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TRT, küresel
ölçekte ağırlığı her
geçen gün daha da
hissedilen bir güç.

Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü

Dünyaya
Söyleyecek
Sözlerimiz Var

S

eslerden yaparız sözcükleri. Sesler, sözcüklere dönüştüğünde onlardan bir şarkı, güçlü etki yaratan bir haber ya da bir yorum çıkar. Mesela bazı coğrafyalar, bizim için dokunaklı bir şarkıdır. Dünyanın bazı
köşelerini bir şarkı olarak duyar kalbimiz, öyle söyler dilimiz... Kimi
coğrafyalar, sözlerimizle sarıp sarmaladığımız, koruyup kolladığımız
kadim topraklardır. Bazıları ise yürek sızısıdır; dil lâl, ses ise kalbe gömülen bir çığlık olur sadece...
Bir de sorumlu dünya aktörü olarak söylenmesi gerekenler vardır
dünyaya. Böyle bir aktör ve bölgesinde lider bir ülke olan Türkiye’nin
söyledikleri gibi...
Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var. Bu ülkenin, bu ülke insanının
söyleyecek çok sözü var. TRT, bu sesi, bu sözleri dünyanın her yerine taşıyan güçlü bir araç. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 37 dilde
radyo yayını ve 41 dilde web yayını ile tüm dünyaya Türkiye’nin sesini, sözlerini taşıyor.
TRT, küresel ölçekte ağırlığı her geçen gün daha da hissedilen bir güç.
Dünyaya kendi dillerinde seslendiğimiz radyo ve web yayınlarına,
bir de İngilizce yayın yapan televizyon kanalımız eklendi. TRT World
haber kanalımız şimdiden bir dünya markası olmuş durumda.
Dergimiz Radyovizyon ise, bu alandaki çalışmalara, güncel gelişmelere, akademik bir vizyon ile katkıda bulunuyor. Dış yayıncılık konulu
dosyamızın birinci bölümü dünya ölçeğinde yayıncı kuruluşlar, radyolar ve radyocular tarafından ilgi ile karşılandı. Elinizde tuttuğunuz
sayının da aynı ilgiyle okunacağını düşünüyorum.
Bazen bir şarkıda, bazen bir haberde, bazen bir dergide ama hep
sözcüklerle buluşmaya devam edeceğiz.

Günümüzde
iletişim, yerelden
küresele yayılma
ya da algı
yönetimini inşa
açısından çok
etkili bir güçtür.
Dr. Süleyman ERDAL TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı

Dış Yayıncılığın Geleceği - II

S

evgili okurlar,
Radyovizyon, 22. sayısında da dış yayınların geleceğini
konu ediyor ve bu alanda yetkin isimlerin kanaatlerini siz okurlara taşımaya devam ediyor. Geçen sayıda
özellikle dış yayıncılığın tarihsel süreci ve günümüzdeki durumu ortaya konulmaya çalışıldı. Geleceğe dönük yaklaşımları ise bu sayımızda bulacaksınız.
Dünyaca ünlü kişisel gelişim uzmanı ve stratejist
Anthony Robbins’in iletişimle ilgili yaptığı şu tespitler son derece önemlidir: “ Etkili iletişim iki yönlü bir
süreçtir, bir verici ile bir alıcı arasındaki düşünce alış
verişidir. Her bir tarafın bu sürece katılımı geçmiş
deneyler, değerler, ihtiyaçlar ve duygulardan çıkan
kişisel algılamalara dayanır. Etkin iletişimde bulunabilmek için hepinizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle iletişimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız.”
Günümüzde iletişim, yerelden küresele yayılma ya da
algı yönetimini inşa açısından çok etkili bir güçtür. Bu
gücü doğru kullanabilenler, sahip oldukları değerleri, düşünceleri ve kültürleri, iletişim enstrümanlarını
kullanarak dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan
insanlara tanıtabilir, benimsetebilir ve “farkındalık
oluşturabilirler.” Onların kendileriyle ilgili düşünce ve
değerlendirmelerini değiştirebilirler. Bu açıdan özellikle dış yayıncılık mecrasının, dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanları “hedef kitle ve temel uğraşı alanı”
seçmesi ayrı bir önem arz ediyor. Böylesine yoğun ve
çeşitli “değerler alış verişinin” aracılığını üstlenen medya unsurları ile bunların nasıl ve hangi amaca yönelik

kullanıldığı daha bir öne çıkıyor. Geçmişte dayatılan ya
da propaganda aracı olan iletişim araçları bugün belki
de form değiştirerek klasik diplomasinin tamamlayıcısı
olarak ve “yumuşak güç” şeklinde kendini ifade ediyor.
Diğer bir ifade ile “kamu diplomasisi” kavramını öne
çıkarıyor.
Kamu diplomasisi kavramı aslında yeni bir kavram
değil ancak son zamanlarda olağanüstü şekilde öne
çıkmıştır. Kamu diplomasisini bir ikna süreci, algı yönetimi şeklinde düşünürsek, iletişim araçları algı yönetiminin vazgeçilmezleridir. Size ait olan “iyi, güzel
ve doğru” ne varsa; kültürel, ekonomik, toplumsal,
teknolojik, geleneksel, her unsurun başka bir zihne ya
da kültüre aktarımı belli bir üslûp içinde yapıldığında
bunun kazananı sadece tek taraf olmayacaktır. Etken
ya da edilgeni olmayacaktır.
Dış yayıncılık bağlamında bu süreçlerin kamu diplomasisi şekline evrilmesi, sahip olduğumuz yayın
mecralarını daha kıymetli hâle getirmiştir. Şimdi bu
mecraların etkisinin boyutları, ülkelerin refah düzeyi
ve teknoloji kullanım oranları dikkate alınarak yeniden
şekillendirilmelidir. Görülmektedir ki dış yayıncılık varlığını güçlendirerek sürdürecektir, belki bugünkü formu
gelecekte daha da komplike bir hâl alabilir. Ancak asıl
olan, mesajı veren ile alan arasındaki iletişimde “etik, estetik ve diyalektikten” ödün vermeden çağın teknolojisini ve terminolojisini “doğru” kullanabilmektir.
Dış yayınlar artık taraflı yayın merkezleri olmaktan,
“toplumsal gelecek inşasının” araçları olmaya doğru
evrilen yayıncılığın çoklu evrenleri olacaklardır.
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“Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var. Bu ülkenin, bu ülke
insanının söyleyecek çok sözü var. TRT, bu sesi, bu sözleri
dünyanın her yerine taşıyan güçlü bir araç. TRT Dış Yayınlar
Dairesi Başkanlığı, 37 dilde radyo yayını ve 41 dilde web yayını
ile tüm dünyaya Türkiye’nin sesini, sözlerini taşıyor.”

DIŞ POLİTİKA PERSPEKTİFİNDEN DIŞ YAYINCILIK
SÖYLEŞİ | EBU GENEL MÜDÜRÜ

Şenol GÖKA
TRT Genel Müdürü

ULUSLARARASI RADYO YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
DİJİTAL RADYO DALGALARI AVRUPA’YI AŞIYOR
22

KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA DIŞ YAYINCILIK
21. YÜZYILDA SINIR TANIMAYAN YAYINCILIK

Radyoda Dış Yayıncılık
Bu sayımızda da dış yayıncılığın geleceğini ağırlıklı olarak radyo açısından ele
almaya devam ediyoruz. Dış yayıncılığın dünü, bugünü ve yarınını, yine uluslararası
radyocular, akademisyenler ve alanında yetkin, medya üst yöneticileriyle birlikte
masaya yatırdık.
Radyo duygusaldır. Radyoda dış yayıncılık; gurbetçilerin, soydaşların yüzündeki
gülümseme, yüreğindeki özlemdir. Anavatan hasretine öyle iyi gelir ki, uzakları
yakın eder, sınırları kaldırır. Ülkesi ve gurbetçi ile soydaşları arasında sağlam bir
köprü kurar. Dış yayıncılıkta bu ikili iletişim faaliyetinin en mükemmel somut
örneklerini, TRT Memleketim FM ve Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda yayımlanan
iki programda görüyoruz: “Merhaba Dünya” ve “Dünya Dönerken”... “Stüdyodan”
köşesinde bu iki programımızı tanıtıyoruz.
Radyo bilgidir. Radyoda dış yayıncılık, ülkelerin kendileriyle ilgili her konuda
ilk elden ve en doğru biçimde bilgi aktarımıdır. Uluslararası kamuoyuna doğru
mesajların iletilmesini sağlayan dış yayıncılık esasen aktif bir dış politika aracıdır.
Bu çerçevede ortaya çıkan “kamu diplomasisi” ve “yumuşak güç” kavramlarının dış
yayıncılıktaki etkin rolünü dosya konumuz içerisinde etraflıca ele aldık.
Radyo uyumdur. Radyoda dış yayıncılık, hedef alınan yabancı kamuoyunun dil
ve kültürüne, ilgi alanları ile duyarlılıklarına uygun haber, program gibi iletişim
faaliyetlerinin bütünüdür. Bu çerçevede, dış yayıncının dinleyiciyle iletişiminde
bilgilendirme yapma anlayışı karşılıklı iletişim kurmaya dönüşmüştür. Yanı sıra,
bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine kısa dalga yayıncılığı ile başlayan radyonun,
İnternet teknolojisi, dijital teknoloji ve yeni yükselen medya platformlarıyla uyumu
uluslararası radyocuların değişime kucak açtığı ve uyum gösterdiği alanlardır. Bu
bağlamda, farklı coğrafyalarda bulunan uluslararası radyocuların, sürekli gelişen
ve ilgi gören bu sosyal medya ürünleriyle rekabet edecek yeni stratejileri ve
yeni medya platformlarıyla radyonun uyumu konusundaki görüşlerini sizlerle
paylaştık.
Radyo sanattır. Radyoda dış yayıncılık kelimelerin, hikâyelerin, anlatıların doğru
bilgilerle işlenme sanatıdır. “Radyo Akademi” bölümümüzde ele aldığımız Radyo
Metin Yazarlığı bu sanatı anlatıyor sizlere...
Radyo güvendir. Radyoda dış yayıncılık doğru ve güvenilir bilgi sunmaktır.
Uluslararası radyo yayıncılığının en önemli değeri, dinleyicisine güven
sağlamaktır. Güvenilir, sağlıklı ve doğru bilgiye ihtiyaç duyan dinleyici, ulaşacağı
yeri her zaman bilir. Dış yayıncılığın bugünü ve geleceğinde mutlaka uyulması
gereken, radyoculuğun en önemli erdemidir güven...
Radyo geleceğimizdir. Radyoda dış yayıncılığın geleceği, uluslararası
radyocuların görev tanımlarının doğru belirlenmesi ve uygulanmasıyla doğru
orantılıdır. Dış yayıncılığın geleceğini hep birlikte masaya yatırdığımız çok değerli
akademisyen ve medya üst yöneticilerine dergimize makaleleriyle katkılarından
dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizimle paylaştığınız fikirleriniz, radyoda dış
yayıncılığın geleceğine hizmet edecek çok değerli bir yol çizelgesidir.
Radyo kişiye özeldir ve mutlaka bir mesajı vardır. Radyovizyon, radyo
sevdalılarının dergisidir. Bu sayıda dünya üzerindeki her bir bireye özel bir mesajı
var: Frekansı en güçlü araç, barış ve sevgidir! Radyoyu her açışınızda bu frekansı
hatırlamanız dileğiyle, sevgiyle kalın!

Eda Kotanoğlu Cardona
eda.kotanoglu@trt.net.tr
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EBU Genel Müdürü Ingrid Deltenre:

Etkiliyiz
çünkü birlikte yaratıyoruz
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Yayın Birliği (EBU),
kurulduğu 1950’den bu yana yayıncılık adına
çalışıyor. 66 yıldır üye ve iş ortaklarına yayıncılık
hizmeti götüren EBU’yu kapsamlı olarak tanımak
için EBU Genel Müdürü Ingrid Deltenre ile TRT Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan Hilal Şen bir röportaj
yaptı. EBU’nun tarihi, hizmetleri, geldiği nokta ve
günümüzdeki konumu; hepsi bu röportajda...
Röportaj | Hilal Şen

B

ize EBU’nun tarihini, varoluş sebebini ve üyelik profilini anlatır mısınız?
Avrupa Yayın Birliği (EBU), 1950 yılında Türkiye dâhil 23 ülke kamu yayıncısının güçlerini birleştirmesiyle kuruldu. Birliğin ilk toplantısı 13 Şubat 1950’de İngiltere, Torquay’daki Imperial
Otel’de yapıldı.
O tarihten bu yana Avrupa çapında ve dışında 56 ülkeden 73 aktif üye ile dünyanın
en etkili yayıncılık birliği konumuna ulaştık. Mutlulukla söyleyebiliriz ki aktif üyelerimizin
dışında diğer bütün kıtalardan pek çok yayıncı “iş ortağı” sıfatıyla bizimle ilişki hâlindeler.
EBU; sahip olduklarımızı ve bildiklerimizi paylaşma, tek başımıza yapabileceğimizden
daha iyisini yapmak üzere birlikte çalışma ilkesi üzerine inşa edildi. Bu felsefeden hareketle
mevcut hizmetlerimiz zaman içinde gelişti ve değişti.

6

RADYO v i z y o n
Haber, spor ve müzik paylaşımı yalnızca aktif üyelerimizin katkıları dolayısıyla değil; CBS, CNN, ABC,
NHK, KBS ve CCTV gibi “ortak üye” ve ortaklarımız
sayesinde vazgeçilmez hâle geldi. Ortak yapımlar, örneğin 60 yıl önce başlatılan Eurovision Şarkı
Yarışması, günümüzde hâlâ popüler. Geniş uydu
ve fiber ağlarımız yılda 100 bin saatten fazla canlı
yayın iletiyor ki bu sonuç, bu işte bizi dünya lideri
yapıyor. Yanı sıra, üyelerimiz adına spor ve müzik
telif hakları için pazarlıklar yürüterek gerekli ölçek
ekonomisini yaratıyoruz.
Teknoloji ve Yenileşme bölümümüzün amacı, üyelerimizin en son yeniliklerden hızla haberdar olmalarını ve ihtiyaçları konusunda cihaz üreticileri
ile bağlantı kurmalarını sağlamaktır. Ayrıca, kısıtlı
frekans kaynaklarının (örneğin radyo frekans spektrumu) koordine edilmesi, aynı zamanda telekom
operatörlerinin artan taleplerine karşı korunması

Teknoloji ve Yenileşme ekibimiz,
üyelerimizin analog yayından
dijital karasal yayıncılığa geçiş sağlamalarında yardımcı
olmak için çok çalışıyor. Bu
bağlamda Cenevre’de henüz
sona eren ITU’nun Dünya Radyo Konferansı’nda en azından
2023’e kadar cazip karasal yayıncılık platformunda yeterli
spektrum sağlamak için başarıyla lobi faaliyeti yürüttük. Uzun vade hedefleEBU Genel Müdürü
rimiz çerçevesinde 4K
Ingrid Deltenre
ve diğer standartlar
üzerinde ve stüdyolara
dönük IP teknolojilerinin kullanımı, tavsiye sistemleri ile diğer amaçlar için veri analizi üzerinde çalışmalara devam ediyoruz.

Üyelere ve iş ortaklarına sunulan hizmetler

Ticari faaliyetler açısından da bütün iletim sözleşmelerimizi uzatabildiğimiz için gururluyuz; özellikle de
bütün UEFA futbol maçlarının yayın hizmeti konusunda... Vail’de yapılan FIS Dünya Alp Disiplini Kayak
Şampiyonası’nın ve Kazan’da gerçekleştirilen FINA
Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın yayın hizmetlerini sağlamak 2015 yılının diğer önemli başlıklarıydı.

Yakın zamanda gerçekleştirdiğiniz etkinlikler ve
projelerden bahsedebilir misiniz?

EBU’nun radyo ile ilgili çabaları hakkında neler
söylersiniz?

Günümüzde EBU iki ayrı alanda hizmet sunuyor:
Üyelere sunulan hizmetler ve iş ortaklarına sunulan hizmetler. Üyelerden başlarsam... Haber değişimi programımızı İnternet öncelikli, HD-hazır
ve çok daha esnek olmak üzere modernize ettik.
Hâlihazırda günde 150 adet haber paylaşımı sağlıyoruz.

Geçen yıl Euroradio yaz festivallerinin 20. yıldönümüne tanıklık ettik ve yalnızca yaz mevsiminde
üyelerimize 375 program sunduk. Her yıl klasik, caz,
pop, rock, halk ve dünya müziklerinden oluşan 4
binden fazla konseri paylaşıyoruz. Müzik arşivimiz
çok etkileyici ve muhtemelen dünyanın en büyük
koleksiyonlarından biri...

da bu bölümün amaçları arasında... Hukuk ve Halkla
İlişkiler bölümlerimiz, değişen medya yönetmeliğinin kamu yayıncıları için ulusal çapta ve giderek
artan bir şekilde AB seviyesinde mümkün olan en
iyi yasal çerçevede olmasını sağlıyorlar.

Geçen yıl Viyana’da 60’ıncısı düzenlenen Eurovision
Şarkı Yarışması’yla gurur duyuyoruz. Bu yarışmayı
45 ülkeden 200 milyona yakın kişi izledi. 2 yılda bir
düzenlenen Eurovision Genç Dansçılar Yarışması da
Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen kentinde geçen Haziran
ayında yapıldı. Küçükler Eurovision Şarkı Yarışması
ise ilk kez 21 Kasım’da Bulgaristan’da başarıyla gerçekleştirildi.
Üyelerimiz için spor yayın haklarını sağlamak hâlen asli görevlerimizden biri... 2018-2020 Olimpiyat
Oyunlarının yayın haklarını alamamış olsak da hâlen 28 federasyon ve 19 branşta sözleşmelerimiz
var ve yılda 500 günden fazlasına karşılık gelen 120
etkinliğin yayın hakkına sahibiz.

Uzun vade hedeflerimiz
çerçevesinde 4K ve diğer
standartlar üzerinde
ve stüdyolara dönük
IP teknolojilerinin kullanımı,
tavsiye sistemleri ile diğer
amaçlar için veri analizi
üzerinde çalışmalara
devam ediyoruz.
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Sizce kamu yayıncılarının gelecekte karşılaşacağı
engeller ve fırsatlar nelerdir? Bu bağlamda EBU
üyeleri adına hangi adımları atıyor?

TRT her zaman cömert bir
üye olarak, Eurovision Şarkı
Yarışması'na, iki genel kurula,
pek çok sektörel toplantıya ve
konferansa ev sahipliği yaptı.
Katkıları için TRT’ye minnettarız.

Geçen yıl 80’den fazla radyo istasyonu toplamda 25
bin yayından oluşan konserleri yayımladılar.
Her yıl Haziran ayında Hollanda’da yapılan en büyük radyo etkinliklerimizden biri olan Eurosonic
Festivali’ne katılan 24 üye istasyon, en iyi sanatçıların performans sunmalarını sağlıyor.
Radyo üyelerimiz ayrıca TV-haber paylaşımlarımıza
da erişebiliyor; yanı sıra radyo üyelerimize özel spor
yayın hakları pazarlıklarını onlar adına koordine
edip yürütüyoruz. Çeşitli ortak yapımlar üretiyoruz. Toplantılar, konferanslar ve uzman grupları ile
radyo özelinde stratejik başlıklar üzerinde bilgi ve
deneyim paylaşımı sağlıyoruz.
Eurovision Akademisi üyelerimiz tarafından çokça
kullanılan eğitim fırsatları sunuyor. IESE ve UCLA ile
birlikte sunduğumuz yönetici liderlik eğitim programı, gazeteciler için sunduğumuz zorlayıcı koşullarda çalışma eğitimi ve sosyal medya ile ilgili pek
çok ileri seviye eğitimden de bahsetmeye değer.
Son olarak şunu söyleyebilirim; dijital karasal radyo
ağlarını tanıtmak amacıyla çok çalışıyoruz. FM elbette çok popüler ve güvenilir ancak biz karasal ağların spektrumun kullanımında daha verimli, daha
ucuz işletme maliyetli olduğuna, daha az enerji
harcadığına, daha kaliteli dinleme olanağı sağladığına ve radyoya ses dışında cezbedici ek özellikler
kazandırdığına inanıyoruz.
Ayrıca taşınabilir cihaz üreticileri (telefon ve tabletler) ile lobi faaliyetleri yürüterek ürünlerinde radyo
alıcıları özelliği eklemeleri için uğraşıyoruz. Bu özellik telekom operatörlerinin hizmetlerine ihtiyaç
duymaksızın cihazların normal bir radyo alıcısı gibi
kullanılmasına olanak sağlayacak.

8

Bu konuda iki bağlantılı başlık görüyoruz: Siyasal
bağımsızlık ve sürdürülebilir finans kaynağı. Günümüzde kamu yayıncılarının çoğu programlara
yatırım yapmak için 5 yıl önce sahip olduklarından
daha az bütçeye sahipler. Hizmetlerini gelişen teknolojiye adapte etme çabaları, ulusal ve AB seviyesinde ortaya çıkan ek prosedürler yüzünden törpülenmiş durumda. Yeni küresel oyuncular yayın
hakları, içerik ve yetenek bakımından bize karşı
rekabet içindeler. Bu nedenle üyelerimiz bizimle
hizmetlerimizi, deneyim ve uzmanlığı paylaşmak
ve işbirliği yapmak adına giderek daha istekli oluyorlar.
Şunun da farkındayız ki kamu yayıncıları; programlarının toplum, demokrasi, ekonomi ve kültür üzerindeki olumlu etkilerini kitlelere kanıtlamak için
daha fazla yatırım yapmalılar.
Katkıları için TRT’ye minnettarız
Kurucu ve aktif üyelerden biri olan TRT, EBU için
ne anlam ifade ediyor?
EBU üyeler tarafından yürütülen bir organizasyon.
EBU üyeleri tarafından şekillendirilir ve hizmetleri
üyelerinin sunduğu katkılara bağlıdır. Biz dayanışma ruhunu yaşıyoruz. Etkiliyiz çünkü birlikte
hareket ediyoruz, birlikte çalışıyoruz ve birlikte yaratıyoruz. Ne kadar çok üye katkı sağlarsa hizmetlerimiz o kadar zengin ve daha iyi olur; üyelerimiz
de EBU’dan daha fazla hizmet alabilirler. Çok sayıda
TRT temsilcisi EBU’nun Yönetim Kurulu’nda, Operasyon Konseyi’nde, çeşitli komitelerinde görev
aldı ve EBU’nun bugün temsil ettiği, yaptığı her
şeye katkı sağladı.
TRT her zaman cömert bir üye olarak, Eurovision
Şarkı Yarışması'na, iki genel kurula, pek çok sektörel
toplantıya ve konferansa ev sahipliği yaptı. Katkıları
için TRT’ye minnettarız.

radyo kanalı: 1. Bir yayın akışı çizelgesine
bağlı olarak karasal, uydu ya da kablo aracılığıyla şifreli ya da şifresiz olarak kendisine
tahsis edilen frekanstan ya da ortamdan
resmî olarak yayın hizmetini gerçekleştiren
radyo kuruluşu. 2. Radyo sinyallerinin transmisyonu için tahsis edilen frekans bandı.

R A DYOviz yon

ŞUBAT

13 Dünya
Radyo Günüından
d
Ar

Panelistler: (soldan sağa) TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy,
AÜ İLEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezer Akarcalı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Hilmi Bengi

Birleşmiş Milletler Radyosu’nun
kuruluş günü 13 Şubat (1946),
2011’de Paris’te gerçekleştirilen
UNESCO’nun 36. Genel
Konferansı’nda “Dünya Radyo Günü”
ilan edildi. Radyonun her yıl farklı
bir temayla ele alındığı13 Şubat'ta
bu yılın teması, “Olağanüstü Hâl ve
Felaket Durumlarında Radyo” idi.
UNESCO Türkiye Millî Komitesi
tarafından Radyo Televizyon
Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)
ve Anadolu Ajansı işbirliği ile
düzenlenen panele AÜ İLEF ev
sahipliği yaptı. Alanında uzman
iletişimcileri bir araya getiren paneli
Radyovizyon okurları için izledik.
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Olgu Tokdemir

"İ

nsani krizler ve felaketler insanlık için korkunç sonuçlar doğurarak dünya çapında artış göstermektedir ve bazı durumlarda yılların çabası sonunda
kaydedilen gelişmeye zarar vermektedir. Harabelerin ortasında kalındığında ve bir acil durum karşısında, radyo çoğu zaman kurtuluşun aracıdır. Kalıcılığı karşılaştırılamaz bir avantajdır; çoğu zaman
sarsıntılara dayanma ve koruma, kurtarma mesajlarını diğer kitle iletişim araçlarından daha iyi ve hızlı
bir şekilde mümkün olduğunca daha çok insana
aktarabilme imkânıyla hayat kurtarır.” *
“Radyoyu diğer kitle iletişim araçlarından ayıran
özellikleri nelerdir?” diye sorulsa, genellikle düşünmeden sıralayıveririz: Radyo hayalgücüdür, sestir,
her ortamda her koşulda size eşlik edebilir, ekonomiktir, samimi ve içtendir.

RADYO v i z y o n

Panelde, toplumsal kriz
ve felaketler bağlamında,
özellikle Ortadoğu’da
yaşanan savaş ve
çatışmaların yol açtığı
göçün göçmenler,
göçmen çocuklar
açısından ortaya koyduğu
sorunlar da ele alındı.

Öyle ya, hangi mecrayı bu kadar sahiplenip
“benim...” deriz radyodan başka? İster dinlenen
radyo kanalını işaret etsin, isterse aracın kendisini,
bana aittir o, bana özeldir. Radyonun günlük hayat
rutinimizin en önemli eşlikçilerinden biri olması
durumu, olağanüstü hâl ve felaket anlarında daha
güçlü bir anlam kazanıyor. Hiç yaşanmaması arzu
edilen böyle anlarda radyo yaşamsal bir mecraya
dönüşüyor.
UNESCO, bu yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nün
ana konusunu, “Olağanüstü Hâl ve Felaket Durumlarında Radyo” olarak belirlemiş. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 95’ine ulaşabilme kabiliyetiyle
dünyanın en yaygın kitle iletişim aracı olan radyonun, özellikle doğal afet zamanlarında üstlendiği
role vurgu yapılması amaçlanmış.
Radyo, teknolojik üstünlüğü ile merkezden uzak
topluluklar için bir yaşam köprüsü âdeta. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin verilerine göre,
dünyada evlerin yüzde 75’inde radyo bulunuyor.
Günümüzde kullanılan haberleşme teknolojilerine
göre nispeten basit ve masrafsız olduğu için, özellikle bütün iletişim ve ulaşım altyapısının hasar gördüğü felaketler sırasında yaşamsal bir iletişim ortamı oluşturuyor. Felakete maruz kalanların en temel
ihtiyaçlarının koordinasyonunda, hızlı ve güvenilir
bilgi akışının sağlanmasında en etkin araç. İnternet
ve mobil uygulamalar, radyonun etki alanını ve potansiyelini daha da artırıyor.
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun “Olağanüstü
Hâl ve Felaket Durumlarında Radyo” temalı paneli,
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)

Amber Türkmen: Eğer bilgi güç sağlıyorsa, bu gücü en hızlı
sağlayan kitle iletişim aracı hâlâ radyodur.

ve Anadolu Ajansı işbirliği ile Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Panelde, toplumsal kriz ve felaketler bağlamında,
özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaş ve çatışmaların yol açtığı göçün göçmenler, göçmen çocuklar
açısından ortaya koyduğu sorunlar da ele alındı.
Akademisyenlerin, konunun uzmanlarının ve radyocuların bilgi paylaşımında bulunduğu panelin
ilk oturumunda konuşmacı olarak yer alan TRT
Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen, yerel istasyonlardan dünya servislerine uzanan bir yelpazede dinleyiciye farklı seçenekler sunan radyonun
kitleler üzerindeki etkisine ve işlevlerine değindi;
kriz anları radyo yayıncılığının temel esaslarını dile
getirdi. Olağanüstü hâl ve felaket durumlarında
radyo yayıncılığını üç aşamalı olarak değerlendiren
Türkmen, olay öncesi hazırlık, kriz ânı ve sonrasında
uygulanan stratejiyi örneklendirerek aktardı.
“Radyo güçtür... Türkiye’nin 1999 yılında yaşadığı
deprem radyonun ne kadar vazgeçilmez olduğunu hepimize gösterdi. İlk haberleri radyodan aldık. Sabaha karşı evlerimizden fırladık ve gelişmeyi arabalarımızdaki radyodan dinledik. Eğer bilgi
güç sağlıyorsa, bu gücü en hızlı sağlayan kitle
iletişim aracı hâlâ radyodur. Üstelik sınırları aşan
bir hızla...” **
Fotoğraf | Hüseyin Öğretmen

* UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın 13 Şubat 2016
Dünya Radyo Günü Mesajı. Kaynak: UNESCO Türkiye Millî
Komisyonu resmî web sitesi.
** TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen
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DOSYA
DIŞ YAYINCILIĞIN

GELECEĞİ - II

DIŞ POLİTİKA PERSPEKTİFİNDEN DIŞ YAYINCILIK
DİJİTAL RADYO DALGALARI AVRUPA’YI AŞIYOR
ULUSLARARASI RADYO YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA DIŞ YAYINCILIK
ULUSLARARASI RADYOCULUKTAKİ DEĞİŞİMLER VE ÖNLEMLER
21. YÜZYILDA SINIR TANIMAYAN YAYINCILIK
SBS RADYO: SİZİ AVUSTRALYA’DA EVİNİZDE HİSSETTİRMEK İÇİN 40 YILDIR ÇALIŞIYORUZ
DAHA İYİ SPOR HABERCİLİĞİ İÇİN ABU’NUN YENİ STRATEJİ GELİŞTİRMESİ
DIŞ YAYIN ARACI OLARAK RADYONUN GELECEĞİ
ULUSLARARASI YAYINCILIK ARACI OLARAK RADYONUN GELECEĞİ
WEB DİPLOMASİSİ, SOSYAL MEDYA VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ULUSLARARASI RADYO YAYINCILIĞI
ULUSLARARASI YAYINCILIK-HEDEF KİTLESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
RADYONUN YALNIZCA RADYODAN DİNLENDİĞİ YILLARDA TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU
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Naci Koru
Dışişleri Bakan Yardımcısı,
Büyükelçi

David Fernández
Quijada
Avrupa Yayın Birliği (EBU)
Kıdemli Medya Analisti

Steve Ahern
AHERN Medya ve Eğitim
Genel Müdürü

Doç. Dr. Enderhan
Karakoç
Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo,
TV ve Sinema Bölümü
Öğretim Üyesi

Wang Gengnian
Çin Uluslararası Radyosu
Başkanı

Dr. Mike McCluskey

Mandi Wicks

Jiang Heping

Doç. Dr. Metin Kasım

Paul FIRTH

Uluslararası Medya ve
Yayıncılık Danışmanı

SBS Radyo Ses ve
Dil İçerik Müdürü

ABU Spor Başkanı ve
Spor Kontrolörü, CCTV

Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo,
TV ve Sinema Bölümü
Öğretim Üyesi

Babcock
International Group
Radyo Müdürü

Yrd. Doç. Dr.
Ali Murat Kırık
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo,
TV ve Sinema Bölümü
Öğretim Üyesi

Miroslawa Wielopolska

Eugene Cojocariu

Turgay Pasinligil

Silesia Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Uluslararası Romanya
Radyosu Yöneticisi

İzmir Radyosu
Prodüktör
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DIŞ POLİTİKA PERSPEKTİFİNDEN DIŞ YAYINCILIK
Naci Koru

G

ünümüzde “yumuşak güç” ve “kamu diplomasisi”
kavramları dış yayın ve dış politika arasındaki bağı
açıklamaya yetmiyor. Zira dış yayıncılıkla dış politikamız arasında, bu kavramların ötesine geçen bir
ilişkinin olduğunu düşünüyorum.
Uluslararası ilişkilerde devletler arası ilişkilerin esas
olduğu dönem hızla sona ermekte ve kamuoyu algısı önem kazanmaktadır. Kamuoyu gücünün bu
denli arttığı bir dünyada, bir ülke kendi algısını ve
itibarını yönetemezse, itibarı kendi doğal ritmiyle
ilerlememekte, başkaları tarafından yönetilir hâle
gelmektedir. Bu da kendi kaderi üzerinde egemen
olmak zorunda olan bir ülke için kabul edilebilir
bir risk değildir.
Geleneksel diplomasi, devletler arası ilişkilerin yürütülmesine ilişkin bir enstrüman olarak
tanımlanırken; kamu diplomasisi, devletler ile
iç-dış kamuoyu arasındaki ilişkileri yürütmeye yönelik bir kavrama işaret etmektedir. Kamu diplomasisinin hayati özelliği, geleneksel diplomasinin
ulaşamayacağı yerlere gidebilmesidir.
Ayrıca, bizleri bu kavramlarla tanıştıran Prof. Dr.
Joseph Nye’nin da belirttiği gibi, çağımızda “bilgiye erişim” kıt kaynak olmaktan çıkmış, “kamuoyunun dikkatini çekmek” ise kıt kaynak hâline gelmiştir. Öte yandan, devletin halkıyla iletişiminde
“bilgilendirme yapma” anlayışı terk edilmiş, bunun
yerini “karşılıklı iletişim kurma” almıştır.
Bu çerçeveden düşünüldüğünde, vatandaş ve
soydaşlarımızla doğrudan iletişim kurarak karşılıklı
etkileşimi güçlendirme imkânı vermesi, geleneksel diplomasinin ulaşamadığı kitlelere kolaylıkla
ulaşabilmesi, uluslararası kamuoyuna doğru mesajların iletilmesi gibi değeri tarif edilemeyecek
kadar büyük imkânlar sağlayan dış yayıncılık, etkin
bir dış politika aracı olarak görülmelidir. Zira bu şekilde ülkeler kendileriyle ilgili konularda ilk elden
ve en doğru biçimde bilgi aktarıp, diğer halklar nazarındaki imajlarını olumlu yönde şekillendirmeyi
hedeflemektedirler.
Yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türkiye kökenli insanımız, bizim yumuşak gücümüzün en
önemli unsurları arasında yer almaktadırlar. Her bir
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vatandaşımız ülkemizi tanıtan birer elçidir. Elçilerimizin ülkeleriyle bağlarını her zaman güçlü tutmaları, gelişmeleri yakından takip etmeleri, çeşitli
konulardaki tezlerini bilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle, radyo yayıncılığı, yurt dışında doğup büyümüş gençlerimizin
ve soydaşlarımızın Türk dili bilgilerinin geliştirilmesi, Türk müziğine ilgilerinin sürdürülmesi, Türkiye
hakkındaki güncel gelişmeleri takip edebilmeleri
gibi konularda hayati önem taşımaktadır.
Ülkemizde 1927 yılında başlayan düzenli radyo
yayıncılığının dış politikamızla olan doğrudan ilişkisi o tarihten bu yana sürekli olarak gelişmiş ve
güçlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935
yılında TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada,
radyonun ulusal kültür için gerekli olduğu kadar,
uluslararası ilişkiler yönünden de yüksek önemi
haiz olduğunu belirtmesi, radyonun Cumhuriyetimizin ilk zamanlarından itibaren dış politikamızda
ağırlık kazandığını ortaya koymaktadır.
Hatay’ın ülkemize katılması sürecinde halka tezlerimizin anlatılması, Kore Savaşı’na giden askerlerimize manevi destek sağlanması, 1950’li yılların
sonlarından itibaren Kıbrıs konusundaki görüşlerimizin iç ve dış kamuoyu ile paylaşılması, radyonun

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1935 yılında
TBMM’nin açılışında yaptığı
konuşmada, radyonun ulusal
kültür için gerekli olduğu
kadar, uluslararası ilişkiler
yönünden de yüksek önemi
haiz olduğunu belirtmesi,
radyonun Cumhuriyetimizin
ilk zamanlarından itibaren
dış politikamızda ağırlık
kazandığını ortaya koymaktadır.
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dış politikamızla doğrudan ilişkisini gösteren, tarihsel önemi haiz satırbaşlarıdır.
Radyonun, yurt dışında günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesinin miladı ise 60’lı
yılların başında yabancı ülkelere çalışmak üzere giden işçi kardeşlerimize yönelik yayınlardır. Bilhassa
Almanya’ya çalışmak üzere giden vatandaşlarımız
için hazırlanan ilk program 1963 yılında Türkiye’nin
Sesi Radyosu’nda yayımlanmıştır.
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun getirdiği memleket
havasının 35 yılı aşkın meslek hayatımda ve görev
yaptığım her ülkede bana yaşattığı mutluluğu her
zaman büyük bir tebessümle hatırlarım. İnternet,
uydu kanalları gibi iletişime çok büyük hız ve rahatlık kazandıran araçlar olmadan önce bizler için
memleket, Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan aldığımız seslerdi.
Gelinen aşamada Türkiye’nin Sesi’nin 36 yabancı dilde yayın, 41 dil ve lehçede web gazeteciliği
yapabilecek bir noktaya ulaşması hepimizi gururlandırıyor. Modern teknolojinin sağladığı tüm
imkânlardan istifade eden, İnternet yayınlarıyla,
‘podcast’lerle, mobil uygulamalarla, her vatandaşımıza her an ulaşabilmeyi hedefleyen radyomuz,
dün olduğu gibi bugün de, anavatanı, memleket
hasreti çekenlere götürmeyi sürdürüyor.

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun
getirdiği memleket havasının
35 yılı aşkın meslek hayatımda
ve görev yaptığım her ülkede
bana yaşattığı mutluluğu her
zaman büyük bir tebessümle
hatırlarım. İnternet, uydu
kanalları gibi iletişime
çok büyük hız ve rahatlık
kazandıran araçlar olmadan
önce bizler için memleket,
Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan
aldığımız seslerdi.

TRT Memleketim FM
Yazımın son bölümünü özellikle TRT Memleketim
FM’e ayırdım. Bakanlığımızla TRT arasında imzalanan bir protokolle yayın hayatına başlayan Memleketim FM’in gelişmesi ve yurt dışında yaşayan
vatandaş ve soydaşlarımızın buluşma kanalı hâline gelmesine şahsen büyük önem veriyorum.
Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde memleketleriyle bağlarını koruyabilmeleri ile anadillerini
ve geleneklerini unutmadan, bulundukları ülkelere uyum sağlamaları her zaman en büyük arzumuz
oldu. Bu arzumuzun hayata geçirilmesine yönelik
çalışmalarımız, 7 Mayıs 2015 tarihinde kurulan ve
“www.memleketim.gov.tr” adresinden ulaşılabilen
“Yurt Dışı Türkler İletişim Portalı”yla somutlaştırılmıştır. Söz konusu portal; eğitim, gençlik, spor,
sanat, kültür, bilim, ekonomi, ticaret ve aile konularını kapsayan birçok alanda takipçilerini ortak bir
noktada buluşturan bir içerik sağlamaktadır.
Memleketim FM, portalımızın en önemli sacayaklarından birini teşkil etmektedir. İnternet üzerinden ulaşılabilen Memleketim FM’de sanattan
konsolosluk bilgilerine, haberlerden Türk müziğine kadar uzanan çok geniş bir perspektifte yapılan
yayınların giderek daha geniş bir kitleye ulaşmakta
olduğunu memnuniyetle görüyoruz.
Dışişleri Bakanlığı olarak TRT’nin bu son derece
önemli girişimine elimizden gelen tüm desteği
sağlamaya özen gösteriyoruz.
Bu çerçevede, Bakanlığımızdan çeşitli seviyedeki
mensuplarımız her hafta canlı yayınlara katılarak
gündemdeki konulara ilişkin görüşlerimizi aktarıyor, vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyorlar.
Ayrıca, yurt dışındaki misyon şeflerimiz programa
canlı bağlantılarla katılıyor ve görev bölgelerine
ilişkin yararlı bilgileri paylaşıyorlar. Bu şekilde vatandaşlarımızın kendilerini temsil eden görevlilerle doğrudan temasını daha da güçlendirmeyi
hedefliyoruz.
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun yıllarca büyük başarıyla sürdürdüğü memleketin sesini taşıma ve vatan
hasretini dindirme görevlerini şimdi Memleketim
FM başka bir mecrada yerine getiriyor. Teknolojinin
sunduğu tüm imkânların ve çağdaş iletişim araçlarının kullanıldığı bu yeni alana destek vermek, Dışişleri Bakanlığı’nın büyük gururla yerine getirdiği bir
sorumluluk ve ben de bunun bir parçası olduğum
için büyük mutluluk duyuyorum.
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DİJİTAL RADYO DALGALARI AVRUPA’YI AŞIYOR
David Fernández Quijada

T

RT 2015 sonlarında, Ankara ve İstanbul’da yeni dijital radyo hizmetlerini test etmeye başladı. Sonuç
olarak, Türkiye şu an ulusal pazarda dijital radyo yayını yapan 22 Avrupa ülkesinden biridir.
Geçen yılın öne çıkan gelişmelerinden bazıları
gösteriyor ki, dijital radyo Avrupa’da ilgi çekmeye
başlamıştır. Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki
araçların yüzde 60’tan fazlası standart olarak dijital radyo ile donatılmakta, Almanya ve Norveç’te
iki ticari radyo FM vericilerini dijital radyoya yönelmek üzere gönüllü olarak kapatmış bulunmakta ve
Avrupa’nın en büyük pazarı ve 4 milyondan fazla
hanenin en az bir DAB+ alıcısına sahip olduğu
Almanya DAB+’ya geçişi hızlandırmaktadır. Üstüne üstlük Norveç 2017’de FM radyoyu sonlandırıp
tamamen dijital radyoya geçiş için tarihî bir karar
almıştır.
Dijital Şart
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok
Avrupa ülkesinde FM frekans bandı çok kalabalıktır ve seçeneklerini genişletmek ya da radyo
pazarına katılmak isteyen yayıncıların taleplerini karşılayacak teknik çözüm ise neredeyse hiç
yoktur. Aynı zamanda, orta dalga da giderek
zayıflamaktadır; Almanya 2015’te orta dalgayı
sonlandırmış ve Fransa’da bu bantta sadece bir
radyo kalmıştır.
Bu bağlamda, dijital radyo bu tür yayıncılara çözüm sunmakta ve aynı zamanda dinleyicilere sunulan seçeneğin değerini artırmaktadır. Örneğin,
Avrupa’daki 7 kamu ve 1 özel dijital radyo istasyonu,
çocuklara yönelik yayın yapmakta ancak analogda
bu kesime yönelik bir seçenek sunmamaktadır.
Yaşlı nüfus da kendi dillerinde kendi ilgilendikleri
konulardan bahseden dijital radyo istasyonlarını
müzikleriyle birlikte dinleme seçeneğine sahipken,
analogda çok az çalınan azınlık müzik türleri şöyle
dursun, FM’de çok yaygın olmayan haber ve spor
temalı dijital radyo istasyonları pek çok Avrupa ülkesinde görülmeye başlanmıştır.
DRM standardını kullanan istasyonlar –örneğin
Hindistan– dünyanın diğer yerlerinde pazar
avantajına sahip olabilir, ancak Avrupa pazarında sağlam bir şekilde tercih edilecek tek standart
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DAB+’dır. Cihazlar 12 Euro gibi düşük giriş fiyatından Çek Cumhuriyeti’nde bulunabiliyor. Oto üreticileri aşamalı olarak bu standardı araçlara eklemekte ve bu tür bir iş modeli işlemeye başlamış
durumda... Eski bir standart olan DAB’yi kullanan
pazarlar, daha etkili ve ucuz olan DAB+’ya geçmeye başladılar.
İnternet radyosu bir alternatif değil
Dijitalleşme, radyo hizmetlerini yayma açısından
pek çok yeni seçenek sunmuş olmakla birlikte, karasal radyo, dinleyiciler için hâlâ bir temel teşkil ediyor. DAB ya da DAB+’nın yaygın olduğu ülkelerde
radyo yayınlarının dinlenme oranları İnternet radyo
yayınınkinden çok daha fazladır; Birleşik Krallık’ta
bu oran 4’e 1, Danimarka ve Norveç’te 2’ye 1’dir;
İsviçre ise dinleyicilerin her iki radyoyu da benzer
oranlarda dinlediği tek ülkedir. Açıkça görülüyor ki,
bu durumda, pazarlar arasındaki farklılıklar ve İnternetin yaygınlığı ya da online, dijital, karasal ve
analog seçenekleri gibi pek çok faktör rol oynuyor.
Ancak, pek çok durumda, DAB ya da DAB+ çok
gelişmiş olmasa da İnternet radyoculuğu dinleyici
rakamları açısından önemsiz kalıyor. 2014 yılında,
Almanya’da 2500’den fazla İnternet radyo istasyonunun dinleyiciye günlük erişme oranı yüzde 6.2
idi. İspanya’da bu oran 2015 yılı için yüzde 3.7 oldu.
Sadece dijital değil, aynı zamanda hibrit
DAB ve DAB+ olsun ya da olmasın, radyo pazarında, hem analog ya da dijital yayınları hem de
İnternet içeriğini alabilen hibrit radyo cihazlarının
gelişmesine dair bir eğilim vardır. FM sinyalini alabilen ve bunu İnternetteki üst veriyle birleştirebilen, dolayısıyla da kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir DAB+ frekans ayarlayıcısıyla donatılmış
bir akıllı telefon içinde bir hibrit radyo 2016 yılında
mümkün gözüküyor. Yeni cihazların İnternet bağlantısı sayesinde de arabalar hibrit radyo hizmetlerinin alınacağı yeni bir alan hâline geldi.
Bu yüzden hibrit radyoyu destekleyen endüstriyel
oluşum RadioDNS, yayıncılara kendi üst verilerini,
görsellerini ve interaktif özelliklerini öne sürmelerine izin vermekte, bu sayede de radyonun o çok
beğenilen sadeliğine sofistike bir katman eklemektedir.

RADYO v i z y o n
İleriki adımlar
Dijital radyo belli başlı alanlarda ilerleme kaydetmektedir. Örneğin, dijital radyo ile donatılmış arabaların yaygınlaşması öncü pazarlarda iyice hız
kazandı; buna daha kolay ve ucuz satış sonrası
hizmetler dâhildir. Bu eğilim, Almanya ve İtalya gibi
öncü araba pazarları, dijital radyoyu araba üreticileri
için daha çekici bir satış argümanı hâline getirerek
hızla büyümeye devam ettikçe, ivme kazanacaktır.
Benzer şekilde, DAB+’yı küçük ölçekli yayıncılar için
daha uygun fiyatlı hâle getiren ucuz iletim çözümleri
dâhil, bölgesel ve yerel hizmetler de çarpıcı biçimde
genişlemektedir. Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki
yıllarda dijital radyoyu daha çok dinleyip onun hakkında daha çok konuşacağız anlamına geliyor. Umudumuz geleceğin dinleyiciler için daha gelişmiş,
daha zengin ve tercihen daha cazip olmasıdır.

Dijitalleşme, radyo
hizmetlerini yayma açısından
pek çok yeni seçenek sunmuş
olmakla birlikte, karasal
radyo, dinleyiciler için hâlâ bir
temel teşkil ediyor. DAB ya
da DAB+’nın yaygın olduğu
ülkelerde radyo yayınlarının
dinlenme oranları İnternet
radyo yayınınkinden çok daha
fazladır.

ULUSLARARASI RADYO YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
Steve Ahern

İ

çinde bulunduğumuz on yılın sonunda dünya
nüfusunun neredeyse tamamının akıllı telefonlara
erişimi olacak. Teknolojik alanda ve içeriği izleyiciye ulaştırmada yaşanan gelişmeler, uluslararası
radyo yayıncılığının aktarım ve tüketilme şeklini
temelden değiştirdi. İnternete erişimi olan akıllı
telefonlar, iletişim ve bilgiyi cebimize kadar taşımış
durumda... Söz konusu aletler dünyanın en güçlü,
taşınabilir, kişisel iletişim araçları ve şu âna kadar yapılmış en güçlü bilgi üretim ve tüketim makineleri...
Dünyanın bilgisini alıp cebimize koyuyorlar.

nının genişletilmesiyle birlikte dâhil oldu. Dünyanın en büyük vericisi İnternet ise kitlelere ulaşmada
üçüncü büyük genişlemeyi mümkün kıldı. Mobil
teknolojiler bunu daha da ileri götürerek masaüstü
bilgisayarların ötesine geçip tüm bilgiyi ceplerimize getirdiler.

Uluslararası yayıncılığın dönüşümü

İçerik -tabiri caizse- lokma büyüklüğünde parçalar
hâlinde paketlenmeli ve İnternette kolayca araştırılabilir, sınıflandırılabilir, erişime uygun biçim ve
format aralıklarında sunulmalıdır.

Medya, on yıllardır aralıksız değişim geçiren teknoloji ve tüketim örüntülerine uyum sağlıyor, ancak
bu son tüketim devrimi şimdiye kadar görülen en
belirgin devrim.
Geleceği yakalamak isteyen uluslararası yayıncılar
değişimi kucaklamak zorundalar. Bunun için de iletişim araçları üzerinde geçmişe nazaran daha fazla
kontrole sahip izleyicilerin var olduğu günümüz
dünyasına uyumlanmak zorundalar.
Bilindiği gibi uluslararası yayıncılık kısa dalga radyo
yayınlarıyla başladı. Televizyon ise radyoya, uydu
aracılığıyla aktarım ve tekrar-yayın düzenlemeleri
sayesinde sinyallerin geliştirilmesi ve kapsama ala-

Görüşlerini dünya sahnesine çıkarmak isteyen, bakış açısının tüm dünya tarafından bilinmesini arzulayan her ülke, günümüzde web diplomasisini ve
toplumsal katılımı, diğer geleneksel uluslararası
yayın stratejileriyle birleştirmek zorunda...

Geleneksel radyo ve televizyon program formatları; tek-yönlü, doğrusal yayın akışına göre tasarlanıp
aktarılıyordu. Ancak günümüzde bu durum izleyicilere ulaşmak için geçerli tek yol değil artık.
Günümüzün tüketicisi içeriğe istediği herhangi bir
zamanda ve kolaylıkla ulaşmayı umuyor. Çapraz
kontrol yapacağı, etkileşime geçeceği ve kendi içeriğini yaratabileceği bir ortamı arzuluyor.
Yayıncılar da artık sadece izleyicileri için içerik oluşturmuyor, izleyicileriyle birlikte içerik oluşturuyorlar.
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Hedef izleyicide değişiklikler
Güç dengesi değişti. Uluslararası yayıncılar şimdilerde farklı bir bakış açısına sahip, akıllı telefona
ve İnternete erişimi olan herhangi biri tarafından
içeriklerinin parçalara ayrılmasını, analiz edilmesini, kendilerine meydan okunmasını ve içeriğin
neredeyse ezilip püre hâline getirilmesini beklemelidirler.
Web diplomasisinin geçerli olduğu bu yeni çağda
başarılı olmak için siyasetçilerin, dışişleri bakanlarının ve yayıncıların, tartışma, fikir alış verişi ve münazarayı çoklu platformlarda kucaklayacak daha incelikli ve çok yönlü mesajları tasarlamaları gerekiyor.
Aksi hâlde göze alacakları risk şudur:
İzleyiciler onları bypass ederek kendi tartışmalarına
yer açacak ve onları dışta bırakarak fikir alış verişi
yapacakları yeni bir dünya yaratacaklardır.
Bu modern çağda, herhangi bir uluslararası yayıncı
kendi içeriğini; işitsel ve görsel formatlarda, tanımlayıcı veriden zengin parçalar hâlinde -ki araştırılabilir olsunlar- ve izleyiciyi çeşitli sosyal medya platformlarına dâhil edecek şekilde vermelidir.
Uluslararası yayıncılığın değerleri
Bugün bir uluslararası yayıncı için güvenilir olmak
her zamankinden daha fazla önemlidir. Güven; dürüstlük, tutarlılık, denge ve katılımla geliyor.
Güveni idame ettirmek için uluslararası yayıncılar,
kendi millî görüşlerini içeren, aynı zamanda başka
bakış açılarının da varlığını kabul eden, onlara da
yer veren programlar yapmalılar.
İzleyiciler yayına sokulan her programı artık başka
kaynaklardan da kontrol edebilirler -ki yapıyorlarve eğer onları kandırdığınızı düşünmeye başlarlarsa güvenlerini kaybetmeniz an meselesidir.
Uluslararası yayıncılıkta yeni stratejiler
Katılım, denge ve güven, içerik için yeni stratejilerdir. Hem doğrusal formda hem de doğrusal olmayan formda yapılan yayınlar için, tabiri yerindeyse
tek ısırımlık parçalar hâlinde tüketilebilecek dizinli
içerik üretmek, program yapılandırması için uygulanacak yeni bir stratejidir.
Yeniden-kodlanabilir (transcoded) çoklu-platform
içeriğinin, tüm iletişim araçlarında doğru düzgün
bir şekilde çalışacak ve sosyal medyada da yayımlanabilecek şekilde üretilmesi yayıncılık için yeni bir
stratejidir.
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Siber uzayda, tıklanma ve
güvenilir olma arasında
verilen sürekli bir savaş var.
İtibar sahibi, güven duyulan
uluslararası yayıncılar
öncelikle “güvenilir olmayı”
talep etmeliler.

Uluslararası yayıncılığın bir aracı olarak radyonun geleceği
Ücretsiz/şifresiz yapılan radyo yayını, uluslararası
yayıncılık içeriğini yaymak için kullanılan en önemli
yollardan biri olarak yerini şimdilik koruyor; ancak
uzun vadede gelecek, dijital yolla aktarım ve mobil
akıllı telefon alıcılarında yatıyor.
Dijital radyo aktarımı daha kaliteli yayın sağlıyor ve
akıllı telefonlarla diğer dijital medya tüketimi araçlarına uyumlanmak için daha doğru bir format. Dolayısıyla bu aletler, ücretsiz/şifresiz dijital yayınlara
erişim sağlamak için alıcı çipleri bünyelerine dâhil
etmeliler.
Şimdiki durumda, yerel yeniden-yayın düzenlemeleri hâlâ önemli, ancak zaman içerisinde bu
ortaklıkların stratejik önemi değişecek ve yayıncılık
ortakları, stratejik çoklu-platform ve sosyal medya içeriği paylaşımı düzenlemelerine, uluslararası
program besleme ağına bir dokunuşla basitçe geçmekten daha fazla önem verecekler.
Uluslararası yayıncılıkta içeriğin önemi
Siber uzayda, tıklanma ve güvenilir olma arasında
verilen sürekli bir savaş var. İtibar sahibi, güven
duyulan uluslararası yayıncılar öncelikle “güvenilir
olmayı” talep etmeliler; bunu dürüst ve dengeli
bir şekilde, iyi araştırılmış ve zekice kotarılmış içerik
üreterek yapabilirler. Bu tutum, çok büyük olasılıkla
sizi kısa vadede tıklanma şampiyonu yapmayacak.
Ancak zaman içerisinde size “güvenilir ve sorumlu
bir yayıncı” imajı çizecek ki bu durum siz yayıncılara, çoğu zaman birer balondan ibaret olan tıklanmalardan daha fazla hizmet edecektir ve izleyici
şundan emin olacaktır: Güvenilir, sağlıklı ve doğru
bilgiye ihtiyaç duyduğum zaman tüm bunlara yeterince ulaşabileceğim bir yer var.
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Yeniden, yeni bir başlangıç yapmak
Şimdi benden yepyeni bir uluslararası yayıncılık
organizasyonu kurmamı isteselerdi, asla geçmişin
yayıncılarına benzer yapıda bir şirket kurmazdım.
Aralıksız gerçekleşen değişimden korkmayan, hantallıktan arınmış, esnek ve çevik bir yapı kurardım.
Takım temelli ve yatay düzlemde işleyen, dikey
hiyerarşinden olabildiğince uzak bir örgütsel organizasyon oluştururdum. Program öncesi, boyunca
ve sonrasında izleyicilerin çoklu-platformlar aracılığıyla katılımının sağlanması bir zorunluluk olurdu.
Hootsuite ve Tweetdeck gibi araçlarla dışarıdan gelen içeriğin izlenmesi, yapım ofisleri ve haber odaları için bir norm, bir kural hâline gelirdi.

Sonuç olarak, dışarıda uluslararası yayıncıları bekleyen bir “Cesur Yeni Dünya” var. Korkutucu, heyecan
uyandıran, her şeyin ötesinde en ayırt edici özelliği
alıştığımızın dışında, farklı olan bir dünya...
Buna hazır mısınız?

REFERANSLAR
1. Ericsson Mobile Report, www.ericsson.com/ericssonmobility-report
2. Rewind Radio, www.rewindradio.com
3. Hootsuite, www.hootsuite.com
4. Tweetdeck, www.tweetdeck.com

KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA DIŞ YAYINCILIK
Doç. Dr. Enderhan Karakoç

K

amu diplomasisi kavramını tarihsel olarak çok gerilere götürmek mümkündür. Esasta teknolojideki
hızlı gelişme, dünyadaki küreselleşme süreci ve soğuk savaşın ortadan kalkması, diplomasi kavramını
20. yüzyılın son çeyreğinde daha da önemli hâle
getirmiştir.
Özellikle, 20 ve 21. yüzyıla damgasını vuran iletişim
teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan iletişim kurma yöntemi, coğrafi sınırları aşarak
zaman ve mekân kavramını daha anlaşılır kılmıştır.
Dış dünya ile kurulan ilişkilerin artık mihenk taşı
olan kitle iletişim araçları, önemini her geçen gün
artırmıştır. Uluslararası dış yayıncılık olarak nitelendirdiğimiz bu iletişim araçları, teknik imkânları akıllı
kullandığında bir ülkenin kamu diplomasisinde en
önemli gücü hâline gelmektedir.
Artık sadece devletlerin ve siyasilerin değil, uluslararası sahada hükûmet dışında sivil toplum kuruluşları, ekonomik organizasyonlar ve medyanın etkili olduğu bir dünyada yaşadığımız gerçeğini göz
önünde bulundurmamız bir gerekliliktir. Bu sürecin
altında yatan en temel etken hiç şüphesiz teknolojide meydana gelen baş döndürücü gelişmedir.
Kanadalı iletişimci McLuhan’ın Global Köy (The
Global Village) teorisinde bahsettiği gibi, iletişim
araçlarının dünyanın her tarafına yayılması dünyayı küresel bir köye dönüştürmüştür. Enformasyon
çağı olarak da nitelendireceğimiz bu çağ, toplumları hiçbir dönemde olmadığı kadar etkilemiştir.

Burada esas olarak sorulması gereken soru, kamu
diplomasisinin günümüzde üstlendiği fonksiyonlar
ve neden bu kadar önemli olduğudur. Hiç şüphe
yok ki kamu diplomasisi, sadece iktidarlarla değil
aynı zamanda kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla etkileşim içermesiyle geleneksel diplomasiden
farklılık gösterir. Kamu diplomasisi bir ülkenin kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konularda diğer
ülkeleri anlama, bilgilendirme, etkileme ve yönlendirme vasıtası olarak kendi menfaatlerini koruma
çabasıdır.
Gelişmiş merkez ülkeler kamu diplomasisinde kitle
iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanırken gelişmekte olan çevre ülkeler ise enformasyon, ekonomi, kültür ve siyaset sistemlerini etkin olarak kullanamamaktadırlar. Durum böyle olunca uluslararası
alanda devletlerin ilişkileri her ne kadar çok yönlü
olarak algılansa da tek yönlü bir kazanım üzerine
kurulu gelişme arz etmektedir.
Örneğin, ABD Enformasyon Ajansı 100’den fazla
ülkede çeşitli kitle iletişim araçları ve farklı organizasyonlar ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Özellikle Voice Of America (VOA) isimli radyonun,
her hafta 43 dilde 1.500 saat yayınla dünya çapında 141 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir (www.amerikaninsesi.com). Benzer şekilde
ABD’nin Irak’la savaşı süresince de CNN ve CNN
ile ortaklığı bulunan yayın kuruluşlarının ABD çıkarlarına uygun olarak yayın yaptığı bilinmektedir.

19

R A DYOviz yon

Dünyaya ağırlıklı olarak
Türkçe yayın yapan TRT Türk,
Türkiye ile Türk insanını tanıtan
programlarıyla, haber, kültür
ve sanat yayınlarıyla, yurt
dışında yaşayan vatandaş ve
soydaşlarımızın Türkiye ve Türk
kültürüyle olan bağlarını devam
ettirme amacı taşımaktadır.

Ayrıca, 1932 yılında Birleşik Krallık’ta kurulan ve 32
farklı dilde uluslararası yayın yapan BBC, ülke çıkarlarının korunmasında aktif rol oynamıştır. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Mısır ve başta İngiltere ile
Fransa arasında yaşanan 1956 yılında başlayan ve
bir süre daha devam eden Süveyş Kanalı Krizi’nde
de bölge Mısır halkının BBC Dünya servisini takip
etmesi nedeniyle faal görev üstlenmiştir. Yine, TV5
Monde ve France 24 kanallarının, Fransa’nın kamu
diplomasisinde etkin biçimde kullandığı araçlar
olduğu bilinmektedir. TV5 Monde’nin yayınlarında
da aynı BBC’nin yayınlarında olduğu gibi yayınların,
bir zamanlar Fransa’nın elinde olan kolonilere ya da
Afrika kıtasına göre düzenlendiği bilinmektedir.
Benzer örnekleri uluslararası haber ajanslarında ve
haber akışında görmek mümkündür.
AP (Associated Press)/ABD, AFP (Agence France
Presse)/Fransa ve Reuters/İngiltere sömürgeleştirdikleri ülkelerde büyük bir etkinlik kurmuşlardır.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi kamu
diplomasisi sürecinde bir ülkenin yabancı medyada nasıl yer aldığı çok önemlidir. Çünkü medya
yoluyla yapılan yayınlar bir ülkenin, uluslararası algılanma yönetimini etkilemektedir. Bu algılama bir
ülkenin uluslararası toplumlarda imajının inşasında
olumlu veya olumsuz bakış açısının oluşmasına yol
açmaktadır. Bu nedenle kitle iletişim araçları kamu
diplomasilerinin bir parçası hâline gelmiştir.
Michael Kunczik 1997 yılında “Images of Nations
and International Public Relations” isimli eserinde,
kitle iletişim araçlarının etkisinin bir ülkenin insanlarının diğer ülkelerin kişileri ve hükûmetleri hakkındaki imajlarını şekillendirdiği konusunda şüphe
olmadığını söyleyerek kitle iletişiminin, yabancı
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ülkeler hakkındaki enformasyonun büyük bir parçasını yaydığını ifade etmiştir. Kamu diplomasisi
oluşturmak için kullanılacak medya aracının ne olacağı ve bu medya aracı ile iletilecek mesajların nasıl
oluşturulacağı, etkili bir kamu diplomasisi yaratmak
için önemlidir. Mesajın nasıl gönderileceği de etkiyi
artıran önemli bir faktördür. TV, gazete, radyo, sinema, dergi, İnternet vb. araçlar kullanılacağı gibi
hepsi bir arada uzman ekiplerce kullanılmalıdır.
Türkiye’de dış yayıncılık
Türkiye ise dış yayıncılık alanında son senelerde
büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede
2009 yılında yayına başlayan TRT-Kurdî, uluslararası
Kürtçe yayın yapan kanalıyla Türkiye’nin uluslararası
ve özellikle bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine olumlu
katkı sağlamaktadır.
Mart 2009’da yayına başlayan TRT Avaz ise, Ortadoğu’dan Kafkaslar'a 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yaklaşık 250 milyon nüfuslu coğrafyaya hitap ediyor. Başta Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve
Türkiye olmak üzere 8 ülkeden ve bu ülkelere özgü
8 dilde, Uzakdoğu’dan Balkanlara uzanan coğrafyada yaşayan Türk dünyasına yönelik yayın yapan
kanal, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasında
dil ve düşünce birliği kurmaktadır.
Türkiye’yi İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve
Türkçe ile 5 farklı dilde dünyaya tanıtan TRT Belgesel
kanalı, 17 Ekim 2009 yılında yayına başlamıştır. Kanal; tarih, toplum, doğa, çevre, spor, kültür-sanat,
bilim, teknoloji alanlarında belgesel programları
yayımlıyor.
Dünyaya ağırlıklı olarak Türkçe yayın yapan TRT
Türk, Türkiye ile Türk insanını tanıtan programlarıyla, haber, kültür ve sanat yayınlarıyla, yurt dışında
yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye ve
Türk kültürüyle olan bağlarını devam ettirme amacı taşımaktadır.
Türkiye’nin uluslararası yayın alanında ve özellikle
bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine olumlu katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TRT-El Arabia ise Nisan
2010’da yayına başladı. Türkiye ve Arap âlemini
birçok paydada buluşturmayı amaçlayan kanal
zengin bir içeriğe sahiptir. Arapça konuşan 22 Arap
ülkesine ve Arapça konuşanlara yönelik yayın yapan kanal, 350 milyon nüfusa sahip Arap ülkeleri
ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir.
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Son olarak, dünyaya tamamen İngilizce olarak yayın yapacak olan haber kanalı TRT World, test yayınlarına devam etmektedir (http://www.trt.net.tr/
kurumsal/TelevizyonTanitim.aspx).
Diğer yandan TRT Radyo’nun yayınları da ulus içinde olduğu kadar, uluslararası ilişkilerimizi olumlu
yönde etkileyen dış yayınların öncüsü konumundadır. TRT TSR, TRT Radyo Kurdî, TRT Radyo-1, TRT
FM, TRT Radyo-3, TRT Nağme, TRT Türkü, TRT Bölge
ve Kent Radyoları, Türkiye’nin her yerinde, uydudan ve İnternet üzerinden de bütün dünyada dinlenebilmektedir.
Yukarıdaki bahsettiğimiz örneklerden hareketle
kamu diplomasisini aslında devletlerin “yumuşak
gücü”nün bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. Özellikle bir devletin ekonomik, siyasi,
kültürel, turizm vb. alanlardaki fikirlerini sınır ötesi
ülkelere ulaştırması, tanıtması ve bilgiyi paylaşması, dünya ile bütünleşmesi dış yayıncılık faaliyeti
ile mümkündür. Uluslararası önemli konularda bir
ülkenin dünya kamuoyunu kendi yanına çekmesi,

kendi tezlerinin savunulmasında diğer ülkelerin yürütmüş olduğu propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmada veya çözüm önerilerinde dış yayınlar hayati
rol oynar. Sonuç olarak medyayı doğru kullanmak,
kamu diplomasisinde verilmesi gereken mesajların etkisini belirleyen temel bir unsurdur diyebiliriz.
Çünkü medyanın, doğru bilgiyi aktarma ve yanlış
bilinenleri düzeltme amacıyla kullanılması durumunda, daha etkili sonuçlar elde edilebileceği
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Hiç şüphe yok ki, tarafların birbirlerini doğru ve tam olarak anlayabilmelerinin yolu ise etkili ve kesintisiz bir iletişimden
geçmektedir.
Küresel rekabetçi bir yapıda her ülke kendi politikalarını belirlerken rekabet ve işbirliği stratejilerini
de oluşturmak zorundadırlar. Bu bağlamda Türk dış
yayınlarının, 21. yüzyılın bu gerçekleri karşısında
Türkiye’nin dış dünyaya açılan ve çok yönlü işlev
üstlenen yeni stratejileri göz önünde bulunduran,
teknolojiyi her alanda etkin kullanan diğer ülkelerle
rekabet eden konumda olması gerekir.

ULUSLARARASI RADYOCULUKTAKİ DEĞİŞİMLER VE ÖNLEMLER
Wang Gengnian

U

luslararası radyoculuk, doğuşundan bu yana geçen süre içinde medya kuruluşlarınca belli amaçlarla yürütülen çok uluslu bir iletişim faaliyetidir.
Bu faaliyet, uzun mesafede iletişim kurulmasına
imkân vermesi, geniş bir alanı kapsaması, etkili
olması ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşabilmesi

tüm ülkelerin temel çıkar ve endişeleri de durmadan yeniden düzenlenmekte, kamuoyunda da
etraflı değişimler yaşanmakta... Bu yeni değişimler karşısında, uluslararası radyoculuğun önünde
zorlukların yanı sıra fırsatlar da bulunuyor.

uluslararası radyoculuk alanında kendilerini etkin

Uluslararası radyoculuk çevreleri, ancak bu gelişmelere ayak uydurarak gerekli tedbirleri almaları
ve kendilerini aktif olarak dönüştürmeleri hâlinde
medya dünyasındaki rekabette üstünlük kazanabilecek, uluslararası kamuoyunda söz hakkı elde
edebilecek, rekabet kabiliyetini ve iletişim etkisini
yükseltebileceklerdir.

şekilde göstermeye başlamıştır.

Tüm dünyaya yayın yapan tek ulusal radyo

Günümüzde, dijital teknoloji, İnternet teknolojisi

1941 yılında kurulan Çin Uluslararası Radyosu
(CRI), şu an Çin’de tüm dünyaya yayın yapan tek
ulusal radyo konumundadır. Aynı zamanda dünyanın en çok dilde yayın yapan radyosu olarak
bilinmektedir. Çin Uluslararası Radyosu’nun temel ilkeleri, “Çin’i dünyaya tanıtma, dünyayı Çin’e
tanıtma, dünyayı dünyaya anlatma ve Çin halkı ile
dünya halkları arasında karşılıklı anlayış ve dost-

gibi özelliklere sahiptir. Kısa dalga radyo yayınları,
uzun süredir uluslararası radyoculuk için kullanılan başlıca yöntem niteliğindedir. 1990’lı yıllardan
bu yana FM bandından yayınlar, uydu televizyonu ve İnternet gibi yeni iletişim platformları,

ve büyük veri teknolojilerinin hızla gelişmesiyle
birlikte yeni yükselen medya platformları da her
geçen gün değişiyor ve bu da geleneksel radyoculuğa daha önce eşine rastlanmamış bir etki getiriyor. Uluslararası radyoculuk, artık muazzam bir
değişimle karşı karşıya... Ekonominin küreselleşmesi ve siyasi çeşitliliğin derinleşmesiyle beraber,
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luğu pekiştirme” olarak belirlenmiştir. Radyo son
yıllarda, uluslararası radyoculuk alanındaki kural
ve gelişmelere ayak uydurarak, “multimedyanın
bütünleşmesi, kapsamlı medyanın gelişmesi ve
yeni tip çağdaş kapsamlı uluslararası medya grubunun oluşturulması” stratejik hedefleri doğrultusunda, iletişim kabiliyeti, etkisi ve rekabet gücü
gibi önemli açılardan gözle görülür başarılar kaydetmiş, dünyanın başlıca medya organlarıyla arasındaki gelişmişlik farkını hayli kapatmıştır.
Çin Uluslararası Radyosu, günümüzde Çin’in dış
iletişim ve tanıtım cephesinde önemli bir güç hâline gelmiştir. Gerek yayın yapılan dil sayısı, gerek
yayın süresi, gerekse de dinleyicilerde uyandırılan
yankı açılarından dünyadaki başlıca medya organları arasında yer almaktadır.
Radyo; işleyiş yapısı, yayın, yapım ve yayımlama
kabiliyeti, yurt dışı şube sayısı, insan kaynakları,
teknik donanım ve iletişim etkileri gibi endekslere bakıldığında, gelişmiş ülkelerin medya organlarıyla arasındaki mesafeyi giderek kapatmaktadır;
bazı endekslerde dünyadaki en ileri seviyeye ulaşmış veya ileri seviyeye yaklaşmıştır.
Çin Uluslararası Radyosu, her gün Türkçenin de
aralarında bulunduğu 65 dilde yayın yapıyor.
Günlük sunulan işitsel programların süresi 4 bin
800 saati, görsel programların süresi ise 560 saati aşmış durumda... Buna paralel olarak; radyo,
televizyon, gazete, İnternet ve cep telefonu gibi
farklı iletişim araçlarından en iyi şekilde faydalanıyor. Çin Uluslararası Radyosu’nun resmî haber
sitesi “CRI Online”, 61 dilde yayın yapıyor. Bu site,
dünyada en çok dilde yayın yapan medya sitesi
konumundadır. Sitenin sunduğu ana dilde yayın

Çin Uluslararası Radyosu,
gerek yayın yapılan dil sayısı,
gerek yayın süresi, gerekse
de dinleyicilerde uyandırılan
yankı açılarından dünyadaki
başlıca medya organları
arasında yer almaktadır.
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hizmetleri, şu anda tüm dünya nüfusunun yüzde
98’ini kapsıyor. CRI, önümüzdeki günlerde mobil
yeni medya inşasını güçlendirmeyi, böylece uluslararası etkisini daha da artırmayı planlamakta...
Çin Uluslararası Radyosu, uluslararası radyoculukta
meydana gelen yeni değişimlere ayak uydurmak
için yeni tedbir arayışlarını yoğunlaştırmış; medyadaki değişim karşısında kapsamlı medya gelişme
stratejisini, uluslararası kamuoyundaki değişimler
karşısında ise kapsamlı iletişim içerikleri stratejisini
hazırlamıştır.
Kapsamlı medya gelişme stratejisi
CRI bu bağlamdaki çalışmalarını üç başlık altında
yürütmektedir.
1. Geleneksel medyadan çağdaş medyaya
dönüşüm
Geleneksel uluslararası radyoculuk alanında gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında
nispeten büyük bir gelişmişlik farkı mevcuttur. Bu
fark, kısa bir süre içinde kapatılamaz. Ancak, çok
sayıda yeni medya aracının uluslararası radyoculuk alanında kullanılması, gelişmekte olan ülkelerin ilgili becerilerini artırması için de iyi bir fırsat
sağlamaktadır.
Çin Uluslararası Radyosu, son yıllarda, geleneksel radyoculuk alanında sahip olduğu nitelikleri
korumanın yanı sıra, İnternet üzerinden radyo
ve televizyon yayınları, cep telefonları için radyo
ve televizyon yayınları ile mobil İnterneti geliştirmek için büyük çaba harcıyor. Böylece, geleneksel medya ve yeni medya arasındaki etkileşim ve
kaynaşmayı hızlandırdı.
Şu anda CRI çatısı altında PC, mobil ve TV’den
oluşan yeni bir medya sistemi faaliyet göstermektedir. CRI dijital, İnternet ve büyük veri teknolojilerinden faydalanarak, haber toplama, hazırlama ve
prodüksiyon becerilerini kapsamlı şekilde ilerletmiş; miniblog, Wechat ve APP gibi sosyal medya
araçlarını da kullanarak, uluslararası radyoculukta
erişim kapsamı, verimlilik ve rekabet gücünü artırmıştır.
2. Tek yönlü yayıncılıktan kapsamlı yayıncılığa dönüşüm
Günümüzde çeşitli medya kolları arasında derinliğine bir kaynaşma yaşanıyor. Küresel medyanın
gösterdiği bu önemli gelişme eğilimini yakından
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izleyen CRI da radyo yayıncılığı temelinde görsel
medya, basılı medya, İnternet ve mobil uygulamalara dayalı multimedya inşasını hızlandırdı.
Radyo, 2012 yılında “Çoklu medya kollarının kaynaşması ve kapsamlı medyanın gelişmesi” stratejisini ortaya koydu.
Çin Uluslararası Radyosu; radyo yayınları, görsel
medya, İnternet medyası, basılı medya ile film ve
televizyon dizi çevirilerinden sorumlu bir yayın
grubu oluşturmuş, böylece bu beş medya kolu
arasında fikir, marka, platform, abone, yapılandırma ve sermaye açılarından kapsamlı bir kaynaşma gerçekleştirmiştir. Bu beş medya kolu birbirini
tamamlarken, ortak gelişme gerçekleştirmiştir.
CRI, önümüzdeki günlerde de beş medya kolu temelindeki kaynaşmanın canlılığına ve ilgili çeşitli
yöntemlere dair arayışlarını sürdürecek. Böylece
yurt içi ve yurt dışını kapsayan, çok fonksiyonlu ve
kapsamlı çağdaş bir iletişim sistemi oluşturmaya
çalışacak.
3. Yalnızca yurt dışına radyo yayını yapmaktan, uluslararası iletişim sağlayan medya
anlayışına dönüşüm
Yabancı ülkelere radyo yayıncılığı ile uluslararası
iletişim arasındaki temel fark şudur: Dış radyo yayınları, yayıncının yön verdiği bir iletişim modelidir; uluslararası iletişim ise izleyiciler tarafından
yön verilen bir iletişim modelidir.
Uluslararası iletişim kurallarına da uygun düşen
bu model, uluslararası iletişimin içerik, yöntem ve
usulleri açılarından mevcut şartlara ve gelişmelere göre işlemekte, sanatsal niteliğe önem vermekte ve iletişimde kalite ile verimliliği ön planda
tutmaktadır.
Çin Uluslararası Radyosu, “Çin perspektifi, küresel
vizyon ve insan odaklı anlayış” çizgisini izleyerek,
uluslararası kamuoyunda ifade yolu oluşturmakta, hem Çin hem Batı tarafından ortaklaşa benimsenebilecek yeni kavramlar ve yeni ifade tarzları
aramakta, böylece iletişimin samimiyet, yenilik,
verim, etki ve güvenilirliğini artırmaktadır.
Yanı sıra, Çin’e dair öyküleri etkileyici şekilde anlatırken, Çin’in sesini etkin olarak aktarmakta ve
böylece Çin’e ait özellikleri yansıtmaktadır.
Günümüzde Çin Uluslararası Radyosu'nun medya
gelişme stratejisinde önemli ilerlemeler kaydedil-

Çin Uluslararası Radyosu,
miniblog, Wechat ve APP
gibi sosyal medya araçlarını
da kullanarak, uluslararası
radyoculukta erişim kapsamı,
verimlilik ve rekabet gücünü
artırmıştır.
miş, yeni tip çağdaş kapsamlı iletişim grubunun
inşasında gözle görülür başarılar sağlanarak büyüklük, işleyiş kapasitesi ve iletişim verimliliği sürekli genişletilmiştir.
Kapsamlı iletişim içerikleri stratejisi
CRI, kapsamlı iletişim içerikleri stratejisi açısından
çabalarını genel olarak aşağıdaki üç noktada yoğunlaştırmıştır:
1. Dünyanın Çin’i en iyi şekilde tanımasını
sağlamak
Çin’deki gelişmelerin, dünyanın gelişmesine
önemli katkılar sağladığı uluslararası platformda
kabul görmektedir. Ancak, Çin ve diğer ülkeler
arasındaki etkileşimin güçlenmesiyle birlikte,
değer yargıları ve siyasi sistemlerdeki farklılıklar
gibi nedenlerle uluslararası toplumun Çin’i yanlış
anlaması, hatta Çin’e karşı önyargılı davranışlarda
bulunmasına sıklıkla rastlanabilmektedir.
İşte Çin Uluslararası Radyosu’nun önemli bir misyonu, Çin’in gerçek yüzünü dünyaya tanıtmak ve
diğer ülkelerin halklarının Çin hakkında ayrıntılı
bilgi edinmesini sağlamaktır.
Radyo, uluslararası topluma Çin halkının eşitlik ve
çifte kazanç temelinde diğer ülkelerin halklarıyla
temas kurmaya hazır olduğunu anlatmaktadır.
Nitekim Çin halkının değer yargıları, Çin toplumunda tarihten beri süregelen değişimlerin bir
sonucu olmakla birlikte, diğer ülkelerle uzun yıllardır gerçekleştirilen temasların da bir ürünüdür.
Çin’deki siyasi rejim tercihi de doğal ve tarihsel bir
süreç olup Çin’in koşullarına uygun düşmektedir.
Çin Uluslararası Radyosu, uluslararası iletişim sağlarken, Çin’in vizyonunu dünyaya sunmakta, Çin’i
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Çin Uluslararası Radyosu,
önümüzdeki günlerde
Türk medya kuruluşları dâhil
tüm ülkelerdeki
medya kuruluşlarıyla
işbirliğini güçlendirmeye,
uluslararası radyoculuğun
ülkelerin ulusal çıkarlarının
korunması ve
insanlığın gelişiminin
hızlandırılması için
önemli katkılar yapmasını
sağlamaya hazırdır.

dünyaya izleyicilere hitap edebilecek tarzda hem
canlı hem de somut şekilde anlatmakta ve Çin’in
bölgesel ve küresel konulara ilişkin tutumlarını
objektif şekilde aktarmaktadır.
2. Çin’in barışçı ve dostça düşüncelerini diğer
ülkelere aktarmak
Çin, barışsever bir ülkedir. Geçen 2 bin yıl içinde
Çinli filozoflar, “barışın değeri” ve “uyum ancak
farklılık” düşüncelerini ortaya koymuştur.
Filozoflar, insan ile doğa, insan ile insan ve insan
ile kendi iç dünyası arasında uyuma önem verir;
aile üyeleri arasında, komşular arasında ve farklı
ülkeler arasında barış isterler.
Radyonun önemli bir çalışması da bu yöndeki düşünceleri dünyaya aktarmaktır. Nitekim Çin Halk
Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu dönemde Çin,
barış içinde bir arada yaşamaya dair uluslararası
ilişkiler ilkesine öncülük etmiştir.
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Günümüzde Çin, ortak kader topluluğu düşüncesini ileri sürmüştür. Anlaşmazlıkların barışçı
yollardan çözülmesinden yana olan Çin, farklı
medeniyetler arasında diyalog ve değişimin hızlandırılması, çifte kazanca dayalı işbirliğinin yoğunlaştırılması ve böylece insanoğlunun ortak
refah ve gelişmeye kavuşmasını istemektedir.
3. Dünyada adil ve rasyonel bir küresel yönetim sistemi oluşturmak
Uluslararası radyoculuk, bir devletin kalkınma
stratejisine ve diplomasisine de hizmet etmektedir. Küresel yönetim sisteminde reformun kritik
bir noktada bulunduğu dönemde, Çin ve Türkiye dâhil olmak üzere yeni yükselen piyasalar ve
gelişmekte olan ülkeler hızla ilerlemekte, bu ülkelerin uluslararası etkilerinde sürekli artış yaşanmaktadır. Böylece, yakın çağda uluslararası güç
dağılımında temel bir değişim görülmüştür.
Çin, küreselleşme eğiliminin derinleştiği ve çıkarların iç içe geçtiği bir dönemde, küresel işlerin
tüm dünya ülkeleri arasında ortak koordinasyona
ihtiyaç duyduğunu savlamaktadır.
Şiddete ve savaşa dayanarak çözüm aramak, çağımıza uymayan bir tutumdur. Uluslararası ilişkiler
veya kurallar bir veya birkaç ülke tarafından belirlenmemelidir.
Bu nedenle Çin Uluslararası Radyosu, uluslararası
yayıncılık yaparken, ortak istişare ve koordinasyona dayalı küresel yönetim sistemine öncülük
edecektir.
Yeni yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin uluslararası örgütlerdeki temsil hakkı, söz
hakkı ve kural belirleme hakları artırılmalıdır. Bu
suretle, küresel yönetim sisteminin, daha çok ülkenin siyasi iradesini ve çıkarlarını yansıtması sağlanmalıdır.
Çin Uluslararası Radyosu, önümüzdeki günlerde Türk medya kuruluşları dâhil tüm ülkelerdeki
medya kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeye,
uluslararası radyoculuğun ülkelerin ulusal çıkarlarının korunması ve insanlığın gelişiminin hızlandırılması için önemli katkılar yapmasını sağlamaya
hazırdır.
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21. YÜZYILDA SINIR TANIMAYAN YAYINCILIK
Dr. Mike McCluskey

D

ijital medyanın çok hızlı bir şekilde büyüyüp gelişmesi izleyiciler için mümkün olan tercihlerde müthiş bir artışa yol açtı ve artık ulusal sınırlar izleyicileri
yerli içerikle kısıtlayamaz durumda...
Dahası web, genişbant ve mobil aktarım sistemlerinin iletişim teknolojilerinde kullanılmasıyla günümüzde her yayıncı uluslararası birer yayıncı hâline
geldi. Aynı zamanda dünya nüfusunun yüzde 40’ı
aktif olarak İnternet kullanıyor, dolayısıyla da her
biri içerik sağlayıcı olmaya aday ve istekliler.
21. yüzyıl izleyicisinin önemli bir bölümü her gün
yaptığı katkılarla hem içerik sağlayıcı hem de bu
içeriğin tüketicisi konumunda yer alıyor. Bu durum
ona yeni bir ad verdi: üreten-tüketici/prosumer
(pro-(ducer+con)-sumer)
Yurttaş yayıncılar uluslararası sınırları geçiyor
Uluslararası yayıncı olabilmek için bir insanın ihtiyacı olan şeyler; bir bilgisayar ya da akıllı telefon ve
YouTube, kendi web siteleri, blogları ya da sosyal
medya gibi İnternet temelli platformlarda içerik yayımlama kapasitesi.
YouTube üzerinden yayın yapan Pew Die Pie adlı
kanal, dünya genelinde en fazla yüklemenin yapıldığı ve 2015 Eylül itibariyle sağladığı video görüntüleri için 10 milyarın üzerinde küresel tıklanma
alan, dünya genelinde de 39 milyonun üzerinde
düzenli abonesi olan bir kanal.
Bu izleyici verilerini bazı büyük uluslararası yayıncılarla karşılaştıralım: 2015 yılının Mayıs ayında BBC’nin birleşik, haftalık küresel izleyici sayısı
308 milyondu ve National Geographic kanalının
“Kozmos” dizisi 13 bölüm için küresel olarak toplam
135 milyon kişi tarafından izlendi.
Bu yayıncılar şimdi, kendi hazırladıkları sosyal medya içeriğini web arayıcılığıyla kitlesel küresel izleyiciye ulaştırma yetisine sahip eğlence endüstrisinden
kişiler, ünlüler, sıradan insanlar, şirketler, reklamcılar
ve evden yayın yapan yayıncılarla rekabet ediyorlar.
Neden uluslararası yayıncılıkla uğraşmalıyız?
Herhangi bir ülkenin uluslararası yayıncılık servisinin ana amaçlarından biri -özellikle kamu yayıncısı ise- kendi ülkelerinin iç meselelerini ve kendi
halklarının bakış açısını, belirli bir bağlam dâhilinde,

dünyadaki çeşitli milletlerin içinde var olan farklı dil
gruplarından ve farklı kültürlerden gelen izleyici
kitlesine anlatmaktır.
Kültürel olarak çeşitlilik arz eden uluslararası izleyiciye özgü ve özel bir içeriğin uygun bir bağlama
yerleştirilmesi, yerel izleyici için üretilmiş içeriğin
İnternet aracılığıyla basit bir şekilde sunulmasıyla
sağlanamaz.
Yerel içerik bir ülkenin kendi insanlarının dil ve kültürünü hedef alır. Bu içerikten bazısı her ne kadar
uluslararası izleyici tarafından çekici bulunsa da
(yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları ve diyaspora
grupları dâhil) yerel meselelerin ve iç pazar için hazırlanan eğlence programlarının büyük bir bölümü
diğer kültürlerden gelen insanların ilgisini çekmeyecek, ilgi uyandırmayacaktır; meğer ki hedef izleyici kitlesinin ilgi alanlarını ve duyarlıklarını yansıtır
hâle getirilerek yeniden bir format verilmiş olsun.
Bugün içeriğin farklı kültürler için bağlama oturtulmasının rolü, 'ülkenizin ses'inin tüm dünyada
duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha
önemlidir.
Uluslararası yayıncılar için en büyük sınav, kendi
programları ile haber ve sosyal medya gibi ürettikleri diğer içerikleri, hedef aldıkları çeşitlilikteki izleyici kitlesine hitap etmesi için cazip ve uygun bir
şekilde ve aynı çeşitlilikte paketlemektir.
Bulacakları bu ambalaj milyarlarca insana ulaşan
diğer sosyal medya ürünleri kadar çekici olmalıdır.
Uluslararası yayıncılık için yeni bir model
Dijital medyanın görünen manzarası giderek artan
bir hızla değişmeye devam ederken, uluslararası
yayıncılar yeni ve gelişen medya platformlarına
uyum sağlama ihtiyacı duyacaklar.
Dünyanın herhangi bir yerindeki izleyicilerin kendi tercih ettikleri herhangi bir yerde ve zamanda
içeriklerine ulaşabilmelerini garantiye almak için
uluslararası yayıncılar yeni teşebbüsleri, işletmeleri
büyük bir hızla kurmaya ve deneyimlemeye hazırlıklı olmalılardır.
Bu yeni ve değişen çevrede, uluslararası yayıncılar,
kendi değerlerini ve amaçlarını yansıtan, kültürel
olarak uygun içerik sağlamaya odaklanma ihtiyacı
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duyacak ve bu içeriğin çeşitli versiyonlarını çeşitli
farklı platformlar için üreterek sosyal medya kullanıcıları ve diğer yayıncılar tarafından farklı biçimlerde paylaşılması, tekrar Tweet edilmesi ve tekrar
aktarılması için çalışacaklar.
Radyonun güçlü geleceği
Şu anda dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlası
aktif olarak İnternet kullanıyor. Ancak kaynak eksikliği, okur-yazar olmama, ilgisizlik ya da yeterli fırsat
bulamama nedeniyle hâlâ çok sayıda insanın düzenli ve etkili bir şekilde ulaşabildiği İnternet erişimi
yok. Bu insanlar için radyo en ucuz ve en ulaşılabilir
medya aracı olarak yerini koruyor. Radyo, pek çok
izleyici için hâlâ arzu edilir nitelikler barındıran, dinleyicinin pasif olarak (karşılıklı etkileşime girme özelliğine sahip olsa da) yararlandığı işitsel bir araçtır.
Çok etkin bir şekilde bir radyo programını araba
kullanırken, ders çalışırken, iş yerinde ya da spor yaparken dinleyebilirsiniz; oysa radyo dışındaki tüm
diğer medya içerikleri, en azından iki duyunuzla
-görme ve dokunma- aktif katılımınızı talep eder.
Buna ek olarak, radyo, doğal ya da insan kaynaklı
afetlerde tüm diğer altyapılar yerle bir olurken sağ-

lam bir biçimde ayakta kalabilen en güçlü iletişim
aracıdır. Büyük felaketlerde elektrikler kesilince, tüm
televizyonlar, cep telefonları ve İnternet çalışmaz
hâle gelir. Bu nedenle, topluma direnç kazandırmak ve ihtiyaç zamanlarında hayati olan iletişimin
devamını sağlamak için radyo en sağlam ve güvenilir kitle iletişim aracı olmaya devam edecektir.

Bu makalenin yazılmasında referans olarak kullanılan bazı linkler
Netimperative
http://www.digitalstrategyconsulting.com/netimperative/
news/2015/03/top_100_youtube_channels_double_audience_in_a_year.php
BBC Media Centre
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2015/combined-global-audience
Socialbakers YouTube Channels
http://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/
Internet World Stats
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
World Radio Days Statistics
http://www.diamundialradio.org/en/content/celebrating-radio-statistics

SBS RADYO: SİZİ AVUSTRALYA’DA EVİNİZDE HİSSETTİRMEK İÇİN
40 YILDIR ÇALIŞIYORUZ
Mandi Wicks

H

er 2 dakika 12 saniyede bir Avustralya’ya yeni bir

Böyle yaparak, farklı tüm bireylerini kapsayan ve

göçmen geliyor. Her 4 Avustralyalıdan 1’i İngilizce

farklılıklarını göz ardı etmeden bir arada tutan bu

dışında başka bir dil konuşuyor.

toplum yapısına katkıda bulunuyor.

2015 yılında bu ilk kuşak Avustralyalıların sayısı 120

1970’lerin başında Avustralya ilk defa çok-kültürlülük

yılın en yüksek sayısına ulaştı ve ülke dışında doğan

politikasını uygulamaya başladığında, o zamanın

Avustralya nüfusu yüzde 28’i buldu.

hükûmeti ülkeye yeni giriş yapan göçmenlerle ile-

Modern Avustralya’yı bugün, başarılı ve çok kültürlü bir toplum hâline getiren, onu uluslararası olarak
da diğerlerinden ayıran işte bu denli çeşitli bir nüfusa sahip olmasıdır.
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tişim kurmak için bir yol bulması gerektiğini hemen
fark etmişti; ayrıca göçmenlerin zaruri hükûmet hizmet ve bilgilerine eriştiklerinden ve Avustralya’daki
yaşama uyum sağlayıp yerleşik hâle geldiklerinden
de emin olmak istiyordu.

Avustralya kamu yayıncısı SBS (The Special

İşte SBS Radyo tüm bu ihtiyaçlardan doğdu. SBS ilk

Broadacsting Service/Özel Yayıncılık Hizmeti), kültü-

başta gönüllülük esasına göre çalışan, 8 dilde yayın

rel çeşitliliğin bir arada eridiği bu potayı destekleye-

yapan küçük bir radyo kanalıyken, şimdi 4 müzik

rek televizyon, radyo ve dijital platformlar aracılığıyla

kanalı, haftada 265 saat özgün, Avustralya odaklı

ülkede var olan bu çeşitliliğin onanması, kutlanması

haber yayını yapan ve 74 dilde program çizelge-

ve kucaklanması için tüm Avustralyalıları teşvik edi-

sine sahip dünyanın en büyük çok-kültürlü radyo

yor, onlar için bir ilham kaynağı olmaya çalışıyor.

istasyonu hâline geldi.
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SBS Radyo’nun odağında göçmenlerin kendilerini
Avustralya’da evlerinde hissettirmelerini sağlamak
var. Göçmenlere, Avustralya’da yerleşik hâle gelirken ihtiyaç duyacakları hizmet ve kaynaklara ulaşmaları için gereken bilgiyi, hepsinin kendi dillerinde
sunmak SBS’in amacı. Avustralya haberlerini kapsayan yayınlarında, göçmenlerin sesinin duyulmasını
sağlıyor ve onların hikâyelerini paylaşarak geldikleri
kültürleri öven, tanıtan programlar yapıyor.
Avustralya, kültürel olarak karmaşık yapısı içinde
büyümeye devam ederken, ülkenin ekonomik ve
toplumsal refahı, çeşitlilik barındıran göçmen toplumu olarak yarattığı devamlı başarıya gittikçe artan bir şekilde bağımlı hâle geldi, dolayısıyla SBS’in
verdiği hizmetler bugün, 40 yıllık tarihi boyunca
olduğundan çok daha anlamlı ve yerini bulmuş
durumda...
SBS Radyo, toplum içindeki kültürel bariyerlerin yıkılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor; birleşmiş,
karma bir toplumun şekillenmesine daha fazla
hikâyeler anlatarak yardımcı olmayı ve tüm göçmenlere Avustralya’daki hayata katılımlarında yoldaş olmayı istiyor.
SBS Radyo’nun sunduğu yayın dili tercihleri
Avustralya’nın çok kültürlü profili genişledikçe
onunla birlikte evirilmeye de devam ediyor. SBS ilk
kurulduğunda, o zamanki Avustralya’nın göçmen
örüntüsünü yansıtır bir şekilde, tüm programlar
arasında sadece tek bir tanesi başka bir Avrupa dilinde yayın yapıyordu.
Ancak, 40 yıl sonra baktığımızda dil programlarının
üçte birinden fazlasının Asya bölgesinden geldiğini görüyoruz. Swahili, Dinka ve Tigrinya da dâhil
olmak üzere radyo programlamasında yer alan en
yeni dil programlarıyla beraber tüm bu diller izleyici artışının arkasındaki ana neden...
İçerik, temel olarak Avustralya haberleri ve ülke
üzerine bilgilerden oluşsa da ve hatta uluslararası
haberler Avustralya toplumunun gözünden verilse
de, bu yeni dil programlarının çok geniş ve uluslararası bir etki alanı var.
SBS’in dengeli ve tarafsız haber sunmak için altına
imza attığı bir anlaşma var; ayrıca sayısı gittikçe artan izleyiciler, uluslararası haber ve güncel olayları
takip etmek için önyargılardan arınmış yayınlar arıyor ve tercih ediyorlar. Bugün, podcast ve çevrim içi
yayıncılık gibi dijital teknolojiler sayesinde dünya-

SBS Radyo’nun sunduğu
yayın dili tercihleri Avustralya’nın
çok kültürlü profili genişledikçe
onunla birlikte evirilmeye de
devam ediyor.
nın her yerinden insanlar her platformdan ve kullandıkları her türlü iletişim cihazıyla hizmetlerimize
erişiyorlar.
Geleceğe bakış
SBS, içeriğini izleyiciye ulaştırmada uyguladığı yenilikler ve teknolojik gelişmeleri takip etmede çok
uzun süredir hep en ön sıralarda yer aldı.
Radyo, bugünün Avustralya’sının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli bir evrim içindeyken, kendini,
ürettiği eşsiz içeriği izleyiciye istediği zamanda ve
yerde sağlamaya adadı.
Geçmişte durum şöyleydi: Avustralya’da yaşayan
bir Türk iseniz ve radyoda saat 14.00’te yayımlanan
Türkçe programını kaçırdıysanız bunun geri dönüşü yoktu. Oysa şimdi, aynı programı İnternetten
canlı ya da daha sonra indirerek dinleyebilir, akıllı
telefonunuzdan ve mobil cihazlara indirilen SBS
Radyo uygulamalarından istediğiniz zaman ve yerde tekrar dinleyebilirsiniz.
SBS Radyo programları izleyici sayısı, İnternet üzerinden yapılan yayında yıllık bazda yüzde 77 artarken, bu oran podcast için yüzde 61.
Çok-kültürlü yayıncıların rolü, bu çok-dilli, çoklu
platformlarda yayın yapan ve etrafları haberleştirmeleri gereken pek çok sorunla dolu Yeni Dünya’da
daha da önemli hâle gelecek. Yine de bunca değişimin içinde tek bir şey aynı kalmaya devam ediyor:
İyi anlatılmış etkili bir hikâye tüm kültürel farklılıkların ötesine geçiyor.
Tüm teknolojik ve demografik değişimlere rağmen, hikâye anlatıcılığı SBS Radyo’nun merkezinde, onun kalbi olmaya devam edecek. SBS Radyo,
kültürler arası bariyerleri kırmak ve bizden olmayan
hakkındaki anlayışımızı karşılıklı geliştirmek için,
bizi birleştiren ve de ayıran her şeyi odağına almaya
devam edecek.
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DAHA İYİ SPOR HABERCİLİĞİ İÇİN ABU’NUN YENİ STRATEJİ GELİŞTİRMESİ

S

Jiang Heping

por yayın hakları pazarı o kadar hızlı değişiyor ki
oluşan dalgalanmanın gidişi kamu yayıncıları için
hiç de iyi değil. Menajerleri de içeren farklı oyuncular artık önemli birer role sahipler. Tavana vuran
yayın hakkı ücretleri ve teknik maliyetler de günümüzde hemen hepimizin kâbusu hâline geldi.
Yeni medya, fırsatlar yanı sıra zorlukları da beraberinde getirdi. Yayıncılar -özellikle kamu hizmeti
kanalları- dinleyicilerin giderek artan oranlarda geleneksel TV kanallarından mobil ve sosyal medya
ortamlarına kaydığı gerçeğine ilişkin farkındalığı
yaydılar. Bu tür zorluklar ve daha nicesi, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkmaya devam edecek ancak
şurası kesin; yayıncıların hiçbiri bu mücadelede yalnız olmayacak.
Bu karmaşık durumla yüzleşmek için birliklerin kendi rollerini yeniden değerlendirmesi ve yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Örneğin ABU’yu (Asya
-Pasifik Yayın Birliği) ele alalım. Asya-Pasifik bölgesinde 3,5 milyar insana ulaşan bu birlik, bütün üyeleri ile birlikte hareket ettiğinde, olduğundan çok
daha güçlüdür. Üyeler birbirlerini dinlemeli, ortak
hareket zemini oluşturmalı ve karşılıklı çıkarları üzerine odaklanıp farklılıklarını bir kenara bırakmalıdırlar. Bu, bütün üyeler için bir görev olmanın yanı sıra
bir sorumluluktur.
İstanbul’da yapılan 57. ABU Spor Grupları Konferans ve İlgili Toplantılar’ında EBU, ASBU, AUB ve
ABU yöneticilerinin katıldığı bir tartışma panelinin
moderatörlüğünü yaptım. Panelde yöneticiler spor
yayınları sektöründeki eğilim ve gelişmeleri, bulundukları bölgenin perspektifinden ele alıp yorumladılar.
Spor yöneticileri, engellerin farkındalar ve bunları
aşma konusunda el ele verip çalışmaya hazırlar.
Ayrıca birliklerin, imkânları ve fırsatları -ki bu kendi rollerini yeniden ele almak anlamına gelse biledeğerlendirdiklerini duymak cesaret verici... Bizim
içinse spor aktivitelerini izleyicilerimiz için ulaşılabilir kılmak üzere elimizden gelenin en iyisini yapmak
çok önemli.
Benim naçizane fikrim, birlikler bilgi paylaşımı
ve işbirliği çevresinde şekillenen ortak bir strateji
belirlemeliler. Ayrıca Olimpiyatlar ve FIFA Dünya
Kupası gibi önemli gala oyunlarının, kamu yayın-
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cılığı yapan kanallarda yayımlanması için ulusal
hükûmetlerin de ilgili yasa ve yönetmeliklere eğilmeleri büyük önem taşıyor.
Panelde, ABU Spor Grubu’nun Başkanı olarak
ABU’nun Asya-Pasifik bölgesinde sporu tanıtması
ve geliştirmesi için aşağıdaki önerileri sundum:
Gündeminizin yeniden tanımlanması
1. Üyeler ve karar alıcılar, ABU spor girişimlerini
desteklemeye kendilerini adamışlardır.
2. Hak satın alma ve prodüksiyonlarda karşılaşılan
sorunların aşılmasında, üyelerin yeniden birlikte
hareket etmesi sağlanmalıdır. Öncü ve gelişmiş
üyeler bu yöndeki girişimleri destekleme konusunda yetkilidirler.
3. Listelenmiş olaylar için ilgili yasaların ve politikaların desteği ile ulusal havuzun sürdürülmesi
önem taşımaktadır.
4. Birlik ve üyeler arasında iletişim ve bilgi paylaşımı güçlendirilmelidir.
Spor yayınları pazarındaki gelişmeler önümüze
muazzam sorunlar sermiş olsa da, bu sorunları aşılması gereken engeller olarak görmeli ve korkmamalıyız. Mevcut durumlar, birliğin daha büyük bir
rol üstlenmesi gerektiğini gösteriyor. Birlik bir yandan değişen zamana uyum göstermeli, üyelere en
yüksek düzeyde destek ve yardım sağlamalıdır. Öte
yandan üyeler birbirine destek olmalı, kendileri için
olumlu bir ortam yaratmak ve engelleri aşmak için
birleşik bir cephe açmalıdırlar.

Bizim için
spor aktivitelerini
izleyicilerimiz için ulaşılabilir
kılmak üzere elimizden
gelenin en iyisini yapmak
çok önemli.
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DIŞ YAYIN ARACI OLARAK RADYONUN GELECEĞİ
Doç. Dr. Metin Kasım

'R

adyo’ sözcüğü, kökenine bakıldığında, Latince
‘radius’ (ışınlama) ve Yunanca ‘fone’ (ses) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘radyofoni’ sözcüğünün kısaltılmış biçimini ifade ederken, ‘radyo
yayını’ ise ülkemizde yürürlükte bulunan 6112 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a göre; karasal, kablo, uydu ve
diğer yayın ortamları üzerinden yapılan ve bireysel
iletişim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yayınını ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde
ise ‘radyo yayını’; “elektrik dalgalarının özelliğinden
yararlanılarak seslerin iletilmesi” iken ‘radyo istasyonu’; “elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan
istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş”u ifade eder.
Karşılıklı konuşmayı sağlayan telefon kitle iletişim
aracı olmazken, radyo ve televizyonun çok sayıda
insana aynı anda ulaşabilir nitelikte olması, onları
kitle iletişim aracı hâline getirmektedir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının çok gelişmiş olması,
hâlen de gelişimini sürdürüyor olması, iletişim imkânlarının da artmasını beraberinde getirmektedir. Günümüzde radyo ve televizyonlar, antenden
gönderim dışında uydu ve İnternet ağlarından da
yararlanmaktadırlar. Radyo ve televizyon alıcılarının
cep telefonuna sığacak kadar küçülmesi, yayınlara
da her ortamda ulaşılabilmesini ve gerektiğinde
kulaklık vasıtası ile otobüste, tramvayda bile dinlenebilmesini/izlenebilmesini sağlamaktadır. Böyle
bir kitle iletişim aracı, yayıncılar için olduğu kadar
topluma iletecek mesajı olan siyasetçiler, reklamcılar ve devleti yönetenler için de son derece büyük
önem taşımaktadır.
Radyo yayınlarının temel işlevleri
Gazete ya da televizyonun aksine insanlar radyo
dinlerken, işlerini bırakmak zorunda kalmazlar,
sadece sese kulak vermeleri yeterli olur. Radyo zihinde görüntü yaratmanın en iyi yoludur, çünkü
dinleyiciler duydukları seslerin kime ve hangi ortama ait olduğunu sürekli olarak zihinlerinde canlandırmaya çalışırlar. Radyo, aynı zamanda kişisel
bir ortamdır çünkü dinleyiciler yayınları doğrudan
kendilerine hitap ediyormuş gibi algılarlar. Radyo
yayınlarının haber verme, eğitme, reklam/propaganda, eğlendirme olmak üzere dört temel işlevi
bulunmaktadır.

Karşılıklı konuşmayı
sağlayan telefon kitle iletişim
aracı olmazken, radyo ve
televizyonun çok sayıda insana
aynı anda ulaşabilir nitelikte
olması, onları kitle iletişim aracı
hâline getirmektedir.

Radyo yayınlarının yurt dışına ulaştırılmak istenmesinde şu amaçlardan söz edilebilir: Kendi ülkesi
dışında yaşayan insanların ülkeleri ile ilgili haber,
müzik ve diğer kültürel olaylardan haberdar olmalarını sağlamak, kendilerini yalnız hissetmelerini
önlemek, anadillerini ve kültürlerini unutmalarını
engellemek, o insanların vatan hasreti çekmesini
önlemek, yaşadıkları ülkelerde kendi ülkelerinin
millî çıkarları doğrultusunda davranmalarını sağlamak, yayınların gönderildiği ülkenin dilinde yapılan
yayınlarda ise yayıncı ülkenin dış ülkelerdeki tanıtımının doğru yapılabilmesine yardımcı olmak, kendisi hakkında öne sürülen yanlış bilgi ya da iddiaların düzeltilmesini sağlamak, ülkenin imajının doğru
oluşturulması veya sarsılan imajının düzeltilmesine
çalışmak vb...
Radyonun geleceğini aslında iki kategoride düşünmek uygun olacaktır. Bunlardan ilki; radyo yayınlarının ve cihazlarının geleceği, ikincisi ise; radyo
vasıtası ile yapılan yurt dışı yayınlarının geleceğidir.
Radyonun geleceği, ilerleyen dönemde radyo yayın teknolojilerinin nasıl gelişeceğine bağlı olduğu kadar insanların radyonun yerine koyabileceği
diğer araçlara da bir o kadar bağlıdır; zira radyo
yayınlarının amaçları ya da işlevlerini hatırlayacak
olursak, bu amaçları karşılayan başka araçların gelişiminin de değerlendirilmesi gerekecektir. Özellikle
bilgisayar özellikli cep telefonları (akıllı telefonlar)
üzerinden gerçekleştirilebilen çeşitli oyun ve diğer
uygulamalar, görüntülü görüşmeler, işlerin tablet
ve telefonlar üzerinden görülmeye başlanması,
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televizyon görüntü teknolojilerindeki hızlı gelişim,
HD yayınlar ve hatta halogram TV yayınları ve bugün için belki de hiç düşünemeyeceğimiz yeni teknolojiler ve onlara bağlı uygulamalar, dinleyicilerin
radyo yayınlarına ayırdıkları süreyi azaltabilir. Ancak
tüm bunlara rağmen başka işler yapılırken o işleri bırakmadan radyo yayınlarının dinlenebilmesi,
radyonun en büyük kozu durumundadır. Üstelik
bütün bu teknolojiler radyonun lehine de kullanılabilir.
Görüntü teknolojilerinin radyoya uygulanması durumunda ise radyo dinleyicileri dilerlerse spikerin
ya da konukların görüntülerine ulaşabilir, hatta bu
kişilerle canlı ve görüntülü görüşmeler bile yapabilirler. Bu durumda özellikle cep telefonları saye-

sinde hiç kimse radyosuz kalmayacağı gibi radyolar
da hiç kimsesiz kalmayacaktır.
Diğer bir gelişme ise İnternet kullanımlarının otomobillere de entegre edilmeye başlanmasıdır. Bu
durum, radyo dinleyicisi ve yayıncısı için saydığımız
bütün imkânların yakın gelecekte tüm otomobillerde de geçerli olacağını göstermektedir. Tüm
ülkeler için bu teknolojilerin radyo yayıncılığı için
kullanılabileceği aşikârdır. Bu durumda birçok ülkenin yönetimi de yurt dışı yayınlarına gerekçe teşkil
eden nedenlerden dolayı aynı teknolojileri ülkelerinin avantajlarına kullanmaya çalışacaklardır. Bu
nedenle radyo yayın içeriklerinin şu andan itibaren
Türkiye’de de bu gelişmelere dönük olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

ULUSLARARASI YAYINCILIK ARACI OLARAK RADYONUN GELECEĞİ
Paul Firth

İ

lk gerçek uluslararası radyo yayını ile ilgili pek çok
iddia var. RMS Titanic gemisinin 1912 yılında yaptıkları Mors kodu operatörleri miydi –ki 700 yolcunun
hayatını kurtardılar; I. Dünya Savaşı’nda 1917'de Birleşik Devletler Donanma Radyosu'nun dünya barışı
için yaptığı “14 nokta” yayını mı; ya da Marconi’nin
1923 yılında İngiltere’nin Cornwall şehrinden Cape
Verde’de bulunan kendi yatına yaptığı yayın mı?
Ne olursa olsun, uluslararası radyo yayıncılığı bugün neredeyse 100 yaşında ve bu nedenle bugün
geldiğimiz nokta, neler başardığımız ve gelecekte
bizi nelerin beklediğini düşünmek için uygun bir
zaman.
Bugünlerde uluslararası yayıncılık daha az propaganda, daha çok uluslararası basın, eğitim, artan
ticaret, turizm ve dünyanın uzak köşelerinde bulunan gurbetçilere ulaşmak için kullanılıyor. Soğuk
Savaş günleri çok geride kaldı ve o günlerle birlikte propaganda üzerine kurgulanmış saatler süren
uluslararası radyo yayınları da geride bırakıldı.
Uluslararası yayıncılara radyo hizmetleri sunan bir
yapı olarak biz, Babcock Medya Hizmetleri çalışanları, bir süre için uluslararası radyo yayıncılığının düşüşüne şahit olduk: Yayınların sayısı azaldı ve yetkisi
alınmış verici sahalarının sayısı arttı. Düşüşte başı
çeken kısa dalga yayınları oldu, hemen arkasından
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orta dalga yayınları geliyor ve pek çok diğeri gibi
sektörde bu trendin devam edeceğini hissediyorum. Durum iki üç yıl öncesine kadar böyleydi,
birden kısa ve orta dalga uluslararası radyo hizmetleri başvurularında bir artış görmeye başladık. Uzun
süre önce kısa ve orta dalga platformlarını terk etmiş müşteriler bulabildikleri herhangi bir aralığı almak için çabaladılar.
Bu dönüşümün ardındaki itici güç Arap Baharı
oldu; Libya, Irak, Sudan, Yemen ve Suriye’ye ulaşmak isteyen, bu ülkelerdeki yerel FM ya da TV yayınları kapatılmış ya da yok edilmiş yayıncılar bu
alana yöneldiler. Yayıncılar birden önemli pazarların dışında kaldılar –ki buradaki “pazarlar” özgür ve
adil uluslararası basın ya da zor durumlarda umut
mesajını paylaşmak isteyen dinî yayıncılar için
önemliydi.
Bu süre içinde sınırlar ötesine yayın yapma yeteneği yayıncıların üzerine odaklandığı anahtar fayda
gibi görünüyordu. Bu nedenle kısa dalga yayıncılığın yok oluşu üzerine yapılan tahminlerin biraz zamansız olduğu ortaya çıktı. Platforma bakılmaksızın
(kısa dalga, orta dalga, FM ve Dijital) ve uluslararası
ya da yurt içi yayın olduğuna bakılmaksızın radyo
her zamankinden daha popüler olmaya devam
ediyor. Radyo için hem bir nostalji hem de gelecek
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için ümit var; ister II. Dünya Savaşı sırasında radyonun etrafında toplanarak dinledikleri haberleri
anımsayan büyükanne ve büyükbabalar olsun, ister son çıkan şarkıları dinlemek isteyen çocuklar olsun, ister savaşla yıkılmış ülkelere yapılan yaşamsal
yayınlar olsun, radyo bugün her zaman olduğundan daha çok gündemde...
Radyo taşınabilir, ulaşılabilir ve ucuzdur; pek çok
farklı iş yaparken radyo dinleyebilirsiniz. Aynı şey televizyon ya da bilgisayar oyunları için söylenemez,
bunların ikisini de araba kullanırken yapamazsınız!
En büyük uluslararası yayıncılardan biri olarak BBC,
(21/05/2015) küresel izleyici/dinleyici sayısını açıkladı; buna göre dünya çapında haftada 133 milyon
kişi BBC Radyo yayınlarını dinliyor. Bu, radyonun hâlâ
sağlıklı ve hayatta olduğunun, yanı sıra uluslararası
yayıncılar için anahtar bir pazar olduğunun kanıtı...
Fakat buradaki anahtar soru bundan sonra ne olacağı. Dinleyiciler bütün radyo yelpazesinde içerik
tüketmeye devam ettikçe uluslararası yayıncılar
için de bir pazar var olmaya devam edecek. Fakat
tüketim yelpazenin daha dar, daha yerel bir kesiminde olduğunda uluslararası yayıncıların pazarda
kendilerine yer açmaları daha zor olmakta... Yakın
zamanda gerçekleşen kısa ve orta dalga yayınlarına geri dönüş Orta Doğu’daki sivil çatışmalar, bu
ülkelerde eski teknolojilerden geçiş yeteri kadar
gerçekleşmediği ve FM ya da DAB dinleyicileri ile
kısıtlı kaldığı için gerçekleşti.
Pek çok ülke kendi iç pazarlarında kullanacakları dijital platform için karar aşamasında olduklarından radyolarının geleceği açısından kritik bir
noktadalar. Avrupa’da, mesela Britanya’da ülkenin
ulusal dijital standardı çoktan belirlendi: DAB. Fakat, büyük kara parçalarına sahip ülkelerde ya da
nüfusun düşük yoğunlukla yayıldığı ülkelerde, DAB
sinyali yeteri kadar uzağa gidemiyor o yüzden bu
tür yerlerde DAB çok da pratik olmayan bir seçenek, çünkü iyi bir kapsama alanı yaratmak için çok
fazla verici kullanmak gerekir. Bu kadar büyük bir
ağ oluşturmanın ekonomik bedeli pek çok ülke için
ağır bir yük olur.
Ne mutlu ki bir seçenek var: Dijital Radyo Mondiale
(DRM). DRM uzun, orta ve kısa dalga, 1-2 (FM) ve
3. bantlar dâhil olmak üzere bütün yayın frekanslarını içeren evrensel, açık standartlı dijital yayın
sistemidir. DRM’nin orta dalga güzelliği şu an pek
çok ülke tarafından kendi iç radyo tüketimleri için

Bugünlerde uluslararası
yayıncılık daha az propaganda,
daha çok uluslararası basın,
eğitim, artan ticaret, turizm
ve dünyanın uzak köşelerinde
bulunan gurbetçilere ulaşmak
için kullanılıyor.

düşünülüyor. Hindistan şu an 23 dil ve 146 lehçede programlar yayımlayacak 27 DRM vericisini inşa
etme sürecinde. Bu vericiler Hindistan coğrafyasının yüzde 92’sini ve nüfusun yüzde 99’unu kapsayacak. Aynı kapasite DAB ya da analog FM radyosu
için geçerli değil.
DRM’in faydaları bu yayınları dinleyenler için gayet
açık ve net: Mükemmel ses kalitesi, daha az verici
ve daha verimli güç tüketimi ile daha çok insana
ulaşmak. Radyo yayınlarını geniş kitlelere ulaştırmanın daha kolay ve daha geçerli bir yolu DRM.
Ağırdan alınan bir başlangıçtan sonra DRM dünya
çapında pek çok insanın yaklaşımını değiştirmeye
başladı, Hindistan bu yolda başı çekiyor. DRM geliştikçe uluslararası yayıncılar için pazar da o nebzede
büyüyor. Hem kamu yayıncıları hem de dinî içerikli
yayıncılar DRM’in gelişimini ilgiyle takip ediyorlar
çünkü bu teknoloji onlara -kısa dalga ile yaptıkları
gibi- ulaşılması zor yerlere yüksek ses kalitesi ile yayın yapma imkânı tanıyacak.
Bu yüzden DRM’in yükselişi ile uluslararası radyo yayıncılığının geleceği daha güvenli ve Soğuk Savaş
döneminden bu yana görülmemiş bir seviyede
büyüme potansiyeline sahip. Daha önemlisi, bu şu
anlama geliyor: Dünyanın her yerinde dinleyiciler
tarafsız ve özgür gazeteciliğin tadını çıkarmaya, eğitici programlardan faydalanmaya ve dinleyecekleri
program çeşitleri bakımından daha çok seçeneğe
sahip olmaya devam edecekler. Bütün bunlar diğer
medya platformlarındaki gibi fevkalade yüksek kalitede sunulacak.
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WEB DİPLOMASİSİ, SOSYAL MEDYA VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
DIŞ YAYINCILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

İ

letişim teknolojilerinin sürekli gelişim gösterdiği
günümüzde yayıncılık çehresini hızlı bir şekilde
değiştirmiş, sayısal sistemler ve İnternet teknolojisi
bu alanda köklü bir dönüşüm meydana getirmiştir.
Özellikle yeni medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte
geleneksel yayın teknolojileri evriliş safhasına geçmiştir. Gerek Türkiye’de, gerek dünyada medya her
zaman ön planda yer almış ve kitleleri etkileme
potansiyeline sahip olmuştur. Bu nedenle günümüzde medya, dördüncü kuvvet olarak nitelendirilmektedir.
Dünya incelendiğinde sıkı bir rekabet olgusunun
varlığı açık bir şekilde görülmektedir. Ekonomik,
siyasi, sosyal, askerî, teknolojik rekabet günümüzde had safhaya ulaşmış, bu rekabet olgusu dönem
dönem sıcak ve soğuk savaşların yaşanmasına neden olmuştur. Rekabet sürecinde medyanın yadsınamaz derecede önemli bir rolü bulunmaktadır.
Çünkü medya, ülkelerin kendilerini tanıtabilmeleri,
seslerini duyurabilmeleri ve rakiplerine psikolojik
üstünlük sağlayabilmeleri adına etkin bir durumdadır. Radyo, televizyon, gazete, dergi vb. kitle iletişim
araçları aracılığıyla bireyler haber alıp bilgilenmekte, eğlenmekte ve eğitilebilmektedir. Aynı zamanda bu mecralar aracılığıyla propaganda da yapılabilmektedir. Tam bu noktada dış yayıncılık olgusu
devreye girmektedir.
Dış yayıncılık olgusuna bakış
Genel bir ifadeyle dış yayıncılık; “bir ülkenin yakın
çevresinden, sınır komşuları ve ait olduğu blok ülkelerinden başlayarak, dünyaya uyum sağlayabilmek için kendini radyo ve televizyon ile tanıtması
ve anlatması faaliyeti” şeklinde tanımlanabilmektedir. Dış yayıncılık aracılığıyla ülkeler birbirlerinden haberdar olabilmekte, yurt dışında yaşayan
vatandaşlar ise anavatanlarındaki gelişmeleri takip
edebilmektedirler. Dış yayıncılık, millî değerleri de
bünyesinde barındırmakta, izleyiciye ve dinleyiciye
ülkeye dair bilgi akışı sağlanmaktadır. Dış yayınlar
çoğunlukla toplumu yönlendirici ve kamuoyu
oluşturucu nitelikte gerçekleştirilmektedir. Yani bir
ülkeyle doğrudan ilintili olan bir konuda yapılan yayınlar savunma amacı taşıyabilmekte ve yurt dışına
bu yönde bir haber-bilgi akışı sağlanabilmektedir.
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Buradan da anlaşılacağı üzere dış yayıncılık ülkelere
yönelik karalama kampanyaları ve dezenformasyon çalışmalarıyla da mücadele amaçlı yapılabilmektedir.
Geleneksel dış yayıncılıktan günümüze
dönüşüm
Geleneksel dış yayıncılık, yeni medyanın etkisiyle
birlikte bugün önemini giderek kaybetmektedir.
Yeni medyanın ortaya çıkması ve gelişim göstermesiyle birlikte İnternet teknolojisi ön plana çıkmış
ve etkileşim olgusu hayatın merkezine konumlanmıştır. Yeni medyayı; “genel olarak var olan medyayı,
etkileşimli olarak, sayısal veriye dönüştürmeye yönlendiren ve bilgisayar aracılığıyla üretim, dağıtım ve
paylaşım sağlayan ortamlar” şeklinde tanımlayabilmek mümkündür. Yeni medya; kitle iletişim araçlarının içeriğini değil, aktarım tarzını değiştirmiş ve etkileşim olgusu nedeniyle daha özgür, daha demokratik bir yapı oluşturmuştur. Gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada yeni medya, dış yayıncılık olgusuna
doğrudan etki etmiş; izleyiciler, dinleyiciler özellikle
İnternet aracılığıyla zaman ve mekân sınırı olmadan
gerçekleştirilen yayınları takip edebilmişlerdir.
Türkiye’de geleneksel dış yayıncılık, radyonun ortaya çıkışı ve yaygınlaşması ile başlamıştır. 18 Ağustos
1936 ise Türk yayıncılık tarihinde yaşanan dönüşümün başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. Çünkü
bu tarihten itibaren radyo hizmetleri Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi’nden alınıp PTT’nin sorumluluğuna verilmiştir. Yine Türkiye’de televizyon yayıncılığına
yönelik önemli adımlar atmaya başlayan TRT, öncelikle kanal sayısını artırmış ve ardından dış yayıncılıkta büyük dönüşüm meydana getiren TRT Avrasya
projesine imzasını atmıştır. Daha sonraki zaman diliminde TRT Avrasya, yayın hayatını noktalamış ve bu
kanalın yerine TRT Türk yayın hayatına başlamıştır.
Türkiye’de dış yayıncılığın bugünü
Türkiye’nin dış yayıncılık adına gerçekleştirmiş
olduğu çalışmalar son derece dikkat çekicidir.
Bu çalışmaların başını millî uydular çekmektedir. Millî uyduların üretilmesi, yayınların kapsama
alanlarını genişletmiş ve kanal sayılarını artırmıştır. Yapımı tamamlanan Türksat 4B uydusunun
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üretim ve testleri de yine bir Japon firmasının
Kamakura’daki uydu üretim merkezinde gerçekleştirilmiştir. Türksat 4B uydusu da DS2000 platformu üzerinde inşa edilmiştir. Türksat 4B’nin
Ku-Bant kapsama alanları; Türkiye, Doğu (Türkiye,
Ortadoğu, Asya) ve Batı (Türkiye, Kuzey Afrika,
Avrupa); Ka-Bant kapsama alanları ise Türkiye, Orta
Asya ve Avrupa’dır. TRT de dış yayıncılık ile ilgili
önemli adımlar atmakta ve bu faaliyetleri bünyesinde yer alan Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile gerçekleştirmektedir.
TRT World ise TRT’nin imza attığı bir diğer önemli projedir. TRT World’ün gerek televizyon kanalı,
gerek radyo, gerekse de web sitesi olarak hizmet
verecek olması dış yayıncılık adına atılmış önemli bir
adımdır. Bununla birlikte yine TRT bünyesinde yayın yapan; gerek TRT-6 (TRT Kurdî), gerek TRT Avaz
ve gerekse de TRT El Arabia, Türk dış politikası adına
önemli bir rol üstlenmekle birlikte ülkenin prestiji
açısından etkin bir konumda yer almaktadır.
TRT’nin sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullandığını söyleyebilmek mümkündür. Özellikle
Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında

TRT’nin hesapları yoğun bir takipçi sayısına sahiptir. Dış yayıncılık açısından da Twitter’da yer alan;
@trtturk, @trtworld, @TRTalarabiya, @trtavaz,
@trtavazturkmen, @trtavazozbekce gibi hesaplar büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte
Facebook’ta yer alan TRT Arapça, TRT World, TRT
Avaz, TRT Bosanski, TRT Hungarian, TRT Uyghurche,
TRT Persian, TRT Arabic, TRT Hrvatski gibi sayfalar
ise dış yayıncılık açısından değerlendirildiğinde son
derece etkin bir durumdadır.
Sonuç olarak; İnternet ve sayısal teknolojiler etkileşim
olgusunu ön plana çıkarmış ve yayıncılık giderek hız
kazanmıştır. Televizyon ve radyo yayınlarının İnternet
üzerinden yapılabilmesi zaman ve mekân sınırını
ortadan kaldırmıştır. Böylece dış yayıncılık olgusu
büyük önem kazanmış, rekabet had safhada yaşanmaya başlamıştır.
Aynı şekilde sosyal medya da bugün önemli bir dış
yayın mecrası durumuna gelmiş; yayın kuruluşları
sosyal medya hesapları aracılığıyla tüm dünya geneline haber ve bilgi aktarımını sağlayabilmişlerdir.
Türkiye’de TRT’nin dış yayıncılık adına atmış olduğu
adımlar oldukça dikkat çekicidir.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ULUSLARARASI RADYO YAYINCILIĞI
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işinin kendi ülkesinin sınırları ötesine mesaj yollama
isteği radyo yayıncılığının temelidir. Bu durum yatırımcıları, okyanuslar aşıp uzak ülkelere ve insanlara
ulaşan elektromanyetik dalgaları iletmek için başlangıçtaki ve daha sonraki girişimlerde bulunmaya
yöneltmiştir. İlk zamanlarından bu yana radyo uluslararası iletişimin bir aracı olarak kullanıldı. Bu, radyonun özüdür. Radyo dalgalarının keşfi bilgiyi uzak
mesafelere kablo olmadan yollamayı mümkün
kıldı ve işte bu yüzden bu yeni icat ilk önce ‘telsiz
telgraf’ olarak anıldı.
Bu icat, kıtalar arasında, gemilerden kıyılara ve tam
tersi istikamette, ya da savaş zamanında askerî birlikler arasında iletişim kurmak için yeni olasılıkları
gündeme getirdi. Uluslararası yayıncılık çatışma
zamanlarında müttefiklerle ve düşmanlarla iletişim
kurmak için de kullanıldı. Yurt dışına mesaj yollayan
yayın istasyonları, ilk kablosuz yayınlar Mors alfabesi kullanılarak başarıyla gerçekleştirildikten kısa

Radyo dalgaları
vatandaşların güvenilir ve
bağımsız bilgiye ulaşmasını
engelleyen antidemokratik
hükûmetlere karşı da
en iyi çözümdür.
Böyle durumlarda
uluslararası yayın hâlâ en iyi
seçenek olarak karşımızda
durmaktadır.
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süre sonra görülmeye başlandı. Bu trendin öncüsü
Almanya’nın Nauen kasabasında 1906 yılında kurulan yayın istasyonudur. İkincisi Sainte-Assis'de
(Fransa) 1921’de kurulan ve okyanus ötesi yayın
yapma lisansı karşılığında Fransız subayların görüşmelerini okyanus ötesi topraklara yollama yükümlülüğünde olan la Compagnie Radio-France
(CRF)'dir. O dönemde, radyo dalgalarını kullanarak
sesi iletme tekniği zaten geliştirilmişti, o yüzden
Mors alfabesi kullanarak kısa mesajlar yollama gereği ortadan kalkmıştı. Daha sonra, radyo yayınları,
eğlence ve hatta vatandaşlar ve yabancılarla siyasi
iletişim boyutuna da geçti. Radyo yayınları sadece
gerekli değil aynı zamanda cazip bir mecra hâline
geldi. İlk uluslararası ses yayın hizmeti BBC Empire
Service (şimdiki BBC World Service), İngiltere’nin
sömürge yetkililerinin anavatan ile temas kurmasını
sağlamak ve İngiliz kültürünü dünya çapında yaymada hükûmete yardım etmek amacıyla 1927 yılında kurulmuştu. Aslında, İngiliz ekonomik çıkarları
geniş bir ölçüde tanımlanmıştı, bu yüzden yabancı
ülke vatandaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak büyük önem
taşıyordu.
Bir sonraki dış yayın kuruluşu Almanca, İngilizce
ve Fransızcada propaganda yayınları yapan ve komünist ideolojinin tanıtımını yapmaya odaklanan
Radio Moscow (1929); daha sonra Radio France
International’ın (RFI) öncüsü olan ve Fransa’yı sömürge topraklarına bağlayan Fransız radyosu Le
Poste Colonial (1931); son olarak da İtalya’nın Afrika’daki çıkarları nedeniyle ilk Arapça yayını yapan
düzenli uluslararası yayın istasyonu İtalya’dan Radio
Bari (1934) ve diğerleri. Yurt dışında yaşayan Polonya vatandaşları ile iletişim kurmakta kullanılan
Polonya Radyosu Dış Yayınlar Servisi (Polish Radio
External Service) 1936 yılında kuruldu; günümüzde
Radio Poland olarak bilinmektedir.
Radio Poland yayınları, yayın hazırlama görevi bulunan pek çok servise ayrılmıştır. Bunlar İngilizce Servisi, Ukraynaca Servisi, Belarusça Servisi, Litvanyaca
Servisi, Rusça Servisi ve Lehçe Servisidir. Bütün servislerin yayınları millî bilgi, dış ilişkiler, siyasi olaylar
ile iş dünyası, spor ve kültürel konuların yanında
Polonya müziği sunuyor. Ancak, her servisin içeriği, özellikle ses kayıtları ve İnternet siteleri, Leh
ve yabancı dinleyicilerden oluşan hedef kitleye
göre değişiyor. İngilizce Servisi hariç tüm servisler Eastern Channel adında bir İnternet radyosu
aracılığıyla 24 saat boyunca program yayımlamakta... Radyo yayınlarına ve tüm içeriğe, mobil cihaz-

34

larda kurulabilen Polish Radio uygulaması sayesinde erişilebiliyor. Bu yayınlar çoğunlukla orta dalga
üzerinden yerel istasyonlarca yarım saatlik yayınlar
şeklinde Doğu Avrupa’ya radyodan yayımlanıyor. İngilizce Servisi, English Channel aracılığıyla
İnternet üzerinden yayın yapıyor ve kısmi olarak
Birleşik Krallık ve İrlanda’da yerel radyolar tarafından, ABD'de ise World Radio Network tarafından
tekrarlanıyor.
Radio Poland’ın geleceğini öngörmek zor bir iştir.
Birkaç yıl önce, 2010’da, Ukrayna’daki Lehler arasında yapılan tek araştırmaya göre, bir yıllık dönem
dâhilinde Lehlerin sadece yüzde 0.1’i Radio Poland
dinlemektedir ve haftalık dinleyici sayısı sıfır olarak tahmin edilmiştir. Bu durum Leh yöneticilerini
Ukrayna’daki yayın şekillerini değiştirmeye itmiştir.
Ancak, ne Polish Radio ne de Leh hükûmetler yurt
dışındaki Radio Poland dinleyicisini kapsayan düzenli anketler yaptırmışlardır; bu yüzden radyoyu
dinleyenlerin olup olmadığı, varsa da kim olduğu
biraz belirsizdir. Yeni medya ve mobil uygulamalar
aracılığıyla bilgiye ulaşmanın kolay olduğu zamanlarda, Polonya yayın kuruluşunun yaptığı haber
yayınlarına olan talep, 1945-1989 yılları arasındakinden daha az görünebilir. Ancak unutmamalıyız ki dünyanın her köşesi modern teknolojilere
erişemiyor. Ekonominin az geliştiği, şehirleşmenin
az olduğu yerlerde, radyo dalgalarının kullanıldığı
geleneksel radyo, insanların dünyayla ve kendi ülkeleriyle iletişim kurmasının tek yoludur. Radyo dalgaları vatandaşların güvenilir ve bağımsız bilgiye
ulaşmasını engelleyen antidemokratik hükûmetlere karşı da en iyi çözümdür. Böyle durumlarda uluslararası yayın hâlâ en iyi seçenek olarak karşımızda
duruyor.

Yeni medya ve mobil
uygulamalar aracılığıyla bilgiye
ulaşmanın kolay olduğu
zamanlarda, Polonya yayın
kuruluşunun yaptığı haber
yayınlarına olan talep, 19451989 yılları arasındakinden
daha az görünebilir.
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ULUSLARARASI YAYINCILIK - HEDEF KİTLESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
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ünümüz teknolojisinin sınır ötesi yayıncılığa yeni
boyutlar getirmesi beklenirken, uluslararası yayıncılık zor zamanlardan geçiyor. Askerî, siyasal ve sosyal krizler, doğal afetler ve baskıcı rejimlerin uluslararası yayıncılığı güçlendirmesi beklenirken, klasik
kısa dalga yayınlarının öneminin azaldığını gören
ve yayın yaptıkları dil sayıları azalan uluslararası istasyonların çoğu için pratikte durum böyle değildir.
Al Jazeera, Russia Today ve Trans World Radio gibi
büyük küresel yayıncılar her ne kadar kendilerini
uluslararası yayıncılar olarak tanımlamasa da klasik
uluslararası yayıncılığı dramatik bir şekilde değiştirdiler. Bu sektördeki rekabet kaba ve acımasızdır.
Eski izleyiciler Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki
bazı yerler medya sunumuyla fazlasıyla doymuşlardır. İnternet yayıncılığının patlaması tahmin
edebileceğimizden daha hızlı olmuştur. Bütün bu
nedenlerden dolayı, klasik uluslararası yayıncıların
kendilerini yeniden keşfetmeleri gerekmektedir.
Yeni hedef kitleler için hızlandırılmış yarış mecburidir. Bütün gözlerin hedefi Afrika’ya çevrilmiş durumdadır ama Asya ve Latin Amerika’daki geniş
alanlar da hâlâ uluslararası yayıncılar için yeni izleyiciler sunabilmektedir. Benim fikrime göre, ufak ve
özel hedef kitle arayışı, hızlı tepki ve uyumla yeni
fırsatların yakalanması en önemli malzemeler gibi
görünmektedir.
Orta Doğu ve Afrika’dan Avrupa’ya doğru kaçan
göçmen ve mültecilerin yarattığı kriz, uluslararası
istasyonların yeni hedefleri için bir fırsattır. Savaşlardan ya da çok kötü yaşam şartlarından dolayı ülkelerini terk eden yüz binlerce erkek, kadın ve çocuk
yolda ya da en son vardıkları ülkede mümkünse
kendi dillerinde bilgilendirilmelidirler.

Orta Doğu ve Afrika’dan
Avrupa’ya doğru kaçan
göçmen ve mültecilerin
yarattığı kriz, uluslararası
istasyonların yeni
hedefleri için bir fırsattır.

tajı var. Bu yüzden uluslararası yayıncılar, ulusal
makamlara şunu kabul ettirmeli: Mültecilere yollandıkları geçici konaklama yerlerinde veya yerleştirildikleri evlerde, yaşadıkları yerlerde haber
bültenleriyle, web siteleriyle, uygulamalarla, bloglarla ve hatta hoparlörlerle Arapça, Urduca, Paştuca, Darice ve tabii ki İngilizce gibi değişik dillerde
yayın yaparak bilgilendirmek için ortak projeler
üretmek... Örneğin, Romanya önümüzdeki 2 yılda
6-7 bin mülteci ağırlayacak ve kamu hizmeti yapan
Romanya Radyosu , Ulusal Göçmen Denetim Kurulu tarafından yönetilen ülkedeki mülteciler ve
göçmenler için 6 toplu yerleşme alanında, mültecileri bilgilendirmek için böyle bir proje hazırlamaktadır. Bu Romanya Radyosu için ekonomik bir
fırsat değildir ama proje kamu yayıncılığına tam
olarak uymaktadır.

Pazardaki oyuncular, yeni ekonomik bir fırsat gördüler. Örneğin, Almanya’daki bilgisayar şirketleri
gelen insanlar için yeni çok dilli ağlar ve platformlar geliştirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda, Google
gibi bir dev, Almancadan Arapçaya veya Arapçadan Almancaya, Almancadan Farsçaya, Farsçadan
Almancaya çeviri hizmetlerini geliştirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Almanya’ya gelen göçmenlerin
yüzde 88’inin akıllı telefonu var.

Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Birliği ve Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı veya NATO Komutanlığı altında değişik yerlerde görevlendirilmiş birlikler de, uluslararası istasyonların hedeflenen izleyicileri hâline gelmelidirler. Dünyadaki artan sayıda
çatışma ve kriz bu izleyicileri artırabilir. Uluslararası
Romanya Radyosu, yıllardır BM, AB, AGİT veya
NATO kumandasındaki değişik ülkelerde ve topraklarda görevli askerlere, polislere ve jandarmaya
yönelik 100 dakikalık haftalık programlar yapmaktadır.

Uluslararası yayıncıların yabancı dillerin kolayca
üstesinden gelmede güçlü ve rekabetçi bir avan-

Doğal afetlerden etkilenen alanlar (depremler,
tayfunlar, kasırgalar, seller, volkanik patlamalar,

35

R A DYOviz yon
tsunamiler) uluslararası istasyonlar için izleyici
kaynağı olabilir. Bu istasyonlar ihtiyaç hâlinde ulaşılamayan veya felaket bölgelerinde gerçek bir
radyo istasyonu kurmak için seyyar radyo moduna
geçebilmelidir.

kitlesidir. Uluslararası Romanya Radyosu düzenli
olarak Bükreş’teki ve ülkedeki yabancı dernekler ve
üniversitelerle işbirliği yapmaya başladı. Yayınlarında Romanya’daki yabancılar ve yabancı öğrencilerle ilgili haberlere yer vermektedir.

Diğer taraftan uluslararası istasyonlar yerel izleyicilere ve ülkelerinde yaşayan yabancılara daha fazla
hitap etmeliler. Gelişmiş ya da az gelişmiş ülkelerde
şirketlerde binlerce insan çalışıyor. Aileleriyle birlikte yaşayan bu önemli yeni izleyici kitlesi uluslararası istasyonlar için yeni bir hedef kitledir. Yabancı
öğrenciler de kamu yayıncılığının bir başka hedef

Son olarak, en azından Avrupa Birliği de uluslararası
yayıncılar için yeni bir hedef kitle olarak öngörülebilir. Ukrayna, Kırım, Suriye, Irak gibi çatışma bölgelerine Avrupa Birliği değerleri, ilkeleri, politikaları, icraatları, mevzuatı ve öncelikleri hakkında, yerel halk
ile ilgili kendi dillerinde doğru , sürekli ve doyurucu
bilgi öncelikli olarak verilmelidir.

RADYONUN YALNIZCA RADYODAN DİNLENDİĞİ YILLARDA TSR
Turgay Pasinligil

"Y

a beni de götür, ya sen de gitme”... Yetmişlerin sonunda, seksenlerin başında Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda en çok çalınan, en çok istenen parçalardan
biriydi. Mithatpaşa Caddesi 37 numaradaki eski
Genel Müdürlük binası artık Dış Yayınlar Daire Başkanlığı binasıydı ve Türkiye’nin Sesi Radyosu, yüzlerce çalışanıyla yurt dışında yaşayan yurttaşlara
program ve haber ulaştırmaya çalışıyordu. Binanın
en üst katında büyükçe bir oda, gelen mektuplara,
onların programlara göre sınıflandırılmasına ayrılmıştı. Her gün çuvallar dolusu mektup geliyor, 3-4
kişi tarafından açılıyor ve değerlendiriliyordu. Gelen mektupların kimisinin içinden bir paket sigara,
kimisinin içinden özenle işlenmiş oyalı mendiller,
kimisinden de Alman Markları çıkıyordu. İçten, sıcak bir iletişim vardı ve yurt dışında yaşayan Türklerin tutunacak tek dalı Türkiye’nin Sesi Radyosu’ydu.
Almanya’dan, Fransa’dan gelip de memleketlerine
gidenler Ankara’dan geçerken radyoya uğrar, sevdikleri yapımcılarla sohbet eder, çaylarını kahvelerini içip yollarına öyle devam ederlerdi.
“Libya’dan Mektup Var” ve “Sıcak Gurbet” programları Suudi Arabistan’da ve Libya’da çalışan işçilere
yönelikti. Onlarla aileleri arasında bağ kurmaya,
haber almaya, hasret gidermeye yardımcı olmaya çalışıyordu. Program adlarından da anlaşılacağı
gibi, Türkiye’nin Sesi Radyosu yetmişli yıllarda, belki
biraz da seksenli yıllarda, daha çok yurt dışında çalışan işçilere yönelik yayınlara ağırlık vermişti. Tabii
Türkçe yayınlardan söz ediyoruz. Yabancı dillerde
de birçok yayın vardı ve başarıyla sürdürülüyordu.
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Türkçe yayınlarda müzik eserlerinde hiçbir kısıtlama ve denetim olmaması da yine yurt dışında
çalışan yurttaşlarımızın anavatanla bağlarını korumaya ve güçlendirmeye yarayan bir uygulamaydı.
Özel radyoların, televizyon kanallarının olmadığı
bir dönemde popüler sanatçılarla dinleyiciler ancak Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda buluşabiliyordu. İç
yayınlarda yer almayan “arabesk” müzik Türkiye’nin
Sesi Radyosunda rahatlıkla çalınabiliyor, Ferdi Tayfur,
İbrahim Tatlıses, Huri Sapan, Ferdi Özbeğen, Ümit
Besen ve Orhan Gencebay röportajlarıyla, sesleriyle, kasetleriyle epeyce istek topluyordu. Sanatçılardan söz açılmışken; Sezen Aksu büyük istek ve
neşeyle radyoya gelip söyleşilere katılıyor, elinde
yan taraftan ısmarlanan köfte ekmeğiyle tırabzanlardan kayarak giriş katına iniyordu. Emel Sayın en
şaşaalı döneminde 37 numaranın bodrumundaki

Binanın en üst katında
büyükçe bir oda, gelen
mektuplara, onların programlara
göre sınıflandırılmasına
ayrılmıştı. Her gün çuvallar
dolusu mektup geliyor, 3-4
kişi tarafından açılıyor ve
değerlendiriliyordu.
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kazan dairesinin önünden ve ölgün ışıklı koridorlardan geçip en dipteki ses kayıt stüdyosunda dakikalarca kayıt yapıyordu. Yurdaer Doğulu ilk kez
bir radyo stüdyosundan içeri giriyordu. Program
hazırlıkları için koşuştururken, neden sonra, odanın
bir köşesinde sessiz ve nezaketle bekleyen konuğun Neşet Ertaş olduğunu öğreniyorduk. Zerafeti,
kişiliği ve insan yanıyla bize iyi bir örnek oluyordu.
Kısa dalganın gidip gelen, alçalıp yükselen sesi,
yurt dışındaki vefakâr dinleyiciyi o büyülü kutudan
uzaklaştırmıyor, vefa duygusuyla her şeye karşın
dinlemekten vazgeçmiyordu. Zaman zaman sitem
etse de başucundan ayırmıyordu. Seksenli yılların
spikerlerinden Hayat Akar, ağır ağır, tane tane konuşmasıyla o dönem Türkiye’nin Sesi Radyosu dinleyicilerinin vazgeçilmezi olmuştu. İnternetin, sosyal medya araçlarının, cep telefonlarının olmadığı
bir dönemde, Türkiye’nin Sesi Radyosu bu araçların
yerini tutuyordu. Türkiye’nin Sesi Radyosu o yıllarda
“insana dokunuyor”, dinleyicileriyle sıcak ilişkilerini
sürdürüyordu.
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Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun asıl başarısı, geçmişten gelen ve hâlen tüm dinleyicilerinin yürekten
hissettiği “insana dokunan” sıcak ve içten yaklaşımını sürdürebilmesidir.
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HİÇ RADYO OKUDUNUZ MU?

DOSYA: DIŞ YAYINCILIĞIN GELECEĞİ - II
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DIŞ YAYINCILIĞIN GELECEĞİ
TRT RADYOLARINDA YENİ YAYIN DÖNEMİ
SAYISAL RADYO YAYINCILIĞI
RADYONUN ASYA’DA YÜKSELİŞİ
ULUSAL SINIRLAR ÖTESİNDE HALKTAN SESLER
2020’DE RADYO YAYINCILIĞI
TRT BIG BAND ORKESTRASI

Şenol GÖKA
Dr. Süleyman ERDAL
TRT Genel Müdürü
Amber TÜRKMEN
Recep YURDUSEVEN
Rob GRAHAM
David Fernández QUIJADA
Vijay SADHU
Ç. Gülruy KÖŞKER

D
G

“Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var. Bu ülkenin, bu ülke
insanının söyleyecek çok sözü var. TRT, bu sesi, bu sözleri
dünyanın her yerine taşıyan güçlü bir araç. TRT Dış Yayınlar
Dairesi Başkanlığı, 37 dilde radyo yayını ve 41 dilde web yayını
ile tüm dünyaya Türkiye’nin sesini, sözlerini taşıyor.”
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Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren, Türkiye
önemli değişimler yaşamaya başladı. Türk ekonomisi uluslararası ekonomiyle entegrasyon sürecine
girdi. Ekonomik anlamda çok önemli gelişmeler
yaşandı. Gümrüklerdeki değişiklikler, dövizle ilgili
düzenlemeler, teknolojideki hızlı değişim, giderek
özel radyo ve televizyonların devreye girmesi ve
bunun yanı sıra birinci kuşak dediğimiz, yurt dışına
ilk gidenlerin ardından orada doğup büyüyen bir
ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin ortaya çıkması birçok şeyi değiştirdi. Artık bodrumlarda kalorifer dairesinden bozma stüdyolar yok. Teknolojinin bütün
imkânları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda var.
Bugün Türkiye’nin Sesi Radyosu nitelikli ve birikimli
çalışanları, vericileri, postaları ve program içerikleriyle çok daha iyi bir noktada...

DIŞ POLİTİKA PERSPEKTİFİNDEN DIŞ YAYINCILIK
SÖYLEŞİ | EBU GENEL MÜDÜRÜ
ULUSLARARASI RADYO YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
DİJİTAL RADYO DALGALARI AVRUPA’YI AŞIYOR
22

KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA DIŞ YAYINCILIK
21. YÜZYILDA SINIR TANIMAYAN YAYINCILIK
KÜÇÜK BİR MİKROFONDAN DÜNYAYA

www.radyovizyondergisi.com

Naci KORU
Ingrid DELTENRE
Steve AHERN
David Fernández QUIJADA
Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ
Dr. Mike McCLUSKEY
Serkan ERSÖZ | Tayfun YÖNLÜ
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Bir Mikrofondan

DÜNYAYA
Serkan Ersöz | Tayfun Yönlü

Bölge radyoları kimi zaman hazırladıkları
programlarla kendi sınırlarını aşıp ulusal ve
uluslararası platformda da adlarından söz
ettirebiliyorlar. TRT Antalya Radyosu da
"Akdenizden" programı ile Türkiye'nin
Sesi Radyosu ve Memleketim FM
ortak yayını üzerinden bütün
dünyaya sesleniyor.

T

RT Antalya Radyosu, 2016 yılının başında Radyo Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar
Dairesi Başkanlığı ile işbirliği ve uyum içinde turizmin başkenti Antalya’dan bütün dünyaya seslenen “Akdenizden” adında bir programa başladı. Lara plajının
kenarında, TRT Lara Stüdyoları’nda küçücük mikrofonlardan çıkan sesler bütün
dünyada yankı buldu. Bu uluslararası yayın aynı zamanda TRT Antalya Radyosu
tarihinde de bir ilk.
Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında her Çarşamba
21.00-23.00 saatleri arasında canlı olarak yayımlanan programı, Serkan Ersöz ve
Anastassia Pankratova birlikte hazırlıyorlar. Teknik yönetmenliğini Ramazan
Vuran’ın üstlendiği programda mikrofon başında Tayfun Yönlü ve Cansu Oktay
yer alıyorlar.
Bu programda Akdeniz ve Antalya’nın sıcacık meltemi TRT Antalya Radyosu
mikrofonları aracılığı ile bütün dünyaya esiyor. Sıcak bir üslûpla ve dinleyici ile
bir bütün hâlinde hayat bulan program, saat 21.00’de dinleyicilerini selamladıktan sonra iletişim bilgilerini veriyor ve haftanın konusunu ortaya atıyor. Haftanın konusu herkesin kendinden bir parça bulacağı sıcak ve genel konulardan
seçiliyor. Ekip hazırlık aşamasında boş durmuyor. Kayıt cihazını ve mikrofonları
çantasına koyan ekip üyeleri haftanın birkaç gününde Antalya sokaklarına çıkıp
haftanın konusu hakkında Antalyalılara fikirlerini soruyor. Zaman zaman bu
ziyaretler bölgenin diğer illeri olan Isparta ve Burdur’a da taşıyor. Haftanın
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konusu ile ilgili bu röportajlar yayın günü dinleyicilerle paylaşıldıktan sonra bu kez sosyal medya,
telefon ve canlı bağlantılar yoluyla dinleyenlerin
fikirleri soruluyor. Programa dünyanın her yerinden
ulaşmak kolay çünkü dinleyicilerden sadece bir
“tık” uzaklıktayız.
Programa ulaşabilmek için pek çok seçenek var. Yeter
ki ulaşmak isteyin. Zaten programın dinleyicileri de
mikrofondaki bu sıcaklığı yakalamış olmalılar ki dünyanın dört bir yanından arıyorlar Antalya Radyosu’nu...
“Memleketten Haber Var”
Haftanın konusu sosyal medya aracılığı ile de duyuruluyor dinleyicilere. Dileyen konu hakkındaki görüşlerini buradan da ulaştırabiliyor program ekibine.
Sokak röportajlarının ardından “Memleketten Haber
Var” köşesi yayına giriyor. Bu köşede güzel ülkemiz
Türkiye’nin dört bir yanından derlenen dikkat çekici
ve dünyanın geri kalan kısmındaki tüm dinleyenlerimizi ilgilendireceği düşünülen konular dinleyenlere aktarılıyor. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir nebze olsun memleketten haberler
alıp hasretlerini dindirebiliyorlar.
Programın sunucuları Tayfun ve Cansu haftanın konusu hakkında önce birbirlerinin görüşlerini, daha
sonra da program konuklarının görüşlerini soruyorlar. Programa katılan konuklar çok farklı yelpazeden olabiliyor. Öncelikle her hafta programda müzisyen konuklar yer alıyor. Günün durumuna göre
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve popüler
müzikte Antalya ve çevresinde kendini ispatlamış,
bölgede nispeten tanınan müzisyenler seslerini bu
program aracılığıyla bütün dünyaya duyurma fırsatı buluyorlar. Onlardan sadece müzik dinlemiyoruz.

Programın konusu ve kendi hayatları hakkında sıcak sohbetler de gerçekleştiriliyor.
Programa ayrıca müzik dışında geniş yelpazeden
konuklar da sohbetleriyle katılıyorlar. Bu konuk kimi
zaman ünlü bir oyuncu, kimi zaman bir yazar, kimi
zaman anlatacak ilginç bir hikâyesi olan sıradan bir
vatandaş olabiliyor. Yeter ki hoş bir sohbet olsun.
Ne demiş atalarımız: “Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane...”
Ekip yine de bir demli çay, bir taze kahve ikram
etmeyi unutmuyor konuklarına. Bu konuda dinleyenlerine de sözleri var. Dünyanın dört bir yanından Antalya’ya giden konuklarını bekliyorlar radyoya; bir çay, bir kahve içmeye ve en önemlisi de
sıcacık bir sohbete...
İnternetten ve uydu alıcılarınızdan dinleyebileceğiniz, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından her
Çarşamba akşamı TSİ 21.00-23.00 arasında canlı
olarak yayımlanan “Akdenizden” programına sizleri
de bekliyoruz...
TRT Akdenizden
@antalyaradyosu

Her
Çarşamba
www.trtturkiyeninsesiradyosu.com

TSİ 21.00-23.00 arasında
canlı yayındayız.

www.trtmemleketimfm.com
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Farklı bir dildir radyo dili... Kısa cümleler, anlaşılır
sözcüklerle kurulmalıdır ki dinleyen duyduğu
an resmetsin kafasında anlatılanı...
Çelişkili düşüncelere yol açmayan,
“Öyle mi demek istedi, böyle mi?”
dedirtmeyen; anlatılmak isteneni
bütün yalınlığıyla aktaran...

Radyo Metin Yazarı
ya da
Sözcüklerin Sihirbazı
Esra İlkkurşun

G

ünümüzde radyo programlarının çoğunlukla canlı
yayımlanması ve yapımların prodüksiyondan uzak
olması günlük dilde konuşmayı, akıcı ve tempolu
anlatmayı biraz da esprili yaklaşmayı zorunlu kılıyor
gibi görünse de belgesel yapımlarda hâlâ radyo
metni kullanılması kaçınılmaz. Elbette birden fazla
radyo metninden söz etmek mümkün: Radyo haber metni, radyo drama, röportaj ve programda
kullanılacak metinler... Her metnin kendi içinde incelikleri ve birbirinden ayrılan anlatım tarzları vardır.
Radyo metni, basılı yayımlar için yazılan metinlerden çok daha farklıdır. Radyo metin yazarları göze
değil, kulağa hitap ettiğini aklında tutar. Dinleyen
adı üstünde sadece duyandır; bir kez daha geri dönüp yazılan cümleyi okuma şansına sahip değildir.
Okur dergideki bir makaleyi defalarca ve sindire
sindire okuyup anlayabilecekken radyo dinleyeni,
dikkatini o anda çekecek konuya odaklanır.
Bu nedenle bir radyo metni şiirsel bir melodiyi
yakalayabilmek için daha edebi ama tumturaksız
olmalıdır. Daha yaratıcı ama daha az gösterişli...
Daha kişisel ama herkese hitap eden... Tek dinleyen
varmış gibi düşünüp ona hitaben yazılan ama her
dinleyenin biricik olduğunu hissettiren...
Radyo metin yazarı bir konuyu anlatmak üzere yola
çıktığında zihninde konuyla ilgili bütün bilgiler serbest stilde yüzer önce. Doğru noktadan başlamak,
kısa sürede derdini anlatmak, hızlıca sonuca ulaşmak; anlatılmak istenenin tadını damakta bırakmak
birinci prensip...
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Her sözcük birer tuğla
Bir metin yazmaya karar verildiğinde başlangıcı,
gelişimi ve sonucu, yazarın aklında mutlaka hazır
olmalıdır. Yazar önce kendi zihninde resmeder metni. Eskilerin deyimiyle “İlk intiba önemlidir.” İlk kanca nasıl atılacaktır: Bir soruyla mı? Bir tanımla mı?
Yoksa ünlemlerle dolu bir çağrıyla mı? Metindeki
her sözcük dinleyenin zihninde yaratılacak sahnenin birer tuğlasıdır. Her tuğlayla, dekorun yeni bir
duvarı şekillenir. Tekrara yer bırakmayacak kadar
çeşitlilikle aktarılır konu. Ve gereksiz sözcüklerden
uzak durulur. “2016 yılında sanatseverlerle buluşan
yeni albümde...” cümlesinde örneğin, “yılında” sözcüğünün olmayışı dinleyiciyi rahatsız etmeyecektir.
2016’nın bir parfüm adı olmadığı aşikârdır çünkü.
Normal yaşamımızda kullandıklarımızın çok dışında olmayan, sayısal verilerden uzak, samimi ve dinleyene hayal ettirebilecek kadar görsel tanımlamalar, bir radyo metnini anlaşılır ve dinlenir kılar.
Metni çeşnilendirmek, hayalde o resmi çizebilmek
için destekleyici unsurlar da radyo metninin görselliği açısından önemlidir. Zamanı hissettirecek bir
müzik, vurguyu artıracak bir es, durumu açıklayacak bir efekt radyo metninin güçlenmesine olanak
sağlar.
Radyo sihirli bir kutuysa eğer her dinleyende farklı
dünyalar yaratabilen; radyo metin yazarı da sözcüklerin sihirbazıdır.

Bir Sözlüg̃ün Yeniden Bas�m�

R

eşad Ekrem Koçu denince akla önce, meşhur İstanbul Ansiklopedisi gelir. Büyük bir yayıncılık ve yazarlık
macerası olarak anılan bu ansiklopedi maddi imkânsızlıklar sebebiyle “g” harfinde, “Gökçınar” maddesinde
kalmış, bitirilememiş. Yeni baskısını yapmaya kimsenin yanaşmaması yüzünden, söz konusu ansiklopedi
âdeta bir efsane kisvesine bürünmüş durumda...
Aslında Reşad Ekrem Koçu’nun birbirinden ilginç daha
birçok eseri var. Koçu, kitaplarının yanı sıra yüzlerce
makale de yazmış ve henüz tüm metinlerinin kapsamlı bir dökümü bile çıkarılmış değil. Doğan Kitap yakın
zaman önce, 1905’te doğup 1975’te ölen bu popüler
tarih yazarının önemli eserlerinden Türk Giyim Kuşam
ve Süslenme Sözlüğü’nü yeniden bastı. İlk baskısı
1967’de Sümerbank Kültür Yayınları tarafından yapılan sözlük, alanındaki ilk çalışma olması bakımından
önem taşıyor ve gerek içerdiği bilgiler, gerekse anlatımındaki renklilikle ilgi çekiciliğini koruyor. Aslında ilgi
çekiciliğini korumak sözü isabetli değil: Eserin yazılmasının üzerinden geçen yarım asırlık zaman, onu daha
okunası, daha önemli kılmış demek doğru olur.
250 sayfalık sözlük, ağırlıklı olarak Osmanlı dönemi
İstanbul’unun, bir miktar da Anadolu insanının giyim
ve süslenme unsurlarını tanıtıyor. Osmanlı padişahlarından tutun, Karadenizli balıkçılara, simitçilere, yeniçerilere, İstanbul “yosma”larına kadar figürler boy
gösteriyor kitabın sayfalarında... Yazar önsözde, bu
figürlerden bahisle şöyle diyor:
“Bu sözlüğü resimlendirirken -belki tenkit edilebilirimel ile yapılmış şirin resimleri fotoğrafa tercih ettim. Resimlerin bir kısmı bu sözlük için suret-i mahsusada yapıldı, bir kısmını da kendi arşivimden aldım; ki onlar da
nezaretim altında suret-i mahsusada yaptırılmış mülkiyetim altında resimlerdir. Fakat emek istismar etmedim,
onlardan, arşivimden sözlüğüme, akademik bir hediye
olarak faydalandım. Bu hususu bilhassa kaydediyorum.”

Cebken

Meddah hikâyelerindeki kolu
bâzûbendli şehzâde-prens tipi.
(R.E.K. Arşivi)

“Şirin resimler”in eşlik ettiği metinler, artık Topkapı
Sarayı müzesi gibi yerler haricinde görmemizin, bilmemizin mümkün olmadığı giyim eşyalarını tanıtıyor. Mesela ‘arâkiye’nin tiftikten yapılmış ince, hafif
bir külâh, ‘çakmak papuç’un burnu sivri ve yukarıya
kıvrık eski bir ayakkabı, ‘kaşıklık’ın ise yeniçeri serpuşu
‘börk’ün önüne eklenmiş ve bir kaşık yahut kuş tüyü
konulan parça olduğunu öğreniyoruz.
Koçu’nun sözlüğü eşyaları tanıtmakla kalmıyor, tarihin
ilginç vakalarından da haberdar ediyor bizi. Örneğin
18. yüzyılda birkaç kez, kadınların sokakta açık saçık
denilebilecek kıyafetlerle, aşırı süslü ve erkekleri tahrik
edecek şekilde dolaşmalarının yasaklandığını, fakat yasakların bu durumun önüne geçemediğini okuyoruz.
Az sayıda olmakla birlikte çağdaş giyim örneklerine de
yer veren Koçu, bazı yorumlarıyla okuru gülümsetiyor.
Yazara göre blucin, “Amerika’da imal edilip dünya yüzüne yayılmış, ... bilhassa erkek pantolonları hâli vakti
yerinde ailelerin garabet düşkünü oğulları ile amele,
işçi ve ayak takımı arasında çok rağbet görmüştür.”

Kitaplık

Yiğit Yavuz

Sözlükteki çoğu maddeyi şiirlerle, koşmalarla süsleyen Reşad Ekrem Koçu, blucin maddesinin sonunda
da, “çağdaş büyük halk şairi Ali Çamiç Ağa”nın kıtasına
yer veriyor:
“Üç kız geçti önümden
Güldüler sinsi sinsi.
Kurt kocamış nideyim,
Ömrün iki ellisi.
Horoz gözüm çöplükte,
Seçsem dedim hangisi.
Sordum şu pir gönlüme,
Dedi blucinlisi.”
Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü’nü yazarlara,
çevirmenlere, radyoculara, tüm okurlara ve “sözlüksever”lere hararetle tavsiye ederim.

Alay elbisesi ile yeniçeri
ustası (aşçısı) ve karakollukçu
(mutfak neferi). (R.E.K. Arşivi)

Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Reşad Ekrem Koçu, Doğan Kitap, Kasım 2015.

Büroda çalışan kız,
üstünde blucin pantolon
(R.E.K. Arşivi)
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Saklı Kalmış Türküler
Artık Saklanmıyor
Yeni yayın döneminde TRT Türkü’de başlayan “Saklı Türküler”,
gün yüzü görmemiş türkülerin radyo mikrofonuna taşındığı bir
program... Programı Kubilay Dökmetaş, Levent Çelik ve İlkim
Eylül İlk hazırlıyor. Program ekibi, programlarını tanıtmak üzere
Radyovizyon okurları için kendi aralarında söyleştiler.

Levent Çelik: Kubilay hocam, türküler bugüne kadar neden saklandı, kimden saklandı?
Kubilay Dökmetaş: Toplum hafızasında yer alan
türküler saklanmaz, saklanamaz. Sadece havalandırılmış ya da havalandırılmamış olabilirler. Muzaffer
Sarısözen, derleme çalışmaları sırasında binlerce
türkü derlemiş. Ancak takdir edersiniz ki derlenen
bu türkülerin tamamının repertuvara alınması
mümkün olamamıştır. Ayrıca hâlâ Anadolu’da derlenen ya da derlenip de repertuvara alınmayan türküler var. Dolayısıyla türküler hiçbir yerden ve hiç
kimseden saklanmadı.
Levent Çelik: “Saklı Türküler” projesi nasıl doğdu,
program aşamasına nasıl geldi?
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İlkim Eylül İlk: Kubilay hocamın benim yetişmemde çok emeği oldu, ben de onun bilgisinden
faydalanmak adına peşini bırakmadım. Bir gün
bana “Saklı Türküler” projesini anlattı ve projeyi
birlikte yaşama geçirmeyi teklif etti. Açıkçası ilk
başta biraz tedirgin oldum. Çünkü her hafta ciddi
bir araştırma gerektirecekti. Yine her hafta, o güne
kadar hiç duymadığım notalar önüme çıkacaktı
ve benim o notaları deşifre edip canlı yayında icra
etmem gerekecekti. Buna karşın Kubilay hocamın verdiği cesaretle teklifi kabul edip programa
dâhil oldum. Daha sonra düşüncelerimizi sizinle
(Levent Çelik) paylaştık ve projeyi radyo formatına
dönüştürdük. 7 Ocak 2016 günü de ilk programımız yayımlandı.

RADYO v i z y o n

Kubilay Dökmetaş ve
İlkim Eylül İlk kayıt sırasında

Levent Çelik: Kubilay hocam, repertuvarı nasıl belirliyorsunuz? Türkü seçimlerini neye göre yapıyorsunuz?
Kubilay Dökmetaş: “Saklı Türküler”in repertuvarını
yaparken özellikle konu bütünlüğü olan türküleri
seçmeye özen gösteriyoruz. Yani Sivas yöresinden
Celaloğlan türküsü ile başlıyorsak aynı türkünün
değişik versiyonlarını ortaya çıkarıp türkülerdeki
değişimleri de anlatmaya çalışıyoruz.
Levent Çelik: Hocam, “Bugüne kadar kimsenin
duymadığı bilmediği türküleri söylüyor, anlatıyoruz” diye bir iddianız var mı?
Kubilay Dökmetaş: Böyle bir iddiada bulunamayız. Çünkü birileri mutlaka duymuştur, mutlaka biliyordur. Ancak dinleyenlerimizin çoğunun ilk defa
duyduğunu iddia edebiliriz.
Levent Çelik: İlkim hocam biraz da programın formatından söz eder misiniz?
İlkim Eylül İlk: “Saklı Türküler” programı benim çok
sevdiğim ve keyif aldığım bir formatta yayımlanıyor. Çok güzel bir orkestramız var. Programda genelde üç-dört türküyü orkestra eşliğinde canlı icra
ediyor, bir o kadar türküyü de arşivlerden araştırarak bant olarak yayımlıyoruz. Kubilay hocam, hem
engin Türk Halk Müziği bilgisiyle dinleyicilerimize
türküler hakkında çok güzel bilgiler aktarıyor hem
de on yılların birikimi olan arşiviyle programa çok
büyük katkı sağlıyor.
Levent Çelik: Kubilay hocam, dinleyiciler genellikle bildikleri ve sevdikleri türküleri duymak isterler.
İlk defa duydukları türkülere yaklaşımları nasıl oldu?

Kubilay Dökmetaş: Evet, söylediğin gibi dinleyiciler her zaman kulaklarında kalan türküleri duymak
isterler. Hatırlarsan “Saklı Türküler”e başlarken bu
kaygını dile getirmiştin, ben de sana bu türkülerin
artık gün yüzüne çıkması gerektiğini, dinleyicilerin
de çabuk kabul edeceğini söylemiştim. Kaçıncı
haftadayız; dinleyicilerin “Saklı Türküler” facebook
sayfasına gönderdikleri mesajlarından, doğru yolda olduğumuzu ve onların onayını aldığımızı hep
birlikte gördük.
Levent Çelik: İlkim hocam ve Kubilay hocam son
soru her ikinize... Yayın döneminin sonuna gelindiğinde, yani yıl sonunda “Saklı Türküler”de nasıl bir
hedefe ulaşmayı düşünüyorsunuz?
İlkim Eylül İlk: Açıkçası benim kişisel hedefim öncelikle Kubilay hocamdan alabildiğim kadar fazla
bilgi almak, yayıncılığı öğrenebilmek ve repertuvarıma artı değerler katmak...
Kubilay Dökmetaş: “Saklı Türküler”, yıllarca benim
kafamın bir yerinde duran, olgunlaşmayı bekleyen
bir projeydi. Proje olgunlaştı, doğru ekiple bir araya
geldi ve TRT Türkü’de yayın hayatına başladı. Güzel,
çok güzel giden bir program... Yılın sonunda “Saklı
Türküler”in öncelikle çok fazla dinleyiciye ulaşması,
sonra da repertuvara girmemiş türküleri TRT repertuvarına kazandırarak Türk Halk Müziği’ne katkıda
bulunmayı istiyorum. Aynı zamanda bu programın
çok çok uzun soluklu olmasını ve birçok saklı türküyü repertuvara kazandırmasını diliyorum.
Levent Çelik: Sizlere teşekkür ediyorum. Ben de
birkaç şey söylemek isterim son olarak... “Saklı Türküler” gerçekten güzel bir program. Beni de heyecanlandıran bir program. Perşembe günleri saat
18.05’i heyecanla bekliyorum. Şimdiden emeklerinize sağlık...

orta dalga : 550-1500 kHz bandını kapsayan frekans aralığı.
kısa dalga : 3-30 MHz bandını kapsayan
frekans aralığı.
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Yür Sağ Alt Köşesi
“Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun...”
Fatih Yılmaz*

Fotoğraf | Diyarbakır Valiliği Arşivi

B

öyle demiş, Diyarbekirli ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı “Memleket İsterim” adlı şiirinin bir
bölümünde... Sanki, içinde bulunduğumuz şu günleri biraz sıkıntılı yaşayan bu güzide şehrimizin hâlini, ehvalini taa 1950’li yıllarda hissederek dile getirmiş gibi...
Oysaki, günümüze değin belirlenebilen tam 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir
şehrimizdir Diyarbekir. Asurlulardan Urartulara, Medlerden Perslere, Romalılardan Bizanslılara,
Mervanilerden Selçuklulara, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu; Yukarı Mezopotamya’nın bu bereketli topraklarında egemenliklerini yansıtan nice
eseri, paha biçilemeyen bir miras gibi bırakmışlar bugüne... Belirlenebilen tam 683 kültür
varlığına sahip bir açık hava müzesi gibi karşılıyor gelen misafirlerini, sırlarını surlarına fısıldayan bu tarihî yörede...
Yıl 1959
İşte bu şehirde yıl 1959. Diyarbakır’da bir radyo istasyonu kurulması amacıyla 10 Şubat günü
dönemin Bakanlar Kurulu’nda alınan 4/11296 sayılı karar açıklanır. Yıl içinde yapımı için hemen
ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme bile imzalanır. Ancak Rahmetli Adnan Menderes
Hükûmeti’nin aldığı bu karar, 1961 yılında Millî Birlik Komitesi’nin aldığı 5/1260 sayılı kararname ile iptal edilir.
Diyarbakır’ın amatör radyo sevdalıları bu karara çok üzülse de bir radyoya kavuşma ideallerinden vazgeçmezler. Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 7 radyo gönüllüsü bir araya gelir ve ellerindeki
malzemeyle ilimizde 300W gücünde, kısa dalgadan yayın yapan Diyarbakır Radyosu’nun ilk
temelini atarlar. İlk anons, ilk müzik ve ilk programın ardından duyulan sevinç ve mutluluğun
tarifi yoktur. Duyan duymayana duyurur. Kısıtlı yayın saatlerinde bile, dinleyiciler pür dikkat
lambalı radyoları başındadır artık. Özellikle ajans saatleri sabırla beklenir, dikkatle dinlenir.
Emekleme döneminde bile çok yoğun ilgi gören bu amatör radyo, bir süre sonra kabına sığmaz olur. Nihayet, 1961 yılında TRT çatısı altına girerek Diyarbakır İl Radyosu adıyla resmî bir
kimliğe kavuşur. 1964’te 300 kW gücündeki Çınar verici istasyonumuzun kurulmasıyla Bölge
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Radyosu konumuna getirilir. Hizmet binası da Lise
Caddesi’nden Kurt İsmail Paşa’ya taşınır. Günümüzde orası hâlen TRT Sokağı olarak anılmaktadır.

olarak dinlenebilmekte... Ayrıca, uydu yayını ile İnternet üzerinden de dünyanın hemen her yerine
sesimiz ulaşabilmekte...

Yıllar geçtikçe

Yayınlarımıza gelince... Hâlen diğer bölge radyolarımız gibi her gün 10.05-12.00 saatleri arasında canlı
kuşak programımız “Yöremizden”le buluşturuyoruz
dinleyicilerimizi... Ayrıca yine her gün, TRT Türkü
postamızda Anadolu kuşağı içinde saat 15.00’te bir
saat süreyle yöremizin en güzel türkülerini, mayalarını, hoyrat ve gazelleriyle halaylarını dinletiyoruz.
Radyo-1’de her Pazar, “Efsaneler Hikâyeler” adlı yapımda dinleyenlerimizi dramatize edilerek seslendirilmiş efsanelerin gizeminde, hikâyelerin dilinde
bir araya getiriyoruz.

Ve yıl 1980. Her geçen yılla birlikte yurdumuzun yayıncılık alanındaki ilk ve en etkili gücü konumundaki
TRT büyüdükçe, güçlendikçe TRT Diyarbakır Radyosu
da kendisine düşen payı hâliyle alır. Yeniden yapılanma sonucu Van ve Hakkâri İl Radyoları kapatılınca,
bunlara bağlı verici istasyonları Diyarbakır Radyosu
yayınlarını vermeye başlar. Böylece yayın alanı genişler, dinleyici sayısı hızla artar. Çocukluk dönemini bitiren radyomuz, bu yıllarda sanki ilk gençliğini
yaşama sürecine girer. 1987 yılında da hâlen kullanılmakta olan İstasyon Caddesi’ndeki yeni hizmet
binasına taşınır.
Yıl 1991. Cumhuriyet tarihimizin devlet eliyle yöremizde sürdürülen en büyük yatırımı olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) onuruna, radyomuzun
adı TRT GAP-Diyarbakır Radyosu yapılır. Teknolojik
yeniliklerle birlikte Orta Dalga dışında bir de FM
vericileriyle desteklenen yayın ağımız genişledikçe,
yalnız bölgemizin değil, yurdumuzun da en büyük
bölgesel yayın alanına sahip radyosu hâline gelir.
Radyomuz bu yeni adıyla özellikle GAP Bölgesini
ve civar illeri kucaklayan yeni bir bölgesel kimliğe
kavuşur. Yapım ve yayınlardaki sorumluluğu bu
projeye yönelik olarak artar. “Geçmişten Geleceğe
GAP”, “Suyla Gelen”, Yesemekten Hoşaba”, “Geze
Geze GAP”, “GAP Gündemi”, “Stüdyo GAP” gibi özel
yapımlar bu süreçte radyomuzca hazırlanarak yayımlanır. Bu dönemlerde bölgesel yayınların süresi
günlük 12 saate ulaşır.
Bugün Radyo-1’e bağlı FM vericileriyle, Doğu,
Güneydoğu ve kısmen İç Anadolu bölgelerinde
bulunan yaklaşık 23 ilimizle bunlara bağlı ilçe, kasaba, belde ve köylerimizde yayınlarımız karasal

Bir de, yaklaşık 15 yıldır sürekli yaptığımız ve büyük
bir deneyim kazandığımız çocuk programcılığımız
var gururla söylediğimiz. Bölge Radyoları içinde bu
alanda program üreten tek radyoyuz. “Çocuklarla
Başbaşa” adlı programımız ABU’nun 2011 yılında
düzenlediği uluslararası yarışmada kendi dalında
finalde yarışan son 4 program arasına girme başarısını gösterdiği için de mutluyuz.
Bir başka farkımız da, yine Türkiye radyoları içinde
12 yıldır bir mahalli müzik ekibini kendi bünyemizde bulundurduğumuz içindir. THM-TSM Amatör
Gençlik Korolarımız içinden seçilen yetenekli
toplam 22 saz ve ses mahalli sanatçımız, Genel
Müdürlüğümüz'ün oluruyla 2004 yılında bir araya
getirilerek “TRT GAP-Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Toplululuğu”nu oluşturdu. Bu topluluk, her
türlü etkinlikte Kurumumuzu temsil ettiği gibi, TRT
Türkü’deki “Türkü Diyarı” programı içinde her hafta
1 saat süreli seyircili, canlı konserler vermekte ve
çok büyük ilgi görmektedir.
TRT GAP-Diyarbakır Radyosu olarak, Başkanlığımızın
Bölge Radyoları’nın sadece bölgesel yayınlarda
değil, ulusal kanalların hepsinde görev alabilme-
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leri uygulamasını candan destekliyoruz. Bu sayede
yıllardır kendi kabuğuna çekilen yapım ekiplerimiz,
daha geniş kitlelere kendilerini tanıtma ve radyolarımızın adını da duyurma olanağına kavuştu. Bizler
de, TRT Türkü, TRT Nağme, TRT FM ve TRT Radyo-1’e
çeşitli programlarımızla katkı sağladık. Devamını
diliyoruz.
“Çocuklarım güzelim Türkçeyi sizin sayenizde
öğrendi...”
Radyomuz, dinleyicileriyle öylesine sıcak, öylesine
sevgi, saygı dolu sımsıkı bağlar kurmuş ki, bunları
sözle, yazıyla dile getirebilmek pek olası değil gibi.
Hakikaten yaşamak gerekir bu duyguları. Örneğin,
görme özürlü dinleyicimiz Ergun Katı “Benim gözlerim görmüyor ama dünya umurumda değil. Ben
her şeyi sizin sayenizde görüyor, yaşıyorum zaten.
Benim en büyük dostum, arkadaşım, sırdaşım siz-

lersiniz. Gün boyu, geceler boyu benimlesiniz. Yastığımın başucundasınız. Hayata, yaşama sizin sayenizde bağlandım. Çocuklarım sizin sesinizle büyüdü. Güzelim Türkçeyi sizin sayenizde öğrendiler. Siz
hep varolun” diyor bir mektubunda...
Elazığ/Kovancılar’dan Selma Budak, “Ailem beni
okutmadı ama memlekette olan her şeyi sizin
aracılığınızla günbegün öğrendim. İlçemizde Halk
Eğitim Merkezi’ne sizin duyurunuz sayesinde kaydımı yaptırdım. Şimdi okuma yazma da biliyorum
ve bir sürü sanat öğrendim. İşe yarar insan oldum.
Dünyadan umudumu kesmişken bana bir ışık oldunuz, yol gösterdiniz, sağ olun, var olun” diyor.
Ya Hasankeyf’teki Çoban Ahmet’in söylediklerine
bakar mısınız? “Ben dağ başında bir garip çoban
iken radyonuzun bilgi yarışmasından kazandığım
ve heybeme koyduğum bir pilli radyo sayesinde
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bugün tüm dünyanın tanıdığı biri olup çıktım.
Otlatmaya çıkardığım kuzularım, koyunlarım dışında aylar boyu yaylalarda bir tek siz varsınız hayatımda... Yöremizde olanı biteni sizin sayenizde
duyup öğrendim. Türkçemi geliştirdim. O yetmedi,
duygularımı, düşüncelerimi şiirlere döktüm. Bu yıl
ikinci kitabım yayımlandı. Şimdi de Hasankeyf’i sular altında bırakmamak için hem dernek kurdum
hem de dergi çıkartıyorum. İnternette Hasankeyf
gönüllüsü dostlarla mesajlaşıyor, destek alıyorum.
Göreceksiniz, Hasankeyf gibi bir tarihî değeri, Ilısu
Baraj Gölü altında kalmaktan belki de ben kurtaracağım!”
Bu sevda hiç bitmesin!
Sözün özü, dinleyicimiz bizi, biz dinleyicilerimizi seviyoruz. Her yönüyle farklı bir hassasiyet gösteren
bölgemizde, yayınımızı her açtığımızda, farklı bir

ruh hâlinde olsak da, dinleyicimize gülen yüzümüzü hissettiriyor, gülümseyen sesimizi duyuruyoruz.
Gün geliyor, stüdyomuzdan çıkıp yanıbaşlarına
misafir oluyor, sıcacık çaylarını içip, acı kahvelerini yudumluyoruz. Bazen de Harran’da bir tarlada,
Nemrut Dağı’nın tepesinde gündoğumunda ya da
Dicle’nin kıyısında gün batımında, Bitlis Kalesi’nin
burçlarında, Van Gölü’nün mavi derinliğinde, Siirt’in
evliyalar bahçesinde, Elazığ’ın Çayda Çırası’nda,
Tunceli’nin Munzur Ovası’nda, Şırnak’ta Şal-Şepik
tezgâhında, Şanlıurfa’da İbrahim Peygamber’in
makamında, Batman’da bir petrol kuyusunda, Diyarbakır’ın surlarında bulunuyor, güncel bir etkinlikte gördüğümüzü, işittiğimizi iletiyor, paylaşıyoruz.
Dileriz, bu sevda hiç bitmez, radyomuz ve radyoculuk hep var olur. Dünden bugüne olduğu gibi...
Her daim sonsuz bir sevgiyle...
* TRT GAP-Diyarbakır Radyosu Müdürü

'nin

Kokusunu
Yaymak
Genelde yazılarımda tarihe uğramadan edemem ve geçmişte,
yazmakta olduğum hususu pekiştirecek örnekler ararım. “Dış
Yayıncılığın Geleceği” temalı dosyayı destekleyecek ne olabilir ki
tarih içerisinde?” dememek lazım. Çok şey var!
Mehmet Emin Genç

O

smanlının 600 yılı aşan ömrünün uzatılamayışının sebeplerinin neler olabileceği hususu tüm tarihçilerin konusu. Yıllarca
bunu düşündü ve yazdılar. Artık bu sebeplerin tamamı belli...
Sonuçlar birer postulata dönüşmüş durumda. Lakin bir ayrıntı
var ki atlamamak gerek! O da ülkelerin başkentlerinde misyon
temsilcilikleri bulundurmak; yani sefaret... Bu elçi seviyesinde
de olabilir, konsolos seviyesinde de... O elçiler, ihtiyaç hâlinde
devletler arasında gider, gelirlerdi. Söylenecek neyse söyler,
hükümdarının namesini takdim ederlerdi. Tabii bu elçilere zeval olmazdı, lakin bazen öyle bir olurdu ki adamcağız kelleden
olurdu. İşte, böylesine bir zor zanaattı elçilik... Gel zaman, git zaman; elçinin, elçiliğinin vaziyeti değişmeye yüz tuttu: Batı, yeni
bir elçi tarifiyle müessesenin çehresini evirdi. Artık elçilik, arada
bir işletilen kurum değildi; daimi hâle getirildi. Üstelik üç beş
değil, olabildiğince yani gerekirse her devlet başkentinde...
16. yüzyılda büyük devletler arasında işletilen sefaret müessesesi zamanla yaygınlaştırıldı ve tüm devletler arasında teati
edildi. Artık günümüzde hemen hemen her devletin, diğer
devlet başkentlerinde birer elçisi oturuyor.
Peki, ne anlama geliyor en ilkel biçimiyle sefaret anlayışı? Sefaret sahibi devlet muhataplarına diyor ki başkentlere birer diplomat dikerek; “Haberiniz olsun! Buralarda ben de varım.” Bir nevi,
ilgim buralara kadar uzanmakta...
İşte, Osmanlı coğrafyaya “iz bırakma, sınır taşı dikme” operasyonunu yapamadı; yapmakta geç kaldı. Tıpkı matbaayı ülkeye
getirmekte yavaş davrandığı gibi... Batılı devletler, 16. yüzyıldan
itibaren İstanbul’a “elçilik taşı” dikmeye başlamışlardı. Yani Almanyalı Gütenberg ustanın matbaayı bulup yayına başladığı
yıllarda... Osmanlı Türkiye’si ise ilk elçisini, muhataplarından 200
küsur yıl sonra yani 18. yüzyılda Paris’e yolladı. O da yarım yamalak bir görevlendirmeydi; yazlığa gider misali, bazen Paris’te
bazen İstanbul’da...
Osmanlının “diplomatik misyon” uygulamasının gecikmesi,
hattı zatında global yarışta geriye düşmesine neden oldu. Zira
Batılılar bizi 1500’lerden itibaren tanımaya başlamış ve sırrımızı çözmüşlerdi. Ona göre konum belirliyorlardı. Biz ise onları
1700’lerde tanıma gereğini duyduk, lakin atı alan Üsküdar’ı geçip gitmişti ve Osmanlı yetişemedi “atı alan”ın arkasından.

Bitmedi... Zamanla konsolosluklarla çoğalan ve “iz”ini sıklaştıran
Batılı misyon müessesleri, sadece “resmî kanalı açık tutma” işlevini deruhte eder mesabede kalmadılar tabii. Devleti tanımış
hatta bünyesine sızmışlardı; şimdi, sırada halkı tanıma ihtiyacı
vardı ve ona bağlı olarak kendini tanıtma. Yani yayın...
Elçilikler de bulundukları bölgelerde oraların diliyle “yayın” yaptılar. Burada yayın derken gerçekten bir yayından söz ettiğimiz
gibi mecazi anlamda halka temas, dostluklar kurma, geziler,
konferanslar ve sergilerden söz etmekteyiz; ki bunların hepsi
bir nevi “rayiha neşri” sayılmaktaydı. Tüm bunlar güzel şeylerdi
lakin sınırlıydı. İşte, o zaman alanı genişletmek ve hatta o rayihayı, evlere kadar taşıma gereği duyuldu. O noktada “Markoni’nin icadı” imdada yetişti, yani radyo...
Bu hususu ilk akıl eden elbette İngiliz oldu ve BBC bu sebeple
kuruldu. Artık İngiliz, “İngiltere’nin Sesini” her evde duyurma yoluna girmişti. Diğer devletler onu izlediler. “Sahibinin Sesi” her
konutta çınlar olmuştu.
Şükür! Ülkemiz bu hususta “Matbaa Sendromu” yaşamadı; yaşadı da sendrom kronikleşmedi: Sonunda “Türkiye’nin Sesi” de
dünya evlerinde çınlamaya başladı. Bugün 41 dilde web yayını
yapan ve her vatandaşımızın da gururu olan Türkiye’nin Sesi
Radyosu var; hem dünyanın her tarafındaki vatandaşlarımıza,
hem de gönül bağımız bulunan 160 civarında ülkeye kendi dillerinde meramımızı anlatıyor, milletimizin güzel kokusunu yayıyor. Bu kokunun içinde barış, adalet, sevgi, sabır, huzur, bereket,
hoşgörü ve uzlet vardır. Bu kokunun içinde medeniyet, aşk ve
irfan vardır. Yine bu kokunun içinde yardımlaşma, paylaşma,
insanlık onuru ve merhamet vardır. Az buz şeyler değil bunlar.
Emeği geçenler var olsun, alın terleri zayi olmasın inşallah!
Peki, yeterli mi?
İşte, Radyovizyon dergimiz bu nedenle dosyayı açıyor “Dış
Yayıncılığın Geleceği” diyerek... Yetmediğini, yetmeyeceğini
vurgulamak için. Belki “Eski Türkiye” şartlarında “Bundan iyisi,
Şam’da kayısı” ydı; lakin şimdiki vizyon “Yeni Türkiye... ” O hâlde
yayıncılık sahasında da “Yeni Yayın” olmalı TRT’nin konsepti.
Yeni slogan “Girilmedik ev kalmasın dünyada” olmalı. Yani 41 dil
yetmez, tüm dillerin Türkiye’yi konuşur duruma gelmesi şarttır.
Günün belli saatleri az, “7 gün 24 saat!” gelecekte hayal olmasa
gerektir.
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Tülay Akca

TRT tarafından ilk kez 2009
yılında, Türk belgeselciliğinin
gelişmesine katkıda
bulunmak ve nitelikli
belgesel filmlerin seyirciyle
buluşmasını sağlamak
amacıyla ulusal düzeyde ve
“TRT Belgesel Film Yarışması”
adıyla düzenlenen
“TRT Belgesel Ödülleri”
2010 yılında kapsamı
genişletilerek uluslararası
bir kimlik kazandı.

Gösterim Programı ve Film Bilgileri için: ::::::: :::::::::::::
Films & Screening Schedule: ::::::: ::::::::

����:�:��:�:�:���:�::��:���:��:����:::
�������:�����:����������:������

A

matör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek,
yerli-yabancı belgeselcileri buluşturan bir platform
oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl da
uluslararası ve ulusal olmak üzere iki ana kategoride;
Ulusal Yarışma ise Öğrenci Filmleri ve Profesyonel olarak iki alt kategoride düzenlendi.
Her yıl hedeflerini yükselterek yoluna devam eden
TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl 47 ülkeden 427 belgesel film başvurusu yapıldı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışma, artık gelenekselleşen “TRT Belgesel Günleri” etkinlikleriyle 12-16 Mayıs
Gösterim Programı ve Film Bilgileri için: ::::::: :::::::::::::
2016 günlerinde İstanbul’da
izleyicileriyle
buluşuyor.
::::::: ::::::::
Films & Screening
Schedule:
“TRT Belgesel Günleri” yerli-yabancı belgeselcileri buluşturan bir platform olma niteliğiyle belgeselseverlerin merakla bekledikleri bir etkinlik olarak ülkemiz
�������:�����:����������:������
kültür-sanat ajandasındaki yerini pekiştiriyor.
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Film gösterimleri

Özel Gösterim: Savaş ve Zorunlu Göç

Finale kalan filmlerin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok nitelikli belgesel filmin halka açık
ve ücretsiz gösterimleri, yönetmenlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

TRT Belgesel Günleri yarışma dışı gösterimlerinin
özel dosyası bu yıl savaş ve zorunlu göç temalı belgeselleri konu alıyor. “Panorama” adı verilen
bu bölümdeki filmler, dünyanın gündeminde bir
numaraya yükselen “mülteci” konusuna farklı coğrafyalardan farklı bakışlar sunarken savaşların yol
açtığı bu trajediyi çeşitli boyutlarıyla etkileyici bir
şekilde ele alan, bu yüzden de son yılların en çok
ilgi gören filmleri arasından seçildi. Panorama gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler 14-15 Mayıs
günlerinde Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi salonunda takip edilebilir.

Etkinlikler bu yıl Harbiye’deki TRT İstanbul Radyosu
ve Notre Dame De Sion Fransız Lisesi salonları ile
Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
salonu olmak üzere üç salonda gerçekleştirilecek.
Gösterimlerin yanı sıra yönetmenlerle söyleşiler,
belgesel paneli, belgesel buluşmaları ve açık hava
konserinin yer alacağı program ücretsiz olarak takip edilebilecek.
TRT Belgesel Günleri, etkinlikle eşzamanlı yapılacak
olan final jürisi izleme ve değerlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 16 Mayıs akşamı
yapılacak Ödül Töreni/Gala Gecesi ile son bulacak.
Yarışma
Bu yıl 47 ülkeden 427 belgesel filmin katıldığı etkinlikte, ulusal ve uluslararası kategori filmlerini iki ayrı
ön eleme kurulu değerlendirdi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı temsilcileri ve BSB (Belgesel Sinemacılar
Birliği) temsilcilerinin katılımlarıyla oluşan ön eleme kurulları çalışmalarını Şubat ayının sonunda
tamamladı.
Ön Eleme Kurullarının kararına göre; Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde 13, Ulusal Profesyonel
kategoride 12, Uluslararası kategoride ise 12 eser
finalde yarışmaya hak kazandı.

Belgesel için el ele; İstanbul Ticaret Üniversitesi
Amaçlarından biri de amatör belgeselcileri desteklemek olan TRT Belgesel Ödülleri etkinliklerinin çözüm
ortaklarından biri de İstanbul Ticaret Üniversitesi.
“Partner Üniversite” uygulaması çerçevesinde
karşılıklı olarak düzenlenmesi planlanan çeşitli
etkinliklerle iki kurum arasındaki işbirliğinin birçok
alana yansıması amaçlanıyor.
Ödül Töreni ve Gala Gecesi
TRT Belgesel Ödülleri Gala Gecesi ve Ödül Töreni
bu yıl 16 Mayıs akşamı TRT Tepebaşı Stüdyoları’nda
yapılacak. Gecede üç kategoride ödüller sahipleriyle buluşacak.
8.TRT Belgesel Ödülleri ve TRT Belgesel Günleri
ile ilgili program ve ayrıntılı bilgi için:

www.trtbelgesel.com
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Dünya Döner
Bizim “Merhaba”mızla
TRT Memleketim FM'de ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda
iki program... "Merhaba Dünya" ve "Dünya Dönerken"...
Her ikisi de dinleyicileriyle sabah kuşağında buluşuyor.
"Merhaba Dünya" 07.00-09.00 arasında yayına girerken,
"Dünya Dönerken" dinleyicilerine 09.05-12.00 saatleri
arasında sesleniyor.
"Merhaba Dünya"nın mikrofonunda Gülnur Akalın,
"Dünya Dönerken"de ise Gül Bıçakçı... Her sabah,
memleket rüzgârı onların sesiyle dolaşıyor dünyayı... Her nerede bir Türk varsa, biz de oradayız. Sevgiyle, muhabbetle, memleketin güzel haberleriyle...

Merhaba Dünya
Sesin büyüsüne kapılıp yola çıktı "Merhaba Dünya"
ekibi... Radyo sevdalısı bir spiker ve iki yapımcıdan
oluşan küçük bir ekibiz aslında biz. İlk 1 Ocak 2015
sabahı “Merhaba!” diye seslendik dünyaya...
O günden bu yana hafta içi her sabah Türkiye saati
ile 07.00’den 09.00’a kadar TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM’den sesimizin yankılandığı dünya coğrafyasındaki her yaştan, her meslekten dinleyiciye samimi, sıcak ve memleket kokan
bir “Merhaba!” diyoruz. Amacımız, dinleyicilerimizin
yüzlerinde bir tebessüm bırakabilmek ve tabii ki
programımızın olmazsa olmazı müzikler eşliğinde
birlikte hüzünlenip birlikte neşelenmek...

Yayınımız süresince sesimizin ulaştığı her yerde
memleket sesi duyulsun, memleket kokusu hissedilsin istiyoruz. "Merhaba Dünya" ile dünyayı dolaşıyor, memleketten, dünyadan haberler veriyor, mis
gibi memleket kokan müzikler çalıyoruz.
Bazen memleket topraklarında, kıyılarında geziniyoruz dinleyicilerimizle; bazen dünya turuna
çıkıyoruz hep birlikte... Dünyanın dört bir yanında
yaşayan Türklerin sesi oluyoruz.
Kısacası dünyadan memleketten, iyisinden kötüsünden, her yerden ve her şeyden haberdar etmek,
beraberce hayata dokunmak için hafta içi her sabah TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Memleketim
FM’den DÜNYA’ya MERHABA diyoruz.
Eğer isterseniz, bizi bekler bizi dinlerseniz, biz siziz.*
TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Memleketim
FM'deyiz...

TRT Merhaba Dünya
@merhabadunya
Siirt Pervari
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nden
"Merhaba Dünya"
dinleyicileri
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Her gün dinleyicinin üç saatine
talip olmak çok ciddi bir
iddia elbette... Bunun hakkını
vermeye ve enerjimizi hiç
düşürmemeye çalışıyoruz.
Bu konudaki en büyük destekse
teknik ekipten geliyor.

Dünya Dönerken
Programımız hafta içi her sabah TSİ 09.05-12.00
arasında TRT Memleketim FM’de yayımlanıyor; İnternet ve uydudan. Gümülcine Joy FM’le ortak yayın yaptığımız için Yunanistan’ın Gümülcine kenti
ve civarında radyodan da dinlenebiliyoruz.
"Dünya Dönerken" bizim için “Keselere bolluk, gönüllere hoşluk veren bir program.” Keselere bolluk
kısmı işin latifesi elbette... Gönüllere hoşluk vermeye çabaladığımız doğrudur ama... Dış yayıncılığın
alfabesi de bu değil mi zaten? Her şeyden önce
moral vermeye, dinleyicilerimizin enerjisini yükseltmeye gayret ediyoruz.
Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin Türkiye ile
bağlarını güçlü tutmaya çalışırken, bir yandan da
yaşadıkları kültürlerle uyumlu bireyler olmalarına
katkıda bulunmaya çabalıyoruz. Bu da iki gündemli
olmak demek aslında...
Ülkemizden, dinleyicilerimizi ilgilendiren gelişmeleri aktarırken, yurt dışında onların hayatını doğrudan etkileyecek konuları da izlemeye çalışıyoruz.
Bu arada yurt dışında yaşayan Türklerden sporda,
siyasette, bilim dünyasında olumlu rol modeli
oluşturan isimleri de gururla konu ediyoruz. Uluslararası alanda başarılı olan insanlarımızı yakından
izliyoruz.
Sosyal medyayı yoğun bir biçimde kullanıyoruz
elbette. Dinleyicilerimizin duygularını, düşüncelerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmaya
çalışıyoruz. Bize gelen her iletiyi mutlaka cevaplayıp, arzu edenle de iki çift laf ediyoruz. Bütün
bunları yaparken çok da söze boğulmamak lazım
tabii ki...

Dinleyicilerimizin müzik parçası isteklerini büyük
ölçüde yerine getiriyoruz; sağ olsun e-radyomuz.
En büyük gayretimiz programı dinleyicilerimizle
birlikte yapmak. Bütünüyle dinleyicilerimizin hazırladığı bölümlerimiz var ve bunları her gün yayımlıyoruz.
Her gün dinleyicinin 3 saatine talip olmak çok ciddi bir iddia elbette... Bunun hakkını vermeye ve
enerjimizi hiç düşürmemeye çalışıyoruz. Bu konudaki en büyük destekse teknik ekipten geliyor.
Sergül Doğan, Dursun Böke ve Hakan Gülercan
gibi üç ustayla çalışıyoruz. Her biri hiç usanmadan,
programa kendine özgü rengini yansıtıyor; bu arada da "Dünya Dönerken"in telefondaki sesi olup
arayan her dinleyicimizi sabırla dinleyip isteğini
yerine getiriyor.
Sunmaya çalıştığımız platformda sınır ötesi dostluklar da doğuyor. Tiyatro için derler ya, “İki kalas, bir
heves” diye... "Dünya Dönerken" de öyle... Bir mikrofon, bir mikser, çokça heves ve bolca dostluk...
* Şenol Göka, "Sesin Büyüsü" Radyo Marşı

TRT Dünya Dönerken
@dunyadonerken

radyo alıcısı : Radyo yayınlarını almaya ya
da alıp kaydetmeye ve dinletmeye yarayan
cihaz.
FM bandı : 88-108 MHz bandını kapsayan
frekans aralığı.
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Fotoğraf | Ceren Öney Kalan

İspanyolca Masası, 3 Mart 2000 tarihinde yarım saatlik
bir yayınla radyo hayatına başladı. O günden bu yana
yayınlarımız aracılığıyla aramızda binlerce kilometre
mesafe bulunan ama aslında hiç de uzak olmayan,
bizden farklı görünen ama esasen hiç de o kadar farklı
olmayan insanlara, koskoca Latin dünyasına Türkiye’yi
ve Türkleri anlatıyoruz.
Selin Saral

Her gün
19.30-20.30 ve 04.00-05.00
arasında kısa dalga, uydu ve
İnternet üzerinden
yayındayız.
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O

cak 2006’da, dinleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine
ve İspanyolcanın, bu dili konuşan toplumların dünya çapında önem kazanmasıyla birlikte, yayınımız bir saate çıkarıldı;
19.30-20.30. İspanyolca konuşan toplumlar derken 21 bağımsız devletten ve 468 milyon kişiden söz ediyoruz. Hatta İspanyolcayı tarihî geçmişten ötürü ikinci dil olarak kullananlar ile
İspanyolca öğrenenleri ekleyecek olursak, bu sayı 559 milyonu buluyor.
Latin Amerika ülkelerinde -özellikle son yıllarda- Türkiye’ye
karşı daha güçlü bir farkındalık ve ilgi söz konusu... Bu ülkelerde izlenme rekorları kıran Türk dizileri ve Türkiye’yi ziyaret eden Latin Amerikalı turist sayısındaki artış, bu gelişmenin çok net birer göstergesi.

RADYO v i z y o n
Yayınlarımızın ulaştığı bölgelerdeki ülkeler öncelikle Türkiye ve bulunduğu bölge hakkında en
doğru ve tarafsız haberlere ulaşabiliyor, özel analizlerle Türkiye’nin dış politikada tutumunu öğrenebiliyor.

Fotoğraf | Ahmet Gök

Elbette Türkiye’yi anlatmak için yalnızca siyasi ve
ekonomik haber ve programlar yeterli değil. Aynı zamanda kültür, tarih ve sanat programlarıyla Türk insanını, yaşam biçimini, kültürünü ve geleneklerini de
aktarıyoruz. Bu anlamda, “Türk Örf ve Âdetleri” ve “Osmanlı Esintisi” gibi programlarımız çok ilgi görüyor.
İspanya ve bize aslında yalnızca kilometre bazında
uzak olan bu Latin Amerika’yla bağlarımızın günden güne güçlendiğini takipçilerimizden aldığımız, sayıları giderek artan mektup ve e- postalardan
çok iyi anlayabiliyoruz. Her hafta, "Posta Kutusu"
programı aracılığıyla takipçilerimizle iletişimimizi
yayınlarımıza da yansıtıyoruz. Hatta Güney Amerika’da İspanyolca değil de Portekizce konuşan tek
ülke olan Brezilya’dan bile takipçilerimiz var.
Artan ilgide kuşkusuz İnternet yayıncılığının da büyük etkisi var. Artık tüm dünyanın İnternet çağını
yaşıyor olması ve TRT’nin, teknolojinin getirdiği
olanaklardan asla geri kalmayan yayın misyonu
sayesinde Ekim 2008’de web yayınına da başladık.
Bugün Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda Türkçe
dâhil 37 dil ve lehçede radyo, 41 dil ve lehçede
web yayını yapılıyor. İşte İspanyolca bu diller arasında yer alıyor.

“Bir Arjantinli niye Türkçe öğrensin ki?”
sorusunun yanıtı bizde saklı
“Türkçe Öğreniyoruz” programımız yıllardır en
çok takip edilen, hatta özel istek alan yayınlarımızdan. Bu durum şaşırtıcı gibi görünse de
aslında değil. Çünkü Türkiye’nin sosyokültürel
yapısına İspanya ve Latin Amerika’da gösterilen ilginin gözle görülür biçimde arttığını söyleyebiliriz. Yanı sıra Türkiye, uluslararası siyasi
platformlarda da sesini duyuran önemli bir
aktör rolünde artık...
Bu nedenle Latin Amerika ülkelerindeki insanlar –örneğin Arjantinli ya da Perulu olsun–
artık Türkçe öğrenmek istiyor. Bunun en kolay
ve zevkli yolu da Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu
dinlemekten geçiyor.

Uluslararası işbirliği
Mesafeleri aşmak için attığımız adımlardan bir
diğeri Küba Radyo ve Televizyon Kurumu'yla bir
işbirliği protokolü imzalamak oldu. Radyo yayınlarımızı Küba’da FM bandı üzerinden dinletmek için
görüşmeler sürüyor. Aynı şekilde Meksika ve Kolombiya ile de bu konuyla ilgili çalışmalar başladı.
Türkiye’de kutlanan önemli milî ve dinî bayramlar (örneğin; 23 Nisan Çocuk Bayramı, 30 Ağustos
Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) hakkında da
programlar yayımlayarak bu özel günlerin önemini
dünyaya aktarıyoruz. Ayrıca “Dünya Kadınlar Günü”
ve “İnsan Hakları Günü” gibi dünya çapında öneme
sahip günleri de yayın akışımıza dâhil etmeyi ihmal
etmiyoruz.
Konser, sergi gibi kültürel ve sosyal etkinliklerde
gerçekleştirdiğimiz röportajlarla da ülkemizin tanıtımına radyo ve İnternet yoluyla katkıda bulunuyoruz. İspanya ve Latin Amerika bölgesine dair öne çıkan konular ile bu bölgelerin Türkiye’yle olan ilişkileri hakkında elçi düzeyine kadar çeşitli diplomatlar
ve akademisyenlerle röportajlar gerçekleştiriyoruz.
İspanyolca Masası olarak Türkiye’yi ve Türk insanını Meksika’nın en ücra köşesinden Şili’nin en
güneyine kadar duyurarak, artık küreselleşen bu
dünyada coğrafi mesafeleri yok etmek için çalışıyoruz. 7 kişiden oluşan ekip dinamizminin sırrını
da en iyi şu şekilde ifade edebilirim: Böyle güzel
bir misyonu üstlenirken keyif almamak tabii ki
mümkün değil!
Baş döndürücü teknolojik ilerlemeler sayesinde giderek küçülen dünyamızda daha huzurlu, güvenli
ve mutlu günlere elbirliğiyle ulaşmak dileğiyle...
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Son bakışım oldu

Toklumen’in

köyüne

Her türkünün bir öyküsü vardır.
Kimi oynatır, kimi ağlatır.
Kiminde halaya durulur, kiminde yas tutulur.
Sebahattin Yaşar*

B
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u olay sanırım 1951-1952 yıllarında oldu.1 Bizim
köyde, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde...
Yaz aylarıydı, ekin biçtik. Ağustos olabilir. Kurban mı,
Ramazan mı bilmiyorum, bir bayram ayıydı. Bu başına hadise gelen kadın, yani Zeynep, halam Nadiye
Akdağ’ın kaynı Ali Akdağ’ın kızıydı. Zeynep, bizim
köyde, Toklumen’de Ömer Aydın’ın oğlu Rıza ile
evlendi. Bir kızları oldu, adını Hacer koydular. Hacer,
Rıza’nın anasının adıydı da rahmetli olmuştu. Babası
Ömerhacılı’dan bir kadın almıştı. Derken, Rıza askere
gitti, Erzurum’daydı. İşte kaynana üvey ya, Zeynep’e
bir türlü geçim vermiyor. Geçinemediler. Zeynep
de birkaç kere, kardaşı Hikmet Akdağ’ın evine küs
gelmiş. Dedim ya, bayram geldi. Ben de Hikmet
Akdağ’ın evine bayramlaşmaya gittim. Akrabayız,
onların küçüğüyüm. Baktıydım Zeynep yine küs
gelmiş. Tabii Hikmet kızıyor, “Erkeğin bacısı küs gelmez” falan diyor. Akşama yakındı vakit. Hikmet’in,
Zeynep’in anası Kiraz da orda... Hikmet bacısını evine götürmek istedi. Hazırlandılar, tam çıkacakları
zaman Kiraz yanaştı, dedi ki: “Kızım, iki güne bir Hikmet’in bacısı küs geliyor, dedirme. Gardaşın razı olmuyor, bundan sonra küs gelme, geçiminin yoluna
bak, git kendini ırmağa at, yine de küs gelme” lafın

gelişi söylüyor anlayacağın. Böylece götürdüler.
Akşam kayınbabası Ömer ile üvey kaynanası da
sıkıştırıyor. “Madem gelecektin niye gittin?” gibi laflar söylüyorlar. Bir tarafta kaynana geçim vermiyor,
öbür tarafta kardaşından korkuyor, kadın iyice bunalmış demek ki... Nerden bileceksin.
Ertesi günü kuşlukleyin, Zeynep, kızı Hacer’i kucağına alıyor. Çocuk, 2 yaşından küçüktü tahminimce.
Köyümüzün altından Kızılırmak akar. Boydaşı derdik
bir yer vardı, oraya geliyor. Köyün çobanı Battal Baysal da, oralarda davar güdermiş. Çobana diyor ki:
“Buradan karşıya geçeceğim, derin mi?” Yüzme
bilmiyor tabii. Çoban bağırıyor: “Aman Zeynep
n’apıyon! Derin, oraya kendini vurma” diyor. Maksadı
öteye geçmek değil, ırmağa atacak kendini... Güya
çoban anlayıp da engel olmasın gibicesine onu aldatıyor. O arada, çobanın davarı ekine akışıyor, tabii
davarları çevirmek için çoban gidiyor. Zeynep zaten, çocuğu koluna bağlamış, kararını vermiş. Kendini atıyor ırmağa. Üstelik üzeri de yüklüymüş. Can
tatlı demek ki, geri kurtulmak istiyor, davranıyor sudan çıkmak için ama çıkamıyor.

1

Köyümüzün üstünde yaylamız var, köylünün çoğu

Zeynep’in ailesi, geçim vermedi diye karşı taraftan

orda olduğu için görüp de yardıma gelen olmuyor.

davacı oldu ama sonuç alınamadı. Ben olaydan çok

Gene de çoban durumu hemen fark ediyor, birkaç

etkilendim. Tahminen bir hafta sonra türkü yaktım.2

kişiyi yardıma çağırıyor. Tarık isminde biri vardı. On-

Biz bunu Said Ağzı bozlak olarak okuruz. Ama öte-

lar birkaç kişi geliyor. Çocuk, ırmaktan çıkartıldığı

den beri bizim orda nedense erkekler pek türkü

anda ölüyor. Ama Zeynep sağ imiş. O da Kırşehir’e

söylemez, utanır. Bağ bellerken, çalışırken dağda

hastaneye götürülürken yolda öldü. Bunun üzerine

yabanda kendi türkümü çok okudum.3

Son bakışım oldu Toklumen’in köyüne
Ağlıyarak indim ırmak kıyına
Gan gibi akıyor baktım suyuna
Ağla anam gaderime yazıma
Hem canıma gıydım hem de guzuma

2
3

Attım boydaşından da yukaya çıktım
Şu fani dünyaya bir dahi baktım
Görünce Hacer’i bir eyvah çektim
(Bağlantı)
Ecel geldi ben almadım öğüdü
Analığın hiç insafı yoğ idi
Gınaman gonşular derdim çoğ idi
(Bağlantı)

4
5
6

Amcam oğlu Bekir, bir tek gardaşım
Darılmayın bize, ar ettim size
Gaderim böyleymiş acıyın bize
(Bağlantı)
Hacer’i bağrıma bastım ağladım
Gözyaşımla kekilini yağladım
Ben yavrumu sağ goluma bağladım
(Bağlantı)

8

Ağlama anacığım bu dünya fani
Şad olarak kim gezmiştir cihanı
Derdimi destan da eylesin Kani
(Bağlantı)”4

İçme anam içme ırmağın suyun
Hiç dönüp dolaşma kenarın gıyın
Gurban bile olmaz guzulu goyun
(Bağlantı)

AÇIKLAMALAR

KAYNAK KİŞİ

kuşlukleyin: Günün sabah ile öğle arasındaki bölümü.

Kani Değirmenci, Seyfullah / Vahide oğlu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen Kasabası, 1933, Huzur Mah. 2. Cad.
30. Sok. 9/4 Öveçler Ankara adresinde meskûn, ilkokul,
Avrupa’da işçi olarak çalışıp emekli olmuş ve 35 yıldır da
orada yaşıyor. Kani Değirmenci, pek çok Kırşehir bozlağı
yakan Toklumenli ünlü Âşık Said’in torunudur.

davar: Koyun, keçi gibi küçük baş hayvan.
akış-: Dağılmak, hücum etmek.(Burada hayvanlar için)
yüklü: Hamile olmak. (Üzeri yüklü)
yuka: derin olmayan yer.
gardaşım: Burada tek kardeşi Hikmet’ten bahsediliyor.

DİPNOTLAR

7

Unutman bacılarım ağlayın bizi
Ne çare böyleymiş takdirde yazı
Bir an eksilmedi yürekde sızı
(Bağlantı)

ar ettim: Size ayıp ettim, manasında.

Derleme Tarihi ve Yeri: 26. 03. 2001 / Ankara

guzulu goyun: Kadının kucağındaki çocuk ve hamile olması hali topluca vurgulanıyor.

Türkü TRT Repertuvarı’na da girmiştir.5

1. Kırşehir İl Merkezi Nüfus Müdürlüğü Kayıtlarına göre üstüne
türkü yakılan kadın Zeynep Aydın’ın doğum yılı 1928, ölüm
yılı 1952’dir. Bu durumda, kaynak kişinin verdiği tarih, gerçeğe
uygundur.
2. Bazı sanatçılar, okudukları bu türkünün son kuplesinde Âşık
Seyfullah’ın adını okurlar ama türküyü yakan onun oğlu Kani
Değirmenci’dir. (Bu durum Toklumen’deki diğer köylüler ve
Fuzulî Değirmenci tarafından teyit edilmiştir). Sanatçı Gürbüz
Sapmaz’ın okuduğu bozlağın sözleri şöyledir:
1) “Son bakışım oldu Toklumen’in köyüne
Ağlıyarak indim ırmak gıyına
Gan gibi akıyor baktım suyuna
Ağla anam gaderime yazıma
Hem canıma gıydım hem de guzuma
2) Attım gendimi de yukıya çıktım
Şu fani dünyaya bir dahi baktım
Canımdan osandım, dünyamdan bezdim
(Bağlantı)
3) Yazar Seyfullah’ım gelip geçeni
Eğilip ırmağından suyun içeni

Şu dünyadan ahirete göçeni
(Bağlantı)
3. Bunun üzerine ısrar ediyoruz ve Kani Değirmenci, belki de 40
yıldır okumadığı türküsünü sıkılarak okudu. Abdallar, babaları
Âşık Seyfullah’ın yanına köye geldiği için köylüler kızdırırmış
Seyfullah’ın çocuklarını. “Siz de mi Abdalsınız?” derlermiş.
Bunlar da bu durumdan çok üzülürlermiş. Hatta Toklumen’de,
Fuzulî Değirmenci’nin evinde sohbet ederken Fuzulî Bey bir
ara dışarı çıktı, bir oğlu “Ben de şiir yazıyorum ama babamın
haberi yok, sakın söylemeyin” dedi. İşte tüm bunlardan dolayı,
kaset şirketleri telif hakkı ödememek için türkülerine kolayca
“anonim” kaydını koyuyorlar. Söz yazarı olarak da, daha çok
ölmüş âşıkların adını yazarak, telif verme yükümlülüğünden
kurtuluyorlar. Bu bozlağın hem söz yazarı hem de yakanı, yani
bestecisi Kani Değirmenci’dir. Çekiç Ali bu türküyü sadece
meşhur eden bir sanatçıdır.
4. Kani Değirmenci, bundan başka gençliğinde 10 kadar ağıt
daha yakmış.
5. TRT Repertuvarı No: 535, Kaynak Kişi: Çekiç Ali, Yöre: Kırşehir

* Araştırmacı-Yazar
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Kaleminden

Prodüktörün

Yaşamın
İzi
“Yaşamın İzi”, İstanbul Radyosu’nda hazırlanan günlükleri konu alan bir program. Edebî ya da özel,
insanların içini sakıncasızca döktüğü, yazanın iç
dünyasını, dönemin özelliklerini en net hâliyle görebildiğimiz bir tür günlük. Programın 29 Ocak 2016
tarihli bölümünde Virginia Woolf’un günlüğü konu
edildi. Virginia Woolf, “Bir Yazarın Günlüğü” adıyla yayımlanan günlüğüne, eserlerini nasıl yazdığını, aynı
zamanda eleştirmen olduğu için bazı yazarlar ve kitaplar hakkındaki düşüncelerini, boş vakitlerini nasıl
değerlendirdiğini, çeşitli olaylar karşısındaki tavrını, duygu ve düşüncelerini çok açıklıkla yansıtmış.
Programın başında Virginia Woolf’un hayat hikâyesi
kısaca anlatılıyor ve daha sonra günlüklerinden
bölümler okunuyor. Bölüm eserleriyle ilgiliyse, eser
hakkında da kısaca bilgi veriliyor. “Yaşamın İzi” her
Cuma Radyo-1’de 14.32’de yayına giriyor. Süresi 28
dakika olan programın bir bölümünü sunuyoruz.
Ses: Profesyonel olarak 1905’te yazmaya başlayan Virginia Woolf’un ilk kitabı olan “Dışa Yolculuk”
1915’te yayımlandı. Woolf, bu kitabı çok uzun bir sürede üç kez tekrar yazarak bitirdi. İkinci romanı “Gece
ve Gündüz”dü. Woolf’un ‘bilinç akışı’ tekniğini kullandığı daha sonraki modern deneysel romanlarından
farklı olarak klasik gerçekçi üslûpla kaleme aldığı bu
eser, olay örgüsü, gerçek mekân tasvirleri ve titizlikle
betimlenmiş karakterleri, dönemin atmosferini yansıtan özellikleriyle dikkat çeker. 1920’de yayımlanan
roman, I. Dünya Savaşı öncesi Londra’sında geçer.
Woolf, dönemin entelektüel zümresini, fikir ve ruh
dünyasını mizahi ama sıcak, insani bir dille anlatır.
Kadın hakları, sınıfsal farklılık, aşk, evlilik ve özgürlük
gibi meseleleri; karakterlerinin yaşamları, mücadeleleri, umutları, acıları ekseninde tartışır. “Gece ve
Gündüz” hakkında, günlüğünün 27 Mart Perşembe
1919 tarihli sayfasında neler yazmış, okuyalım:
“... Leonard’ın son iki sabahı ve akşamı okuyarak geçirdiği “Gece ve Gündüz”. Sonunda bu sabah dile
getirdiği yargısının beni çok mutlu ettiğini açıkça söylüyorum. İnsan buna ne kadar inanmalı bilmiyorum.
Benim görüşüme göre, “Gece ve Gündüz”, “Dışa Yol-
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culuk”’tan çok daha olgun ve doyurucu bir kitap; böyle olması için nedenleri var elbette. Galiba, gerçekten
pek önemi olmayan duygularla oynadığım suçlamasıyla yüz yüze geleceğim. İki baskı bile yapabileceğini
öngörmüyorum kesinlikle.
Yine de, İngiliz yazınının şu anki durumunda, özgünlük ve içtenlik açısından birçok çağdaşla yarışabileceğini düşünmekten de kendimi alamıyorum. Leonard,
felsefesini çok hüzünlü buluyor. Dün söyledikleriyle
çok fazla örtüşüyor. Yine de, kişi geniş bir açıdan insanları ele alacaksa ve düşündüklerini söyleyecekse,
hüzünden nasıl kaçınabilir? Yine de umutsuz olduğumu kabul etmiyorum: Yalnızca görünüm son derece
tuhaf; genelgeçer yanıtlar işe yaramadığına göre, insan el yordamıyla yenisini aramalı ve yerine ne koyacağından hiç emin olamadığı zaman eskisini dışarıda
bırakma süreci acıklı bir süreç. Yine de şöyle bir düşünürseniz, Arnold Bennett ya da Thackeray örneğin
hangi yanıtları öneriyor? Mutlu olanları -doyurucu
çözümleri- insanın kendi ruhuna azıcık saygısı varsa
kabulleneceği yanıtları mı? İşte şimdi daktiloya çekme
işinin son tiksindirici bölümünü de tamamladım ve
bu sayfayı da karaladıktan sonra, Gerald’a yazıp öğle
yemeğine ona gitmek için Pazartesi gününü önereceğim. “Gece ve Gündüz”ün son yarısını yazmaktan
hoşlandığım kadar başka hiçbir yazıdan hoşlandığımı sanmıyorum. Gerçekten de, onun hiçbir bölümü
“Dışa Yolculuk” gibi benim sabrımı zorlamadı; eğer
insanın kendi dinginliği ve ilgisi iyi şeyler olacağının
belirtisiyse, en azından bazı kişilerin ondan zevk alacağını umabilirim. Onu bir daha okur muyum, bilemiyorum. Basıldıklarında kendi yazdıklarımı yüzüm
kızarmadan okumaya katlanabileceğim zaman gelecek mi-titremeden, örtünmeyi dilemeden?”
Virginia Woolf, kitabını üvey kardeşi Gerald
Duckworth’e okuması için götürdüğü günü de anlatmış.
“2 Nisan 1919, Çarşamba
Dün, “Gece ve Gündüz”ü Gerald’a götürdüm, işyerinde
yarı aileyle, yarı işle ilgili konuştuk. Kulüp üyesi erkeklerin edebiyat görüşünden hoşlanmıyorum. Neden-

lerinden biri, içimde böbürlenmek için vahşi bir istek
uyandırması: Nessa’yla, Clive’la, Leonard’la böbürlendim; ne kadar çok para kazandıklarıyla. Sonra paketi
açtık, bayağı beğendi ama Miss Maud Annesley’in de
“Geceler ve Gündüzler” adlı bir kitabı olduğunu gördü
-bu da Mudies Kütüphanesi’nde zorluklar çıkartabilir.
Ama kitabı basmak isteyeceğinden emindi; bütünüyle çok içtendik; saçının her telinin nasıl da ağardığı
dikkatimi çekti, teller arasında açıklıklar da; çok seyrek
ekilmiş bir tarla. Gordon Meydanı’nda çay içtim.”
Geçiş Müziği
Günlüğünün, 9 Mart 1920 tarihli sayfasının başında, günlük yazmak üzerine şunları söylüyor:
“Zaman zaman içimi ürpertse de galiba şimdilik bu
günlüğü sürdüreceğim. Bazen düşünüyorum da ona
uygun biçim katmanını geliştirdim -çaydan sonraki
o rahat, parlak saate uygun; ve şimdi ulaştığım şey
daha az bükülgen. Zararı yok; 1920 Mart’ın okumak
için gözlüklerini takan yaşlı Virginia’nın devam etmemi kararlılıkla dileyeceği canlanıyor gözlerimin önünde. Tebrikler! Sevgili hayaletim; ve uyarırım, 50’nin pek
ileri bir yaş olduğunu sanmıyorum. Hâlâ bir sürü iyi
kitap yazılabilir; işte güzel bir tanesi için tuğlalar burada duruyor. ...”
Ertesi gün, yani 10 Mart Cumartesi günkü sayfadaysa, yeni bir roman hazırlığından bahsediyor.
“Şansım yaver giderse gelecek hafta “Jacob’ın Odası”’na başlamayı tasarlıyorum (Bunu ilk defa yazıyorum). Kafamın içindeki şey, ilkbaharı tanımlamak;
hemen şu küçük notu düşeyim -bu yıl insan ağaçların
yapraklandığını pek fark edemiyor çünkü hiç tümden
dökülmüş gibi durmuyorlar- kestane ağaçlarının gövdeleri hiç o demir karasına bürünmedi- hep yumuşak,
renkli bir şeyler var. Hayatım boyunca böyle şey gördüğümü hatırlamıyorum. Gerçekten de kışı atladık; tıpkı
geceyarısı güneşi gibi bir mevsim yaşadık; tam gün ışığına yeni dönüş. Böylece kestanelerin yapraklanması
gözümden kaçıyor -penceremizdeki ağaca yayılmış
küçük güneş şemsiyeleri; kilise avlusundaki çimenler,
yeşil bir su gibi eski mezar taşlarının üstünden akıyor.”

Geçiş Müziği
Virginia Woolf, aynı zamanda bir eleştirmendi,
edebiyat eleştirileri yazıyordu. Günlüğünün 6 Eylül
1922 tarihli bölümünde, James Joyce’un Ulysses’i
için düşüncelerini kaleme almış.
“... Ulysses’i bitirdim, bence tabanca teklemiş. Galiba onda yetenek var; ama niteliksiz türden. Kitap laf
ebelikleriyle darmadağın... Tatsız tuzsuz, buruk. Fazla
özenti. Yalnızca görünür gerçek anlamda değil, yazınsal anlamda da soyu bozuk. Demek istiyorum ki,
birinci sınıf bir yazar, küçük hilelere başvurmayacak
kadar saygı duyar yazmaya; şaşırtıcılığa, hokkabazlıklar yapmaya kalkışmayacak kadar. Okuduğum
süre boyunca hep, zekâ ve güç dolu ama çok fazla
kendisiyle uğraştığı, bencil olduğu için aklı karışan,
nazik kişilerde acıma duygusu uyandıran, katı kişileri
yalnızca huzursuz eden, savurgan, yapmacık, gürültücü, tedirgin, tüyü bitmemiş yatılı okul çocuğu geldi
aklıma; insan büyüyüp bunları aşacağını umuyor;
oysa Joyce 40 yaşında olduğuna göre bu pek de olası
görünmüyor.”
Bu sert sözlerden sonra, Woolf bir de itirafta bulunuyor:
“Kitabı çok dikkatle okumadım; yalnızca bir kez okudum; kitap çok bulanık; böylece de kuşkusuz ondaki
erdemi hak etmediği kadar hızla geçip gözden kaçırdım.
Sayısız ufacık kurşunun insanın üzerine serpildiğini,
sıçradığını duyuyorum; ama insan tam suratının ortasına tek bir ölümcül yara alamıyor -Tolstoy’da olduğu gibi örneğin, ama onu Tolstoy’la karşılaştırmak
tam anlamıyla saçma.”
Sinyal
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BEYAZPERDENİN

Radyolu Filmleri
Sevgi ve Nefret Bir Arada

SIRDAS RADYO
Kurtuluş Özyazıcı

Barry Champlain
Dallas’taki yerel
bir radyoda sohbet
programları yapan bir
radyocudur.

G

ecenin bir vaktinde başladığı programında dinleyicilerle sohbet eder, ‘en tehlikeli’ konulara girmekten kaçınmaz. Telefon edenlerin çoğu onu sevmediklerini,
hatta ondan nefret ettiklerini söyler, yine de programını dinlerler. Champlain
bu ilgiden gayet memnundur. Sevilmemek, programında sarf ettiği sözlerden
dolayı ölüm tehditleri almak, hepsi onun için şovun bir parçasıdır. Üstelik bu
nefret, dinlenirliğini daha da artırmış, gösterilen ilgi büyük yayın şirketlerinin
de dikkatini çekmiş ve Champlain’in ulusal yayına geçmesi için önüne ciddi
teklifler sunulmuştur.
Barry Champlain’in öyküsü gerçek bir radyocudan esinlenerek yazılmış. Alan
Berg adındaki radyo programcısı, sivri dili ve muhafazakâr Amerikalılara ters
gelen söylemleriyle büyük tepki toplamış ve öldürülmüştü. Onun yaşam öyküsü Stephen Singular tarafından kitaplaştırılmış, Eric Bogosian ise kitabı tiyatroya
uyarlamıştı. Alan Berg’in bir giyim mağazasında başlayıp radyo yıldızı olmaya
giden öyküsü, Bogosian ve filmin yönetmeni Oliver Stone tarafından sinemaya
aktarılmış.
Sırdaş Radyo (Talk Radio, 1988) sanki bir tiyatro oyunundaymışız düşüncesi verir
bize. Filmin ilk yarım saati bir radyo stüdyosunda geçer ve biz bir radyo programı dinleriz. Dinleyicileriyle konuşan, hatta daha çok tartışan Barry Champlain’in
‘gece programı’ tüm çıplaklığıyla karşımızdadır. Gecenin içinde konuşacak birini arayan pek çok ABD’li içini dökmek için Champlain’in programına bağlanır.
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RADYO v i z y o n
Kimi kendi için çok önemli olayları anlatır, kimi politik konulara değinir. Dinleyiciler için sohbet radyosu, hele o saatte âdeta bir sırdaştır. Champlain
hepsiyle konuşur. Bazen bir psikiyatr gibi onların
sorunlarını çözmeye çalışır bazen ise onlarla ciddi
siyasi tartışmalara girer. Çoğu zaman dinleyicilerini
azarlar, sohbetinden sıkıldıklarını da yayından alır.
Güçlü sesi, hazırcevaplığı ve lafını sakınmayan tavrı
Champlain’i radyonun kralı yapmıştır.
Gösterilen ilginin ‘yıldızlaştırdığı’ Barry Champlain
oysa o bölgenin en nefret edilen isimlerinden biri
olmuştur. Champlain bu gerçekle filmin içinde çok
az olan radyo-dışı sahnelerin birinde yüzleşir. Bir
basketbol takımının maçına anons yapması için
çağrılmıştır. Ondan imza alan bir iki kişi dışında seyirciler onu yuhalar. Ellerindeki yiyecek, içecekleri
ona fırlatırlar. Buna rağmen Champlain, ‘Beni seviyorlar’ der. Onun için reklamın iyisi kötüsü olmaz ve
nefret edilmek de programına hizmet etmektedir.
Sohbet radyoları 1980’lerde ABD’de epeyce yaygındı. Yıldızları ekrana çıkartmayı tercih eden televizyondaki talk-show’cuların aksine, radyodaki
programcılar, sıradan insanlarla konuşmayı tercih
ediyorlardı. Gündüz programları, daha eğitici/bilgilendirici konulara odaklanıyorken, gece saatleri
kendini yalnız hisseden, söyleyecek sözü olan ya
da daha çok dışlanmış kişilere sesleniyordu. Radyoda görüntünün olmaması, yalnızca isimlerin
söylenmesi dinleyicilerin kendilerini çok daha
rahat ifade etmelerini sağlıyordu. Ülkenin aykırı
kültürü geceleri ortaya çıkıyordu böylece. Gece
program yapan radyocular, kolayca değinilmeyecek konulara değiniyor, âdeta dinleyicilerin sırdaşı
oluyordu. Bu yüzden çizgi çoğu zaman aşılıyordu.
Bu çizgiyi bazen dinleyiciler aşıyor, bazense radyo
programcısı karşısındaki dinleyicinin nasıl tepki
vereceğini tahmin etmeden kurduğu cümlelerle
ciddi tepki topluyordu.

Sırdaş Radyo’nun en etkileyici sahnelerinden birinde hiç kimseden lafını sakınmayan Barry Champlain
özeleştirisini yapar. Sanki kendi programına telefonla bağlanmış bir dinleyicidir o. Kendi yanlışlarını
ve yalnızlığını anlatır. Duygusal bir konuşmadır yaptığı, bir tür hayat muhakemesidir. Telefonlar çalar ve
ilk telefonu yayına alır Champlain. Sanki biraz önce
o konuşmayı yapan o değilmiş gibi dinleyici yine
kendi sorunlarından bahseder. O zaman her şeyin bir
şovdan ibaret olduğunu daha iyi anlar Champlain.
Yalnızca kendi değil, dinleyiciler de âdeta bu şovun
bir parçasıdır.
Yaptığı yerel programın popülerliğinden etkilenen
büyük şirketler Champlain’in programını ulusal kanalda yayımlamak isterler. Bu, onun artık ülke çapında
tanınması demektir. Oysa yapım şirketinin bazı koşulları vardır. Champlain’in her konuya değinmesini istemezler. Champlain bu durumu kabul etmez. Onu
farklı kılanın lafını sakınmamak olduğunu söyler ve
kesinlikle sözlerine sansür uygulamayacağını belirtir.
Program böylece yerel olarak kalmaya devam eder.
Sırdaş Radyo, radyonun müzik dışında da bir işlevi olduğunu beynimize kazıyan bir film... Gecenin
sessizliğinde radyodan çıkan ses, özellikle kendini
yalnız hisseden dinleyiciye yoldaş ya da sırdaş oluyor. Türkiye’de program bazında örnekleri olsa da
bir radyo olarak tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen sohbet radyoları, yaşamın zorluklarını aşmada
dinleyicilere rehber olmayı hedefliyor. Sansürsüz ve
sınırsız bir sohbet vadeden bu radyolar bir yandan
toplumun her kesiminden dinleyiciyi kucaklamayı
başarıyor, bir yandan da söylenmeyenleri dile getirdiği için bazı kişileri rahatsız ediyor. Sohbet radyolarında program yapan radyocuların birçoğu da gelen
tepkilerden dolayı geri adım atmak zorunda kalıyor.
Alan Berg adlı radyocunun onu ölüme götüren gerçek hikâyesinden hem tiyatroya hem de sinemaya
uyarlanan Sırdaş Radyo, radyonun gücü üstüne etkili sözler söyleyen en başarılı filmlerden biri.
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Radyo Tar
Radyo Tarihinden

R A DYOviz yon
Arşiv: Sibel-Ceyhun Ergüven

Aid Communication Seminar | Michigan State Üniversitesi East Lansing, Michigan | 22 Ağustos1967
Dış yayıncılığın geleceğini tartışmaya açtığımız kapak konumuza uygun bir kare... Dünyadan pek çok yayıncının buluştuğu
Aid Communication Semineri'ne, Ankara Radyosu'ndan Jülide Gülizar da katılmıştı (ön sıra sağdan üçüncü).

TRT Ankara Radyosu spikeri Jülide Gülizar, nagrasıyla bir Anadolu köyünde...
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RADYO v i z y o n
Fotoğraf ve Metinler: Ozan Sağdıç

İstanbul Radyosu'nda
Üç Spiker
Durnev Tunaseli, Tarık Gürcan
ve Orhan Boran; İstanbul Radyosu'nun üç unutulmaz sesi mikrofon başında. Ciddiyetleri yüzlerine yansımış; ciddi iştir radyoculuk, emek ister, sevgi ister. Tüm
radyocular bilir ki, sesleri dünya
üzerinde bir kişiye bile ulaşsa,
ona saygı ister.

İstanbul Radyosu'nda
Diskotek
1949'da yeni binasında yayınlarına başlayan İstanbul Radyosu'na ABD'den, İngiltere'den
plaklar getirtilir. Müzik Eleştirmeni Faruk Yener'in gözetiminde bu plaklar özenle raflara yerleştirilir ve arşivlenir. İnci
Baylav ile birlikte bu işe kimi
zaman Tarık Gürcan ve Orhan
Boran da yardımcı olurlar.

İstanbul Radyosu Ana Kumanda
Prodüktörler yayın öncesi tüm hazırlıklarını yaparlar. Okurlar, araştırırlar, konu
hakkında her şeyi öğrenip iyice kavramaya çalışırlar. İlgili uzman kişilere ulaşır
ve gerekirse onları yayına davet ederler.
Spikerler güzel Türkçeleri ve hoş sesleriyle programa can verirler. Stüdyoda yaşanan tüm heyecanı, sesi, müziği, efekti
dinleyiciye ulaştırmak ise teknisyenin işidir. Teknisyenlik ince bir iştir. Programın
sunulmasındaki tüm estetik, onun maharetine bağlıdır ve bu maharet ustadan
yetiştirdiği gençlere miras kalır.

TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'nca yayımlanan Ozan Sağdıç imzalı "Önce
Radyo Vardı" adlı kitapçıktan, Sayın Ozan Sağdıç'ın izniyle alınmıştır.
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Radyo Dünyası
Antalya’da Buluşuyor

T

RT, ülkemizde ilk resmî radyo yayınının başladığı gün olan 6 Mayıs’ı “Radyo Günleri” adı altında,
uluslararası katılımlı etkinlikler dizisiyle kutluyor.
İlki 2009 yılında gerçekleştirilen Radyo Günleri
bu yıl 2-6 Mayıs 2016 günlerinde, radyo yayıncılarını, dinleyicileri, radyoya gönül bağlılığı olan
herkesi bir araya getirmek amacıyla Antalya’da
yapılacak.
Etkinlik dâhilinde bir Radyo Köyü kurulacak. Radyo
Köyü, eğitim salonu, radyo tiyatrosu ve sergi alanı,
karaoke stüdyosu ve ilgi çekici etkinliklerle 7’den
70’e bütün ziyaretçilere radyolu günler yaşatacak.

Olgu Tokdemir

Radyo Köyü’nün yanı sıra halka açık konserler ve
cam stüdyodan gerçekleştirilecek canlı yayınlarla
Radyo Günleri dopdolu geçecek.
Çok sayıda ülkeden yayın kurumu temsilcilerinin
katılacağı etkinlikte, yapımcılar kendi ülkelerine
TRT’nin cam stüdyolarından seslenecekler.
Radyo Günleri dolayısıyla TRT Radyo’dan yepyeni
bir “ses” duymanız da mümkün! Yeni bir tema, yeni
bir format... TRT radyo ailesi genişliyor.
Radyoyu yaşamak ve Radyo Günleri coşkusunu
paylaşmak için 2-6 Mayıs 2016 günlerinde Antalya’da buluşalım.

Yitirdiklerimiz

O

nlar, TRT Radyolarına ve Türk müziğine uzun yıllar emek vermiş usta isimler. Geçen aylar içinde aramızdan
ayrılan ustaları saygıyla anıyoruz.

Altan Demirel | 1989 yılında TRT’de göreve başlayan
Altan Demirel, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nda Türk
Halk Müziği ve Oyunları Uzmanı olarak çalıştı. TRT THM
Denetleme ve Repertuvar Kurullarında üye olarak görev yaptı. Demirel, 400’den fazla türkü ve oyun havasını notaya alarak TRT THM Repertuvarına kazandırdı.

Zehra Eren | 1951 yılında Ankara Radyosu’nda Niyazi
Erdem’in orkestra şefliğinde tangolarını söylemeye
başlayan Zehra Eren, uzun yıllar Ankara ve İstanbul
Radyolarında çeşitli orkestralarda solist olarak yer aldı,
sayısız programa katıldı. Türk Tangosunun en büyük
kadın yorumcularından biri olan Zehra Eren, 7. Altın
Çınar Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibiydi.
Bircan Pullukçuoğlu | 15 Ağustos 1948’de Aydın’ın Söke
ilçesinde dünyaya gelen Bircan Pullukçuğlu, Coşkun
Güla’dan müzik eğitimi aldı. Bağlama ve ud çalan
Pullukçuoğlu, TRT’de ses sanatçısı olarak görev yaptı.
Çeşitli televizyon programlarında görev alan sanatçının, TRT repertuvarında notaya aldığı birçok türkü
bulunmaktadır. Pullukçuoğlu, çalışmalarını Ankara
Radyosu’nda şef olarak sürdürmekteydi.
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Selma Sağbaş | TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat
Müziği sanatçısı Selma Sağbaş, uzun süre Alaeddin
Yavaşça ile çalıştı. 2001 yılında eşi Reha Sağbaş’ın sanat
yönetmenliğini yaptığı Lalezar Topluluğu ile birlikte,
American Federation Independent Music (AFIM) isimli
bağımsız bir sanat kuruluşu tarafından, 650 plak arasında “Best Of World Music” ödülünü aldı. Sağbaş, TRT’ de
çok sayıda konser ve televizyon programı yapmış ve
halkın sevgisini kazanmıştır.
Kahraman Özlü | Müzik insanı Kahraman Özlü 64
yaşında yaşama veda etti. Memuriyet görevine TRT
Ankara Radyosu’nda araştırmacı olarak başlayan
Kahraman Özlü, TRT Türk Sanat Müziği Şubesi’ndeki
görevinin yanı sıra, katıldığı radyo programlarında,
Engürü Türk Müziği Derneği Terennüm Korosu başta olmak üzere çeşitli amatör koroların konserlerinde, tambur sanatçısı ve solist olarak görev alıyordu.
Bir dönem TRT Nağme kanalında yayımlanan “Saklı
Besteler” programının yapımcılığını üstlenen Özlü,
programda tamburu ve sesiyle de icralarda bulunuyordu.

çtiği
“İki Saatin İki Dakika Gibi Ge
Program” Gaziantep’te idi

T

Tam Bu Saat Ekibi

RT FM’de hafta içi 5 gün 17.00-19.00 saatleri arasında canlı olarak yayımlanan “Tam Bu Saat”, Anadolu
yollarında... Program, yapımcı ve sunucu Acar
Acartürk, yapımcı Şükrü Oral ve dinamik bir ekip
tarafından hazırlanıyor.
“İki saatin iki dakika gibi geçtiği program” sloganıyla Tam Bu Saat, sık sık stüdyo dışına çıkıyor ve
Anadolu’nun farklı bölgelerine, farklı illere ve üniversitelere giderek yayınlarını dış mekânlarda gerçekleştiriyor. Program, özellikle üniversite kampuslarından yaptığı canlı yayınlarla genç kitleyi programın içine katarak dinleyici profilini ve yayın yelpazesini genişletmeyi amaçlıyor. 8-11 Mart arasında
4 günlük yayın için Gaziantep’te bulunan Tam Bu
Saat ekibi; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kız
öğrenci yurtlarına giderek, geleceğimizin garantisi

da
Çukurova Radyosu 48 yaşın
3 Mart 1968 tarihi bölge yayıncılığı için önemli bir
tarihtir. TRT Radyolarının, bir ilin değil bir yörenin
adını taşıyan ilk ve tek radyosu olan Çukurova Radyosu’nun kuruluşu 3 Mart gününe denk gelmiştir.
Tam 48 yıldır Çukurova’nın her bir köşesine, mahalle aralarından şehir merkezlerine, deniz kıyısından
dağ köylerine kadar, gecede ve gündüzde, genci
yaşlısı, kadını erkeği ile her bir bireye ulaşmayı hedeflemiş, dinleyicinin sorunlarını mikrofona taşıyarak, haberdar etme, bilgilendirme görevini üstlenmiş, bu sayede de bölgenin güçlü sesi olmayı
başarmış olan Çukurova Radyosunun 48. kuruluş
yıldönümü bu yıl coşkuyla kutlandı.
2016 yılında 1’i bölgesel 7’si ulusal olmak üzere 8
ayrı programa imza atan radyo çalışanları, bölgenin
ileri gelen bürokrat, siyasetçi, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları ile kutlama
programında buluşurken Çukurova Radyosu'nun
kadim ve vefalı dinleyicileri de bu kutlamada onları

gençlerimizle birlikte yayın yaptı. Gaziantep Üniversitesi Kampusu, Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi
ve Balıklı Meydan canlı yayınlarıyla 4 günü üniversite öğrencileri ve halkla içiçe geçiren Tam Bu Saat
programı Anadolu’yu gezmeye devam edecek.

Seda Uslu Sarıoğlu

yalnız bırakmadı. O gün gerçekleştirilen yayınlarda
âdeta bir zaman tüneli açılarak radyonun dününde
kalmış ama hâlâ unutulmamış programlarından
sesler bugüne taşındı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda çok
önemli rol oynayan, Mehmetçik ile ailesi arasında
köprü kuran Çukurova Radyosu'nun anekdotlarla bezeli yayınına, kapsadığı alan içinde yer alan
kentlerin valileri, belediye başkanları, üniversite
rektörleri ve daimi dinleyicileri de kendi seslerinden
bıraktıkları kutlama mesajlarıyla katıldılar. Güzel bir
sürpriz de kutlama kokteylinde yer aldı. Misafirler
bir radyo programı havasında, metinlerin, müzik
ve efektlerin kullanıldığı bir sunumla selamlanarak
radyo programının bir parçası olduklarını hissettiler.
Yarım asra dayalı görkemli geçmişiyle Çukurova
Radyosu kutlama programı ile hitap ettiği bölgenin
ve dinleyicisinin gönlündeki ayrıcalıklı yerini bir kez
daha görmenin mutluluğu ve haklı gururu ile hiç
durmadan üretmeye devam edecek.
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Şirin Sümer

B

Önce Ses Vard�

ebeğin anne karnında kalbinin ilk attığı an... Kalbin hayatla dolduğu o an... İnsan sadece bir kan pıhtısından ibaret
iken... Sadece birkaç milimetre iken... Hayatın o ilk sesinin
duyulduğu an... Bir kalbin ilk sesi... Canımızın çekirdeğindeki ilk kıpırtı...
Kim duydu senin o ilk sesini biliyor musun?
Ben duydum...
Annen duydu...
Kalbimle duydum... Sezdim... Hissettim... Bildim.
Her annenin eli karnına gider o ilk kalp atışında... Hayat sadece o kalp atımından ibaret olur. Anne kalbi bile bir an susar,
sadece bebeğine akar... Dünya sadece senin ilk sesindir o
an... Emin ol öyle olur sevgili okuyucu... Bunu sana bilimsel
olarak kanıtlayamam, istatistiğini gösteremem ama öyledir,
emin ol...
Kalbin ilk sesine bir ad yakışırdı aslında. O mucizeye bir isim
vermiş olsaydık keşke.
Sonra benim dışımda atmaya başlar kalbin... Önce kollarımda, sonra yanı başımda, sonra uzağımda... Bazen çok
çok uzağımda atar; ömrümü verdiğim o biricik kalbin çok
çok uzaklarda çarpar...
Anneliğin cenneti, dünyada aldığın o ilk nefeste biter aslında... Dinle bak sana söylediğim ilk ninnileri... Kalbimin
ağlayışıdır o ninniler... Seninle aramdaki göbek bağını, hayatın kanata kanata kesişinin iniltileridir... Dünyanın seninle
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benden ibaret olduğu bebeklik günlerine dönemeyecek
olmanın hüznüdür... Bir ölümlü dünyaya getirmiş olmanın
sezgisel bilgisi, bu tekâmülün ağıtıdır ninniler...
Dinle sana binlerce yıldır söylediğim ninnileri... Anadolu’nun kalbinden sana akan sesleri... Ölümün gözlerinin
içine birçok kez baktım ben. Belki bu yüzden ninnilerim de
ayrı bir iç sızısıdır... Şefkat tüten bir ocaktır Anadolu... Bebeğine içli içli ağlayan bir ana... Hem de kaç dilde ağlıyorum
bin yıldır...
“Nenni desem uyur mu ola/Üstüne güller gelir mi ola/Benim yavrum büyür mü ola/Uyu desem uyur mu ola/Benim
yavrum büyür mü ola/Nenni nenni e kuzum nenni”...
İlk evine, ana rahmine düştükten kaç zaman sonra attı kalbin ilk kez biliyor muydun? Tıp sana “bebek” demiyordu o
zaman... “Cenin” bile demiyordu... Eline bir cetvel alıp bak
n’olursun... 3 milimetrelik bir kan pıhtısıydın sadece... Minicik bir tohumda saklanmıştın... Sonra doğdun, sonra seni
hayata bıraktım...
Sana, senin ve benim kalbimin seslerinden yazdığım sesnâmedir bu, anlayan, dinleyen, hisseden okur... Kalbinin ilk
notalarıyla söylediğim bir ninnidir... Bütün dünya bu ilk sesi
duysun diye kanatlanan bir güvercindir... Dünyanın bu ilk
sesi duymaya ihtiyacı var... Bu mucizeyi anlamaya...
Bir isim veririz belki artık, sadece annelerin duyduğu bu
sese, unutulmayacak bir isim...
sirin.sumer@trtr.net.tr
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“Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var. Bu ülkenin, bu ülke
insanının söyleyecek çok sözü var. TRT, bu sesi, bu sözleri
dünyanın her yerine taşıyan güçlü bir araç. TRT Dış Yayınlar
Dairesi Başkanlığı, 37 dilde radyo yayını ve 41 dilde web yayını
ile tüm dünyaya Türkiye’nin sesini, sözlerini taşıyor.”
Şenol GÖKA
TRT Genel Müdürü

