüğün değerini bilsin, sahip çıksın ve korusun 
diye… Dünya çocukları, Atatürk’ten aldıkları bu 
armağan paketini her 23 Nisan’da yeniden açıyor ve 
kendilerine verilen değeri bilerek eğleniyorlar. TRT 
bu kutlama, eğlence ve sevinci, UNESCO’nun 1979’u 
“Çocuk Yılı” ilan etmesinin ardından Uluslararası 
23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatarak uluslararası 
düzeye taşıdı. TRT Çocuk Koroları kuruluşunun 
da aynı tarihe denk gelmesi, kurumun çocuklara 
verdiği önemin bir göstergesi…

Ülkemiz çocukları arasında ortak bir söyleme 
biçimi ve ortak bir repertuvar oluşturmak amacıyla 
ilki 1979’da kurulan TRT Çocuk Koroları’nın 
repertuvarı, 1990’a kadar eğitim ağırlıklıydı. Ancak 
günümüz çocuklarının, eğitim müziğinin yanı 
sıra yoğun bir biçimde popüler müzik dinleme ve 
söyleme eğiliminde olduğunu ve dağarcıklarında 
bu gereksinimi giderecek şarkıların olmadığını 
saptayan TRT, bu boşluğu doldurmak üzere ilki 
1990’da olmak üzere “TRT Popüler Çocuk Şarkıları 
Yarışması” adı altında bir yarışma düzenledi. 

1990’dan bu yana 11 kez düzenlenen “TRT Popüler 
Çocuk Şarkıları Yarışması” ülkemiz çocuklarının 
popüler müzik dinleme ve söyleme gereksinimine 
iyi ve doğru örneklerle katkıda bulunurken, çocuk 
müzikleri repertuvarının zenginleşmesini ve 
renklenmesini de sağladı. Yarışmalar sonucunda 
repertuvara toplam 121 eser kazandırıldı.

2015 Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması çalışmalarına, 
TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın destekleriyle 2014 
Eylül ayında başlandı. 

Üç aşamalı olan yarışmanın birinci aşamasında 
Kurum’a teslim edilen eserler, nota üzerinden 
değerlendirilir, yarı finalde yarışacak olan eserler 
belirlenir. İkinci aşamada, yarı finale katılmaya hak 
kazanan ve çocuk koroları tarafından seslendirilen 
eserler, 6 haftalık bir sürede web üzerinden 
yayımlanarak izleyicilerin oylarına sunulur. Sonraki 

aşamada ise uzman jüri değerlendirmesi sonucunda 

finalde yarışacak 10 eser seçilir. 

Bu değerlendirmede web izleyici oyları yüzde 25, 

uzman jüri oyları ise yüzde 75 etkili olur.

Yarışmanın ilk aşamasını oluşturan ve Radyo Dairesi 

Başkanı Amber Türkmen’in başkanlığında 30-31 

Ekim 2014 günlerinde toplanan Eleme Kurulu’nda, 

başvuruda bulunan 112 eser arasından 16 tanesi 

belirlendi. 02 Mart-02 Nisan günleri arasında yapılan 

web oylaması sonucunda ise finalde yarışacak 10 

eser, çocukların oyları ile seçildi.

Finalde yarışacak eserler TRT Ankara, İstanbul, 

İzmir ve Trabzon Çocuk Koroları tarafından 

seslendirilecek; Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, 

Erzurum, Çukurova, Antalya ve Diyarbakır’da 8-15 

yaş arası çocuklardan oluşturulan çocuk jürileri 

aracılığıyla değerlendirilecek.

Bugüne kadar TRT Kurumu, tüm yarışma şarkılarını 

içeren 3 kaset ve 5 CD’yi çocukların beğenisine 

sundu. 20 Haziran 2015 günü Ankara Congresium’da 

gerçekleştirilecek ve TRT Çocuk Kanalı’ndan canlı 

olarak yayımlanacak Final programına bütün 

çocuklarımız davetlidir. 

Birincilik ödülünün verileceği yarışmada eserleri 

yarışacak tüm bestecilere başarılar diliyoruz. 

Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız sizleri 

sitemize davet ediyoruz. http
://w

ww
.trt.

net
.tr/p
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Dünya çocukları bu yıl 23 Nisan’ı Antalya’da kutlayacak.
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Sinema yalnızca insanı ödünç almaz radyodan, 

hikâye anlatıcılığını da alır. 1940’ların, 50’lerin film-

lerinin pek çoğunda filmin öyküsü, tıpkı radyodaki 

gibi bir dış ses tarafından aktarılır. Belki de bu yüz-

den sinema, hiçbir zaman televizyon dünyasına ya 

da yazılı basına olduğu kadar sert durmaz radyo 

karşısında… Beyazperdenin radyolu filmleri, ge-

nelde nostaljiktir; başka bir deyişle geçmiş güzel 

günleri anlatan naif hikâyelerdir. Çünkü radyo, te-

levizyon kadar siyasetle iç içe değildir; radyocular, 

gazeteciler kadar haber patlatmak peşinde değil-

dir. Oysa 2. Dünya Savaşı’nı başlatan Almanya’nın 

Polonya’yı işgali, bir Alman radyo istasyonuna ya-

pıldığı iddia edilen bir baskın bahane edilerek ger-

çekleştirilmiştir ve Nazi Almanya’sı radyoyu ciddi 

anlamda ideolojik bir araç olarak kullanmıştır. Buna 

rağmen içlerinde zaman zaman hüzünlü öyküler 

barındırsa da radyoyu ve radyocuların dünyasını 

anlatan filmler genelde eğlencelidir. Bu yazı dizi-

sinde sinemada öne çıkan radyo konulu filmlere 

bir bakalım istedik. Radyoyu ve radyocuları anlatan 

filmlerden bir bölümünü, radyonun nasıl ele aldı-

ğını da inceleyerek anımsatalım istedik.

Radyo Günleri: Bir Radyo Güzellemesi

Radyolu günlerin nostaljisini en iyi yapan filmler-

den biri şüphesiz Woody Allen’ın Radyo Günleri. 
1987 yapımı bu film, yönetmenin çocukluk anıları-

nı anlatır. Tabii bu anılara Allen’ın usta kaleminden 

çıkan ‘uydurma hikâyeler’ de eklenir. Ortaya çıkan 

ise tam bir radyo güzellemesidir. 

Sinema ve radyo 
sözcükleri bir araya 

geldiğinde akla gelen 
isimlerden biri Orson 

Welles’tir. Yaptığı radyo 
programında Marslılar’ın 

dünyayı işgal ettiğini 
söyleyecek kadar ileri 
giden ve uzaylı istilası 

konusunda epeyce 
kaygılı olan Amerikan 

halkını kısa sürede 
kendine inandırmayı 

başaran bu genç 
adamın yaratıcılığı, ona 

sinemanın kapılarını 
açacak ve Yurttaş Kane 

gibi klasikler böylece 
sinema izleyicisiyle 

buluşacaktır.

Kurtuluş Özyazıcı
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Film, iki hırsızın öyküsüyle başlar. Akşam gezmesine 

çıkmış yaşlı bir çiftin evine giren hırsızlar bir anda 

telefonun çalmasıyla ne yapacaklarını bilemezler. 

Sürekli çalan telefonun komşuları uyandıracağını 

düşünerek telefona yanıt verirler. Evin sahibi rad-

yodaki bir yarışmada talihli seçilmiştir ve sorulacak 

üç eseri doğru tahmin etmesi gerekmektedir. Rad-

yo stüdyosunda bulunan orkestra, eserleri çalar ve 

hırsızlar üç eseri de bilir. Ev sahibi böylece yarışma-

yı kazanmıştır. Akşam eve dönen yaşlı çift evlerine 

hırsız girdiğini ve 50 dolarlarının çalındığını görün-

ce üzülür ancak ertesi gün bir kamyon dolusu yeni 

eşya ile evleri baştan aşağı yenilenecektir.

Radyonun büyülü dünyası, Woody Allen’ın çocuk-

luk anılarından yola çıkarak çektiği Radyo Gün-

leri’nde çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkar. Bütün 

kötüleri yerle bir eden Maskeli Adam büyük bir 

kahramandır çocuğun gözünde; oysa o kahramanı 

seslendiren oyuncu ufak tefektir. Radyocuların sık-

ça karşılaştığı bir durumdur bu… Ses tonuyla dün-

yalar güzeli olduğunu düşündüğünüz bir adam ya 

da kadın hiç de beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Ya 

da çok kalın ve karizmatik bir sesin ardında cüsseli 

biri yerine minyon tipli birini bulabilirsiniz. Woody 

Allen da bu karşıtlıkları kullanır filminde… Radyo-

da güç çıkan sestedir. O sesin sahibinin gerçekte 

nasıl olduğu değil, nasıl hayal edildiği daha önem-

lidir. Radyo bir tür hayal kutusudur çünkü. Yine aynı 

filmde radyoda vantrologluk yapan adamı hayran-

lıkla dinleyen kadına kocası çıkışır: ‘Nereden biliyor-

sun karnından konuştuğunu!’. Radyo bambaşka bir 

dünya yaratır ve radyonun içindeki o küçük insan-

lar fazlasıyla inandırıcıdır. 

Woody Allen’ın çocukluğundan kalan radyo anı-

ları, bizim de kendi anılarımıza yolculuk etmemizi 

sağlar. Salonda duran kocaman radyo tüm ev hal-

kı tarafından dinlenir. 2. Dünya Savaşı yılları, radyo 

tiyatroları, canlı yarışma programları… Hepsi Tür-

kiye’nin radyolu tarihinin de parçalarıdır. Topladığı 

yardım parasıyla Maskeli Adam yüzüğü alan çocu-

ğu haham, ailesine şikâyet eder. Annenin açıkla-

ması çok basittir; çocuk çok fazla radyo dinliyordur. 

Haham ‘arada dinlesin ama sürekli dinliyorsa bu 

çok kötü, radyo kötü şeyler aşılar’ der. Oysa radyo 

bilgidir, radyo eğlencedir. Ve en fazla küçük kahra-

manın hayal dünyasını daha da zenginleştirecektir.

“Bir Marslı’ya kaçtığımı söyleyin ona!”

Woody Allen gerçekte yaşanan pek çok olayı bu 

filmde biraz da abartarak verir. Filmin en keyifli 

sahnelerinden birinde bir türlü evlenecek koca bu-

lamayan genç kadın sonunda doğru insanla karşı-

laştığını düşünür ve onunla yemeğe çıkar. Akşam 

arabayla eve dönerken benzinleri biter. Genç çift 

arabada yalnızdır. Daha romantik bir ortam olması 

için radyo açılır. Gecenin içinde süzülen duygulu 

müzik birden kesilir ve bir ses duyulur: “Dikkat dik-

kat, acil bir haber için yayınımızı kesiyoruz. Marslı-

lar dünyaya saldırdı!” Dünyanın Marslılar tarafından 

işgal edildiğine hemen inanan genç adam kadını 

arabada bırakıp kaçar. Aradan günler geçer, olayın 

doğrusu anlaşılır. Adam kadına haber gönderir, pe-

şinden çok koşar. Kadının yanıtı kesindir: “Artık ara-

masın beni, bir Marslı’ya kaçtığımı söyleyin ona!” 

Yine filmin bir sahnesinde küçük çocuk yaramazlık 

yapıp babadan dayağı yemeğe başladığında rad-

yoda küçük bir kızın bir kuyuya düştüğü haberiyle 

sessizliğe gömülür ev. Baba oğlunu pataklamayı 

bırakır, ona sarılır. Kıza ulaşma çabaları dakika da-

kika aktarılır radyodan. Tüm Amerika’yı derinden 

etkileyen bu olay gerçekte yaşanmıştır. Tıpkı Orson 

Welles’in yıllar önce yaptığı Dünyalar Savaşı parodi-

sinin gerçek sanılması gibi…

“Pearl Harbor kim?”

Radyoda yer almak için her türlü fedakârlığı yapan, 

diksiyon dersleri alarak kendini geliştirmeye çalışan 

ve sonunda bunu başaran kadının öyküsü de il-

ginçtir. Bir radyo oyununda tam onun repliğine sıra 

gelmişken yayın kesilir ve Japonlar’ın Pearl Harbor’ı 

bombaladığı, bu yüzden Amerikan Başkanı’nın ko-

nuşma yapacağı söylenir. Yıllarca o ânı beklemiş saf 

kadın sorar “Pearl Harbor kim?”

Radyonun kahramanları Woody Allen’ın da kah-

ramanlarıdır. Maskeli Adam, spikerler, yapımcılar, 

oyuncular, sesleri bize ulaşan herkes bambaşka 

bir yaşamın parçalarıdır aslında... Hayatımız devam 

ederken radyo, bize başka bir dünyanın var oldu-

ğunu anlatır. Radyonun büyüsü Woody Allen’a 

belki de en kişisel filmlerinden birini yaptırmayı 

başarmıştır. Radyo Günleri, çocukluğunu radyo 

dinleyerek geçirmiş herkesin kendinden bir şeyler 

bulabileceği bir klasik olarak yerini almıştır sinema 

tarihinde…
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Nedim ÇevikPRODÜKTÖRÜN 
KALEMİNDEN

SİNYAL 

SES: TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırla-

yıp sunduğumuz “Dilin Kemiği Yok” programından 

herkese gönül dolusu merhaba. Bir yıl boyunca 

her hafta bugün, bu saatte huzurlarınıza gelece-

ğiz “Dilin kemiği yok” diyerek… İnsana ve hayata 

dair her şey var çıkınımızda.  Birkaç ipucu verelim. 

Mesela kadınla erkek arasındaki minik farkları biraz 

abartarak anlatmaya çalışacağız. Bazı erkekler ak-

şam eve geldiğinde neden dut yemiş bülbül gibi 

somurtup oturur? Bunun milyonlarca yıl süren av-

cılık geçmişimizle alakası var mıdır? Kadınlar erkek-

lere oranla çok mu konuşur? Hanımefendilerin iyi 

sürücü olmadıkları iddiası, erkek iftirası mıdır yoksa 

bilimsel gerçekliği var mıdır sorularına cevap ara-

yacağız.

Kadınla erkek varsa evlilik de vardır. Bekâra 

boşaması da, boş boş konuşması da kolay 

deyip karı-koca arasına girmeden kutsal evlilik 

müessesinin faziletlerini anlatacağız. Gelinle damat 

varsa, kaynana da vardır. Gelin kaynana çekişmesini 

tarafsız bir gözle anlamaya çalışacağız. Ee çocuk 

da olacak zamanla… Evladımızı büyütüp okula 

göndereceğiz. Eğitim şart. Ama nasıl eğiteceğiz? 

Atalarımızdan öğrendiğimiz gibi “Evladım sen 

adam olmazsın” diyerek mi terbiye edeceğiz, yoksa 

başka yollarla mı? Bu mühim sorunun cevabını 

köşe bucak arayacağız.

Çocuk okulu bitirdi. İş bulup çalışacak.  Zor ama 

hadi buldu diyelim. Çok mu çalışsın yoksa çalışır 

gibi mi yapsın? Çalışmama hakkını kullananlarla 

yani tembellerle, “Şeytan boşluğu sever, ben bu 

dünyaya çalışmaya geldim” diyenler arasındaki 

farklara da değineceğiz.

Komşuluk sizlere ömür… Ölsek kapımızı çalan ol-
mayacak. Ah nerede o eski komşular? “Sen ne gü-
zel komşumuzdun Fahriye Abla, şimdi neredesin, 
hâlâ dağları karlı Erzincan’da mısın?” diye efkarlan-
mayı da ihmal etmeyeceğiz. “Akıllı kim, deli bizim 
neyimiz olur?” deyip kıt aklımızla akıl işine akıl er-
dirmeye de çalışacağız. 

Ağzı var dili yok dostlarımıza da programımızı ve 
gönlümüzü açacağız. Kediler nankör müdür yoksa 
kimseye kul köle olmayan asil canlılar mıdır? Isıra-
cak köpek havlar mı havlamaz mı sorularına cevap 
arayacağız. Dilimize keklik konduracağız, orman ki-
barına, yani ayılara da ayrı parantez açacağız.

Hayattaki bütün zıtlıkları akılla zıtlaşmadan an-
latmaya çalışacağız: Genç-yaşlı. Akıllı-deli. Cimri 
-cömert. Zengin-fakir. Zalim-mazlum. Hemen her 
zıtlığın  üstüne üstüne gideceğiz. Hızımızı alama-
yıp uzaya bile uzanacağız. Evrenin genişlemesi du-
runca ne olacak acaba? Dünyamızı ısıtıp aydınlatan 
güneşin ne kadar ömrü kaldı? Bir asteroit ansızın 
dünyamıza çarparsa ne olur?

Dile sınır yok! “Aşağı mahalle sen misin, yukarı ma-
halle şen misin?” diye oradan oraya dolanıp dura-
cağız. Velhasıl, insana ve hayata dair her şeyi, her 
konuyu dilimize dolayacağız.

Tabii boğazın dokuz boğum olduğunu unutma-
dan.

Ya dokuz boğum da işe yaramazsa?  

İşte o zaman dilin kemiği yok bahanesine sığına-
cağız. 

Programımıza “Dilin Kemiği Yok” adını vermemizin 
sebeplerinden biri de bu. Çam devirdiğimizde, 
çizmeyi aştığımızda “Dilin kemiği yok, ne yapalım 

“Prodüktörün Kaleminden” köşesinde yer alan yazılar, 
orijinal radyo metinleridir. Yayın sırasında yapımcı, 
sunucu ve teknisyenin elinde bu metinler bulunur.



oldu bir kere” deyip dilimize acı biber süreceğiz. 

Devekuşu uçmaya gelince ayağını, yük taşımaya 

gelince kanadını gösterirmiş. Biz de öyle yapaca-

ğız. Sürç-i lisan edersek affola… İsin yanına varan 

is, misin yanına mis. 

Mevlânâ, Nasreddin Hoca, İncili Çavuş gibi kültürü-

müzün yediveren güllerinden güzel kokular devşi-

receğiz. Anlattıklarımızı tarihî anekdotlarla, hikâye 

ve masallarla da renklendirmeye çalışacağız.

Ha unutmadan söyleyelim: Dilin kemiği var. Bili-

yoruz. Acemi katır kapı önünde yük indirirmiş. Biz 

yükü sırtımıza alıyoruz. İnşallah menzile varana ka-

dar yıkıp dökmeden taşıyacağız.  

Dilin kemiği yok, malumunuz, ağızdan iyi-kötü her 

şey çıkar, aman diline mukayyet ol, anlamına ge-

len bir deyim. Programımızda deyim ve atasözle-

rimizden sıkça yararlanacağız. Gönlümüzden yedi 

kubbeli hamam kurmak geçiyor. Hayalimiz bu. 

Fakat “Bir kubbeli hamam neyine yetmiyor? Hem 

sen kim, atalar sözünden hikmet devşirmek kim? 

Şunun şurasında 6 aylık seyisliğin var, 40 yıllık fışkı 

karıştırıyorsun” derseniz itiraz etmeyiz. Haklısınız. 

Hepi topu 6 aylık seyisliğimiz var. Gel gör ki arpa 

samanıyla, kömür dumanıyla... Herkesin bir kusuru 

var. Bizim kusurumuz da bu. Boyumuzdan büyük 

işe girişmek, yani haddini bilmemek…

Kar yağsa kış değil mi, kişi hâlini bilse hoş değil mi? 

Hoş da… En zor iş kendini bilmek… Bilmediğimiz 

yerde siz devreye gireceksiniz. “Dinleyen söyleyen-

den ârif gerek” derler. Bizim güvendiğimiz de sizsi-

niz. Biliyoruz, dinleyicimiz ârif; azımızı çoğa sayarsı-

nız, kusurumuzu hoş görüp bağışlarsınız. 

Ama hayal dünyası işte… Olsa ile bulsa, ikisi bir 

araya gelse neler olur neler… Niyet hayır, akıbet 

hayır… Bakalım olsayla bulsayı bir araya getirebi-

lecek miyiz?

Hasan Dağı arpalıktır eğer saban yürürse / Her yer-

de bir değirmen eğer suyu gelirse /  Her kümesten 

bir tavuk eğer köylü verirse / İyi gidiş bu gidiş eğer 

sonu gelirse. 

Gelecek inşallah.  Eğri gemi doğru sefer…  Vira bis-

millah… 

GEÇİŞ MÜZİĞİ

SİNYAL 

Etkisi sınırları aşacak ses yarışması “Sıra Sende 
Avrupa’’ ve “Sıra Sende Türkiye” TRT ekranlarında…

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi 
kültürlerini yaşatmak için verdikleri çabanın 

farkında olan TRT, “Sıra Sende Avrupa’’ ile 
gurbetçilerimizi, “Sıra Sende Türkiye” ile Türk 

müziğine gönül vermiş yetenekli sesleri ekrana 
getiriyor.

Kamu yayıncılığı sorumluluğuyla kaliteden ödün 
vermeyen Kurumumuz bu yarışmayla geleneksel 
kültür unsurlarımızdan olan Türk Halk Müziği ve 

Türk Sanat Müziği’ni yaşatıp yaygınlaştırmayı, 
kuşaktan kuşağa aktarılmasına aracı olmayı amaç 

ediniyor.  

Ülkemizin yeni ses sanatçılarının belirleneceği 
yarışmanın Avrupa seçmeleri, Mart ayında 

Saraybosna, Viyana, Paris, Köln, Amsterdam, 
Berlin ve Frankfurt’ta gerçekleştirildi. Türkiye 

seçmelerinin yapıldığı Ankara, Adana, Diyarbakır, 
Erzurum, Trabzon, İstanbul ve İzmir illerinde 

yarışmaya ilgi yoğundu. 

“Sıra Sende Avrupa” ve “Sıra Sende Türkiye” 
seçmeleri sonucunda belirlenen 40 finalist, 10 
hafta sürecek canlı yayın boyunca Türkiye’de 

kalarak Türk müziğini en iyi şekilde yorumlamak  
için yarışacaklar. TRT sanatçılarından oluşan jürinin 

ve halk oylarının haftanın birincilerini belirlediği 
yarışmada, Ömer Hayri Uzun yönetimindeki 

orkestra görev alıyor.  

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
kategorilerinde yapılan yarışmalarda kazananlar, 

para ödülünün yanı sıra TRT sanatçısı olma fırsatını 
yakalayacaklar.
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 ürkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türk Lehçeleri 
Sözlüğü çalışması başlattı. İlk etapta Türkiye, Azer-
baycan ve Türkmenistan Türkçesi ile başlayan çalış-
ma, zaman içerisinde beliren ihtiyaca göre, diğer 

lehçeleri de kapsayacak.

-

dinasyonunda yürütülen proje, kategorisinde de 

ilk olma özelliği taşıyor. Türk Lehçeleri Sözlüğü’nün 

Türkiye Türkçesi okumalarını Eğitim Dairesi Başkanı 

Sabiha Akdemir, Azerbaycan Türkçesi okumalarını, 

bu dilin Masa Sorumlusu Onur Özkan, Türkmenis-

tan Türkçesi okumalarını ise Masa Sorumlusu Mu-

rat Toylu gerçekleştirdi. Projeye, telaffuz konusun-

da TRT’nin deneyimli haber spikerleri Gülden Özel 

ile Jülide Sönmez danışmanlık yaptı.

TRT Eğitim Dairesi Başkanı Sabiha Akdemir konuy-

la ilgili şu bilgiyi verdi:

 “Yaklaşık 3 ay önce Genel Müdürümüz Sayın Şenol 

Göka’nın talimatları doğrultusunda ve Genel Mü-

dür Yardımcımız Sayın Erkan Durdu’nun himayele-

rinde Türk Lehçeleri Sözlüğü’ne ilişkin bir çalışma 

başlatıldı. Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yeni Medya 

Koordinatörlüğü, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile 

Haber ve Spor ve Yayınları Dairesi Başkanlığı’mızın 

birlikte yürüttüğü projede, önce ortak kelimeler 

tespit edildi. Hem Türkiye hem Azerbaycan hem 

de Türkmenistan coğrafyalarında kullanılan bu  

kelimeler süratle, ilgili kaynaklardan (TDK ve Kül-

tür Bakanlığı dokümanları) tarandı. Binlerce keli-

me arasında ses benzerliği olan ya da bir kelimeyi 

kullandığınızda diğer coğrafyada farklı yazılsa dahi 

anlam çağrışımı yapan sözcükler (örneğin abla/

böyük bacı gibi)  belirlendi. İkinci olarak, yaklaşık 

19 bin kelimenin (Toplam 3 lehçede) sayısal orta-

ma tek tek girişi yapıldı.”

Eğitim Dairesi Başkanı Akdemir, TRT Genel Müdü-

rü Şenol Göka’nın talimatlarıyla TRT Türk Lehçeleri 

Sözlüğü’ne talebe ve ihtiyaca göre lehçe ilaveleri 

yapılacağını ve diğer lehçelerin çalışmalarının da 

devam ettiğini ifade etti.

Sabiha Akdemir, Türk Lehçeleri Sözlüğü’nün ama-

cını da şöyle açıkladı:

 “Türkler’in yaşadığı coğrafyalarda, ortak kelime-

lerimizin, ortak kültürümüzün, tarihimizin izlerini 

sürerken, dil birliğimizin, düşünce birliğimizin özel-

likle toplumsal motifler açısından kapsadığı alanın 

genişliğini hissetmek ve hissettirebilmek.”

Türk Lehçeleri Sözlüğü’ne www.trt.net.tr adresin-

den ulaşılabilir.  

’den      2
 SESLİ SÖZLÜK ve
 TRT AKADEMİ

Yenilik

Sultan Yanmaz

1
 T

Çok yakında yeni 
bir çalışma geliyor:                 

TRT Telaffuz Sözlüğü. 
Spiker ve sunucular ile 
doğru ve güzel Türkçe 
konuşma konusunda 
duyarlılık gösterenlere 

özel bir çalışma. 
Yaklaşık 20 bin sözcük, 

okunuşlarıyla hem 
İnternette hem mobil 

uygulamalarda yer 
alacak.

TRT Eğitim Dairesi Başkanı Sabiha Akdemir’in koor
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 T ürkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun, TRT Aka-

demi adı altında yeni bir birimi hizmete başladı. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde, TRT Med-

ya Eğitim Koordinatörlüğü ya da diğer adıyla TRT 

Akademi İlk Koordinatörü Abdurrahman Çakır’ın 

yönetiminde faaliyetlerini yürütecek olan birim, 

başkanlığın uluslararası alanda yaptığı etkinlikle-

rin tamamını üstlenecek. Ayrıca diğer kurumların 

her türlü eğitim ihtiyacını TRT bünyesindeki ve 

sektördeki profesyonel eğitici kadrosuyla karşılaya-

cak. TRT Akademi, orta ve uzun vadede yayıncılık 

sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek üzere hem 

özel eğitimler planlayacak, hem de ulusal / ulusla-

rarası geçerliliği olan sertifikalandırmalar yapacak. 

Eğitim Dairesi Başkanı Sabiha Akdemir’in ver-

diği bilgiye göre, TRT Akademi, aynı zamanda 

ülkemizdeki yayıncılık sektörüne kaliteli kişiler 

kazandırmak adına sunuculuk, yönetmenlik, mu-

habirlik, kurgu-montaj, kameramanlık, makyaj ve 

dekor gibi ana kategorilerde, eğitim programları 

gerçekleştirecek. Eğitim Dairesi Başkanı Akde-

mir, konuyla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

“Dersleri tamamen sektöre açacağız ve burada 

donanımlı, kalibresi yüksek yayıncılar yetiştire-

ceğiz. TRT’den ve TRT dışından uzman kadro-

lar oluşturarak, ders programları ve seviyeler 

belirlenecek. Türkiye’de ve dünyada TRT mar-

kasıyla hareket eden yayıncılar yetiştirilecek.”

Eğitim Dairesi Başkanı Akdemir, bu eğitimi kur-

siyerlere ücretsiz ya da sembolik bir ücretle ve-

receklerini sözlerine ekledi. Ayrıca Akademi 

bünyesinde, yayıncılığa ilişkin bir meslek tanım-

laması çalışmasının yapıldığını ve bu tanımla-

malara MYK ile işbirliği içinde belirli bir standart 

getirdiklerini söyleyen Akdemir, bu çalışma-

nın, Resmî Gazete’de yayımlanarak yasaya gi-

recek bir altyapı çalışması olduğunu belirtti. 

TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Türkiye’nin Sesi 

Radyosu’na 1980’den bu yana gönderilen mek-

tup, kartpostal, e-posta ve fotoğraflardan yapılan 

derleme, “Bir Dünya Mektup” adlı kitapta bir araya 

getirildi. 156 sayfalık prestij kitap, tarihsel bir sıra-

lama ile önce mektuplara yer veriyor. Mektuplar, 

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu yurt içinden ve yurt 

dışından dinleyen dinleyicilerin radyoları ile kur-

dukları çok özel bağın canlı kanıtları… Gurbette, 

hapishanede, okyanusun ortasından, çölde, evde, 

köyde, işte, arabada, nöbette radyosunu yanından 

ayırmayan dinleyicilerin, mektuplarında yalnızca 

sesini duydukları, tanımadıkları spikerlerle, yapım-

cılarla dertleştiklerine tanık oluyorsunuz. El yazıla-

rının orijinal hâlleriyle verildiği mektupların dili de 

ufak dokunuşlar dışında orijinaline sadık kalınarak 

aktarılıyor. Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun yabancı 

dildeki yayınlarını kısa dalgadan veya İnternet üze-

rinden dinleyen dünya vatandaşları da e-postaları, 

kartpostalları ve fotoğraflarıyla zenginleştiriyor “Bir 

Dünya Mektup”u…

“Bir Dünya Mektup”, radyolarıyla özel bağ kuran 

dinleyicilerin, tüm içtenlikleriyle yazdıkları mek-

tupların bir derlemesi… 
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 lkemizdeki radyo yayıncılığının 88. yılında, TRT 

bir ilke daha imza attı. Daha önce denenmemiş 

bir radyo programı, 7 Ocak 2015’te ilk bölümüy-

le dinleyiciyle buluştu. TRT Genel Müdürü Sayın       

Şenol Göka’nın önderliğinde başlatılan “Dünyanın 

En Radyo Programı” sadece Türkiye’de değil dün-

yada da bir ilk olma özelliğine sahip. Radyonun 

etki alanını, gücünü, sempatisini her zaman yakın-

dan hissettirmek isteyen TRT Genel Müdürü, TRT 

Radyo Dairesi Başkanlığı ve Başkan Sayın Amber 

Türkmen, “Dünyanın En Radyo Programı” ile bunu 

gerçekleştiriyor. Aslında bu programla bir anlamda 

radyonun itibarının iade süreci de başlamış oldu. 

Türkiye’nin en geniş yayın ağına sahip ve en çok 

dinlenen radyo kanalı TRT FM’de, her Perşembe 

19.00-21.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir 

stüdyolarından canlı ve eş zamanlı olarak üç radyocu 

ve bir program moderatörü canlı yayındayız. 

TRT’den bendeniz Erhan Konuk, Doğuş Yayın 
Grubu’ndan Bay J ve Erkan Yavaş (Moderatör) ile 
Muzo her Perşembe, canlı yayında bir konu başlı-
ğı üzerine hem sohbet edip hem de gerektiğinde 
tartışıyoruz. Biraz daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, 
Erhan Konuk TRT İstanbul Radyosu’nda, Bay J ile 
Erkan Yavaş TRT İzmir Radyosu’nda ve Muzo TRT 
Ankara Radyosu’nda… Yani birbirlerinden yüzler-
ce kilometre uzaktalar ama sanki aynı stüdyodan 
yayın yapıyor gibiler. Ancak sunucuların yayın yap-
tığı merkezler her hafta değişebiliyor. Farklı düşün-
celerin ifade edilmesiyle de dinleyicilerimiz kendi-
lerini renkli bir sohbetin içinde buluyorlar. Müzik 
seçimleriyle de iddiasını ortaya koyan programın, 
interaktif yapısı da dinleyicilerimizle düzgün ve ni-
telikli iletişimimizde büyük rol oynuyor. 

Üç kentten üç ülkeye

Üç farklı kentten yaptığımız programı, bu kez üç 
farklı ülkeden gerçekleştirmek için 19 Mart 2015’te 

Erhan Konuk

DÜNYANIN
EN RADYO PROGRAMIEN RADYO PROGRAMI
Ü
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harekete geçtik. Belirlenen ülkeler Azerbaycan, 

Almanya ve Bosna Hersek. Bakü, Berlin ve Saray-

bosna’dan yayınımızı gerçekleştirmek için her türlü 

hazırlığımızı yaptık; yayın tarihini bekliyoruz. Bu ya-

yınların yurtdışından yapılmasının amacı, gerçek-

leştirmeyi planladığımız “Dünyanın En Radyo Prog-

ramı”nın benzerini, farklı ülkelerde de hayata geçir-

mek, Türkçenin de konuşulduğu bu ülkelerdeki ya-

pımcı, sunucu vb. yayın erbabını, söz konusu proje 

liderliğinde işin içine dâhil etmektir. TRT Genel 

Müdürümüz Şenol Göka, bu konudaki düşüncele-

rini, programın 7 Ocak 2015 tarihli ilk canlı yayınına 

telefonla katılarak bizzat dile getirmiş ve bunun en 

kısa zamanda yapılması konusunda talimatını biz-

lere iletmiştir. Bizler de gerekli bağlantıları kurarak, 

farklı ülkelerdeki birçok meslektaşımızla iletişime 

geçerek, fazlasıyla mesafe katettik. Artık bu yayının 

yapılmasına çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Yayı-

nın hem içerik hem de teknik yönden sağlıklı şekil-

de yapılabilmesi için çalışmalarımıza durmaksızın 

devam ediyoruz. TRT çatısı 

altında üç ayrı ülke-

den ve sürekli bir 

programda mes-

lektaşlarımızı bir 

araya getirmek, 

canlı yayında 

buluşturmak ve 

bu programı sürekli 

hâle getirmek için artık 

son aşamadayız. Radyo ve yayıncılık adına enerji 

dolu, mutlu, keyif veren, gündem belirleyen ha-

ber ve haberlerimiz, camiamız için de motivasyon 

kaynağı olacaktır. Sonrasında, “Dünyanın En Radyo 

Programı”nın düzenli bir yayın serisine dönüştürü-

lerek daha da ses getirecek coğrafyalardan gerçek-

leştirilmesi, amaçlarımız arasındadır. 

Üç ülkeden üç kıtaya ve üç okyanusa

Üç ülke yayınının hemen ardından çalışmalarımı-

zı, üç kıtadan yayının gerçekleştirilmesi yönünde 

yoğunlaştıracağız. Burada da şöyle bir planımız 

var: Birbirleri arasında hem saat hem de gün farkı 

bulunan üç kıtayı belirlemek için araştırmalarımız 

devam ediyor. Bu tarz yayınlarda çok fazla belirleyi-

ci etken olması sebebiyle, son kararları vermeden 

önce uzun bir tartışma ve değerlendirme dönemi-

miz oluyor. İlk araştırmalarımız bize ABD, Avustral-

ya ve Asya kıtalarının, yayın için en uygun yerler 

olduğunu söylüyor. Ardından yayınımızı -aynı de-

ğerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladıktan 

sonra- teknik yeterlilik de sağlandığı takdirde üç 

okyanustan yapmayı istiyoruz. Bunlar Pasifik Ok-

yanusu, Atlantik Okyanusu ve Hint Okyanusu... TRT 

olarak bir yandan bu hummalı çalışmayı sürdürür-

ken, diğer yandan yaptığımız işin dünya rekoru 

kayıtlarına geçmesi için çalışıyoruz. Amacımız, bu 

çalışmaların Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer al-

ması… Başvuru için Guinness yetkilileriyle temas 

hâlinde olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye’nin 

kültür, sanat, bilim, teknoloji, spor vb. alanlarda 

devinim içinde olduğu son yıllarda, yayıncılık ala-

nında da var olduğunu dünyaya anlatmasının, 

hissettirmesinin ve bunu gerçekleştirmesinin çok 

anlamlı olduğunu düşünüyoruz, “Dünyanın En 

Radyo Programı” ekibi olarak. Özellikle radyo mec-

rasında, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu gibi 

bir yayıncılık devinin, böyle aktif bir programla, 

dünya medyasının en saygın kuruluşlarının da ilgi-

sini çekebileceğine ve gündem oluşturabileceğine 

olan inancımız sonsuz-

dur. Türkiye’de başta 

TRT’nin radyoları ol-

mak üzere, binler-

ce radyo istasyonu 

yayın yapıyor. Yerel, 

bölgesel ve ulusal 

radyoların geneline 

şöyle bir baktığınızda, iyi yayın 

yapmak için her radyocu ve/veya televizyoncu bü-

yük çabalar içindedir. TRT’nin Türkiye’de daha önce 

yaptıklarıyla, gerçekleştirdiği ilklerle oluşturmuş 

olduğu olumlu iklim nedeniyle, açtığı ve cesaret 

aşıladığı bu yolda, “Dünyanın En Radyo Programı”-

nın yine iştah açıcı bir görev üstlendiğini söylersek, 

mübalağa yapmamış oluruz kanısındayım. Eğer bu 

programımız sayesinde bir başarı elde edilecekse 

ve/veya edildiyse bunun bir takım başarısı olduğu 

unutulmamalıdır. Hangi alanda olursa olsun, hiçbir 

başarının kişisel değil ancak takım başarısıyla sü-

rekli olabileceği gerçeğini unutmadan yolumuza 

devam ediyoruz. Dünyaca alkışlanacak, daha nice 

programları hep beraber planlamak, eyleme dö-

nüştürmek ve gerçekleştirmek için, biz ekip olarak 

günü 25 saate çıkarmanın yollarını arıyoruz. İşin 

şaka tarafı da olsa, zamanın kıymetini bilerek yap-

maya gayret ettiğimiz bu düzenlemede, hep bizim 

yanımızda olmanız dileğiyle… 
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 öyle toprağa uzan... Öyle değil... Birazdan toprağa 

karışacakmışsın gibi, evrenin parçasıymışsın gibi; hani her 

şey birbirine bağlı ya, işte o bağlardan biriymişsin gibi... 

Tam ve tamam, sükûnetle uzan toprağa... 

İçinin seslerini duyduğun yerdir doğa... Dinle bak; orada 

kuşlar cıvıldar, bir çocuk sevinçle tepelere koşar, iç çeker 

mutlulukla ve şükürle bir kadın, bir adam ümitle geleceğe 

bakar...  

Her insanın içinde şifalı sular vardır... O sularla iyileştiğin 

yerdir doğa. 

Doğa tam olduğun, tamamlandığın yerdir. Sensindir... Ha-

cimsiz, kütlesiz...

Her şeyi bilir de bu beden; sana söylemez... Kalbin duyar, 

sen duymazsın... Duymazsın eğer durmazsan... 

Dur! Şöyle uzan toprağa... Öyle değil... Birazdan toprağa 

karışacakmışsın gibi...

Duyuyor musun ey dinleyen okur, kalbinin anlatmaya baş-

ladığı o bahar masalını? Sana dair her şeyi içeren; yine de 

sana benzemeyen... 

Ne güzel kokuyor toprak!  “Taze çimen rüyası” der Ahmet 

Hamdi Tanpınar... Şimdi bu rüyadayız. 

İçi ormanla kaplı, nilüfer çiçeklerinin açmak üzere olduğu 

bir longozun kıyısındayız. Bozkırdan kalkıp geldik buraya. 

Üzerine betonlar dökülmüş, karanlıklarda öksüz ve yetim 

akan derelerden, çaylardan geçerek... Bu derelerin sesini 

artık kimseler duymuyor. 

İnsanın içinde de böyle yeraltı suları vardır. Gözlere 

parlaklığı, gülüşe aydınlığı onlar verir. Unutur zamanla 

insan o suların sesini, zift döker üzerine gülüşünün... Sonra 

buna yaşlılık der; öyle değil oysa güzel okur... Yaşam her 

daim gençtir ve insanın eskiyen teninden değil gülüşün-

deki ışıktan okunur... Ölürken de ölmezsin bu yüzden... 

Toprakta yeni hayatlar bulursun içinden akıp gidecek... 

Kendimizi güneşe sermiş, uzanmışız toprağa. “Acem aşı-

ran” makamında kalbimiz. Baharın kalbinde de aynı şarkı. 

Toprak yenileniyor, dünya sessizce yeniden açıyor çiçek-

lerini... Yeni doğmuş bir karınca ömrünün ilk, belki de tek 

baharına çıkıyor yuvasından. Sükûnet sızıyor içimize top-

raktan. Evren kucaklıyor bizi, içimize varoluşun şükrünü 

bırakıyor güneş...  

Bütün bunların sesi var. Baharın bir sesi... Tam ve tamam 

olmanın, şükretmenin...   Bütün bu seslerin toplamından 

süzülen sükûneti duyabilir kalbimiz... 

Sağır bir bebek de işitebilen bir bebekle aynı sesleri çıkarır 

biliyor muydun? İçinde bir şarkıyla doğarmış her bebek, 

biliyor muydun? 

7 bin dil varmış dünyada konuşulan, o kadar çokmuş! Ama 

hangi dilin içine doğarsa doğsun, tüm bebeklerin tek bir 

dili var. Kulakları da duymasa, aileleri İngilizce, Arapça, 

Boşnakça ya da bambaşka diller de konuşsa, bebeklerin 

çıkardığı ilk sesler, o ilk melodinin notaları hep aynı.  

Sonra sonra unuturuz içimizdeki sesi... İlham gibi, dünyaya 

ağan o ilk sesi, o ilk şarkıyı sonra sonra unuturuz... 

Hadi dur şimdi! Şöyle uzan toprağa... Az gitmiş, uz gitmiş; 

dere tepe düz gitmiş; gide gide bir arpa boyu yol gitmiş 

ömrünü dinlendir sevgili okur... Ömrün dinlensin, kalbin o 

ilk sesi dinlesin yeniden...  Dinlesin içine bırakılan hayatın ilk 

melodisini... Dinlesin ömür bitmeden...  

Fotoğraf: Oğuz Sağdıç ©
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Türk Halk Müziği

TRT ve Kalan Müzik işbirliği ile hazırlanan ve ilk albüm olan Aşık VEYSEL çalışması, TRT 
arşivinde bulunan kayıtların yanı sıra Aşık VEYSEL’ in plaklarında yer alan ses kayıtları 

seçilip, Kalan Müzik tarafından ses restorasyonu yapılarak hazırlanmıştır.

 Kurumumuz internet satış sitesi www.trtmarket.net adresinde ve TRT Market 
raflarında yerlerini aldı.  

İki CD olarak hazırlanan albümlerin ilki, ustanın kendi sesinden 
oluşmaktadır. İkinci albüm ise, Aşık Veysel’in kendinden önce yaşamış olan 
ustaların eserlerini yorumladığı kayıtlardan oluşmaktadır.



Şenol Göka
T RT Genel Müdürü 
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Biz sesin büyüsüne inandık. 
Görmeden sevdik, görünmeden  
     sevildik. 
Hayal ettik. 
Yüreklerimize gönlümüzce     
    resimler çizdik. 
Hayalgücümüzle dostluğumuzu      
ve dünyamızı süsledik. 
Bir ses. Büyülü bir ses 
Bu sesle dünya tek nefes…




